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ATA DA XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 

CONVENÇÃO PDG ERNESTO MARTIN BARMANN 
REALIZADA DE 19 A 21 DE MAIO DE 2016 EM FOZ DO IGUAÇU PR 

 

DIA 19/05/2016 

SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO E ABERTURA 

CONVENÇÃO PDG ERBESTO MARTIN BARAMNN 

XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 

AL 2015-2016  

Realizada no dia 19 de maio de 2016, nas dependências do Hotel Golden Park 

Internacional na Rua Almirante Barroso 2006, na cidade de Foz do Iguaçu/PR 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, tendo como local as 

dependências do Hotel Golden Park Internacional na Rua Almirante Barroso 2006, na 

cidade de Foz do Iguaçu/PR, às 20 horas teve início a Sessão Solene de Instalação e 

Abertura da Convenção PDG Ernesto Martin Barmann, XVII Convenção do Distrito  do 

Distrito Múltiplo LD, AL 2015-2016 convocada para atender o dispositivo estatutário do 

artigo 15, § 1º. Inciso I, inciso I. A mesa diretora dos trabalhos foi  composta pelo PCC 

Helso Weber de Oliveira e ficou assim constituída: CC João Péricles Goulart, Presidente 

do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD; PDG Manoel Messias de Mello 

Orador Oficial da Convenção;  PID Rosane Teresinha Janhke, Patronesse da Convenção; 

Governadora do Distrito LD-1, DG Neiva Anna Genari Scalco, anfitriã do evento; A CaL 

Diana Barmann, viúva do homenageado da convenção, PDG Ernesto Martin Barmann. 

Convidou para entrar no recinto e tomar suas posições reservadas, os Governadores 

do Ano, LD-2: DG Carlos Enor Lindemann e CaL Marlete; LD-3 DG Leovegildo Filho 

Costa e Silva, DM Eluza; LD-4: DG Eusébio de Vargas Neto, CaL Tânia; LD-5: DG Danilo 

Pacheco Escaramusa, CaL Maria Izabel; LD-6: DG Ademir Paulino Ferrarini, CaL Maria 

Alice; LD-7: DG Maria Leonora Ribeiro; LD-8: DG Roberto Farias (Dunga), CaL Samelli; 

LD-9 DG Mário José Antônio Salvador, CaL Maria Iria. Solicitou aos Governadores 

Eleitos, já em seus lugares, que ficassem de pé ao serem chamados: LD-1: DGE Marco 

Tulio Vargas; LD-2: DGE Evaldo Gomes Rodrigues, DM Nara; LD-3: DGE Marilene 

Tomkoski de Oliveira; LD-4: DGE Sérgio Luiz Dal Piva, CaL Gema; LD-5: DGE Luciana 

Maria de Abreu Bernardino, CL Célio José; LD-6: DGE JHorge Carlos Lehmann, CaL 

Sônia; LD-7: DGE Maria de Lourdes Schardong Gobbi; LD-8: DGE Irma Gross 
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Casagrande, CL Wilson Carlos e LD-9: DGE Luiz Ângelo Ciribelli, CaL Maria Salete. Da 

mesma forma chamou os 1º.s Vice-Governadores eleitos, LD-1: 1VDGE Waldir Wessler, 

DM Albertina; LD-2: 1VDGE Jardel da Motta Pacheco, Cal Fernanda; LD-3: 1VDGE Paulo 

José Almeida, DM Ana; LD-4 1VDGE Domingos Plínio Klein, CaL Marli; LD-5: 1VDGE 

Paulo Roberto Maurici, CaL Ligia Maria; LD-6: 1VDGE Wolney Cesar Rubin, CaL Ivana; 

LD-7 1VDGE Renato Carlos de Souza, DM Jozeli; LD-8:  1VDGE Etelvino Luiz Festa, DM 

Helenir e LD-9: 1VDGE Donato Moro, DM Ivone. Chamou ainda os 2º.s Vice-

governadores eleitos, do LD-1: 2VDGE Luiz Fernando Torres Cardozo, CaL Berenice; 

LD-2: 2VDGE Antoniete da graça de Lima Frolio/Sr. Luiz Antônio; LD-3: 2VDGE Ilze 

Teresinha Boelhouver, PDG Valtair; LD-4: 2VDGE Ingo Veit, CaL Heloisa; LD-5: 2VDGE 

Valdir Reis, CaL Maria Cecília; LD-6: 2VDGE Jacira Martins; LD-7: 2VDGE Ilceu Adir 

Ferraz, DM Maria Bernardete; LD-8: a ser eleito; LD-9: 2VDGE Juraci Aparecida Lamin. 

Solicitou aos os Secretários e Tesoureiros indicados aos Distritos que compõe o Múltiplo 

para se apresentarem em pé. Solicitou aos Past-Presidentes do Conselho de 

Governadores que ficassem em pé para receber os aplausos. Convidou ainda para 

compor a mesa diretora dos trabalhos o CLEO Miguel Fernando Ramos Rodrigues, 

representando o Distrito Múltiplo LEO LD; o Primeiro Vice-Presidente do Conselho de 

Governadores VCC Ari Galera; Segundo Vice-Presidente do Conselho de Governadores, 

2VCC Luiz Roberto Gobbi; o Secretário do Conselho de Governadores CL Carlos Eugenio 

Carneiro de Melo; o Tesoureiro do Conselho de Governadores e também 2VGDE Luiz 

Fernando Torres Cardozo; o Diretor Geral desta Convenção PDG Idercildo Thomé; a 

Diretora Financeira de Itaipu Binacional, Dra. Margareth, o Sr. Alexandre Young 

representando Iguassu Bureau. CORAL: - A seguir solicitou ao Maestro Gilmar Moreira 

do Coral Cantati Domine e Coral Independente que fizesse suas apresentações, 

solicitando a todos para se sentarem para desfrutar da apresentação musical, que, ao 

final, foi muito aplaudido. Recebeu um agradecimento especial, do Diretor Geral da 

Convenção, PDG Idercildo Thomé, ao Maestro que dedica grande parte de seu tempo 

para dar alegria a esse grupo de jovens, do qual tem, entre seus cantores, seu Pai. 

ABERTURA: - Ao término da apresentação informou ao presidente que a mesa estava 

composta e O Presidente, invocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre todos 

os povos do mundo, o CC Péricles declara aberto e instalados os trabalhos da 

Convenção do Distrito Múltiplo LD, convidando a DG Maria Leonora para fazer a 

invocação a Deus. A seguir convidou PCC Helso de Oliveira para a Maestria de 

Cerimônia, colocando-lhe o Medalhão que simboliza a função. Ao iniciar o programa da 

noite, solicitando que todos permanecessem em pé para a entrada das bandeiras: De 

Lions Internacional, do Estado do Paraná, do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado 
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de Santa Catarina, Bandeira da Paz, do Estado de São Paulo, terra do nosso Orador 

Oficial e finalmente a Bandeira de nosso querido Brasil, que foi recebida com forte salva 

de palmas. Todas elas foram expostas ao lado direito da mesa diretiva. A seguir foi 

executado o Hino Nacional Brasileiro, cantado por todos, com projeção de belo vídeo 

mostrando as diversas faces da nação brasileira. De imediato foi solicitado ao DG Danilo 

Escaramusa que fizesse a saudação à Bandeira Nacional, que além do ser o símbolo da 

Pátria seja o símbolo do bem, da razão e da justiça. ANFITRIÕES: - Em continuidade 

foi convidada a Governadora Anfitriã, DG Neiva Scalco para seu pronunciamento que 

deu as boas-vindas a todos e ressaltando as homenagens ao PDG Ernesto Martin 

Barmann que dá nome a este evento, colocando o Distrito LD-1 à disposição do Múltiplo 

LD. A mensagem a seguir foi do Diretor Geral da Convenção, PDG Idercildo Thomé que 

cumprimentou a todos, agradecendo aos colaboradores, que fizeram de tudo para o 

sucesso deste evento, principalmente ao Lions Clube Foz do Iguaçu Cataratas que está 

completando 60 anos de existência e que recebeu esse presente de sediar esta 

convenção, para orgulho de todos nós do clube. Ressaltou ainda que juntos poderemos 

mais servir. PATRONESSE: - Convidada a seguir a Patronesse da Convenção, Past-

Diretora Internacional Rosane Teresinha Jahnke, que foi recebida com uma grande 

salva de palmas. PID Rosane agradeceu sua indicação como Patronesse da Convenção 

como homenagem ao trabalho que sempre desenvolveu até agora em benefício nas 

lutas do servir. Ressaltou estar muito feliz com a presença de todos, em particular do 

PDG Messias Mello, Orador Oficial da Convenção e que certamente será ainda Diretor 

Internacional de Lions Clubs International e também da querida CaL Denize Rodrigues, 

filha do saudoso PID Áureo Rodrigues, que prossegue a obra iniciada pelo seu país na 

edição de “O Leão Sabido”, todos com CaL Lais e CaL Sandra que os acompanham, do 

grande Distrito Múltiplo LC que nos visitam nesta data. Agradeceu ao Presidente 

Péricles pelo seu incondicional apoio à caminhada do Distrito Múltiplo LD rumo a 

candidatura a Vice-Presidência de Lions Clubs International, em sua pessoa que sempre 

ressalta “lutar sempre, vencer talvez, porém desistir nunca”, vivenciando a lealdade e 

nunca deixando a oportunidade de servir, colocando-se à disposição de todos durante 

e após esta convenção. Sua fala teve ao fundo a obra “Amigos Para Siempre”, entoada 

por Jose Carreras, adotado como fantástico símbolo musical de sua caminhada 

leonística, aplaudida de pé por todos convencionais por vários minutos, “demonstrando 

a força do leonismo do Distrito Múltiplo LD na busca da representatividade 

internacional”, segundo observação do Presidente. Na sequência a PID Rosane fez 

entrega ao PDG Tosihiro Ida, Orador do Seminário para Dirigentes e Lideranças do 

Distrito Múltiplo LD em nome do presidente Internacional, Jitsuhiro Yamada do 
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certificado presidencial. Da mesma forma entregou outros certificados ao Coordenador 

do mesmo seminário, PCC Claudio Rigo, ao PDG Idercildo Thomé, Diretor Geral desta 

Convenção. Na sequência CC Péricles entregou, juntamente com a PDG Marilu, uma 

lembrança de seu ano leonistico à PID Rosane, com os agradecimentos por estar 

conosco como Patronesse da Convenção. ORADOR OFICIAL: - O Mestre de Cerimônia 

ofereceu a palavra ao Orador Oficial desta convenção, para suas considerações iniciais, 

PDG Manoel Messias de Mello, que saudando a todos informou que há muitos anos 

acompanha o caminho de PID Rosane em sua caminhada que é fantástica e que sempre 

está aprendendo em cada encontro. Saudou os governadores do ano e também a CaL 

Diana Barmann, sucessora do legado dos ensinamentos do PDG Barmann e a todos que 

o ajudaram na sua chegada a Foz do Iguaçu, em nome do PDG Idercildo e nominou a 

todos os componentes da mesa diretora e a todos os demais dirigentes eleitos, 

delegados e convencionais, mencionando que está orgulhoso de estar aqui no maior 

Distrito Múltiplo da Área 3. Informou que assistiu a palestra do PCC Claudio 

disponibilizada no site do DM LD e que ficou motivado pelos ensinamentos ali proferidos 

nas formas de buscar novos associados e fez um paralelo com a percepção seletiva que 

mostra o lado humano das pessoas e que nós do Lions podemos aplicar a percepção 

seletivo e o livre arbítrio para ensinar o sabemos e aprendermos o que ensinamos, nas 

palavras de Cora Coralina, concluindo suas considerações. ENTIDADES PARCEIRAS: 

- Em seguida o Mestre de Cerimônia solicitou ao Diretor Geral da Convenção, PDG 

Idercildo, que orientasse a sequência dos trabalhos previstos, ao que foi informado que 

Dra. Margaret Mussoi Luchetta Groff, Diretora Financeira Executiva e Sr. Alexandre 

Jung Gerente de Eventos do Iguassu Convention & Visitors Bureau fariam apresentação 

de um vídeo sobre a Itaipu Binacional e sobre Foz do Iguaçu oferecidos pelos 

representantes dessas entidades parceiras deste evento, oferecendo a palavra à Dra. 

Margareth que falou sobre a preocupação da Itaipu com a água e os projetos voltados 

ao meio ambiente e melhoria do entorno da barragem, cuidando do meio ambiente e 

dos aspectos sociais, muitos deles em perfeita sintonia com a comunidade, inclusive 

com os propósitos seguidos por Lions Clubes, razão pela qual está acolhendo este 

evento em seu estabelecimento em Foz do Iguaçu, trazendo um abraço do diretor geral 

de Itaipu que não pode comparecer. O vídeo a ser apresentado mostrará o que é a 

Itaipu internamente que procura sua sustentabilidade corporativa. Sr. Alexandre 

cumprimentou a todos e agradeceu pela escolha de Foz do Iguaçu como sede desta 

convenção, informando que o Iguassu Bureau é um conjunto compartilhado de ações 

voltadas às atrações de Foz como polo turístico e todos os eventos são muito bem-

vindos a esta cidade, como este do Lions Clube. Sugeriu aos visitantes que possam 
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visitar a todos os pontos atrativos da região, mostrado no vídeo projetado a seguir. 

ENCERRAMENTO: - Ao final da projeção o Mestre de Cerimônia prestou seus 

agradecimentos em ter ocupado tal função e devolveu o Medalhão ao Presidente 

Péricles. CC Péricles comentou, fazendo referência às palavras do Orador Oficial sobre 

o tamanho do Múltiplo LD e que o DM LD ainda precisa crescer mais por uma razão 

muito simples, se considerarmos apenas as taxas cobradas de cada associado, pois 

para manter a pequena estrutura, e dividir pela quantidade de associados, quanto 

maior o número, menor as taxas pagas por associado. Outra razão para o crescimento 

é a busca, dentro da área 3, em trazer para o Brasil a representatividade da nação no 

comando futuro de Lions Clubs International e dentro do Brasil, do Múltiplo LD, na 

pessoa de PID Rosane Jahnke, nossa candidata a Vice-Presidente Internacional, pois 

agora é a nossa vez, ao que foi muito aplaudido, dizendo que o DM LD vai continuar 

crescendo com todos os seus nove distritos e que nossa luta não termina aqui e que 

continuaremos buscando nossos objetivos com os nossos futuros dirigentes. Finalmente 

solicitou ao DG Roberto Faria que conduzisse a Oração pelo Brasil, o que foi feita em 

uníssono, tendo solicitado em seguida uma grande salva de palmas ao pavilhão 

nacional, encerrando a sessão de abertura da Convenção PDG Ernesto Martin Barmann, 

solicitando a mim, Secretário do Distrito Múltiplo LD, CL Carlos Eugenio Carneiro de 

Melo, que redigisse a ata da mesma que vai assinada por mim e pelo Presidente CC 

João Péricles Goulart, em Foz do Iguaçu/PR aos dezoito dias de maio de 2.016. 

 

 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo,  

Secretário do CG DM-LD  

 

 

CC João Péricles Goulart, 

Presidente do CG DM-LD 


