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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 20/05/2016 

PRIMEIRA e SEGUNDA SESSÕES PLENÁRIAS 

CONVENÇÃO PDG ERBESTO MARTIN BARAMNN 

XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 

AL 2015-2016  

Realizada no dia 20 de maio de 2016, nas dependências do Hotel Golden Park 

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

 

PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA: 
Aos vinte 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 08 horas da manhã teve início a Primeira Sessão 

Plenária 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; CaL 
Diana Barmann, viúva do homenageado da convenção, PDG Ernesto Martin Barmann, 

acompanhada de seu filho Gustavo Barmann. Chamou a seguir o CLEO Miguel Fernando 
Ramos Rodrigues, representando o Distrito Múltiplo LEO LD. Nominou os Governadores 

do ano já em seus lugares: 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, também 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 
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Gema; LD-5: DGE Luciana Maria de Abreu Bernardino, CL Célio José; LD-6: DGE Jorge 

Carlos Lehmann, CaL Sônia; LD-7: DGE Maria de Lourdes Schardong Gobbi; LD-8: DGE 
Irma Gross 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 (ausentes); LD-4: 1VDGE Domingos Plínio 
Klein, CaL Marli (ausentes); 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 (ausente). Chamou também os 2ºs. 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 (ausentes); 
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 para a mesa diretiva o Primeiro Vice-Presidente do 

Conselho de Governadores 1VCC 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 e o Diretor Geral desta Convenção PDG 

Idercildo Thomé, informando que a mesa estava dessa forma composta. ABERTURA: 
-  O presidente, invocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre todos os povos 

do mundo, CC João Péricles Goulart declara aberta Primeira Sessão Plenária da XVII 

Convenção do Distrito Múltiplo LD - Convenção PDG Ernesto Martin Barmann, 
convidando a DG Leovegildo para fazer a invocação a Deus. Voltados ao pavilhão 

Nacional pediu a todos para entoar o estribilho e a primeira estrofe do Hino à Bandeira. 
A seguir convidou PCC Helso de Oliveira para a Maestria de Cerimônia, colocando-lhe o 

Medalhão que simboliza a função. Cumprindo determinação da presidência, o Mestre 
de Cerimônia fez a seguir a apresentação dos novos dirigentes de cada distrito, o que 

aconteceu com cada um dos nove Governadores atuais nominando cada novo 
Governadores e Vices eleitos e os indicados para as secretarias e tesourarias dos 

respectivos distritos, presentes em plenário e já nominados. CREDENCIAMENTO: - 
Concluída a apresentação informou que o credenciamento dos delegados estará 

disponível até as 12 horas do dia de hoje no salão anexo ao plenário. MOMENTO 
NECROLÓGICO: - Solicitou ao PDG Capanema que fizesse a homenagem aos 

Companheiros e Companheiras falecidos no Ano Leonístico, o que foi feito leitura do 
nome e com a projeção da foto de cada um dos saudosos companheiros e 
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companheiras. Na sequência, foi dada a palavra para PDG Felisbino Bueno para que 

conduzisse a homenagem ao PDG Ernesto Martin Barmann que iniciou com a leitura de 
algumas de suas muitas atividades. Na sequência foi apresentado um vídeo que, da 

mesma forma, mostrou a trajetória desse grande Leão. CC Péricles convidou CaL Diana 
e Sr. Gustavo, da família Barmann, para receberem, com muito carinho e saudade, 

uma placa e um DVD com o vídeo apresentado nesta justa e humilde homenagem. O 
Sr. Gustavo Barmann usou da palavra agradecendo o Secretário pela preparação do 

vídeo apresentado e ao CC Péricles, DG Neiva por toda a força dada na passagem de 
seu pai, lendo ele mesmo uma mensagem ao seu pai com suas histórias e realizações, 

tendo dedicado ao Lions a maior parte de seu tempo, sendo e continuará sendo seu 

herói, agradecendo a todos por essa homenagem. ORADOR OFICIAL: - Na sequência 
da Convenção foi dada a palavra ao PCC Claudio Rigo para apresentação do Orador 

Oficial deste evento, PDG Manoel Messias Mello, Coronel da PM SP e graduado em 
direito, Mestre e Doutor em Ciências Policiais, casado do CaL Sandra Mello, que têm 

dois filhos, além de um vasto curriculum profissional e leonístico, tendo sido 
Governador do Distrito LC-8, especialista em projetos de solicitações de subsídios, 

tendo seu lema como Harmonia, Cumplicidade e Desafio. PDG iniciou sua oração 
cumprimentando a todos e solicitando a CaL Sandra que entregasse uma pequena 

lembrança à PDG Marilu, com alegria por estar participando deste evento. Solicitou que 
cada convencional na plateia ficasse de costas um para o outro e uma segurasse com 

calma no outro, fazendo um giro pelo lado direito virando até ficarem de frente e com 
a mão direita na cintura e a esquerda no ombro, dando-lhe um abraço e diga à pessoa 

em sua frente o quanto gosta dele. Falar bom dia olhando nos olhos nos faz aproximar 
das pessoas, relembrou a todos. Com esse exemplo discorreu tantos outros que 

poderiam justificar 10% das saídas de associados do movimento. O nome que quis dar 

a sua palestra seria “engajamento - o caminho para o sucesso”. Com o uso de vídeos 
e áudio foi desenvolvendo sua ideia de forma precisa e envolvente, deixando a todos 

presos na sequência usada, enfatizando que a falta de relacionamento deve ser 
recuperada entre nós, arrancando grandes aplausos dos convencionais. Ao final CC 

Péricles agradeceu ao PDG Messias entregando-lhe uma singela, mas sincera 
homenagem, que agradeceu mais uma vez o carinho de todos e informou que não 

poderá permanecer até o final desta convenção por compromissos assumidos. 
CREDENCIAMENTO: - A seguir o Mestre de Cerimônia informou que, por 

determinação do presidente, fica prorrogado o prazo até as 15 horas de hoje, para 
credenciamento dos delegados devido a que existem vários ônibus em viagem que não 

conseguem chegar a esta cidade por causa de bloqueios em diversos pontos das 
estradas mantidos por movimento de ativistas “sem-terra”, em protestos por ter o 

Senado Federal em Brasília, democraticamente conforme estabelece a constituição 
federal, aprovado a suspensão da Presidente da República de suas funções, 
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questionando ainda onde fica nosso direito de ir e vir, tendo recebido aplausos dos 

convencionais. O Presidente Péricles suspendeu a sessão que deve retornar 
impreterivelmente às 14 horas.  

 
SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA: 

No horário marcado, o Mestre de Cerimônia, já nominado, recompôs a mesa diretiva, 

na sua mesma formação, informando ao Presidente que a mesma estava formada, 
podendo iniciar a Segunda Sessão Plenária da XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD.  

MANIFESTO CÍVICO: - CC Péricles considerando a situação reinante nas estradas e 
que estão interferindo diretamente em nosso evento que a sociedade se manifeste a 

respeito e que Lions é parte desta sociedade, designa uma comissão composta pelos 
companheiros PCC Claudio Rigo, PCC Orley Ikert, DG Ademir Ferrarini e DG Leovegildo 

Filho para elaborarem um manifesto a ser publicado o mais urgente possível e 
preferencialmente encaminhado ao 34º. Batalhão do Exército Brasileiro em Foz do 

Iguaçu, pois nós não podemos mais tolerar essa situação existente. A comissão deve 
apresentar tão logo seja possível tal comunicado. O Mestre de Cerimônia fica liberado 

para continuar seu trabalho. ARTE DE TAIÓ: - Chamado o Lions Clube Taió para sua 

apresentação, conforme solicitado ao Presidente. O clube trouxe uma obra de arte 
exclusiva que tem a finalidade de, através de contribuição para aquisição de números 

para sorteio, manter programas sociais do clube, sendo que no dia de amanhã será 
feito o sorteio entre os participantes. O Presidente informou que está entre nós o CL 

Osmar, da Polícia Militar que também fará o encaminhamento de nosso manifesto ao 
Comandante da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. COMISSÕES TÉCNICAS DA 

CONVENÇÃO: - A seguir foi feita a apresentação dos membros das Comissões para a 
Convenção, indicadas pelo Presidente do CG e referendadas pelo Conselho de 

Governadores, lida pelo Secretário do Múltiplo LD, CL Carlos Eugenio, assim relatada: 
“Resolução número DGs 002A/2015/16 - Assunto: Indicação de membros de comissões 

para XVII Convenção do DM LD - O Presidente do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LD, usando das atribuições constantes no Estatuto do Distrito Múltiplo LD, no 

seu artigo 15, parágrafo 6º, com aprovação do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LD, resolve: - Artigo 1º. Designar as seguintes Comissões Técnicas para 

atuarem na XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD a se realizar em Foz do Iguaçu de 

19 a 21 de maio de 2016: I. Comissão de Moções: a. PDG Iraci Antonio Dani; b. PDG 
Denério Neumann; c. PDG Silvino Schlickmann; II. Comissão de Estatutos e 

Regulamentos: a. PCC Orley Ademar Ickert; b. PCC Cláudio Miessa Rigo; c. CL Ranolfo 
Vieira; III. Comissão de Credenciais: a. PDG Valtair do Amaral Capanema; b. PDG 

Felisbino Imthon Bueno; c. CaL Joice Maria Ikert; d. PDG índio Birajara Meira Costa; e. 
CaL Cacilda Riske Capanema; f. CaL Noeli Terezinha Costa; g. CL Cesar Santo Antonio 
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Damo; h. CL Claudinor José Rohr Bacher; IV. Comissão de Orçamento: a. PDG Celito 

Schlickmann; b. PDG Elisbão Isvaldir Antunes; c. PDG Renate Hass; V. Comissão de 
Indicação de Candidatos: a. PCC Douglas de Mendonça Thompson; b. PDG Mônica 

T. L. Bessa; c. CL Vilnei Edmundo Lenz; VI. Comissão de Eleições: a. PDG Tosihiro 
Ida; b. PDG Vilmar Capanema; c. PDG Antonio Elton Zarth. - Artigo 2º. As referidas 

comissões deverão iniciar seus trabalhos no dia 18 de maio de 2.016, juntamente com 
a Abertura da XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD. - Artigo 3º. Ficam revogadas 

decisões anteriores que sejam conflitantes com a presente que passará a ter aplicação 
imediata. – Foz do Iguaçu, 18 de maio de 2.016. - Original assinado por CC João Péricles 

Goulart”. CONSELHO FISCAL: - Na sequência o Secretário leu a Indicação para o 

Conselho Fiscal AL 2016 2017: “Resolução número DGs 003/2015/16 - Assunto: 
Indicação de membros do Conselho Fiscal 2016 2017 do DM LD - Artigo 1º. Conforme 

reza o Estatuto do Distrito Múltiplo LD em seu Artigo 29 e seus parágrafos, o presidente 
do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, indica a chapa do Conselho Fiscal 

à Comissão de Eleições da XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD, composta dos 
seguintes associados: Membros Efetivos: PDG José Sbicigo; PDG Valtair do Amaral 

Madalena; PDG Celito Schlickmann. Membros Suplentes: PDG Denério Rosales 
Neumann; PDG Hermann Suesenbach; CL Vilnei Lenz. Artigo 2º. Conforme parágrafo 

4º e 5º do referido artigo, compete ao Conselho Fiscal examinar e dar parecer sobre 
as contas que devam ser levadas à consideração do Conselho de Governadores e da 

Convenção e o mandato dos membros do Conselho Fiscal terá início no dia imediato ao 
que se encerrar a Convenção em que forem eleitos, finalizando com o encerramento 

da Convenção seguinte. - Artigo 3º. Ficam revogadas decisões anteriores que sejam 
conflitantes com a presente que passará a ter aplicação imediata.  Foz do Iguaçu, 18 

de maio de 2.016 – Original assinado por CC João Péricles Goulart”. O que foi aprovado 

para os devidos efeitos. LEO CLUBE: - A seguir foi feito convite ao CLEO Miguel 
Rodrigues para falar em nome do Distrito Múltiplo LEO, que justificou ausência da 

Presidente CLEO Alinie, lendo sua mensagem aos convencionais, a qual está disponível 
na pasta protegida do site do múltiplo LD. A seguir CLEO fez sua apresentação que da 

mesma forma está também disponível na mesma pasta protegida. CONCURSO DE 
FOTOGRAFIAS DO MEIO AMBIENTE: - A seguir foi dada a palavra a CaL Alpha 

Teixeira para premiação do concurso de fotografia do meio ambiente, que mostrou o 
resultado do citado concurso, cujo objetivo é disseminar o cuidado com o nosso meio 

ambiente. A Assessora entregou sua premiação aos seguintes ganhadores: 3º lugar 
CaL Marilia Goebel, Lions Clube Santa Maria Medianeira – LD-4; 2º lugar CL Otair R. 

Menegazzo, Lions Clube Maringá – LD-6 e 1º lugar CaL Érica Junkes, Lions Clube 
Blumenau Garcia – LD-5, que receberam a premiação sob aplausos. CARTAZ SOBRE 

A PAZ: - Foi dada a palavra a seguir à CaL Juraci André Cardoso Assessora do Cartaz 
sobre a Paz, mostrando como foi feito o trabalho de escolha, conforme também descrito 
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no site do múltiplo na respectiva página da assessoria. 1º lugar: LD 4 - Pedro Henrique 

Fogaça – 13 anos; 2º lugar: LD 6 - João Marcos Scarparo – 13 anos; 3º lugar: LD 2 - 
Lorete Roberta Dornelles - 13 anos; 4º lugar: LD 1 - Vinicius de Oliveira Fontes – 12 

anos;  5º lugar: LD 3 – Isabelle Clarindo Ayala Pereira – 13 anos; 6º Lugar: LD 5 - 
Marina do Couto de Sousa – 13 anos, entregando aos representantes a premiação da 

Assessoria. CREDENCIAMENTO: - A seguir foi chamada a Comissão de Credenciais, 
tendo como presidente PDG Valtair do Amaral Madalena que solicitou a leitura da ata 

Nº 19, constante no livro de atas da referida comissão, lida pelo relator PDG Felisbino 
Bueno, que contabilizou 47 delegados natos, 136 delegados efetivos e 6 delegados 

suplentes, totalizando 183 delegados credenciados para a XVII Convenção. O relatório 

foi submetido à apreciação e votação dos presentes sendo aprovado por unanimidade. 
A seguir o Mestre de Cerimônia solicitou a todos os delegados que se colocassem ao 

lado direito da mesa diretora, para fácil identificação nas votações que virão a seguir e 
que somente os delegados credenciados é que devem votar, o que foi prontamente 

feito. CONCURSO DE INSTRUÇÕES LEONISTICAS: - A seguir foi chamada para fazer 
a apresentação da Assessoria do Concurso de Instruções Leonísticas a CaL Ilse 

Teresinha Boelhouwer, que apresentou seu relatório, informando a classificação obtida 
pelos 18 textos de 4 distritos participantes. A comissão classificou os seguintes textos: 

3º lugar – Tema: Centenário: CaL Maria Doroti Moro Pissaia, Lions Clube São José dos 
Pinhais Centro - LD-1; 2º lugar - Tema: Companheirismo e Amizade no Leonismo: CL 

Carlos Alberto Boer, Lions Clube Bagé Tradição LD-3; 1º lugar – Tema: O Leão: CL 
Aloiso Luiz Visconde – Lions Clube Santiago Centro - LD-4, tendo entregue os 

certificados aos respectivos Governadores. AMOSTRA PENA DE OURO: - Em 
continuidade foi a vez da Assessoria da Amostra Pena de Ouro fazer sua apresentação 

pela CaL Marilene Neumann, que convidou a CaL Sandra Galera para fazer a leitura da 

Ata constante do respectivo livro de atas, informando que recebeu álbuns do Distrito 
LD-3 e do Lions Clube Novo Hamburgo Pérola do Vale, do LD-2, que ficaram expostos 

aos convencionais. Ambos receberam o Certificado de Reconhecimento do DM LD, 
entregue aos representantes dos ganhadores. LIONS QUEST: - Na sequência o CC 

Péricles informou que recebeu a incumbência de Lions Clubs Internacional para 
endossar o representante para o Concurso Leones Adelante na pessoa do PCC Nilton 

Tadanori Kinoshita, o que foi corrigido em seguida como sendo para Assessor Lions 
Quest junto a Lions Clubs International para o DM LD, o que foi colocado em discussão 

e endossado pelos delegados da presente Convenção do Distrito Múltiplo LD. CARTA 
ABERTA: - : Chamada agora o Assessor de Estatística para sua apresentação, PCC 

Claudio Miessa Rigo, que informou que sua palestra está disposta na Pasta Protegida 
do site do DM LD e que substitui seu tempo para apresentar e discutir sobre a Carta 

Aberta que foi nomeado para apresentar nesta convenção no dia de ontem, que após 
sua apresentação e acertos ficou aprovada, por unanimidade dos delegados com a 
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seguinte redação: “CARTA ABERTA DA XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 

- DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES - PARANÁ – SANTA CATARINA 
– RIO GRANDE DO SUL - O Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, os 

Delegados e todos os Convencionais da XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD, da 
Associação Internacional de Lions Clubes, em realização na cidade de Foz do Iguaçu, 

PR, no Salão de Eventos do Hotel Golden Park Internacional, sito à Rua Almirante 
Barroso 2.006, representando mais de 15.000 Associados dos Estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, manifestam publicamente seu inconformismo com a 
situação presente em que os autointitulados movimentos sociais afrontam 

escancaradamente as instituições constituídas, depredando os patrimônios públicos e 

privados, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, provocando grande instabilidade 
de segurança à população e causando sérios danos à economia, na certeza da 

impunidade de seus atos em razão de inexistência de ações por quem de direito. 
Orientados pelos propósitos do Movimento Leonístico de promover o bom governo, a 

paz e a boa cidadania e, também, interessar-se pelo bem-estar cívico, cultural, social 
e moral da comunidade, rogamos às autoridades governamentais competentes, ações 

enérgicas de proibição desses tipos de manifestações, pois entendemos que sua 
continuidade levará o País a situações conflituosas mais sérias, que poderão levar até 

a lutas com derramamento de sangue entre irmãos brasileiros, com consequências 
imprevisíveis. Foz do Iguaçu, Sala da Plenária da Convenção, 20 de maio de 2016”. A 

carta aberta foi em seguida assinada pelo Presidente e Vice-Presidentes do Conselho 
de Governadores e todos os Governadores dos Distritos de LD-1 a LD9, em papel 

timbrado e no site do Lions Clubes no Brasil, além dos encaminhamentos aos 
Comandantes do Exército Brasileiro e Polícia Militar, sediados em Foz do Iguaçu. 

REGIMENTO INTERNO: - O Mestre de Cerimônia solicitou que o Presidente colocasse 

em discussão e votação o Regulamento Normativo e o Regimento Interno desta 
Convenção, ao que foi aparteado pelo Assessor de Estatuto e Regulamento do DM LD, 

CL Ranolfo Vieira, que informou que o Regulamento Normativo para Convenções é um 
documento permanente do Múltiplo e que já está aprovado anteriormente. O Presidente 

então acatou a consideração e colocou em Discussão e posterior votação apenas a 
proposta do Regulamento Interno da XVII Convenção d DM LD, conforme consta na 

agenda desta convenção, tendo sido aprovada pelos delegados presentes por 
unanimidade. CC Péricles ainda informou que o tema sobre estatísticas do Lions Clubes 

que seria apresentado nesta tarde será feito no dia de amanhã, visto ter ocorrido a 
troca com a discussão mais urgente sobre a Carta Aberta. MELVIN JONES: - O Mestre 

de Cerimônia deu a palavra ao 2VCC Gobbi e PID Rosane para apresentarem 
considerações sobre Título Melvin Jones e LCIF. 2VCC Gobbi fez a entrega solene e 

simbólica de dois Títulos de Melvin Jones a associados do LD-8, maior Distrito do DM 
LD, ao Lions Clube Chapecó Integração, clube do 1VCC Ari Galera, chamando CL Sidinei 
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Alberti e CL Ademir Dalbosco para receberem os títulos pelas mãos da PID Rosane, 

representando todos os títulos outorgados durante o AL, inclusive os aqueles que 
continuam a fazer doações a LCIF ano após ano, chamando o CC João Péricles Goulart 

como representante de todos os “progressivos”, que pela sétima vez faz doações à 
Fundação LCIF, nas palavras da PID Rosane, ao que foi solenemente aplaudido ao 

receber o PIN com sete diamantes. 2VCC solicitou aos futuros governadores que 
continuem a pedir as doações dos associados de seus clubes, uma vez que temos 

certeza que esses recursos, temos certeza, chegam aos seus destinos. LEONES 
ADELANTE: - Passou a palavra ao CL Carlos Eugenio, Secretário do DM LD que 

comunicou que a Assessoria de Leones Adelante adiou a data da entrega da indicação 

dos clubes de 20 de maio a 30 de junho de 2016, dando mais tempo a que outros 
clubes possam participar e que a premiação será entregue na 1ª. RCG. 

ENCERRAMENTO: - O Mestre de Cerimônia encerrando seu trabalho no dia de hoje 
devolveu ao presidente o medalhão, símbolo da função. O Presidente CC Péricles 

informou que está participado de um consórcio organizado pelo Distrito LD-1, para a 
campanha Melvin Jones e que agora foi contemplado e que tal valor é menor que um 

cafezinho por dia, incentivando a que outros grupos de consórcio se criem para se fazer 
tal doação. Finalmente solicitou ao que a Oração pelo Brasil fosse feita em uníssono, 

tendo solicitado em seguida uma grande salva de palmas ao pavilhão nacional, 
encerrando a Segunda  Sessão Plenária da Convenção PDG Ernesto Martin Barmann, 

solicitando a mim, Secretário do Distrito Múltiplo LD, CL Carlos Eugenio Carneiro de 
Melo, que redigisse a ata das duas plenárias do dia de hoje, 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 


