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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 21/05/2016 

TERCEIRA E QUARTA SESSÕES PLENÁRIAS 

CONVENÇÃO PDG ERBESTO MARTIN BARAMNN 

XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 

AL 2015-2016  

Realizada no dia 21 de maio de 2016, nas dependências do Hotel Golden Park 

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

 

TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA: 
 

Aos vinte e um  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 Terceira 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. 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; PID Rosane Teresinha Janhke, 

Patronesse da Convenção; Governadora do Distrito LD-1, DG Neiva Anna Genari Scalco, 
anfitriã do evento. 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 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 
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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 Terceira Sessão Plenária da XVII 
Convenção do Distrito Múltiplo LD - Convenção PDG Ernesto Martin Barmann, 

convidando a DG Ademir Ferrarini para fazer a invocação a Deus. Voltados ao pavilhão 

Nacional pediu a todos para entoar a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. 
A seguir convidou PCC Helso de Oliveira para a MAESTRIA DE CERIMÔNIA, 

colocando-lhe o colar com o Medalhão que simboliza a função. Cumprindo determinação 
da presidência, o Mestre de Cerimônia solicitou que os delegados permaneçam à direita 

da mesa diretora para facilitar as votações que serão encaminhadas. Convidou a 
poetiza Anair Wiesher, de Chapecó, para declamar suas poesias escolhidas para brindar 

a todos, interagindo com os convencionais e solicitando que cada um fizesse uma 
pergunta que ela responderia com uma poesia, o que fez com galhardia sendo muito 

aplaudida. ESTATÍSTICA:-Dando sequência chamou PCC Claudio Miessa Rigo para se 
pronunciamento sobre a Assessoria de Estatística, como foi dito, sua palestra está 

disponível no site em pasta protegida. FUNDO DE CAMPANHA:- Ainda com a palavra 
PCC Rigo, foi informado a todos sobre a Coordenação da Candidatura do DM LD para a 

Vice-Presidente Internacional e que a campanha tem a necessidade de se conseguir o 
fundo de campanha e que está fazendo parceria com o CL Penache do Lions Clubes 
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Arapongas do LD-6 para que, com a nossa mobilização, haja remuneração de até 10% 

pela captação de fundo para projetos como pessoas físicas de 6% do imposto de renda 
devido para a Casa Bom Menino mantida pelo Lions Clube Arapongas. A nossa parceria 

é produtiva pois ao fazer doação assistencial para a entidade, o DM LD estará recebendo 
pelo serviço de captação. Da mesma forma as empresas que tenham imposto de renda 

calculada pelo lucro real poderão doar até 4% do seu imposto real. Projeto está no site 
http://www.projetocrescerarapongas.org.br que poderá ser visitado com todos os 

detalhes. CANDIDATOS:- A seguir foram convidados os candidatos a cargos eletivos 
para fazerem a sua apresentação, iniciando-se com 1VCC Ari Galera e CaL Sandra, 

que foi apresentado por PDG do seu distrito, mostrando seu vasto curriculum, para 

concorrer ao cargo de Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD. 
1VCC Ari, no uso da palavra, relembrou que nesta mesma cidade de Foz do Iguaçu foi 

conduzido a ser Governador de seu Distrito e agora, mais uma vez no mesmo local, 
está sendo conduzido a ser Presidente do CG, deste grande Distrito Múltiplo LD. Após 

sua conclusão o Mestre de Cerimônia ao verificar que estava presente, convidou a CaL 
Diana Barmann a fazer parte da mesa diretora dos trabalhos. A seguir deu o mesmo 

tempo ao 2VCC Luiz Roberto Gobbi para fazer a sua apresentação para concorrer ao 
cargo de Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo 

LD. 2VCC Gobbi foi apresentado por representante do Distrito LD-7, que fez um relato 
de seu curriculum, complementado pela DGE Maria de Lourdes Gobbi. No uso da 

palavra, 2VCC Gobbi afirmou que os distritos do Rio Grande do Sul são prejudicados, 
pois somente de quatro em quatro anos têm a oportunidade de indicar candidatos e 

que agora chegou sua vez e que para tal faz uma exigência que é conseguir apoio nas 
mudanças que se fazem necessárias dentro da normalidade e de regras 

preestabelecidas se propõe a fazer mudanças que considera necessária, terminando 

sua fala. De imediato, o Mestre de Cerimônia chamou a candidata a 2VCC, PDG Liza 
Cristina Ganem Novaes, apresentada pelo PCC Nilton Kinoshita, que, com grande 

satisfação, a apresenta a tal cargo, descrevendo seu vasto curriculum tanto profissional 
como leonístico e outras entidades não governamentais como ROTARY, APAE, CONSEG 

e outras tantas comissões. A candidata ao fazer seu pronunciamento, destacou estar 
emocionada ao ver todo o apoio que vê a sua frente, enfatizando que acredita na 

implementação de processos mais eficientes para Lions mudar para melhor. PALESTRA 
MOTIVACIONAL: - O Mestre de Cerimônia informa agora que teremos uma palestra 

motivadora e solicita ao CL Penache que faça a apresentação do jovem palestrante 
Edmilson José Gomes de Moraes. De Taquaritinga, SP que, de colhedor de laranjas em 

sua cidade natal e com seu esforço e dedicação ao esporte se tornou jogador de futebol 
do São Paulo e do Barcelona Futebol Clube, entre outros e agora depois de encerrar 

sua carreira futebolística criou a Fundação Edmilson para auxílio na educação de 
crianças e jovens carentes. O jovem palestrante, de forma bastante simples, mas com 
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muita energia e satisfação em estar aqui, conseguiu dizer que na vida se ganha 

presentes e que não é palestrante, mas que gostaria de passar sua experiência por 
tudo que passou porque não tinha perspectiva de vida, ao viver a realidade de seus 

pais de catador de laranja ou catador de laranja. Sempre se questionou o que poderia 
fazer de sua vida ao deitar no campinho de terra de sua cidade, ao brincar de bola. E 

sonhou. Sonhou que seria “exemplo”. Depois dessa afirmativa desenvolveu sua ideia 
relatando como conseguiu tornar-se um exemplo para alguém, muito aplaudido ao 

final. CC Péricles, ao final, agradeceu sua participação e concedeu-lhe um certificado 
de apreciação com os aplausos de todos. LC TAIÓ: - Na sequência o Mestre de 

Cerimônia concedeu a palavra ao Presidente do Lions Clube Taió para fazer uma 

comunicação. O mesmo informou que considerando o apoio necessário à candidatura 
da PID Rosane, fará a destinação de 50% de suas vendas na manhã de hoje ao fundo 

de campanha, referindo-se ao sorteio de uma escultura de Leão, muito bem estilizado, 
que está sendo vendido na entrada do salão. O LEÃO SABIDO: - A seguir chamou a 

CaL Denize Rodrigues, filha do saudoso PID Áureo Rodrigues, autor do Leão Sabido, 
que foi apresentada pela PID Rosane, que aproveitou a oportunidade de agradecer ao 

Lions Clube Taió. Cal Denize entregou a cada Governador e Vice um exemplar da 32ª 
edição do livro. Ao fazer uso da palavra disse que cada vez que seu pai voltava do LD, 

voltava como com um brilho diferente em seu olhar e que agora sabe o porquê disso 
pois o contágio com essa convivência é maravilhoso. MARCO LEONÍSTICO: - A seguir 

o Presidente do Conselho prestou homenagem a Foz do Iguaçu pelos sessenta anos do 
clube Cataratas e por ter sediado esta convenção, por meio da Assessoria para Marcos 

Leonísticos entregou ao PDG Idercildo Thomé, Diretor Geral da Convenção, um marco 
Leonistico com o emblema de Lions Clubs para ser colocado em um local a ser destinado 

para tal, informando também aos demais Lions Clubes que desejarem ter esse emblema 

em sua cidade, devem solicitar ao próximo presidente do CG e investir em contrapartida 
o valor de quinhentos reais na construção da base para tal. O Marco, em material 

similar a fibra de vidro, pode ficar exposto ao tempo e foi objeto de estudos e projeto, 
conforme PCC Claudio Rigo que foi construído através de um sonho ao verificar que, ao 

passar por muitas cidades, nunca encontrava um emblema do Lions Clube e que algo 
deveria ser feito para resolver essa falta, o que foi feito com esse projeto que 

concretizou esse sonho que se iniciou no ano de 2000, por meio de verba enviada por 
LCI e feita por meio de licitação feita entre fabricantes. PDG Thomé agradeceu e 

informou que será colocado na entrada de Foz do Iguaçu com iluminação adequada, 
ainda neste mês de junho, dentro das comemorações de 60 anos. O Mestre de 

Cerimônia fez alguns comunicados e devolveu a palavra ao presidente que suspendeu 
a Terceira Sessão Plenária da Convenção PDG Ernesto Martin Barmann, com devendo 

todos retornarem impreterivelmente às 14 horas. 
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QUARTA SESSÃO PLENÁRIA: 

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

na sua mesma formação inicial, informando ao Presidente que a mesma estava 

formada, podendo iniciar a Quarta Sessão Plenária da XVII Convenção do Distrito 

Múltiplo LD. QUORUM:- CC Péricles de imediato deu reinício à sessão, solicitando ao 

Secretário a verificação de quórum, o qual identificou os delegados e informou que a 

convenção poderia prosseguir, assim como há quórum para a reunião do Conselho de 

Governadores que continua aberta até o final dos trabalhos. ORÇAMENTO: - O Mestre 

de Cerimônia informou que agora é o espaço para assuntos pendentes se houver e 

como foi informado que não há, foi dada a vez para apresentação e votação para o 

orçamento para o AL 2016 2017. DG Danilo foi convidado a fazer o relato do que foi 

analisado na reunião do Conselho de Governadores, que aprovou a ata da Comissão de 

Finanças e Auditoria do Conselho de Governadores que emitiu o parecer a respeito das 

contas da atual gestão até o mês de abril/2016, as quais deveriam ser analisadas antes 

pelo Conselho Fiscal, o que aconteceu e teve parecer favorável, mas como esse assunto 

é de competência apenas do CG, o mesmo vai constar da ata da 3ª RCG que continua 

aberta, conforme esclarecido pelo CL Ranolfo Vieira, Assessor de Estatuto e 

Regulamento do DM LD, que em aparte, com questão de ordem, abordou o andamento 

dessa discussão, acatada pelo presidente. Da mesma forma em outro aparte, DGE 

Jorge Carlos Lehmann esclareceu que o futuro colegiado enviou ao CG atual uma 

proposta de aumento de cotas. O Presidente, CC Péricles informou que o CG não tem 

competência para examinar ou aprovar qualquer aumento de cotas que envolva os 

distritos pois as previsões lá efetuadas já foram feitas em suas convenções e não houve 

nenhuma previsão de aumento. A previsão de orçamento para o próximo ano leonistico 

sem aumento foi encaminhado à Comissão de Finanças da Convenção e será analisado 

na sequência. Sobre o encaminhamento formal da solicitação de aumento em pauta, 

DG Danilo continuando com a palavra informou que a mesma Comissão de Finanças e 

Auditoria do CG recebeu sim uma proposição do 1VCC Ari Galera solicitando aumento 

de cota do Distrito Múltiplo para R$13,00 por associado e R$ 6,50 para a cota familiar 

a ser cobrado em duas parcelas semestrais. A Comissão de Finanças e Auditoria do CG, 

diante da situação econômica nacional e considerando que alguns clubes se encontram 

inadimplentes com suas obrigações estatutárias financeiras, manifestou seu parecer 

contrário à pretensão do proponente, e que tal assunto deveria ser apreciado pela 
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Convenção. Esse parecer teve aprovação do CG. CC Péricles colocou em votação o 

parecer sobre as contas da atual gestão, mas com nova questão de ordem do CL 

Ranolfo Vieira, esclareceu que tal prestação de contas parcial não é de competência 

dos delegados da convenção e sim do próprio Conselho de Governadores, razão pela 

qual não poderia ser votada nesta convenção e sim entre os membros do conselho, o 

que foi certamente acatado pelo presidente. CC Péricles solicitou imediata apresentação 

pela Comissão de Orçamentos da Convenção da proposta de orçamento para o próximo 

AL, solicitando ao Tesoureiro do Distrito Múltiplo LD, CL Luiz Fernando Torres Cardozo 

que assim procedesse, apresentando para o período 01/07/2016 a 30/06/2017, com 

cotas atuais de R$10,00 e R$ 5,00 respectivamente para associados titulares e 

familiares, que estabelece Receita prevista de R$ 133.395,00 e despesas distribuídas 

conforme os percentuais padrões aplicados o que leva a igual valor de despesas. A 

Comissão de Orçamento da Convenção leu seu parecer que recomenda aos delegados 

a aprovação do referido orçamento com base nas cotas atuais. Alguns apartes foram 

feitos para esclarecer se o orçamento atual está ou não cobrindo os gastos do múltiplo, 

ao que o CC Péricles informou que esse orçamento está vinculado à quantidade de 

associados e que quanto maior for o número de associados melhor será a 

disponibilidade financeira, sem necessidade de se aumentar cotas por associado. CL 

Cardozo ainda apresentou o comportamento do orçamento neste AL, mostrando que 

na receita ficou um orçamento disponível de R$ 43.351,93 e na despesa até abril temos 

disponível ainda R$ 45.463,51, que logicamente ainda vai diminuir com os gastos de 

maio e junho, inclusive desta convenção o que sobrará cerca de 20 a 30 mil até a 

conclusão do AL. A seguir colocou em votação, tendo sido aprovado a previsão de 

orçamento para 2016 2017. Sobre a solicitação de aumento de cotas, a Comissão de 

Orçamento da Convenção entendeu que este reajuste se faz necessário para repor a 

defasagem ocorrida nos últimos anos. Companheiro não identificado do LD-3 sugeriu 

que haja apenas uma correção por um indicador como IGPM. CL Pimpão do LD-6, 

sugeriu que fosse definida um percentual de aumento, ao invés de valor. CL não 

identificado do LD-3, sugeriu que fique fixado um valor e que o mesmo tenha correção 

automática pelo índice IGPM. CL Danilo diz que muitas reduções de despesas podem 

ser feitas com readequação do orçamento e não fixar aumentos indexados. Outro 

delegado sugeriu que a discussão seja feita envolvendo todos os distritos, revendo toda 

a dotação orçamentária, como por exemplo rever verbas para 1º e 2º vices que não 

estão contemplados. CC Péricles sugere que seja feita uma revisão no citado artigo 40 

do estatuto. DG Paulo Roberto também se posicionou informando que os distritos não 

têm condição de suportar um aumento de cotas no momento e existem distritos 
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inadimplentes com o múltiplo porque têm clubes inadimplentes. PCC Rigo acha que não 

é legal indexar as cotas por associados pois essa indexação deve ser discutida aqui 

tudo ano aqui na convenção. PDG Ester informou que a verba repassada para a 

representação do Brasil no Japão não se refere apenas a passagem, mas todas as 

despesas e outras por conta própria uma vez que coube ao DM LD alguma ajuda de 

custo para a representação do país. O Secretário do DM LD colocou que por falta de 

previsão orçamentária o presidente do DM LD não irá à convenção no Japão e é 

imperativo que se faça uma revisão completa no artigo 40 citado. Devemos ter nossos 

representantes em condições de nos representar, afirmou. DG Leovegildo colocou que 

quer saber o quanto se gasta, mas devemos saber quanto se ganha e que essa 

discussão não vai chegar a bom termo aqui. Não é favorável a fixar um índice de 

correção, mas deixa algo a se pensar. Não precisa aumentar a cota, basta aumentar o 

número de associados e isso vai nos motivar para que, com o nosso trabalho vamos 

conseguir mais associados. CC Péricles solicitou parecer do Assessor Jurídico, CL 

Ranolfo, uma vez que o orçamento já está aprovado sem aumento. Disse ele que o 

Conselho não se expressou a favor do aumento da cota, muito pelo contrário, o 

Conselho não aprovou o aumento de cota e deixou para discutir em plenário. CaL do 

LD-7 fez considerações que os distritos devem ter um fundamento e aprovar o que o 

distrito deve fazer. O DGE Marco Tulio Vargas do LD-1 expressou que isso tudo vai cair 

no colo dos próximos DG’s, sugerindo que o aumento seja a metade do solicitado, em 

uma rápida verificação, alguns DGEs se manifestaram contra e acabou retirando a 

mesma. CC Péricles informou que o orçamento 2016 17 já foi aprovado, mas colocou 

em votação solicitando que os delegados permaneçam como estão se considerarem a 

proposta de aumento prejudicada, isto é, que não deve ser considerado qualquer 

aumento de cota para o AL 2016 17. Como não houve manifestação os delegados 

rejeitaram qualquer aumento no AL 2016 17. O próximo CC deve reestudar a matéria, 

sugerindo que se faça uma comissão para estudar a matéria e propor, se for o caso, a 

rediscussão da matéria na próxima convenção. SEDE DAS CONVENÇÕES: - Na 

sequência foi convidado CL Igor Giroto para apresentar sua proposta para a sede da 

XVII do DM LD que convocou todos os integrantes de seu distrito para chegarem à 

frente da plateia, e como Diretor Geral da XVIII Convenção apresenta Chapecó como 

sede indicada, descrevendo as condições lá existentes extremamente favorável para 

tal. Todos os Lions Clubes de Chapecó estarão recepcionando os convencionais no 

centenário do Lions e da cidade sede, apresentando a seguir um vídeo, disponibilizado 

na pasta protegida já citada, no site do múltiplo. Colocado em discussão e em votação 

foi aceita a proposta apresentada de ser em Chapecó a XVIII Convenção do Distrito 
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Múltiplo LD, de 4 a 6 de maio de 2017. SORTEIO TAIÓ: - Em sequência foi chamado 

à frente os companheiros de Taió que entraram em comitiva cantando, para fazer o 

sorteio do Leão Estilizado e seus quatro filhotes, ficando na ordem inversa dos filhotes 

para o Leão principal. O 5º prêmio foi para Solano Kensi LC Gaspar SC; 4º prêmio foi 

para Rotary Clube de Taió; 3º prêmio foi para a empresa ARG de Taió; 2º prêmio foi 

para Carlos Sparke de Presidente Getúlio; 1º prêmio foi para Lions Clube Taió, o gaiteiro 

Pelé, Presidente de Divisão. A metade do valor que foi vendido hoje vai ser depositado 

na conta corrente. O Gaiteiro devolveu o prêmio para novo sorteio que dessa vez foi 

para Josiane Leal, toda o sorteio foi acompanhado por auditor devidamente escolhido 

pelo clube. COMISSÃO DE MOÇÕES: - Na sequência o Mestre de Cerimônia convidou 

as Comissões na ordem a de Moções, composta pelo PDG Iraci Antonio Dani LD-4, PDG 

Denério Neumann LD-3 e PDG Silvino Schlikmann LD-9 que efetuaram a leitura da Ata 

Nº 24 do respectivo livro, que analisou uma moção sobre soerguimento dos Estados 

Membros das Nações Unidas para socorro a refugiados. Após análise e discussão a 

comissão entendeu pelo arquivamento do processo tendo em vista que não se 

encontrava com os requisitos formais normatizados por LCI. Colocada em discussão e 

votação pelos delegados, o relatório foi aprovado. COMISSÃO DE ESTATUTO E 

REGULAMENTOS: - composta por PCC Orley Ikert, PCC Claudio Rigo e CL Ranolfo 

Vieira, que informaram ter elaborada a ata Nº 16 do respectivo livro de atas não tendo 

nenhum processo analisado, o que colocado em discussão e votação pelos delegados, 

foi aprovado pelos delegados. COMISSÃO DE INDICAÇÃO DE CANDIDATOS: - 

composta pelo PCC Douglas de Mendonça Thompson, IPDGE Monica Terezinha 

Lotterrmann Bessa, que fizeram leitura da ata Nº 19 que informaram os seguintes 

processos: A: indicação do 1VCC Ari Galera para concorrer a Presidente do Conselho 

de Governadores do Distrito Múltiplo LD para AL 2016/2017, tendo parecer favorável 

da comissão e colocado em discussão e votações, o item da ata foi aprovado. B: 

Indicação do CLEO Miguel Rodrigues para concorrer a Presidente do Distrito Múltiplo 

LEO LD, tendo parecer que deve encaminhar toda a documentação ao DM LEO LD e 

colocado em discussão, com questão de ordem levantada pelo delegado e Assessor de 

Estatuto e regulamento, CL Ranolfo Vieira, esclareceu que tal decisão não é de 

competência desta convenção que não poderia haver manifestação a favor ou contra 

pois a decisão em si compete à Convenção LEO. Após seu acatamento da questão de 

ordem CC Péricles colocou em votação apenas o item da ata com essa ressalva, que foi 

aprovado. C: Indicação de Chapecó, SC para sediar a XVIII Convenção do DM LD, em 

04 a o6 maio 2017, tendo parecer favorável da comissão e colocado em discussão e 

votações, o item da ata foi aprovado. D: Indicação da PDG Liza Ganem de Novais, do 
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LD-6 para concorrer a 2 VCC do DM LD, tendo parecer favorável da comissão e colocado 

em discussão e votações, o item da ata foi aprovado. E: Indicação do 2VCC Luiz Roberto 

Gobbi, do LD-7 para concorrer ao cargo de 1 VCC do CG do DM LD, tendo parecer 

favorável da comissão e colocado em discussão e votações, o item da ata foi aprovado. 

F: Indicação de Passo Fundo, RS para sediar a XIX Convenção do DM LD, em maio 

2018, tendo parecer favorável da comissão, solicitando a complementação de 

informações conforme regulamento e apresentação para nova discussão e aprovação 

na próxima convenção e colocado em discussão e votações, o item da ata foi aprovado. 

COMISSÃO DE ELEIÇÕES: - composta por PDG Tosihiro Ida, PDG Antonio Elton Zarth 

e PDG Vilmar Capanema tendo informado que existem os seguintes candidatos para 

Presidente CG DM LD: VCC Ari Galera; para 1º Vice-Presidente: 1VCC Luiz Roberto 

Gobbi; para 2º Vice-Presidente: PDG Liza Cristina Ganem de Novaes. CONSELHO 

FISCAL: - Para Membros Efetivos do Conselho Fiscal: PDG José Sbicigo-LD-4, PDG 

Valtair do Amaral Madalena-LD-3 e PDG Celito Schlickann-LD-9; Para Membros 

Suplentes do Conselho Fiscal: PDG Denerio Rosales Neumann-LD-3, PDG Hermann 

Suesenbach-LD-5 e CL Vilnei Edmundo Lenz-LD-2. Por haver candidatos únicos para 

cada cargo de acordo com o parágrafo segundo do Artigo 21 e parágrafo segundo do 

Artigo 28 do estatuto do Distrito Múltiplo LD, combinado com o parágrafo segundo do 

Artigo 29 do Regimento Interno desta convenção, sejam os mesmos eleitos por 

aclamação. Submetido aos delegados o parecer da comissão a mesma foi aprovada 

pelos delegados. Em face da aprovação da ata, o Presidente do CC João Péricles Goulart 

passou eleições dos indicados solicitando aos delegados que se de acordo com cada 

uma das indicações se manifestassem por aclamação e a cada nome mencionado os 

delegados aplaudiram em uníssono. PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS: - O Presidente 

Goulart Proclamou os candidatos aos seus cargos que assim ficaram: Presidente Eleito 

do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, CCE Ari Galera; 1º Vice-

Presidente do CG DM LD 1VCCE Luiz Roberto Gobbi; 2º Vice-Presidente do CG DM 

LD 2VCCE Liza Cristina Ganem de Novaes. Proclamado, da mesma forma, os 

membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal do Distrito Múltiplo LD para o ano 

2016 2017 os candidatos indicados, que passam a ter o início de seu mandato a partir 

de amanhã, dia 22 de maio de 2016, conforme reza o parágrafo quinto do artigo 29 do 

estatuto. A seguir o Mestre de Cerimônia solicitou aos dirigentes recém-eleitos que 

fizessem a partir de agora parte da mesa diretiva dos trabalhos e de imediato passou 

a palavra à 2VCCE Liza Cristina Ganem de Novaes, que mais uma vez saudou a todos 

e agradeceu ao seu distrito LD-6 a indicação à sua família que sempre a apoia nas 

atividades leonísticas e a vários outros companheiros e companheiras que certamente 
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a acompanharão a seguir, colocando-se à disposição dos recém-eleitos, desde já, 

enfatizando que a voz dos associados devem ecoar mais no Distrito Múltiplo LD. A 

seguir foi dada a palavra ao 1VCCE Luiz Roberto Gobbi que nominou seus colaboradores 

que o conduziram a tal cargo que o deixou feliz e que vai trabalhar e dar o que fará o 

que for possível fazer, agradecendo. Agora foi dada a palavra ao CCE Ari Galera que 

afirmou que “chegou o grande dia” aquela que parecia uma data muito distante, mas 

com a certeza que terá o grande apoio de Chapecó, do Distrito LD-8, que sempre teve, 

e que receberá o apoio de todo o colegiado que está concluindo seus trabalhos e de 

todos os demais distritos. Solicitou ao candidato ao Distrito Múltiplo LEO LD, LEO Miguel 

que também é do LD-8 para que ficasse em pé para afirmarem juntos a necessidade 

de apoio de todos, encerrando seus agradecimentos. AGRADECIMENTOS E 

PREMIAÇÕES: - A seguir o Presidente Péricles retomando a palavra passou os 

trabalhos da presidência da mesa diretora ao VCCE Ari Galera e desceu à plateia para 

fazer alguma premiações e entrega de uma placa da presidência em agradecimento 

aos trabalhos desenvolvidos. Primeiramente ao Diretor Geral da Convenção, PDG 

Idercildo Thomé e CaL Cleonice; ao Secretário do Múltiplo LD CL Carlos Eugenio 

Carneiro de Melo e CaL Anuncia; ao Tesoureiro do Distrito Múltiplo LD, 2VDGE Luiz 

Fernando Torres Cardozo e CaL Berenice; ao Mestre de Cerimônias, PCC Helso de 

Oliveira, e todos eles receberam um “abraço coletivo” dos nove Governadores, que 

rodearam esses dirigentes com aplausos. A seguir o Diretor Geral da Convenção, PDG 

Idercildo Thomé prestou sua homenagem pela participação e apreço pelos trabalhos 

desenvolvidos, primeiramente ao CC Péricles entregando-lhe uma placa comemorativa 

do evento com os agradecimentos. A CaL Alpha Teixeira recebeu o troféu de 

Companheira Mais Experiente e o Diretor pediu a ela que entregasse à CaL Mylena 

Maira Traino do LC Canoinhas Universitário, troféu de Companheira Mais Jovem, num 

simbolismo de passar toda sua experiência para que o movimento leonistico prossiga 

em sua caminhada. Da mesma forma a placa de Companheiro mais experiente foi 

entrega ao CL Ranolfo Vieira que entregou a placa de mais jovem ao CL Willian Godoy 

Ferreira de Souza também do LC Canoinhas Universitário. O Diretor solicitou a todos 

que nas próximas convenções os convencionais façam sua inscrição Online, de forma 

ajudar tremendamente a organização do evento qualquer que seja ela pois com o uso 

das novas tecnologias as previsões ficam melhores e tudo pode ser organizado 

antecipadamente, até com diminuição de custos e como incentivo a que isso acontece, 

foi criada uma placa em homenagem ao Leão Madrugador e chamou o PDG Vilmar 

Capanema por ter feito a primeira inscrição OnLine. A delegação mais distante 

considerada e chamada foi para o Lions Clube Bagé entregue para sua representante. 
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A maior delegação que participou, e quiçá também de outras convenções do múltiplo, 

foi do Lions Clube Chapecó Integração, que ruidosamente sob aplausos, vieram à frente 

para receber a placa de homenagem ao clube. Finalmente entregou ao Assessor de 

Informática do Múltiplo LD uma placa em sua homenagem ao seu trabalho desenvolvido 

para a convenção e que na mesma hora passou a placa a sua esposa, CaL Anuncia 

Frutos de Melo que o ajudou muito e é quem realmente merece a mesma por todo 

apoio dado. A seguir chamou o CL Carlos Antônio da Silva – Assessor Especial da 

Convenção que auxiliou muito a convenção, abrindo todas as portas de Foz do Iguaçu, 

recebendo sua placa. Outras placas foram entregues ao CL Antônio Quirino Ferreira e 

CL Maurilio Vessoni Filho, respectivamente Secretário e Tesoureiro da Convenção, pelo 

grande esforço e trabalho desenvolvido, agradecendo a oportunidade. LEO CLUBE: - 

LEO Miguel, representando o Distrito Múltiplo LEO LD foi chamado para suas 

considerações finais que se colocou à disposição do recém eleito, CCE Ari Galera e se 

colocou à disposição, fazendo o convite a todos para participarem dias 15 a 17 julho 

em Igrejinha quando haverá a Conferência LEO. ENCERRAMENTO: - O Mestre de 

Cerimônia encerrando seu trabalho na função agradeceu o apoio dado pelo Noé e 

Antônio e os amigos do Som, que estão desde segunda-feira arrumando e acertando 

para o sucesso do evento enaltecendo o trabalho do Noé que ainda ontem tirou uma 

foto com ele e se, como amigo, que se encontrem novamente. Cumprimentou os 

recém-eleitos 2VCCE Liza, 1 VCCE Gobbi e CCE Ari pelo posto conseguido e aconteça o 

que acontecer deseja sucesso em suas caminhadas. Agradeceu muito o abraço coletivo 

que recebeu dos Governadores, fato inédito em toda sua caminhada como Mestre de 

Cerimônia. Ao Presidente CC Péricles e PDG Marilu agradeceu muito por terem 

caminhados juntos neste ano e que no ano seguinte quer que a DGE Marilene e sua 

esposa seja melhor Governadora que ele próprio e devolve o medalhão e o colar que 

simboliza a função ao CC Péricles. O Presidente deixou a palavra coma Patronesse desta 

Convenção, PID Rosane Teresinha Jahnke que perguntou se estavam felizes tendo 

recebido um valoros sim da plateia, chamando os seguintes Leões para receberem o 

certificado do Presidente de Lions Clubs International por todo o trabalho desenvolvido: 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo, CL Luiz Fernando Torres Cardozo, que mais uma 

vez receberam também o abraço coletivo dos Governadores. Da mesma forma entregou 

também ao Mestre de Cerimônia, PCC Helso de Oliveira e aos Assessores GMT  PDG 

Iraci Antônio Dani e PCC Douglas de Mendonça Thompson, ao Companheiro LEO Miguel 

Fernando Ramos Rodrigues, para CaL Diana Barmann pela sua presença com 

admiração. Finalmente entregou ao CC João Péricles Goulart e PDG Marilu, com emoção 

e gratidão, o certificado presidencial, que mais uma vez receberam o abraço coletivo 
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agora não só dos Governadores, mas de todos os convencionais na frente da plateia. 

PID Rosane se despediu tendo em mente agora sua participação na próxima convenção 

Internacional de Lions Clubs International, em Fukuoka no Japão em junho próximo, 

reiterando “Lutar Sempre, mas Desistir Nunca”. O Presidente reafirmou que sim a luta 

continua e fez os agradecimentos finais ao PCC Helso e aos Governadores aos quais 

reparte todo o reconhecimento que recebeu e que merecem todos os aplausos. À CaL 

Diana agradeceu sua presença e que muito aprendeu com PDG Barmann. Ao agradecer 

a PDG Marilu, que sempre esteve presente e emocionado por ter nela a Secretária 

Adjunta que sempre o acompanhou, enfim agradeceu a todos que direta ou 

indiretamente trabalharam juntos neste ano leonístico. Finalmente solicitou que a 

Oração pelo Brasil fosse feita em uníssono, tendo solicitado em seguida uma grande 

salva de palmas ao pavilhão nacional, encerrando esta quarta sessão plenária e a 

Convenção PDG Ernesto Barmann – XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD, 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 


