
 

 

 
 
 

 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 
– ANO LEONÍSTICO 2016/2017, REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2016, EM 

LONDRINA/PARANÁ. 
 

SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO 
 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, tendo como local as dependências do 
Boulevard Residence Hotel, situado na Av. Higienópolis, 199, na Cidade de Londrina, Estado do 
Paraná, às dezenove horas teve início a Sessão Solene de Instalação da 1ª Reunião do Conselho 
de Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017. O PCC Helso Weber de 
Oliveira compôs a Mesa Diretora que ficou assim constituída: CC Ari Galera, Presidente do CG 
DM-LD AL 16/17, acompanhado de sua esposa, CaL Sandra Galera; PID Edisson Karnopp Diretor 
Internacional AL 2010/2012 e Líder GMT CA3, PID Rosane Teresinha Janhke Diretora 
Internacional AL 2008/2010, IPCC Edward Lago de Macedo Líder GLT de Área Grupo "C" Brasil, 
PCC Jorge Carlos Lehmann e DM Sonia, Governador do Distrito LD-6, Distrito anfitrião, 1VCC Luiz 
Roberto Gobbi, 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes, IPCC João Péricles Goulart, Ex-Presidente 
Imediato e Presidente do Comitê de Honra, CaL Joice Maria Ikert Tesoureira DMLD , PDG Renate 
Hass Secretária DMLD. Governadores do DM-LD: Governador do Distrito LD-1 DG Marco Túlio 
Vargas; Governador do Distrito LD-2 DG Evaldo Gomes Rodrigues e DM Nara Terezinha; 
Governadora do Distrito LD-3 DG Marilene Tomkoski de Oliveira e PCC Helso; Governador do 
Distrito LD-4 DG Sérgio Luiz Dal Piva e DM Gema; Governadora do Distrito LD-5 DG Luciana Maria 
de Abreu Bernardino e CL Célio José; Governadora do Distrito LD-7 DG Maria de Lourdes 
Schardong Gobbi;  Governadora do Distrito LD- 8 DG Irma Gross Casagrande e CL Wilson; 
Governador do Distrito LD-9 DG Luiz Ângelo Cirimbelli e CaL Maria Salete. Primeiros Vice-
Governadores do DM-LD: Governador do Distrito LD-1 VDG Waldir Wessler e CaL Albertina; 
Governador do Distrito LD-2 VDG Jardel da Motta Pacheco e CaL Fernanda; Governador do 
Distrito LD-3 VDG Paulo José Almeida e CaL Ana; Governador do Distrito LD-4 VDG Domingos 
Plínio Klein e DM Marli; Governador do Distrito LD-5 VDG Paulo Roberto Maurici e CaL Ligia; 
Governador do Distrito LD-6 VDG Wolney Cesar Rubin e CaL Ivana; Governador do Distrito LD-7 
VDG Renato Carlos e Souza e CaL Jozeli; Governador do Distrito LD-8 VDG Etelvino Luiz Festa e 
DM Helenir; Governador do Distrito LD-9 VDG Donato Moro e DM Ivone. Segundos Vice-
Governadores do DM-LD: Governador do Distrito LD-1VDGE Luiz Fernando Torres Cardozo e CaL 
Berenice; Governadora do Distrito LD-2 VDGE Antoniete da Graça de Lima Frolio e Sr. Luiz; 
Governadora do Distrito LD-3 VDGE Ilse Terezinha Boelhouwer PDG Valtair; Governador do 
Distrito LD-4 VDGE Ingo Veit e Heloisa; Governador do Distrito LD-5 VDGE Valdir Reis e CaL Maria 
Cecilia; Governadora do Distrito LD-6 VDGE Jacira Martins; Governador do Distrito LD-7 VDGE 
Ilceu Adir Ferraz e DM Maria Bernadete; Governadora do Distrito LD-9 VDGE Juraci Aparecida 
Lamin. Na sequência foram mencionados todos os Ex-Presidentes do Conselho de 
Governadores, o Mestre de Cerimonia solicitou que ficassem de pé para receber os aplausos dos 
presentes. Dando continuidade foi mencionado o 1º Vice-Presidente da Associação dos 
Governadores dos Distritos Múltiplos “L” – AGDL – PDG Herrmann Suesenbach. Composta a 
Mesa, o Presidente do CG DM-LD, CC Ari Galera procedeu a Abertura da Sessão Solene de 
Instalação da 1ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano 
Leonístico 2016/2017 com a seguinte mensagem “Em certa ocasião alguém perguntou a Galileu 
Galilei: - Quantos anos tens? Oito ou dez, respondeu Galileu, em evidente contradição com sua 
barba branca. E logo explicou: tenho, na verdade, os anos que me restam de vida, porque os já 
vividos não os tenho mais.  Vamos  aproveitar  e  valorizar  ao  máximo  cada  minuto  do  nosso 



 

 

 
 
 
 
encontro, da nossa amizade e da nossa vida que é tão preciosa“.  Na sequência convidou a 
Sandra Galera para proferir a Invocação à Deus. Após, o Presidente convidou a todos para 
cantarem o Hino Nacional Brasileiro e o DG Evaldo Gomes Rodrigues para saudar o Pavilhão 
Nacional. Na sequência, designou o PCC Helso Weber de Oliveira para exercer as funções de 
Mestre de Cerimônias. Assumindo a função, o PCC Helso Weber de Oliveira agradeceu a 
incumbência e de imediato passou a palavra a 2º Vice-Presidente CG 2VCC Liza Cristina Ganem 
Novaes Coordenadora-Geral do Evento. Saudou todos e falou da alegria de receber todos no 
Distrito LD-6, que o Distrito LD-6 é a Sede do DMLD por sediar a 1ª RCG. Comentou sobre alguns 
transtornos ocorridos devido a antecipação da data da reunião. A Coordenação do Evento 
desejou um excelente encontro e colocou-se à disposição de todos. Após o Mestre de Cerimonia 
convidou 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes para deixar a sua mensagem. Falou do início dos 
trabalhos como 2VCC, citou parte da mensagem de abertura do CC Ari Galera, “tenho, na 
verdade, os anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais”. Mencionou 
que usará das experiências da vida, das raízes familiares, profissionais e de leão. “Será um ano 
marcante na sua vida e dos 2VDGE”. Comunicou a eles que na sexta-feira as 8:00 hs será 
realizada a 1ª reunião grupo. Informou que os trabalhos serão pautados pelos pilares de “Ética, 
Transparência e Comprometimento” e acima de tudo com serviço. “A vida se dá em movimento 
e por isso precisamos colocar ela sempre para se movimentar”. Agradeceu o Distrito LD-6, seu 
clube e família por tê-la conduzida a 2VDGE. Em seguida o Mestre de Cerimonia convidou o 1VCC 
Luiz Roberto Gobbi para deixar a sua mensagem. Saudou a todos, comentou da magia dos 
tambores da Convenção Internacional de Fukuoka. Que a felicidade que encontraram na 
Convenção Internacional acompanhe todos os Governadores nas visitas aos clubes e também 
durante todo ano AL. Aos VDG do seu Colegiado falou que as turbinas já foram adicionadas, que 
espera que a Convenção Internacional de Chicago sejam similar ou melhor que Fukuoka.  Falou 
que Leonismo e o País estão vivendo um momento especial, novas oportunidades, a sociedade 
está conclamando por homens e mulheres de bem, precisamos participar deste momento 
importante. Parabenizou do CC Ari Galera e CaL Sandra bela magia da reunião e desejou ao CC 
Ari Galera e Governadores um brilhante ano leonistico. Na sequência o Mestre de Cerimonia 
convidou PCC Jorge Carlos Lehmann, Governador do Distrito LD-6, Distrito anfitrião. Saudou a 
todos, comentou que o Colegiado AL 2016/2017 na Convenção de Fukuoka criou lanços de 
amizade muito forte, que juntos pretendem desenvolver muitos trabalhos. Falou do número 
expressivo de companheiros na 1ª RCG, mencionou que o DMLD tem muita força e está 
caminhado para novas conquista e com isso se solidificando cada vez mais. IPCC Edward Lago 
de Macedo Líder GLT de Área Grupo "C" Brasil e Coordenadores GMT iremos dignificar cada vez 
mais o nome e o prestigio do DMLD. Agradeceu 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes pelo magnifico 
trabalho na coordenação do evento, que todos se sintam bem, que o Distrito LD-6 e a cidade de 
Londrina tem orgulho de recebe-los. Informou que o colegiado está pronto para “Escalar Novas 
Montanhas” com “Foco, Força e Fé” porque “Servindo Somos Necessários”. Muito Obrigado. Em 
continuidade o Mestre Cerimonias convidou a PID Rosane Teresinha Janhke Diretora 
Internacional AL 2008/2010. Saudou a querida família Leonística e Leoística do DMLD. Falou da 
importância da Primeira Reunião do Conselho de Governadores, “a vida é feita de encontro e 
reencontros”, este encontro é memorável porque iniciou um novo ano leonístico sob a liderança 
CC Ari Galera e CaL Sandra, casal que inspira criatividade, inovação e amor. Temos certeza que 
este brilhante Colegiado fará a diferença neste ano leonístico. Agradeceu o CC Ari Galera e CaL 
Sandra pela faixa e apoio demonstrado a sua candidatura a Diretoria Internacional. Falou que o 
encontro é memorável porque estão presentes voluntários não só do servir mas também do 
pensar, juntos estabelecem estratégias de grandes ações para o fortalecimento dos Distritos. 
Isso  só  se  torna  possível  com CCLL, CCaLL, DM e LEO com visão de um futuro brilhante para o 



 

 

 
 
 
 
movimento leonístico. Comentou da importância das presenças do PID Edisson Karnopp, Líder 
GMT CA3, PID Nelson Vidal La Torre, Líder GLT CA3, IPCC Edward Lago de Macedo, Líder GLT de 
Área Grupo "C" Brasil, PDG Ricardo Shoiti Komatsu, Líder GMT de Área Grupo "C" Brasil todos 
imbuídos de fazer o melhor pelo movimento leonístico. Como companheira Leão que vivo o 
leonismo vinte quatro horas por dia, isso me deixa muito feliz, esta vontade de acertar e fazer a 
diferença de todos. Citou Albert Schweitzer “Não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu 
sei: os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são os que procurarem e encontrarem 
um meio de Servir”. Todos estamos aqui com esta responsabilidade sabendo que o nosso 
trabalho fará a diferença na vida das comunidades. As comunidades que nos aguardem, tem 
que ter a certeza que os leões estão fazendo a diferença, na vida de milhares de pessoas neste 
ano que estamos comemorando praticamente o Centenário. O CC Ari Galera e Sandra são 
Presidente do Centenário, os Governadores felizes porque são os Governadores do Centenário 
e juntos, todos juntos vamos escalar as novas montanhas que se apresentam. Falou a felicidade 
de ver publicações dos Governadores com relação a Escalada das Montanhas com muita Força, 
Foco e Fé. Citou Hermann Hesse que dizia “Não creio ser o homem que sabia. Tenho sido 
sempre um homem que busca”. E no Lions não é diferente. Estamos aqui para buscar/aprender, 
para reciclar e sonharmos juntos. Sonhamos sim com um Lions cada vez mais grandioso, com o 
DMLD mais pujante. Mas para que isso realmente aconteça, necessitamos cada vez mais de cada 
um de vocês, de cada um que está aqui. Um líder que vai procurar convencer e seduzir os seus 
liderados, não vai se contentar em formar seguidores, mas quer formar novos líderes e 
surpreender com os resultados, não apenas traçados, mas sim jamais esperados. Os 
Governadores deste AL tem a grande missão e desafio de liderarem seus Distritos. Então amigos 
estamos no século vinte um, o século dos relacionamentos, estamos aqui juntos na Primeira 
Reunião do Conselho de Governadores imbuídos da vontade de fazer a diferença. Mencionou a 
fala do 1VCC Luiz Roberto Gobbi sobre a magia da reunião, a abertura foi vibrante, CC Ari Galera 
iniciou a reunião com pensamento muito lindo que motivou a refletir bem como a invocação a 
Deus proferida pela CaL Sandra Galera. É um privilégio ser leão, é um privilégio estar aqui e 
poder usufruir de tudo isso e esperamos cada vez mais, não do verbo esperar é do verbo 
esperançar temos muita esperança e sabemos que a maioria delas vão se realizar. Vencemos 
hoje as olimpíadas do Brasil e sabemos que os lideres assim como os atletas não vencem todas 
as provas e nos perguntamos muitas vezes o que será que separa da medalha de ouro de 
medalha de prata. As vezes são milésimos de segundos, mas sabemos o que fez a diferença, é a 
motivação de cada um, é a vontade de acertar, é a determinação, e estas características tenho 
a convicção que são dos nossos Governadores, do Presidente do Conselho de Governadores e 
de cada um de vocês que aqui estão. Os Governadores são os nossos líderes, nós estamos aqui 
para apoiarmos em tudo que eles necessitarem, temos outros líderes importantes aqui no DMLD 
e é preciso distinguir sempre. Eu já escrevi uma vez que importante é diferente entre ser famoso, 
o que é importa é ser importante, o importante é a pessoa que os outros carregam dentro do 
seu coração, creio que ao final deste ano leonístico cada vez mais todos nós vamos sentir a 
importância deles, carrega-los com muito carinho em nossos corações. Então meus amigos, 
amanhã vamos ter a oportunidade de conversamos um pouquinho mais com vocês. Alguns me 
questionam a respeito da nossa candidatura a respeito de Fukuoka. Falaremos disso amanhã na 
parte de manhã, responderemos aos anseios de todos vocês. Vamos ter sempre presentes que 
devemos ser em cada momento uma resposta nas nossas comunidades e não uma indagação. 
Agradeço muito sensibilizada todo este carinho, pelo apoio nesta caminhada, nesta candidatura 
que não é só minha, é nossa. Deixo um abraço muito carinhoso e a certeza da nossa amizade 
para sempre. Muito Obrigada. Na sequência convidou o PID Edisson Karnopp Líder GMT. 
Cumprimentou  o  Presidente  CC  Ari  Galera,  os  companheiros  da  mesa  diretora, saudou em 



 

 

 
 
 
 
especial os Governadores razão maior de estarmos reunidos neste evento e a grande Família 
Leonística do Distrito Múltiplo LD.  Agradeceu o CC Ari Galera e Governadores que concordaram 
e cederam espaço no programa para realizar amanhã a reunião da Equipe GMT e GLT sob a sua 
responsabilidade por ser o primeiro líder GMT Brasil e o PID Nelson Vidal La Torre da GLT da 
Área Estatutária. Justificou a ausência da CaL Rosenete por compromissos familiares, sua Mãe 
está completando amanhã 90 anos e a família filhos, genros, noras e netos terão um almoço 
para comemorar esta data especial, e no final de semana será realizado um outro almoço com 
familiares e amigos no qual estarei presente.  Após justificou porque não participaram da 
Convenção de Fukuoka, há alguns compromissos mais importantes, e nós também temos, 
quando a neta completou quinze anos nos convidou para participar da festa e não assumir 
nenhum compromisso para aquela data cumprimos, agora os outros netos, casal gêmeo 
completaram quinze anos e fizeram o mesmo pedido, aceitamos o convite e cumprimos o 
prometido. Somos Lions trezentos e sessenta cinco dias, e nos últimos dez anos tiramos férias 
somente para comemorar os cinquenta anos de casados por solicitação dos nossos filhos, mas 
com certeza estaremos em Chicago. Falou que já sente o clima, as inspirações, as motivação e a 
felicidade da reunião que será realizada amanhã. Comentou que provavelmente todos os 
Governadores já leram a carta enviada pelo Presidente Internacional que está alicerçado em 
três palavras, que não surgiram do nada, mas surgiram de uma pesquisa feita a um ano a qual 
muitos de vocês responderam o que precisamos fazer para o leonísmo tomar rumos melhores 
do que vem acontecendo. Palavras: Comunicação, Comprometimento e Responsabilidade. 
Estas são opiniões da grande família leonística dos duzentos e dez países. Então estas três 
palavras serão nossas inspirações amanhã.  Falou dos trabalhos da Equipe GMT e GLT, somos 
uma das várias equipes, na verdade uma equipe diferenciada pelo fato de termos o nosso líder 
número um Presidente Internacional que preside todas as nossas reuniões. É dele que trazemos 
as orientações, as palavras, os conselhos e este ano especificamente o fato que queremos 
Escalar Novas Montanhas. Falou da satisfação enorme de estar em casa no Distrito Múltiplo LD, 
estaremos juntos amanhã trabalhando, com o objetivo de ajuda-los naquilo que for possível 
para que este ano leonístico e ano do centenário seja único e exclusivo, não haverá outro 
parecido na nossa existência e nem na nossa Associação Internacional. O CC Ari Galera é um 
privilegiado com sua equipe de Governadores e todos que estão contigo, não haverá outra 
ocasião tão importante e tão significativa quanto as comemorações do Centenário. Sejamos 
todos muito felizes, assim como estou feliz em estar com vocês, espero continuar assim até o 
final da reunião, e no final do ano leonístico dia trinta de junho de dois mil e dezessete possamos 
todos dizer que realmente foi um ano maravilhoso. Estaremos em Chicago ou outro qualquer 
lugar comemorando e celebrando o nosso passado, festejando o nosso presente e projetando 
com mais entusiasmo os nossos trabalhos e ações para mais um novo século, porque precisamos 
deixar os nosso legados, não só para nossas comunidades, mas sobretudo para a juventude, 
tema que amanhã abordaremos e que precisa muito mais ser fortalecido dentro da nossa 
Associação e dentro das nossas atividades. Muito obrigado querida Família Leonística. Dando 
continuidade o Mestre de Cerimonias PCC Helso Weber de Oliveira leu a Resolução CG nº. 02-
2016/2017. EMENTA: Nomeia Secretárias e Tesoureiros integrantes da Equipe de Dirigentes 
Executivos do Distrito Múltiplo LD, para o Ano Leonístico 2016/2017. CC Ari Galera, Presidente 
do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, AL 2016/2017, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto do DMLD e da Associação Internacional de Lions Clubes, NOMEIA: Art. 1º 
- Nomeio “ad referendun” do Conselho de Governadores a PDG Renate Hass, como Secretária 
do CG e como Secretária Adjunta a CaL Katiuscia Bednarski Kreutz para exercerem as atribuições 
inerentes as nomeações. Art. 2º - Nomeio “ad referendun” do Conselho de Governadores a CaL 
Joice Maria Ikert como Tesoureira do CG e como Tesoureiro Adjunto o PDG Índio Birajara Meira 



 

 

 
 
 
 
Costa, para exercerem as atribuições inerentes as nomeações. Art. 3º - Revogam-se as 
disposições em contrário. Chapecó, SC, 1º de julho de 2016. CC Ari Galera Presidente CG 
2016/2017 e solicitou para os companheiros se postarem a frente da mesa diretora. Mensagem 
do Presidente CC Ari Galera - Meus queridos amigos, integrantes da diretoria executiva, vocês 
foram cuidadosamente escolhidos para ocuparem seus cargos neste ano leonístico, vocês 
estarão muito próximos da presidência, não porque são amigos do Presidente, mas sim pelo 
comprometimento e a capacidade demonstrados ao longo da caminhada leonística. Vocês são 
os dirigentes oficiais de ligação com a Presidência, com os Distritos e com a vida leonística. A 
dedicação e comprometimento de todos durante o AL deverá ser o ponto forte e marcante, 
assim agindo, estarão sendo agentes motivadores e facilitadores na condução dos trabalhos da 
Presidência e do nosso Colegiado. Airton Senna disse certa vez ao conquistar uma de suas mais 
importantes vitórias: “Quando penso que cheguei ao meu limite; descubro que tenho forças 
para ir além”. E no LIONS também somos assim e com FOCO, FORÇA E FÉ   seguiremos os nossos 
caminhos em benefício de todos, com a plena convicção que esta equipe terá forças para ir além 
de suas missões, procurando os melhores caminhos para escalar as montanhas e chegar ao 
TOPO. Após apresentação desta maravilhosa equipe, equipe que vai trabalhar junto comigo, 
com todo colegiado e Distrito Múltiplo LD, coloco o nome deles em aprovação do Colegiado, 
coloco em discussão, coloco em votação, quem concorda se levanta, aprovado. Faço neste 
momento a entrega da pastas onde consta o certificado, agenda, pin e todo material necessário 
para o desempenho das suas funções. Após o Mestre de Cerimonia usou a palavra para informar 
que a Assessora de Divulgação de Projetos Sociais CaL Tânia Pauleti Hoppe está de aniversário. 
Solicitou para ela se postar em pé e receber os aplausos da plenária. Após o Mestre de 
Cerimonias agradeceu o Presidente CC Ari Galera por ter servido como Mestre de Cerimonias e 
devolveu o colar símbolo da função. O Presidente CC Ari Galera agradeceu o PCC Helso Weber 
De Oliveira pelo excelente trabalho de Mestre de Cerimonias. Após o Presidente CC Ari Galera 
parabenizou todos os advogados pelo Dia do Advogado, temos muito profissionais dentro do 
movimento leonístico que desempenham esta função. Dando continuidade à reunião o CC Ari 
Galera convidou o 1VCC Luiz Roberto Gobbi para assumir o comando dos trabalhos para usar a 
tribuna. Caros amigos, boa noite a todos, minha saudação especial vai para cada um de vocês 
que me dão a honra de vossas presenças, neste nosso primeiro encontro. Agradecer a todas as 
lideranças presentes já citadas no protocolo e que nos dão prestigio, motivação e entusiasmo 
ao grande e esperado encontro. Presidir o Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD 
2016/2017 o maior da Área III no ano do CENTENÁRIO, sabemos que envolverá muito trabalho, 
dedicação, doação, responsabilidade e compromisso, juntamente com o querido Colegiado, 
onde vamos manter uma interação harmoniosa, participativa e bem sucedida. Escolhi como 
Lema: FOCO, FORÇA E FÉ. Não há como fugirmos destas três pilastras básicas se quisermos 
lograr êxito. FOCO Devemos concentrar as nossas energias nas nossas metas e objetivos; e 
utilizar a FORÇA.   Não a força física mas sim a força do entusiasmo, da motivação, da vibração 
e contagiamento, primeiramente, para nós os criadores da obra e, concomitantemente, toda a 
nossa equipe que ombreia juntamente este compromisso. E a FÉ, A fé nos motiva, faz vibrar, nos 
remete à luta continuamente, nos dá a certeza chegar ao Topo. Minha trajetória de vida sempre 
teve foco na busca da excelência. E para alcançar a excelência temos que nos preparar, organizar 
um bom time, onde todos os jogadores foram cuidadosamente selecionados para que possam 
atender as expectativas de todos os associados. Lamentavelmente nem todos que gostaríamos 
puderam fazer parte desse time, mas tenho certeza que independente de cargo, todos estarão 
transmitindo energias positivas para o sucesso do nosso movimento. Muitos são os projetos e 
desafios no ano do Centenário, onde podemos enumerar alguns: 1) Manter acessa a chama de 
conduzir a PID ROSANE a  Presidência  Internacional;  2)  Manter o nosso foco no Plano de Ação 



 

 

 
 
 
 
Global elaborado em 2012/2017. O qual elencamos algumas prioridades: a) Ingresso de 120 
associados positivos; b) Fundação de dois clubes; c) Quarenta seis Títulos de Melvin Jones; d) 
Incentivar os clubes para que não haja nenhum clube com menos de vinte associados. Meta 
desafio lançado a todo Colegiado: Superar a marca de duzentos e cinquenta quatro associados 
positivos quando fui Governador em 2007/2008. Também: 1) Buscar formulas urgentes para 
evitar a saída tão expressiva de associados a cada ano. 2) Fica aqui a expectativa que a equipe 
especializada GMT e GLT possam na tarde de amanhã e no sábado repassar estas informações 
tão esperadas por todos. Por fim quando as responsabilidades e atribuições são bem distribuídas 
e cada um escalado para o jogo não transfira a sua responsabilidade para outro, o fardo fica bem 
mais leve e as expectativas de sucesso são grandes. Concluindo estas breves palavras quero dizer 
que sou um apaixonado pela minha mulher, pela minha família e pelo LIONS que a trinta e sete 
anos de casado e de Lions dedicamos a nossa vida e somos felizes. Assim espero que todos que 
aqui estão, estejam imbuídos de um único propósito, criar um ambiente de boas energias e que 
estas boas energias contagiem a todos durante os dois dias e que ao retornarem aos seus lares, 
espalhem essa energia positiva para todos os clubes e que essa energia positiva seja um 
facilitador para ESCALAR NOVAS MONTANHAS com FOCO, FORÇA E FÉ. Obrigado e bom evento 
a todos. Na sequencia o CC Ari Galera convidou todos os presentes para participarem do Jantar 
de Confraternização do Conselho de Governadores.  Convidou o Colegiado e Diretoria 
empossada para tirar as fotos oficiais e lembrou a todos que amanhã cedo a reunião inicia as 
oito e trinta horas. Após convidou a todos para fazer a oração pelo Brasil em uníssono: Oh! Deus 
Onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros, o amor AO PRÓXIMO, 
ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa Pátria, uma terra de paz, de ordem e de 
grandeza. Velai Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja! Solicitou, em silencio, referência ao 
Pavilhão Nacional e encerrou o evento com uma vibrante salva de palmas ao Movimento 
Leonístico. Solicitou para que eu, Secretária do Distrito Múltiplo LD, PDG Renate Hass, lavrasse 
a presente ATA, que segue devidamente assinada pelo Presidente e por mim, Secretária. 
Londrina/PR, aos onze dias de agosto de dois mil de dezesseis.  
 
 
 

CC Ari Galera    PDG Renate Hass 
                         Presidente DM-LD                                          Secretária DM-LD 
 


