
 

 

 

 

 
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. 
 

PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA 
 

Aos doze 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 oito e trinta horas teve início a Primeira Plenária 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 2016/17, PCC Nilton Tadanori Kinoshita Palestrante, 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 Governador do Distrito LD-6, Distrito anfitrião, IPCC João Péricles 
Goulart, Ex-Presidente Imediato e Presidente do Comitê de Honra; 1VCC Luiz Roberto Gobbi, 
2VCC Liza Cristina Ganem Novaes, PDG Renate Hass Secretária CG AL 2016/2017, CaL Joice Maria 
Ikert Tesoureira CG AL 2016/2017 e os Governadores do DM-LD AL 2016/2017:  Governador do 
Distrito LD-1 DG Marco Túlio Vargas, Governador do Distrito LD-2 DG Evaldo Gomes Rodrigues, 
Governadora do Distrito LD-3 DG Marilene Tomkoski de Oliveira, Governador do Distrito LD-4 
DG Sérgio Luiz Dal Piva, Governadora do Distrito LD-5 DG Luciana Maria de Abreu Bernardino, 
Governadora do Distrito LD-7 DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi,  Governadora do Distrito 
LD- 8 DG Irma Gross Casagrande, Governador do Distrito LD-9 DG Luiz Ângelo Cirimbelli. 
Composta a Mesa, o Presidente do CG DM-LD, CC Ari Galera procedeu a Abertura da Primeira 
Plenária da Primeira Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano 
Leonístico 2016/2017 com a seguinte mensagem “Na vida todos somos semeadores.... Uns 
semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem 
na suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles 
que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto”. Divaldo Franco. 
Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaro aberto os trabalhos 
desta Primeira Sessão Plenária da Primeira Reunião do Conselho de Governadores do DM-LD AL 
2016/2017 com a presença marcante de importantes lideranças leonísticas. Na sequência 
convidou a DG Luciana Maria de Abreu Bernardino do Distrito LD-5 para proferir a Invocação à 
Deus. Após, o Presidente convidou a todos para cantar a primeira estrofe e estribilho do Hino à 
Bandeira. Na sequência, designou o PCC Helso Weber de Oliveira e PDG Vilmar Capanema para 
exercerem a função de Mestre de Cerimônias. Assumindo a função, o PCC Helso W. de Oliveira 
agradeceu a incumbência e de imediato passou a palavra Secretária PDG Renate Hass para 
verificação do quórum que informou presença de 100% dos membros do Conselho de 
Governadores do DM-LD. Após mencionou os Dirigentes que justificaram suas ausências: CC 
Wilson Pinto, PCC Marco Antonio Pizarro da Silveira, PDG Eitor Zilçio, PDG Aido Ortolan, IPDG 
Roberto I. Farias, CL Pedro Gois M. Viezzer, CL Luis Guilherme Turchiari e CL Eloy Fiebig. Em 
seguida convidou a PDG Renate Hass Secretária a leitura, discussão e votação das atas da 
Terceira Reunião do Conselho de Governadores AL 2015/2016 e XVII Convenção “PDG Ernesto 
Martin Barmann”. O PCC Helso W. de Oliveira solicitou a dispensa da leitura das Atas uma vez 
que as mesmas foram encaminhadas previamente por e-mail a todos os interessados. O 
Presidente colocou em discussão a dispensa da leitura das Atas, não havendo manifestação, 
colocou  em  votação,  aprovada  pelo Colegiado.  Após,  o Presidente CC Ari Galera colocou em 



 

 

 
 
 
 
discussão o conteúdo das Atas da Terceira Reunião do Conselho de Governadores AL 2015/2016 
e da XVII Convenção “PDG Ernesto Martin Barmann”, não havendo manifestação, colocou em 
votação, aprovada pelo Colegiado. Na sequência o PDG Vilmar Capanema fez leitura do ato de 
nomeação, a Secretária PDG Renate Hass e CL Odelir Ramos de Oliveira Assessor Assistente de 
Protocolo fizeram leitura da nominata, informando que todos os nomes serão apresentados no 
telão e conforme sua apresentação se encaminhar até a mesa diretora para retirar seu material 
com o Presidente CC Ari Galera: RESOLUÇÃO Nº 01, DE 1º DE JULHO DE 2016, Ementa: Nomeia 
integrantes da Equipe de Executivos do DMLD para o AL 2016-2017: CC Ari Galera, Presidente 
do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, da Associação Internacional de Lions 
Clubes, no uso de suas atribuições Estatutárias que o cargo lhe confere, nomeia as Secretárias, 
Tesoureiros, Consultores, Diretores, Coordenadores, Assessores, Assistentes e Membros do 
Comitê de Honra, conforme relação constante no livreto “Dirigentes Leonísticos Distrito 
Múltiplo LD 2016 / 2017, “ad referendum” do Conselho de Governadores, para exercerem as 
atribuições inerentes aos seus cargos, no Ano Leonístico 2016/2017, integrando o corpo 
estrutural do Distrito Múltiplo LD; indicados para COMITÊ DE ORIENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: 
PCC Orley Ademar Ikert, PCC Helso Weber de Oliveira, PCC Douglas de Mendonça Thompson, 
PCC João Péricles Goulard, PDG Allan Edgard Kreutz, PDG Osmar Vailatti, PCC Claudio Rigo, PCC 
Marco Antonio Pizarro da Silveira e PCC Paulo Pimpão da Silva. COORDENADORES E MEMBROS 
EQUIPE GMT: COORDENADOR GMT – DMLD PDG IRACI ANTÔNIO DANI, MEMBRO DA EQUIPE 
GMT DE AUMENTO DE ASSOCIADOS E FUNDAÇÃO DE NOVOS CLUBES PDG PAULO ROBERTO 
MAFFESSONI, MEMBRO DA EQUIPE GMT PARA SUCESSO DOS CLUBES PDG MARILU GASPARETO 
GOULART, MEMBRO DA EQUIPE GMT ESPECIALISTA DA FAMÍLIA E DA MULHER PDG MARIZA 
FARIAS HOEPPERS, COORDENADOR GMT – LD-1 PDG EDINOR ANTÔNIO MARIOT, 
COORDENADOR GMT – LD-2 PDG ANTÔNIO ELTON ZARTH, COORDENADOR GMT – LD-3 PDG 
IARA ZACHER CORSO – LD-3, COORDENADOR GMT – LD-4 PDG IRACI ANTÔNIO DANI, 
COORDENADOR GMT – LD-5 PDG HERRMANN SUESENBACH, COORDENADOR GMT – LD-6 PDG 
ACIR LUIZ SIQUEIRA, COORDENADOR GMT – LD-7 CL DIEGO PIAZZA, COORDENADOR GMT – LD-
8 CaL ILENI MARIA ROYER e COORDENADOR GMT – LD-9 PDG SANTOS PEDROSO FILHO. 
COORDENADORES EQUIPE GLT: COORDENADOR GLT – DMLD PCC DOUGLAS DE MENDONÇA 
THOMPSON, COORDENADOR GLT – LD-1 PCC CLAUDIO MIESSA RIGO, COORDENADOR GLT – LD-
2 CL ADRIANO ARTHUR, COORDENADOR GLT – LD-3 PDG DENÉRIO ROSALES NEUMANN, 
COORDENADOR GLT – LD-4 PDG EUGÊNIO SCHOFFEN, COORDENADOR GLT – LD-5 PDG VILMAR 
CAPANEMA, COORDENADOR GLT – LD-6 2VCC LIZA CRISTINA GANEM, COORDENADOR GLT – LD-
7 CaL MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS TONELO, COORDENADOR GLT – LD-8 PCC ORLEY ADEMAR 
IKERT e COORDENADOR GLT – LD-9 PDG CELITO SCHLICKMANN. COORDENADORES E 
MEMBROS EQUIPE LCIF: COORDENADOR DA LCIF – DMLD 1VCC LUIZ ROBERTO GOBBI, 
COORDENADOR DA LCIF – LD-1 PDG LIU UM RIGO, COORDENADOR DA LCIF – LD-2 CL VILNEI 
LENZ, COORDENADOR DA LCIF – LD-3 PCC CLÁUDIO ROGÉRIO MENDES, COORDENADOR DA LCIF 
– LD-4 CaL JANETE FLORES SCHOFFEN, COORDENADOR DA LCIF – LD-5 CL IRENEO VALDIR DOS 
SANTOS, COORDENADOR DA LCIF – LD-6 CL PAULO HERMÍNIO PENNACCHI, COORDENADOR DA 
LCIF – LD-7 PDG PAULO ROBERTO MAFFESSONI, COORDENADOR DA LCIF – LD-8 CL OSCAR 
ADALBERTO SCHMIDT e COORDENADOR DA LCIF – LD-9 PDG SILVINO SCHLICKMANN. Conselho 
Fiscal, aprovado pela XVII Convenção realizada em Foz do Iguaçu, de 19 a 21 de maio de 2016, 
ficou assim constituído: TITULARES:PDG JOSÉ SBICIGO, PDG VALTAIR DO AMARAL MADALENA e 
PDG CELITO SCHLICKMANN. SUPLENTES: PDG DENERIO ROSALES NEUMANN, PDG HERMANN 
SUENSENBACH e CL VILNEI LENZ. PRESIDENTE DO COMITÊ DE HONRA DO DMLD E CONSELHO 
CONSULTIVO: IPCC JOÃO PÉRICLES GOULART, PCC CLAUDIO ROGÉRIO MENDES, PCC OLÍMPIO 
MORITZ,  PCC NILTON TADANORI KINOSHITA,  PCC DOUGLAS DE MENDONÇA THOMPSON,   PCC 



 

 

 
 
 
 
JALDIR ANTÔNIO BUNN, PCC CLAUDIO MIESSA RIGO, PID EDISSON KARNOPP, PCC ORLEY 
ADEMAR IKERT, PCC PAULO PIMPÃO SILVA, PID ROSANE TERESINHA JAHNKE, PCC ALBERTO KLAS 
NETO, PCC HELSO WEBER DE OLIVEIRA, PCC JORGE CARLOS LEHMANN, PCC MARCO ANTÔNIO 
PIZARRO DA SILVEIRA, PCC GEORGES EL HAOULI e PCC NADIR CELÍVIO KLEIN. COORDENADORES 
E ASSESSORES DMLD: COORDENADOR DO PLANO DE AÇÃO GLOBAL DO DMLD e ASSESSOR DE 
POLÍTICA LEONÍSTICA PDG CARLOS GUILHERME DE MORAES REINHARDT, COORDENADOR 
INSTITUTO REGIONAL DE LIDERANÇA PCC DOUGLAS DE MENDONÇA THOMPSON, 
COORDENADORA DA DELEGAÇÃO DO DMLD PARA A 100º CONVENÇÃO INTERNACIONAL PDG 
ESTER GIRALDI, COORDENADOR DO CENTENÁRIO DO LIONS DO DMLD PCC HELSO WEBER DE 
OLIVEIRA, COORDENADOR DA DELEGAÇÃO DO DMLD PARA O FOLAC PDG ACIR LUIZ SIQUEIRA, 
COORDENADOR GERAL DO SEMINÁRIO PARA FORMAÇÃO DE DIRIGENTES E LIDERANÇAS 
LEONÍSTICAS DO DISTRITO MÚLTIPLO LD PCC CLAUDIO MIESSA RIGO, ASSESSORES DE 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS PID ROSANE TERESINHA JAHNKE E PID EDISSON KARNOPP, 
ASSESSOR DE CERIMONIAL E PROTOCOLO PCC HELSO WEBER DE OLIVEIRA, ASSESSOR 
ASSISTENTE DE CERIMONIAL E PROTOCOLO PDG VILMAR CAPANEMA, ASSESSOR ASSISTENTE DE 
CERIMONIAL E PROTOCOLO, CL ODELIR RAMOS DE OLIVEIRA, ASSESSOR DE GESTÃO DE 
PROCEDIMENTOS E SUPERVISOR DAS COMISSÕES TÉCNICAS DOS CGS PCC DOUGLAS DE 
MENDONÇA THOMPSON, ASSESSOR DE LIONS QUEST PDG VALTAIR DO AMARAL MADALENA, 
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INFORMAÇÕES PDG VILMAR CAPANEMA, ASSESSOR DE 
MORAL E ÉTICA LEONÍSITICA PCC OLÍMPIO MORITZ, ASSESSOR DE SOLIDARIEDADE LEONÍSTICA 
PDG CELITO SCHLICKMANN, ASSESSOR LEO CLUBE CL LUIZ RICARDO PAGNUSSAT, ASSESSOR DE 
CONSCIENTIZAÇÃO ACERCA DA DIABETES PDG VALDIR CÉLIO KLEIN, ASSESSORA DE 
INTERCÂMBIOS E ACAMPAMENTOS JUVENIS CaL CLEUSA BOHN SPECHT, ASSESSOR DE 
DIVULGAÇÃO – MARCO LEONÍSTICO PDG JOSÉ ZAGONEL, ASSESSOR DE OPORTUNIDADES 
LEONÍSITCAS PARA JOVENS IPDG ROBERTO ITAMAR FARIAS, ASSESSOR DE CONSCIENTIZAÇÃO E 
AÇÃO EM PROL DA AUDIÇÃO PDG GILBERTO MOACIR DA SILVA, ASSESSOR DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÃO EM PROL DA VISÃO PDG DENÉRIO ROSALES NEUMANN, DIRETOR 
GERAL DA XVIII CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LD CL IGOR ANTONIO GIROTTO, ASSESSOR 
DE APOIO ÁS CONVENÇÕES E EVENTOS – PARANA PDG ACIR LUIZ SIQUEIRA, ASSESSOR DE APOIO 
ÁS CONVENÇÕES E EVENTOS – SANTA CATARINA PDG ALLAN EDGAR KREUTZ, ASSESSOR DE 
APOIO ÁS CONVENÇÕES E EVENTOS – RIO GRANDE DO SUL PCC NADIR CELÍVIO KLEIN, 
ASSESSORA DE SERVIÇO LEONÍSTICO PARA CRIANÇAS PDG MÔNICA TEREZINHA LOTTERMANN 
BESSA, CONSULTOR ELAE PDG TOSIHIRO IDA, COORDENADORA GERAL CLUBES EM 
DIFICULDADES LD-8 PDG FÁTIMA SIMIONATO SANTOS, ASSESSOR PARA CLUBES EM 
DIFICULDADES – LD-1 PDG FELISBINO IMTHON BUENO, ASSESSOR PARA CLUBES EM 
DIFICULDADES - LD-2 PDG SERGIO MARIO ARSAND FILHO, ASSESSOR PARA CLUBES EM 
DIFICULDADES - LD-3 CL VITOR QUINTANA, ASSESSOR PARA CLUBES EM DIFICULDADES - LD-4 
PDG LUIZ JOSE LENA, ASSESSOR PARA CLUBES EM DIFICULDADES - LD-5 CL GILDO ROGÉRIO 
HOFFMAN, ASSESSOR PARA CLUBES EM DIFICULDADES - LD-6 PDG EVILÁSIO BERTOLDO 
CONRADI, ASSESSOR PARA CLUBES EM DIFICULDADES - LD-7 PDG HEITOR ZILI, ASSESSOR PARA 
CLUBES EM DIFICULDADES - LD-8 PDG AIDO ORTOLAN, ASSESSOR PARA CLUBES EM 
DIFICULDADES - LD-9 PDG MÁRIO JOSÉ ANTÔNIO SALVADOR, ASSESSORA DE GESTÃO 
AMBIENTAL DO DM-LD CaL ALPHA DA ROSA TEIXEIRA, ASSESSORA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA 
O ESTADO DO PARANÁ 2VCC LIZA CRISTINA GANEM, ASSESSOR DE GESTÃO AMBIENTAL PARA O 
ESTADO DE SANTA CATARINA CL AMADEU MAZZOLA, ASSESSOR DE GESTÃO AMBIENTAL PARA 
O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CL VILNEI EDMUNDO LENZ, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
PARA CLUBES E DISTRITOS PCC JALDIR ANTONIO BUNN, ASSESSOR DE COMPREENSÃO E 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  PCC  MARCO  ANTÔNIO  PIZARRO  DA  SILVEIRA,  ASSESSOR  DE 



 

 

 
 
 
 
ESTATUTOS E REGULAMENTOS CL RANOLFO VIEIRA, ASSESSOR DE CONSÓRCIOS E TÍTULOS DE 
MELVIN JONES PDG JOSÉ SBICIGO, ASSESSOR PARA CLUBES UNIVERSITÁRIOS PDG ÁUREO 
MESSER, ASSESSOR DE CIVISMO E PATRIOTISMO CL JORGE ROBERTO DE ALMEIDA ASSESSORA 
DE INSTRUÇÕES LEONÍSTICAS, 2VDGE ILSE TERESINHA BOELHOUWER, ASSESSOR DO CONCURSO 
TALENTOS LITERÁRIOS LEONÍSTICOS CaL CAROLINE LIMA SILVA, COMISSÃO EDITORIAL DA 
REVISTA LION CaL ROSI SCARIOT ZATTA, ASSESSOR DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO ON-LINE 
CL CARLOS EUGENIO CARNEIRO DE MELO, ASSESSOR DE PRESERVAÇÃO DO ACERVO, 
DOCUMENTAÇÃO E SEDE PRÓPRIA DO DM-LD PDG ARVELINO BINI, ASSESSOR DE ESTATÍSTICA E 
DIVULGAÇÃO DA MARCA LIONS PCC CLAUDIO MIESSA RIGO, ASSESSOR DE BANCO DE 
ALIMENTOS PDG SIDNEI ARAGON DOS SANTOS, ASSESSORA DA AMOSTRA PENA DE OURO CaL 
MARILENE NEUMANN, ASSESSOR DE CONSCIENTIZAÇÃO ACERCA DE DROGAS CL JOÃO BATISTA 
LEONARDO, ASSESSOR DE DEFESA CIVIL IPDG   DANILO PACHECO ESCARAMUSA, ASSESSOR DE 
INFORMAÇÕES LEONÍSTICAS PDG ROBERTO BORGES DA COSTA, ASSESSOR DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO PCC NILTON TADANORI KINOSHITA, ASSESSOR PARA ASSSUNTOS FISCAIS E 
TRIBUTÁRIOS PDG SÉRGIO LUIZ SCARTON, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FAMILIAR PDG SÉRGIO 
NUNES PILGER, ASSESSOR DE PROJETOS PARA O PROGRAMA LCIF PDG OSMAR JOSÉ VAILATTI, 
ASSESSOR PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL PDG ÁLBIO SCHILD FILHO, ASSESSORA 
DO CARTAZ SOBRE A PAZ PDG MARIA CECÍLIA MACIEL DA ROCHA, ASSESSOR JURÍDICO IPCC 
JOÃO PÉRICLES GOULART, ASSESSOR JURÍDICO PDG CLÁUDIO PEDRO UTZIG, ASSESSOR DE 
FUNDAÇÕES DISTRITAIS PDG JOSÉ FREITAS BELLO, ASSESSOR DO BANCO DE SAÚDE CL 
MIRABEAU ESQUIVEL HOPPE, ASSESSOR DO PROGRAMA MENTOR PDG MÁRIO JOSÉ ANTÔNIO 
SALVADOR, ASSESSOR ESPECIAL PARA TRANSIÇÃO LEO / LIONS CL DIEGO PIAZZA, ASSESSORIA 
DE COMUNICAÇÃO COM A IMPRENSA CL IGOR ANTONIO GIROTTO, ASSISTENTE DA ASSESSORIA 
DE COMUNICAÇÃO COM A IMPRENSA CaL SIMONI JANTZEN, ASSESSOR REGISTROS 
FOTOGRAFICOS CL VILNEI EDMUNDO LENZ, ASSESSOR DE IRMANAÇÃO LEONISTICA PDG FLORI 
JOSÉ ABELLO, ASSESSOR DE GESTÃO DE TESOURARIA PARA CLUBES E DISTRITOS CL CÉSAR 
SANTO ANTÔNIO DAMO, ASSESSOR SAÚDE DO HOMEM PDG FÁBIO JOSÉ DALLANORA, 
ASSESSORA SAÚDE DA MULHER PDG IARA ZACHER CORSO, ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO DE 
PROJETOS SOCIAIS CaL TÂNIA PAULETI HOPPE, ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA 
PRESIDÊNCIA PCC PAULO PIMPÃO SILVA e ASSESSORA PROGRAMA DE ATIVIDADE DE LEITURA 
CaL JANES FÁTIMA GIACHIN. Após a leitura o Presidente CC Ari Galera colocou os nomes 
indicados para referendo do Conselho de Governadores, não havendo manifestação, colocou 
em votação, aprovado pelo Colegiado. Em seguida a Secretária PDG Renate Hass distribuiu os 
Livros de Atas aos respectivos Presidentes de Comissões e as proposições recebidas: 01) 
Revalidação “Plano Global – 5 anos de Realizações”; 02) Analise da Inscrição da cidade de Foz de 
Iguaçu para sede do 50º FORÚM LEONÍSTICO PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE – FOLAC, NO ANO 
2021; 03) Uso da ferramenta WEBINAR como meio de disseminação do conhecimento Leonístico 
e 04) Reiterando apoio à certificação da PID Rosane Teresinha Jahnke como candidatura à 3ª 
Vice-presidente de Lions Clubs Internacional. Na sequência o PDG Vilmar Capanema Mestre de 
Cerimônia convidou a CaL Joice Maria Ikert Tesouraria do DMLD para apresentação do 
orçamento do Primeiro Semestre do AL 2016/2017: CaL Joice M. Ikert Tesoureira, 
cumprimentou a todos, especialmente os Governadores, falou das suas atribuições e que este 
ano leonístico vão trabalhar juntos, que irá zelar pelo bem do DM-LD com paz, respeito e 
responsabilidade. Desejou a todos êxito, muitas vibrações e emoções, que seja um ano 
abençoado a todos com Foco, Força e Fé. Comunicou que o Banco escolhido para este ano 
leonístico é o Sicoob MaxiCrédito. Iniciou a apresentação o orçamento semestral com os 
números de associados da cada Distrito, o orçamento é realizado pelos números de associados 
familiares e regulares. O boleto é emitido pelo número de associados de agosto para pagamento 



 

 

 
 
 
 
em setembro.  Apresentou a planilha com todas as informações. Receita Orçamentária – LD-1 
R$ 6.967,50 (Seis mil, novecentos e sessenta sete reais e cinquenta centavos); LD-2 R$ 6.072,50 
(Seis mil, setenta dois reais e cinquenta centavos); LD-3 R$ 6.335,00 (Seis mil, trezentos e trinta 
cinco reais); LD-4 R$ 8.602,50 (Oito mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos); LD-5 R$ 
5.515,00 (Cinco mil, quinhentos e quinze reais); LD-6 R$ 5.702,50 (Cinco mil, setecentos e dois 
reais e cinquenta centavos); LD-7 R$ 10.457,50 (Dez mil, quatrocentos e cinquenta sete reais e 
cinquenta centavos); LD-8 R$ 10.605,00 (Dez mil, seiscentos e cinco reais) e LD-9 R$ 6.440,00 
(Seis mil, quatrocentos e quarenta reais). Total das Receitas R$ 66.697,50. Despesa 
Orçamentária: FUNDOS ADMINISTRATIVOS DO DISTRITO MÚLTIPLO LD - Despesas de Gabinete 
e da Presidência - 41,0% -  R$   27.345,98 (Vinte sete mil, trezentos e quarenta cinco reais e 
noventa oito centavos);  FUNDO PARA AS  REUNIÕES DO CONSELHO DE GOVERNADORES - 10,0% 
- R$   6.669,75 (Seis mil, seiscentos e sessenta nove reais e setenta cinco centavos) ; FUNDO DA 
CONVENÇÃO DO DISTRITO MULTIPLO LD - 25,0% - R$ 16.674,38 (Dezesseis mil, seiscentos e 
setenta quatro reais e trinta oito centavos); FUNDO CONVENÇÃO INTERNACIONAL (Aprovação 
CG) - 7,5% - R$ 5.002,31 (Cinco mil, dois reais e trinta um centavos); FUNDO ADMINISTRATIVO 
DO DISTRITO MULTIPLO LD – LEO - 7,0% - R$ 4.668,83 (Quatro mil, seiscentos e sessenta oito 
reais e oitenta três centavos); FUNDO DESTINADO A SEMINÁRIO GOVERNADORES ELEITOS - 
4,0% - R$ 2.667,90 (Dois mil, seiscentos e sessenta sete reais e noventa centavos); FUNDO PARA 
MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DISTRITO MULTIPLO LD - 5,5% - 3.668,36 (Três mil, seiscentos e 
sessenta oito reais e trinta seis centavos). Após a leitura o Presidente CC Ari Galera informou 
que a apresentação não precisa ser aprovada, porque o orçamento do DM-LD foi aprovado na 
XVII Convenção “PDG Ernesto Martin Barmann”, apenas foi apresentada para conhecimento de 
todos. Em seguida o Mestre de Cerimonia convidou a Coordenadora da Delegação do Brasil à 
Convenção Internacional PDG Ester Giraldi - 99ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 
– FUKUOKA – Junho /2016. Cumprimentou a todos, principalmente os Governadores presentes 
na Convenção. Após apresentou seu relatório. Número da Delegação Brasileira: 103 
Convencionais. Presença dos Diretores Internacionais: Zander Campos da Silva, Fabricio de 
Oliveira, Rosane Teresinha Jahnke, Fábio Almeida - Líder do Seminário dos DGEs em Fukuoka. O 
Diretor Internacional eleito nessa Convenção, da Área 3, para o AL 2016-2018, o brasileiro CL 
Luiz Geraldo Matheus Figueira e Marilene do MD-LA. Sentimos muito que neste Ano não tivemos 
nenhum Vice-Presidente de Conselho de Governadores do Brasil, na Convenção Internacional. 
Hotéis dos DGEs e Convencionais do MD-LD: - HILTON, NEW OTANI HAKARA, SOLÁRIA e alguns 
ficaram em casa de familiares. Os DGEs chegaram dia 19/06 e os Convencionais dia 22/06. Pins 
da Convenção: layout criado pelo saudoso CL Odi Cezar Cordeiro do LD-5, falecido 
recentemente, criou três modelos e em votação, os DGEs do LD aprovaram e foram 
confeccionados pela empresa MONTANA RACE da cidade de POMPÉIA - SP que atendeu e 
distribuiu as encomendas de todo o Brasil. CAMISETAS AMARELAS - Uniforme da Delegação: 
Foram encomendadas e pagas pelos DGES – O Coordenador PCC Ricardo Gurgel do MDLA ficou 
encarregado da confecção das camisetas, devido alto custo em nossa região, o que nos atendeu 
prontamente e enviou as encomendas para todo o Brasil. Uniforme dos Governadores: 
Orientação iniciada em agosto, quando assumimos a Coordenação, compramos e 
encaminhamos a todos os DGEs do Brasil. Agência de viagens: Governadores Eleitos: A CARLSON 
WAGONLITRAVEL conhecida como CWT, transportadora oficial dos DGEs, contratada de LCI que 
manteve contato direto com eles, apesar de inúmeras vezes houve necessidade de nossa 
interferência. A Agência de viagem CHINATUR, através do CL Sokan Kato Young, do MDLC, 
ofereceu seus serviços e opção de roteiros turísticos aos DGEs e convencionais, assim como a 
opção de parcelamento das passagens aéreas dos cônjuges ou acompanhantes, que a CWT, não 
oferecia.   A  maioria  dos  DGEs  e  acompanhantes,   bem  como  a  maioria  dos  convencionais 



 

 

 
 
 
 
brasileiros optaram por fazer os passeios oferecidos pela Chinatur, sendo que do nosso LD, com 
exceção do LD-1, DG Marco Tulio, partiram de suas cidades dia 10/06 e todos os DGs fizeram 
uma parada nos Emirados Árabes Unidos, na cidade deDubai e após, todos os demais, DGs e 
convencionais que fizeram via Chicago, se encontraram em Tóquio, formando então um grande 
e animado grupo para conhecer diversas cidades japonesas, com sua paisagem espetacular, seu 
povo encantador, sua tecnologia, sua trágica história com resultados exemplares de valorização 
do ser humano, ética, educação, costumes e a fantástica culinária. Acho que voltarei ao Japão, 
Amei! Após a Convenção, dia 29/06 retornamos, chegando no Brasil dia 30/06.  Os DGs do LD-2 
Evaldo/Nara, LD-6 Jorge/Sonia e LD-7 Lourdes/Gobbi, seguiram para a China, assim como nossos 
PDG Valtair e VDG Ilse e PCC Marco Antonio e CaL Verinha, com o grupo do CL Sokan, retornando 
ao Brasil em 04/07. O Tesoureiro da Coordenação CL Celio Bernardino foi muito importante em 
nossa equipe, auxiliando a todos sempre que se referia a valores, muito grata Querido! 
Programa da Convenção, Pacotes turísticos e orientações foram enviados, via e-mail e 
WhatsApp para os Governadores e Agências de viagem e muitos questionamentos nos exigiram 
muitas ligações telefônicas.  Preparação para o Desfile Internacional, que é o ápice da 
Convenção - Fizemos a Inscrição da DELEGAÇÃO BRASILEIRA no prazo previsto de LCI – O desfile 
realizado no centro de Fukuoka. O trajeto foi de 1 quilômetro e 600 metros; - O BRASIL foi a 99ª 
Delegação a desfilar: posição entre a Bolívia e BULGARIA. Providenciamos e compramos a 
bandeira do Japão em tamanho oficial de 1,28 x 1,60 e um mastro retrátil com ponta de lança e 
mais frete/postagem, custo de R$ 560,00. Duas faixas grandes de 1,00 x 6,00 cada, em plotagem, 
criação de layout pela CaL Daniela Serpa no valor de R$ 900,00. Peso das faixas 9 kg. Frete das 
faixas YEN 912,00 comparando com o dólar U$93,00, transformando em reais R$372,00. 
Providenciamos ainda as Bandeiras em tamanho oficial, 1,28x1,60, do Brasil, da ONU e de Lions 
Internacional, com os respectivos mastros com ponta de lança, para transporte à Fukuoka. 
Compramos e distribuímos para os convencionais 150 bandeirinhas do Brasil, ao valor de 
R$250,00.  Desfile – Regras e Uniformes: DGEs desfilaram com o uniforme de Governador, 
portando Bandeiras 2 panos (1,28x0,90) em mastros retrátil com ponta em bola. Os 
Cônjuges/Acompanhantes e Convencionais – as bandeirinhas do Brasil. Convencionais de 
camiseta amarela. Nomeamos o Coordenador do Desfile o CL Carlos Schaefer do Distirto LC-1, 
que muito nos auxiliou na Coordenação. Companheiros, como todos devem saber, o desfile 
internacional é o momento em que os Países todos aparecem muito e, portanto, procuram levar 
e mostrar o que têm de mais bonito, mas devido aos escassos recursos repassados a esta 
Coordenação, não pudemos fazer mais.  Como foi mencionado na Convenção em Foz do Iguaçu, 
precisamos lembrar que o DMLD deseja ter a PID Rosane como candidata à 3ª Vice-Presidente 
Internacional e para poder inovar e investir em atrativos que contribuam para destacar o Brasil 
e também fazer bonito, necessitamos de verba, porque vontade e criatividade temos. Apesar do 
susto e momentos de ansiedade e a expectativa em querer que o nosso Governador Cirimbelli 
reagisse logo ao mal-estar. Os Leões do Brasil, Governadores e todos os convencionais, deram 
exemplo em pontualidade, simpatia e alegria. Parabéns a todos que em Fukuoka estiveram. 
Aproveitando o momento informo que atendendo ao convite do Presidente CC Ari Galera, 
aceitamos coordenar o MD-LD na Convenção do Centenário, em Chicago de 30 de junho à 07 de 
Julho de 2017.  Agradecemos a confiança do Presidente CC Ari Galera. Dando sequência a 
reunião o Mestre de Cerimonia convidou a PID Rosane Teresinha Janhke que saudou a todos, 
em especial o Presidente CC Ari Galera, os Governadores, PID Nelson Vidal La Torre e PID Edisson 
Karnopp. Querida Família Lions e LEO, muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente nem 
devemos perguntar porque? São os desafios que se apresentam, confesso a vocês que é da 
minha índole sendo provocada para novos desafios. Estar aqui hoje me traz uma grande alegria. 
Porque estamos no meio da nossa família, é muito bom viajar, conhecer novos países, conhecer 



 

 

 
 
 
 
pessoas, assimilar culturas diferentes, mas nada como estar aqui. Vocês podem acreditar, ter 
essa oportunidade de rever a todos com o coroamento do AL 2015/2016, os trabalhos dos Ex-
Governadores e do Ex-Presidente IPCC João Péricles Goulart e PDG Marilu que deram tudo de 
si, muito obrigado por tudo, quero agradecer todo apoio que vocês me deram nesta caminhada. 
Hoje falaremos mais especificamente desta caminhada, por isso foi me cedido espaço. Estou 
feliz por estar aqui, porque muitas vezes os nossos corações precisam ser alimentados com algo 
mais, porque nesta caminhada com muitos percaustos muitas vezes nos abalamos, mas 
seguimos adiante com Foco, Força e Fé, porque não perdemos a fé, incorporamos sim o desafio 
dessa candidatura. Uma montanha que estávamos escalando, os desafios as vezes tornam a vida 
interessante, mas superar estes desafios, tornam a vida muito significativa. Família Lions e LEO, 
para que uma organização se perpetue é preciso preservar os princípios e valores. Jamais 
perderei a integridade na caminhada rumo a Vice Presidente Internacional. Seguirei adiante com 
muito Foco, Força e Fé. Vestindo não somente as roupas do semeador, mas também calçamos 
as sandálias. Semeando as vezes a semente cai em terreno fértil e muitas vezes não, mas o 
importante é semear. Farei um breve relato de Fukuoka e da situação atual da candidatura. As 
pessoas precisam estar informadas, porque muitos são questionados. Gostaria que vocês 
voltassem aos seus Distritos e clubes e reparassem estas informações, recebo particularmente 
muitos e-mails com questionamento, perguntando, tentamos responder na medida do possível, 
mas nem sempre conseguimos abranger a todos. Então em rápidas palavras quero prestar 
conta, muitos já me questionaram na abertura do evento ontem à noite, isso é normal. A nossa 
candidatura a Vice Presidente Internacional continua da mesma maneira como foi até aqui, 
apesar dos percaustos, nós temos Foco, Força e Fé. Acreditamos no nosso código de ética 
mesmo que as vezes não seja respeitado por alguns, vocês tem que ter em mente que é uma 
candidatura a nível mundial, é o mundo todo disputando a presidência mundial, ela é dada e 
oferecida pelos grandes líderes que decidem os candidatos apoiados, ela é dada as áreas 
leonísticas que são sete e a área que fizemos parte é a três. São os líderes que decidem e apoiam 
os candidatos que vão disputar na Convenção Internacional os votos de todos delegados. Este 
ano elegemos na Convenção de Fukuoka o Terceiro Vice Presidente o PID Jung-Yeol Choi da Ásia 
e deram para a Europa a Segunda Vice Presidente PID Gudrun Bjort Yngvadottir, uma mulher, a 
primeira mulher, isso é muito bom, porque ela está abrindo caminho, ela é de Islândia um País 
pequeno porém com muita atividade. Na nossa caminha nunca falamos que queríamos ser a 
primeira mulher presidente. Encaramos este desafio como uma missão, acreditamos quando for 
a vez da América o DM-LD e as mulheres da Área III merecem. Sempre falei que não sou por 
uma questão de gênero, mas a primeira associada mulher do Lions Internacional para quem não 
sabe foi do Brasil de Assis/SP, a primeira candidata a Presidente também foi uma mulher do 
Brasil. A Área III possui expressivo percentual de mulheres quarenta cinco por cento e no 
contexto mundial vinte oito por cento, merecemos sim uma Presidente Internacional, seria um 
presente ao DM-LD, ao esforço de todos vocês, o maior Distrito da Área III, que nunca teve um 
Presidente Mundial. Mesmo com todas as dificuldades imagináveis quando do lançamento 
desta candidatura asseguro que é um privilégio ser a candidata do DM-LD, a candidata de todos 
vocês. Seria muito bom em Fukuoka termos mais companheiros na Convenção, sabemos das 
dificuldades e tentamos entender. A Coordenadora da Delegação do Brasil PDG Ester Giraldi 
acabou de apresentar o relatório, queremos enfatizar o trabalho maravilhoso que ela teve nesta 
convenção, sentimos amparada por ela, estavam comigo meu filho, nora, amigos, o Conselho 
de Governadores, o 1VCC Luiz Roberto Gobbi e a nossa querida Governadora do Distrito LD-5 
DG Luciana Maria de Abreu Bernardino. Em todos os momentos deram estimulo, palavras de 
carinho, sentimos a presença de todos, alguns momentos precisava que alguém dissesse vamos 
fazer isso,  todos eles sempre estiveram a postos,   cada um que estava presente na Convenção. 



 

 

 
 
 
 
Tivemos a entrevista com os Ex-Presidentes Mundiais, porque se criou um comitê a nível 
mundial de Ex-Presidentes de cada área e eles entrevistam todos os candidatos, quero 
agradecer o Governador DG Marco Tulio Vargas do Distrito LD-1 que me acompanhou para 
ajudar na tradução do inglês em alguns momentos. Com certeza queríamos a presença do PID 
Edisson Karnopp, do Coordenador de Campanha o incansável PCC Claudio Rigo, o nosso 
Presidente CC Ari Galera e muitos outros, entendemos que por razões diversas eles não 
puderam estar lá, e alguns até dizem você tem que ir lá e concorrer independente de tudo, mas 
vocês escutaram o relatório da PDG Ester Giraldi, nós erramos praticamente em cem brasileiros, 
quatro mil delegados, e estes cem não são todos delegados, então se fosse apurar em termos 
de delegados talvez uns cinquenta para quatro mil delegados, não temos condições de chegar 
lá e concorrer. Não foi só a PID Rosane que retirou sua candidatura, todos os candidatos, eram 
em torno de dez, e para segundo vice todos retiraram, somente foram concorrer o PID Jung-
Yeol Choi da Coreia do Sul e a PID Gudrun Bjort Yngvadottir de Islândia que eram os candidatos 
que os grandes líderes tinham apoiado. Muitos já sabem como é essa trajetória a Vice 
Presidência, alguns nem tanto, mas se vocês tiverem dúvida perguntam. Vocês devem perguntar 
para saberem explicar. As vezes as pessoas dizem: Quando vai ser? Como vai ser? E é natural 
isso. Para vocês é uma angustia, vocês estão apoiando uma candidatura a mais tempo. Mas 
vocês imaginem a angustia da candidata que é bem maior porque eu também não tenho essa 
resposta meus amigos, gostaria de ter. Parece que esta semana deve ocorrer a escolha do 
candidato para Convenção de Chicago, eles estão em reunião em Oak Brook, daqui a pouco deve 
sair o nome.  As vezes passa por nossa cabeça que poderia ser a Área III, não tenho certeza de 
nada, como a três anos não tem um norte americano, pode ser que será um norte americano, 
vamos esperar, daí a chance da Área III será para dois mil e dezoito. As vezes pensamos que o 
ano passa tão rápido, mas as vezes parece tão demorado, então perguntam, questionam, que a 
candidatura é nossa. Um dia uma pessoa falou PID Rosane faça por merecer esta caminhada a 
Vice Presidência Internacional.  Recebi e recebo o apoio de todos vocês, merecer o apoio deste 
Distrito Múltiplo é algo fantástico, é por isso estamos aqui, tenham a convicção que sempre farei 
tudo para continuar merecendo essa confiança e este apoio, este imenso carinho e suporte, que 
é energia positiva necessária para poder continuar seguir adiante. Precisamos de vocês, contem 
sempre comigo, estamos juntos, estamos aqui nesta Primeira Reunião do Conselho de 
Governadores carregando energias, sentindo as palavras que arrebatem, que motivam, que 
emocionam, dizem que o futuro da humanidade está na mão daqueles que são capazes de 
transmitir as gerações vindouras razões de vida e esperança, tenho certeza que as minhas mãos, 
as nossas mãos, estão estendidas umas com as outras para o mundo, para o servir. Quero 
agradecer mais uma vez de coração todo este importante apoio rumo a esta caminhada a Vice 
Presidente Internacional. Já comentei, não fiquem triste que é uma experiência, é algo que 
estamos aprendendo, o aprendizado é grande, e muitos de nós não vamos mais evidenciar um 
momento como este, por que apartir do momento que tivermos um Presidente Internacional 
na Área III, talvez só daqui a vinte anos novamente e muito de nós não estaremos mais aqui. Tão 
fantástico meus amigos é esta oportunidade de estar aqui e vivenciarmos este momento, 
conclamo a todos vocês, principalmente os Governadores deste ano leonístico, todos nós somos 
os porta vozes do leonísmo neste novo milênio, vamos evidenciar que o leonísmo é algo 
imbatível, que é força de uma ideia, o brilho deve estar na alma, na verdade, na crença, no 
aprendizado, no sentir, no companheirismo “Nos Servimos” é um lema de pessoas diferentes, 
idealistas, como dizia meu amigo Arruda de Lajeado, com sensibilidade apostólica, 
autenticamente cidadãos, que trazem consigo virtudes não só na boca, mas também nos nossos 
corações, avante DM-LD, orgulho de todos nos. Que Deus acompanhe vocês no retorno as suas 
casas,   muito  grata,   principalmente  pela  compreensão  deste  momento  e  de  tantos outros, 



 

 

 
 
 
 
lembre-se que Deus pode criar, mas nós podemos valorizar tudo aquilo que ele criou, só Deus é 
o caminho, mas nós podemos indicar a todos. Só Deus basta a si mesmo, mas ele preferiu contar 
com cada um de nós para realçar esta Escalada a Montanha, para ressaltar a vida dos menos 
favorecidos, aqueles que realmente precisam de nós. Não duvidem, amo muito todos vocês, 
lembrem amigo é aquele que diz vai em frente, amigo é aquele que diz vou contigo, este ano 
estou junto com o Presidente CC Ari Galera, e com cada Governador, juntos Escalar a Montanha 
da vida, a Montanha do Lions, A Montanha da Vice Presidente Internacional. Quero deixar um 
abraço muito carinhoso, estaremos com vocês até amanhã pela manhã quando viajarei para 
Austrália para participar de um Congresso de Educação Especial, desta vez não é viagem de 
Lions, meus filhos disseram que bom mãe, então vai espairecer um pouquinho, mas levaremos 
vocês no pensamento, na saudade destes momentos mágicos aqui vivenciados, então se 
durante o dia quiserem perguntar mais alguma coisa especifica, por favor perguntem, para que 
todos nos saibamos e podermos falar adiante. Ontem o CC Ari Galera apresentou à musica A 
Montanha, hoje também a trago com um cenário diferente porque essa música lembra o lema 
do nosso Presidente Internacional PI Robert Bob E. Corlew. Obrigado, muito obrigado, é só por 
ele que estamos aqui. Em seguida o Mestre de Cerimônia convidou PCC Paulo Pimpão Silva para 
apresentar o Curriculum do Palestrante PCC Nilton Tadanori Kinoschita.  Após apresentação o 
Palestrante PCC Nilton Tadanori Kinoschita cumprimentou a todos, especialmente o PID Nelson 
Vidal La Torre e o Presidente CC Ari Galera e CaL Sandra e agradeceu o convite. Falou da escolha 
do tema: Gerenciando Mudanças em Tempos Líquidos. Principais assuntos abordados: “A 
revolução contemporânea é a da Incerteza”. Jean Baudrillard: 1929-2007. Modernidade Líquida. 
Zygmunt Bauman – Sociólogo. Mundo líquido, onde: - Dissolvemos fronteiras; - Relativizamos 
valores e Trabalhamos com incertezas. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. 
Instituição: Estável, Lento, Previsível, Controlável e Simples. Indivíduo: Instável, Rápido, 
Imprevisível, Fora de controle e Complexo. O que é um Sistema? Sistema é um conjunto de 
elementos que trabalham de forma INTERDEPENDENTE com um propósito comum. Informação 
não é formação. Informação é cumulativa e Conhecimento é seletivo. Informação é esquecível 
e Conhecimento é inesquecível. Os fatores que garantem o Resultado: - Liderança, - Método e 
Conhecimento do Processo. Liderar é elaborar um bom planejamento junto com sua equipe e 
envolvidos, executar, checar, corrigir e atingir metas de forma ética. (Falconi). Autonomia 
significa que você tem consciência que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar 
pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é 
quando você não se reconhece como parte do todo, e olha só para a sua parte, colocando o todo 
do sistema em risco de colapso. Independência ou Morte! Instituição, Estável, Lento, Previsível, 
Controlável e Simples. INTERdependência ou Morte! Instituição, Estável, Lento, Previsível, 
Controlável e Simples. Visão pessoal do futuro do Presidente Internacional Robert Bob E. Corlew 
“Ser a organização e marca de voluntariado mais conhecida do mundo, alcançando os melhores 
serviços para clubes, distritos e nossa família de Leões, desenvolvendo maneiras novas e 
inovadoras de engajar pessoas nas iniciativas humanitárias dentro do Lions.” Quatro áreas de 
enfoque estratégico são:  1) Mudar a opinião pública e aumentar o conhecimento sobre quem 
somos e o que fazemos; 2) Melhorar o impacto e enfoque do serviço; 3) Aumentar o valor da 
afiliação e alcançar novos mercados; 4) Buscar excelência em âmbito de clube, distrito e 
organização. O resultado de alcançar progresso em todas as quatro áreas de enfoque será:  1. 
Comunidades mais vibrantes e com flexibilidade, onde as necessidades humanitárias sejam 
abordadas deforma mais eficaz; 2. Aumento do quadro associativo e melhora da conservação 
dos associados, com a maioria dos clubes crescendo a cada ano tanto em serviço como em 
associados; 3. Novas formas para os Leões servirem; 4. O aumento da conscientização pública 
de  que somos a  organização do  serviço  voluntário mais  reconhecida do mundo.  “Bonis nocet, 
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qui malis parcit”. (latim). “Ofensa hace a los buenos el que a los malos perdona”  (espanhol). 
“Ofende os bons quem poupa (ou protege) os maus”. Felicidade e sucesso a todos... MUITO 
OBRIGADO! Em seguida o CC Ari Galera convidou a CaL Sandra Galera para entregar uma 
lembrança ao Palestrante. Após o CC Ari Galera solicitou a todos participantes, que aqueles que 
ainda não confirmaram o almoço com a 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes Coordenadora do 
Evento a procuram, ela precisa repassar urgente o número de pessoas que vão almoçar no hotel. 
Comentou a negociação e o contrato que foi assinado com o hotel para poder sediar este evento 
em Londrina. Na sequencia o Mestre de Cerimonias PCC Helso Weber de Oliveira convidou o 
PDG Idercildo José Thomé Diretor Geral da XVII Convenção do DM-LD para apresentar do 
Relatório e Prestação de Contas. PDG Idercildo José Thomé. Cumprimentou a todos, 
especialmente o Presidente CC Ari Galera e Governadores do AL 2016/2017. Apresentou o 
relatório no telão e mencionou os resultados. Receita Total: Noventa seis mil, quinhentos e 
setenta três reais e oitenta sete centavos. Despesas Total: Noventa cinco mil, duzentos e nove 
reais e vinte nove centavos. Superávit de um mil, trezentos e sessenta quatro reais e cinquenta 
sete centavos. Este valor repassará para a tesoureira do DM-LD CaL Joice Maria Ikert, valor este 
que será incluído no orçamento do DM-LD. O relatório foi entregue para o Conselho Fiscal, 
estamos aguardando o parecer do evento. Gostaria de deixar uma sugestão, na verdade um 
pedido, encarecidamente que ajudem o próximo Diretor de Convenção de Chapecó, façam suas 
inscrições antecipadamente. O Diretor do Evento fica sem rumo, não consegue visualizar, o CC 
Ari Galera acabou de falar do evento desta reunião, existem negociações, tudo isso envolve 
números, envolve recursos, envolve logística, envolve uma série de coisas.  O CL Carlos Eugenio 
Carneiro de Melo desenvolveu um sistema de inscrição antecipado, quem se escreve antes, além 
de pagar mais barato, vai estar ajudando do Diretor da Convenção do DM-LD. Organizar é ter 
uma convenção melhor, aqui quero dar um puxão de orelha no Colegiado e Vice-Governadores, 
sabemos que todos precisam participar do seminário, precisam estar presentes, mas não 
tivemos inscrição deste companheiros? Muito poucos destes companheiros que deveriam estar 
obrigatoriamente presente no evento estavam inscritos. Fizemos certificados antecipadamente, 
uma série de outras coisas. Passei pelos hotéis procuram lista de hospedagem, achar as 
excursões que estavam instaladas em Foz de Iguaçu para poder desafogar os materiais, porque 
se todo mundo deixar para retirar na hora vira um tumulto na entrada do hotel. Consegui 
localizar a inscrição de Passo Fundo, liguei para a pessoa responsável pela excursão, solicitando 
que fizessem as inscrições, o responsável falou que não sabia se iam comprar o evento. 
Comentei façam a inscrição vocês vão ter a pasta, o material e o pin, vamos deixar todo material 
no hotel. Teve excursões que chegaram nos hotéis e todo material já estava disponibilizado, 
inclusive com os vales refeições dentro do envelope, para quem tinha comprado e pago com 
antecedência. Isso facilita enormemente o pessoal da Comissão Organizadora do Evento. Você 
pode preparar tudo com tempo, na última hora vira uma correria, a gente lembra do nome do 
companheiro e do clube, organiza todas pastas, mas na hora parece que você não encontra, 
começa procurar, mistura pasta e envelope, vira um tumulto e nada dá certo. Então gostaria de 
pedir encarecidamente para quem vai organizar excursões para Chapecó, colaborem fazendo as 
inscrições antecipadamente, é seguro, é mais barato e ajuda a Comissão do Evento. Muito 
obrigado. O Mestre de Cerimonias convidou o PDG Celito Schlickmann para apresentar a ata do 
Conselho Fiscal. Cumprimento o CC Ari Galera, o IPCC João Péricles Goulart, o Colegiado, o 
dirigentes da mesa diretora e demais lideranças do plenário. O Conselho Fiscal recebeu e 
analisou três situações financeiras. 1) Orçamento do AL 2016/2017. 2) Analise financeira da 
Convenção do DM-LD. 3) Prestação do AL 2015/2016. A comissão é composta: Presidente PDG 
Celito Schlickmann, Relator PDG Valtair do Amaral Madalena, Membros: PDG Herrmann 
Suesenbach e CL Vilnei Lenz. Convidou o Relator PDG Valtair do Amaral Madalena para proceder 



 

 

 
 
 
 
a leitura destes e pareceres dos assuntos analisados. Comentou que é humanamente impossivel 
uma comissão proceder analise criteriosa, documento por documento, em questão de uma 
hora, porque são muitos documentos para serem analizados. Na proxima reunião precisamos 
verificar o procedimento, precisamos mais tempo para poder fundamentar um aparecer tecnico 
mais apurado. O Relator PDG Valtair do Amaral Madalena leu a ata com os seguintes pareceres 
1) O Conselho Fiscal recebeu cópia da Previsão Orçamentária para o Ano Leonístico 2016/2017 
com a previsão de Receita Anual no valor de R$ 133.395,00 e as respectivas despesas no mesmo 
valor. Analisados os parâmetros pelos quais foram estabelecidos os valores para cada rubrica 
conforme o Estatuto do DM-LD, o Conselho Fiscal é de Parecer favorável à aprovação da Previsão 
Orçamentária. 2) Foi recebido também o Relatório das Contas da XVII Convenção do Distrito 
Múltiplo LD, de Foz do Iguaçu realizada em maio de 2016 com descrição das Receitas 
importando R$ 96.573,86 e as Despesas totalizando R$ 95.209,29 ficando um superávit de R$ 
1.364,57. Analisando a documentação e respectivas cópias de cheques constatamos que foram 
efetuados alguns pagamentos mediante os documentos sem consistência fiscal (Boletos e 
Recibos simples), ficando a sugestão para que nas próximas Prestações de Contas sejam 
observados estes detalhes. O Conselho Fiscal recomenda a aprovação das Contas da XVII 
Convenção com a sugestão acima. 3) Foram também recebidos e verificados os documentos 
fiscais do Distrito Múltiplo LD, relativo à Prestação de Contas do AL 2015/2016, os quais estão 
dentro das normas contábeis e devidamente acompanhados de cópias dos cheques emitidos e 
notas e recibos respectivos. Constatou-se, ainda um repasse para o AL 16/17 no valor de R$ 
140.356,12 correspondente ao Fundo de Campanha PID Rosane, R$ 68.899,76; Fundo Comum 
do DMLD de R$ 68.913,86; Marca Lions, R$ 950,00 e valores a pagar de R$ 1.592,40. Assim sendo 
o Conselho Fiscal decidiu recomendar a aprovação das Contas do AL 2015/2016, sem ressalvas. 
CC Ari Galera colocou em discussão o parecer favorável do Conselho Fiscal sobre Previsão 
Orçamentária para o Ano Leonístico 2016/2017, solicitou manifestação, colocou em aprovação 
pelo Conselho de Governadores, quem concorda permanece como está, quem discorda que se 
levanta, aprovado por unanimidade. Em seguida colocou em discussão o Relatório das Contas 
da XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD de Foz do Iguaçu, aprovado pelo Conselho Fiscal com 
a sugestão que todos os pagamentos tenham consistência fiscal. PDG Celito Schlickmann 
comentou sobre os superávit dos orçamentos das convenções que ocorreram na Convenção de 
Porto Alegre e de Foz de Iguaçu. O Conselho Fiscal analisou estes superávit e sugere que este 
valor seja destinado ao fundo da próxima convenção na verba estatutária, o que não ocorreu 
nestas duas últimas convenções. Recomendamos quando se tratar de superávit de convenção 
seja integrada na rubrica da próxima convenção mais a verba estatutária do orçamento. CC Ari 
Galera solicita informação se a recomendação consta no parecer? PDG Celito Schlickmann 
informou que não consta, analisamos porque se trata de um superávit de convenção, objetivo 
seria na próxima convenção. CC Ari Galera comentou a sugestão da comissão em relação 
superávit da convenção sejam integrados na rubrica da próxima convenção do DM-LD. Colocou 
o assunto em debate e solicitou manifestação que seja incluído no parecer. Manifestação do 
2VDGE Luiz Fernando Torres Cardozo sugere que o superávit seja incluído no orçamento do AL 
2016/2017 na rubrica de convenção. CC Ari Galera colocou em votação a sugestão que o 
superávit da convenção AL 2015/2016 seja incluído na Convenção de Chapecó e também que 
todos os superávit de convenção a partir da XVII Convenção DM-LD sejam integrados na rubrica 
de convenção. Colocou em votação quem concorda permanece como está, quem discorda que 
se levanta. PCC Jorge Carlos Lehmann Governador LD-6 se manifestou e sugeriu que o Conselho 
Fiscal colocasse no seu parecer esta sugestão, que ficasse registrado e que esta votação que será 
realizada conste em documento, se não é só uma sugestão, fica no ar, sem constar em nenhum 
documento.  Comentou  que  o certo  seria  fazer  uma  moção/proposição  sugerindo  que  este 



 

 

 
 
 
 
superávit fosse colocado na rubrica de convenção já que não é realizado desta maneira, que o 
Conselho Fiscal fizesse um adendo no seu parecer e que seja votado o parecer com o adendo. O 
PDG Celito Schlickmann se manifestou que irão refazer o parecer. A CaL Joice Maria Ikert 
Tesoureira DM-LD comentou que consta no estatuto do DM-LD que o superávit integre o fundo 
administrativo e não na rubrica direta da convenção. Questionou como fica? Vai ficar no fundo 
administrativo? Precisamos verificar o estatuto. O PDG Celito Schlickmann comentou que neste 
caso vai ficar como sugestão. O CC Ari Galera comentou que neste caso precisamos analisar o 
estatuto do DM-LD e que o superávit neste ano leonístico integre o fundo administrativo, e que 
a sugestão de integrar o superávit na rubrica de convenção fique como sugestão na próxima 
alteração de estatuto. O CC Ari Galera colocou em votação somente o relatório apresentado 
pelo PDG Idercildo José Thomé Diretor Geral da XVII Convenção do DM-LD. Quem concorda 
permanece como está, quem discorda que se levanta, aprovado por unanimidade. Na sequência 
colocou em votação a Prestação de Contas do AL 2015/2016 com recomendação do Conselho 
Fiscal pela aprovação na sua totalidade. Colocou em discussão, em manifestação, quem 
concorda permanece como está, quem discorda que se levanta, aprovado por unanimidade. O 
PDG Celito Schlickmann se manifestou sobre a questão de parâmetros de analises futuras a 
respeito dos valores repassados de gestões passadas, como está acontecendo neste ano 
leonístico um repasse de mais ou menos cento e quarenta mil reais. Que fossem administrados 
em balancetes separados o que é fundo campanha, que é fundo comum (cento e quarenta mil 
reais) mais o orçamento do AL 2016/2017. Que nas próximas analises seja especifico o que 
aconteceu com estes recursos. O CC Ari Galera agradeceu o Conselho Fiscal pelo excelente 
trabalho. Em continuidade o Mestre de Cerimônia convidou IPCC João Péricles Goulart para 
apresentação de contas, relatórios e homenagens. IPCC João Péricles Goulart cumprimentou a 
todos, falou do momento que ninguém gosta, de prestar conta, mas percebemos a capacidade 
e competência do Conselho Fiscal no resultado das nossas contas. Foi com Humildade, Lealdade 
Comprometimento que desenvolvemos nossos trabalhos no ano leonístico passado. Nossos 
Governadores se dedicaram de corpo e alma ao crescimento. Esta dedicação nos levou ao 
primeiro lugar no Brasil dos Distritos Múltiplos que mais cresceu. Trabalho magnânimo dos 
nossos Governadores, trabalho da equipe que não mediu esforços para que todos os 
Governadores tivessem oportunidade de dedicar com afinco ao crescimento, reforçando ainda 
mais a nossa posição no contexto da Área III como maior Distrito Múltiplo. Essa questão chamo 
atenção aos nossos companheiros(as) e domadoras, a posição que assumimos na Área III, 
justifica sobremaneira o que comentei no primeiro dia da nossa gestão, crescemos porque 
tínhamos um plano estratégico de cinco anos elaborado quando o PCC Douglas de Mendonça 
Thompson foi Presidente do DM-LD e este crescimento tinha um motivo relevante de grande 
importância. Digo e repito, se aumentarmos o número de associados no DM-LD justificara de 
sobremaneira a indicação da PID Rosane como candidata a Terceira Vice Presidente 
Internacional. É o trabalho de crescimento que nos faz chegar lá, e tem mais uma razão o 
financeiro, quanto mais companheiros tivermos, menos taxas iremos pagar para o Distrito 
Múltiplo. Estamos sentindo a dificuldades dos Governadores, enfrentando dificuldades nos seus 
orçamentos. Precisamos aumentar a renda do DM-LD, será que aumentar o repasse dos distritos 
para múltiplo resolve os problemas? Cria o efeito cascata, aumentar a taxa distrital para os 
clubes e os clubes aumentar a taxa para os associados. O que precisamos é aumentar o quadro 
associativo para deixar o valor atual. Por isso Governadores fica um incentivo a vocês, o exemplo 
da gestão passada, não só um incentivo, mas um ombro amigo para trabalharmos. Encerramos 
o nosso ano leonístico com um saldo positivo de cento e trinta cinco associados. Muito pouco, 
mas encontramos dificuldades inúmeras com nossos Governadores para que chegássemos 
neste número.  Isso nos leva ao reconhecimento ao trabalho dos Governadores,   estampado no 



 

 

 
 
 
 
mérito de cada um. Governadores que trabalharam e se dedicaram vinte quatro horas por dia 
pensando como fazer para recuperar seus distritos, acompanhamos seus trabalhos por e-mail, 
muitas madrugadas, incentivando e recebendo seus retornos com números positivos. Tivemos 
a infelicidade do Governador de um distrito não atingir suas metas, por isso vi o Governador 
chorar porque queria atingir duas metas, mas por circunstancia alheia da sua vontade não foi 
possível. Em reconhecimento ao trabalho destes Governadores (convido três) e da nossa equipe, 
quero chama-los para receber o Diploma ao Mérito Leonístico do DM-LD, a Medalha 
concernente a essa encomenda e também o Pin, quando não poder usar a medalha poderá usar 
o pin que tem o mesmo significado. Convido como primeiro lugar a IPDG Maria Leonora Ribeiro 
do Distrito LD-7, convido como segundo lugar o IPDG Ademir Paulino Ferrarini e o terceiro não 
está presente. Neste momento convido minha equipe o 2VDGE Luiz Fernando Torres Cardozo 
Tesoureiro e PDG Marilu Gaspareto Goulard Secretária para receber as mesmas honrarias. 
Companheiros(as) e domadoras o gostoso de tudo isso é a sensação de dever cumprido, colocar 
a cabeça no travesseiro e a consciência descansa antes do corpo. Quero deixar uma sugestão 
para os Governadores deste ano leonístico, na verdade um proposta, trago para vocês como 
uma mensagem do conselho, uma proposta para discutir, uma vez que o orçamento deste ano 
leonístico já foi aprovado, venho acompanhando o drama das Convenções Internacionais, chega 
na hora de viajar o Coordenador de Convenção Internacional precisa retirar do bolso as despesas 
da viagem, muitas vezes este coordenador presta serviço para todo Brasil. Atualmente temos 
no orçamento do DM-LD uma verba destinada para fazer face as despesas de convenção 
internacional do Presidente, não temos nada para o Coordenador, minha sugestão que se crie 
uma verba especifica também para o Coordenador. Copiando exemplos de anos anteriores, 
paguei com o dinheiro do DM-LD as passagens da minha viagem para Convenção de Honolulu – 
Hawai, as despesas de hotel e alimentação tirei o meu bolso, e repassei para PDG Ester Giraldi 
Coordenador da Delegação Brasileira em torno de quatro mil e oitocentos reias, que acredito 
que não deu nem para pagar as despesas de alimentação da Convenção Internacional em 
Fukuoka, mas ela entendeu quando do repasse. O orçamento do DM-LD para estas despesas era 
em torno de nove mil reais. Por isso fica minha sugestão, acredito que esta iniciativa possa partir 
do presidente na criação da verba. Companheiros(as) e domadoras todos vocês participaram de 
uma forma ou de outra diretamente ou indiretamente na nossa gestão, vocês fizeram a 
diferença, se houve sucesso, o sucesso é de vocês, porque nós cumprimos a obrigação. Muito 
obrigado. Na sequência o Mestre de Cerimônia convidou o PCC Claudio Miessa Rigo 
Coordenador Geral do Seminário para Formação de Dirigentes e Lideranças Leonísticas DMLD. 
O PCC Claudio Miessa Rigo cumprimento a todos, comentou que é pelo terceiro ano consecutivo 
o Coordenador do Seminário e pretende entregar a coordenação no fim deste ano leonístico. 
Apresentou a equipe: PCC Claudio Miessa Rigo Coordenador; Assistentes PCC Orley Ademar 
Ikert companheiro de Colegiado e com grande conhecimento Leonístico e PDG Renate Hass 
Secretária DM-LD. Informou que a coordenação está estudando os temas que serão 
apresentados aos futuros dirigentes do DM-LD. Falou que quando assumiu a Coordenação se 
propôs organizar um curso para Governadores, este curso com a finalidade de dar condições 
dos Governadores desempenhar bem a sua função com ênfase em gestão. Entendemos que 
qualquer instituição não depende somente do impulso da liderança que é muito importante, 
mas também do conhecimento como assumir, este como deve ser feito com relativo 
conhecimento técnico em gestão. Temos flexibilidade as disciplinas, não são todas fixas, 
algumas são tradicionais. Sempre tivemos a preocupação de evitar a repetição dos temas que 
são apresentados nos institutos Lions. Devemos nos próximos dias enviar mensagens para os 
Primeiros Vice-Governadores perguntando ou abrindo espaço no seminário para os assuntos 
que eles se sintam menos qualificados.  Sobre  os  Expositores,  devido ao número de disciplinas 



 

 

 
 
 
 
não podemos convidar todos os companheiros competentes, com mentes brilhantes e de 
grandes conhecimentos leonísticos. O PCC Orley Ademar Ikert se manifestou informando que já 
foi definido o Hotel do Seminário de Chapecó vai ser no Hotel Lang Palace e também que a 
equipe está estudando a redução de tempo ou dias do seminário devido o alto custo para os 
participantes. PCC Claudio Miessa Rigo comentou sobre uma moção que foi entregue para as 
Comissões Técnicas: que propõe o uso da ferramenta webinar como meio de disseminação do 
conhecimento Leonístico, através de instruções, treinamento e palestras aos Associados do 
DMLD. Se for aprovada poderemos fazer inúmeros treinamentos dos mais variados temas de 
grande facilidade e amplitude para que muitos companheiros participem dos eventos sem custo. 
Os treinamentos terão dia e horários pré-definidos e o participante só precisará de computador 
e internet. Essa ferramenta também é importante porque pode ser projetado num telão para 
todos os associados do clube. Isso dará uma flexibilidade extraordinária para nossos distritos, 
no desenvolvimento das nossas lideranças e na divulgação do movimento leonístico. Esta 
ferramenta webinar também reduziria o tempo do seminário, teríamos uma serie de temas 
previamente para os Primeiros e Segundos Vice-Governadores sem a presença física. Acredito 
que está na hora como falou o Palestrante PCC Nilton Tadanori Kinoschita de adequarmos as 
mudanças. Agradeço a atenção, muito obrigado. O Mestre de Cerimonia PCC Helso Weber De 
Oliveira comunicou ao CC Ari Galera que o PDG Idercildo José Thomé Diretor Geral da XVII 
Convenção do DM-LD quer fazer entrega da máquina do cartão de crédito do DM-LD e carimbo 
de pago e solicita que os mesmos sejam repassado para o próximo Diretor da Convenção de 
Chapecó. Após o Mestre de Cerimonia 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 no 
evento juntamente com o PDG Vilmar Capanema, trabalho coletivo com muito sucesso. Na 
sequencia o CC Ari Galera convidou todos os presentes para participar da Segunda Plenária que 
iniciará as quatorze horas, informou que a segunda plenária será toda ela comandada pela 
Equipe GMT e GLT. Após convidou a todos para fazer a oração pelo Brasil: 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 
doze dias de agosto de dois mil de dezesseis.  
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