
 

 

 

 

 
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. 
 

TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA 
 
Aos treze 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; C.LEO Miguel Fernando 
Rodrigues Presidente do Distrito Múltiplo LEO LD;  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: Presidente - Você pode ter defeitos, ser ansioso e viver alguma vez 
irritado, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo. Gostaria que lembrasse 
que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes de trabalho, sem 
cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é achar a força no perdão, esperança nas batalhas, 
segurança no palco do medo, amor na discórdia. Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas 
também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar o sucesso, mas aprender lições com os 
fracassos. Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós, livre, alegre e simples. 
- Papa Francisco. 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 Marco Tulio Vargas do Distrito LD-1 para proferir a 
Invocação à Deus. Após, o Presidente convidou a todos para cantar o Hino do Lions. 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. Na sequência o Mestre de Cerimônia PCC Helso W. de Oliveira solicitou autorização ao CC 
Ari Galera para se retiraria da plenária, como Coordenador do Centenário do DM-LD ele precisa 
realizar uma reunião com os Assessores Distritais, porque alguns assessores vieram 
especialmente para esta reunião. O CC Ari Galera assumiu os trabalhos, informou que na 
sequência os  Governadores  apresentação seus relatórios e que todos receberam instruções do 



 

 

 
 
 
 
procedimento: Governador do Distrito LD-1 DG Marco Túlio Vargas. Falou sobre a alteração da 
data da reunião, da preocupação das baixas de associados no início do ano leonístico, e sua 
gestão em como foco ajudar os clubes desenvolver projetos. No site do distrito consta um 
relatório com todos os projetos e plano de campanha para ajudar principalmente os clubes com 
dificuldades ou clubes com menos de vinte associados e para fidelizar os associados. Relatório: 
01 - Slogan ou Lema: “JUNTOS TRABALHANDO PELA COMUNIDADE”. 02 - Número de clubes: 
CINQUENTA E CINCO. - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste AL? NÃO, 
provavelmente vamos transformar o Núcleo Pinheiro em Clube no mês de setembro. - Meta 
do Distrito de novos clubes? DOIS, estamos estudando para fundar clubes com temas 
temáticos. Exemplo: Clube Sustentabilidade de Curitiba. Acredito que cidades com 50.000 mil 
habitantes é mais fácil abrir novos clubes. Pretendo trabalhar também com novos núcleos 
junto com GMT e GLT.  03 - Número de associados: 1.630 - 01/07 e 08/08 (Positivo ou Negativo) 
CINQUENTA E UM NEGATIVO. - Meta do Distrito de novos associados? TRINTA E DOIS 
POSITIVO. 04 - Clubes com menos de 20 associados: NOVE. 05 - Visitas realizadas aos clubes até 
a presente data: OITO. 06 - Situação Financeira dos clubes: - Algum clube Status Quo? NÃO. - 
Número de clubes que pagaram e que não pagaram taxa internacional? TRINTA E NOVE 
PAGARAM E DEZESEIS NÃO. 07 – Relatórios dos Clubes e Secretaria: - Todos os clubes 
informaram o movimento de associados no mês 07/16? NÃO. - Todos os clubes informaram 
atividades de serviços? NÃO. - A Secretária do Distrito conseguiu enviar para o Lions 
Internacional a ata da 1ª RCD dentro do prazo estipulado (05 dias após o evento)? NÃO, SEMPRE 
ENVIAMOS NO PRAZO DE TRINTA DIAS. 08 – Quais as principais Campanhas do Distrito? 
ORQUESTRA LIONS / SOS LARANJEIRAS DO SUL / HOSPITAL PALMEIRA. 09 – Campanha 
Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? SIM. 10 – Meta do Distrito de Título de Melvin 
Jones? VINTE. 11 - 1ª RCD dia, local, nº participantes: 30/07 PONTA GROSSA 250 
PARTICIPANTES. 12 - 2ª RCD dia e local: 15/10 SANTA HELENA. 13 – GLT – Como o Distrito está 
trabalhando nesta Assessoria? COORDENAÇÕES NAS DIVISÕES. 14 – GMT - Como o Distrito está 
trabalhando nesta Assessoria? COORDENAÇÕES NAS DIVISÕES. 15 – CEP - Processo de 
Excelência de Clube: - O Distrito tem instrutores? SIM. - Quantos clubes já realizaram o CEP no 
seu distrito? VINTE E CINCO. 16 – FOLAC - O Distrito vai participar do FOLAC em Guayaquil (13 a 
23/01/17)? SIM. 17 – Doação Campanha PID Rosane T. Jahnke – 3º Vice-Presidente 
Internacional: - Qual é o método que o Distrito usa para cobrar os clubes? ENVIA BOLETO 
BANCARIO, MAS NEM TODOS PAGAM. 18 – Todos os clubes do Distrito têm Estatuto e CNPJ? 
NÃO. 19 – LEO Clube Ômega / Alpha e Clube Leãozinho: - Número de clubes: ONZE. - Fechou 
algum clube ou fundou algum clube neste AL? NÃO. - Meta do Distrito de novos clubes? UM. - 
Número de associados: - 01/07 e 08/08 (Positivo ou Negativo) CENTO E CINCO ASSOCIADOS. - 
Meta do Distrito de novos associados? - Visitas realizadas ao LEO Clube até a presente data: 
REUNIÃO COM O DISTRITO LEO. - O orçamento do seu Distrito prevê algum repasse para o 
Distrito LEO? SIM. - O Distrito criou alguma campanha conjunta Lions e LEO? SIM. 20 – 
Intercâmbio e Acampamentos Juvenis: - Como o seu Distrito procede? - O Distrito só envia 
jovens para intercâmbio ou recebe intercambista? ENVIA E RECEBE. - O Distrito tem 
acampamento juvenis? NÃO. Governador do Distrito LD-2 DG Evaldo Gomes Rodrigues. 
Mensagem: Melvin Jones sonhou com um mundo melhor, mas certamente não imaginava que 
em 2017 teria no mundo quase 1.400.000 associados atuando em 210 países e em dois anos 
ajudando mais de 100.000 pessoas, respondendo um desafio que fomos provocados, assim 
foram os leões de ontem, de hoje e serão os leões de amanhã “corações que sonham, mãos que 
realizam”. As vezes as montanhas são mais fácil de escalar e as vezes mais difícil. Falou sobre o 
déficit de associados no distrito, nos últimos cinco anos tem uma perda de vinte oito associados. 
Pretende ultrapassar os duzentos e cinquenta novos associados,  desafio do CC Ari Galera e falou 



 

 

 
 
 
 
que se cada quatro associado colocar um novo associado o distrito ultrapassa 300 novos 
associados. Relatório: 01 - Slogan ou Lema: “CORAÇÕES QUE SONHAM MÃOS QUE REALIZAM”. 
02 - Número de clubes: 46. - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste AL? Fechou 01 
Clube. Estância Velha Amigas. Este Clube na realidade já há algum tempo vinha funcionando 
com apenas dois sócios e baixou todos ainda no AL 2015-2016 com a intenção de que fechasse 
até 30 de junho de 2016, o que não ocorreu porque o Clube possuía um débito de quatro 
dólares para LCI. - Meta do Distrito de novos clubes?  Pelo menos a fundação de um novo Clube. 
Agora vamos trabalhar para ter no mínimo o saldo de um Clube positivo em relação a 30 de 
junho de 2016. 03 - Número de associados: 1.312 em 30 de junho. - 01/07 e 08/08 (Positivo ou 
Negativo): - 16 associados em 08 de agosto. - Meta do Distrito de novos associados? Saldo 
positivo de 2% em relação a 30 de junho de 2016. 04 - Clubes com menos de 20 associados: 08 
Clubes. 05 - Visitas realizadas aos clubes até a presente data: As visitas do governador iniciaram 
em agosto e encerram em Novembro. Até esta data realizei uma visita oficial. 06 - Situação 
Financeira dos clubes: - Algum clube Status Quo? Não. - Número de clubes que pagaram e que 
não pagaram taxa internacional?   A maioria dos Clubes estão pagando as taxas no mês de 
agosto. 07 – Relatórios dos Clubes e Secretaria: - Todos os clubes informaram o movimento de 
associados no mês 07/16?  Não. Mas estamos trabalhando para que a partir de agosto os 
relatórios sejam enviados no prazo. Mês de julho ainda os secretários estão se familiarizando 
com os relatórios. - Todos os clubes informaram atividades de serviços? Não. Mesmos motivos 
do item anterior. - A Secretária do Distrito conseguiu enviar para o Lions Internacional a ata da 
1ª RCD dentro do prazo estipulado (05 dias após o evento)? Sim. 08 – Quais as principais 
Campanhas do Distrito? Trabalhamos muito na área da visão; Combate à fome (Banco de 
Alimentos); Conscientização acerca da Diabetes; Assistência à criança e idoso. 09 – Campanha 
Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? Sim.  O Centenário de Lions está sendo bastante 
divulgado no Distrito, a CaL Ligia Hoss, Coordenadora do Centenário no Distrito está fazendo 
um belo trabalho de divulgação e motivação.  Os Clubes tem realizado campanhas em todas 
as quatro áreas propostas por LCI. 10 – Meta do Distrito de Título de Melvin Jones? Incentivar 
os Clubes do Distrito a adquirirem pelo menos um título por Clube. Total de pelo menos 46 
títulos de Melvin Jones no ano. 11 - 1ª RCD dia, local, nº participantes:  A 1ª RCD ocorreu em 
São Leopoldo dia 30 de julho com 340 participantes inscritos. 12 - 2ª RCD dia e local:  A 2ª RCD 
será dia 26 de Novembro na cidade de Igrejinha. 13 – GLT – Como o Distrito está trabalhando 
nesta Assessoria? O Assessor GLT está no cargo em seu terceiro ano.  É o CL Adriano 
Dienstsmann. Trabalha em estreito relacionamento com a Governadoria, participou da 
elaboração das metas e plano de ação para o AL. Organiza, promove e conduz todos os 
treinamentos, seminários, institutos, oficinas. 14 – GMT - Como o Distrito está trabalhando 
nesta Assessoria? O Assessor GMT já está no terceiro ano ocupando este cargo, é um PDG, 
nosso Companheiro Antonio Elton Zarth, conhece muito bem o Distrito e as características de 
cada Clube. Procura apoiar sempre os Clubes em dificuldade e incentiva o crescimento tanto 
de número de Clubes como de associados. As metas e o plano de ação foram elaborados em 
conjunto com o assessor GMT. 15 – CEP - Processo de Excelência de Clube: - O Distrito tem 
instrutores? Não - Quantos clubes já realizaram o CEP no seu distrito? Não. 16 – FOLAC- O 
Distrito vai participar do FOLAC 2017.  Até esta data não temos conhecimento se alguém irá 
participar. Mas sempre o LD-2 se faz presente. No FOLAC em Montevidéu o LD-2 esteve 
presente com mais de 50 Companheiros. 17 – Doação Campanha PID Rosane T. Jahnke – 3º 
Vice-Presidente Internacional. - Qual é o método que o Distrito usa para cobrar os clubes? O 
Distrito LD-2 não faz doação para a PID Rosane. 18 – Todos os clubes do Distrito têm Estatuto 
e CNPJ? Ainda estamos buscando confirmar com os Clubes. Porém pelo apurado até o 
momento todos possuem. Governadora  do  Distrito  LD-3  DG  Marilene  Tomkoski  de Oliveira: 



 

 

 
 
 
 
Relatório:  01 - Slogan ou Lema: “Comprometimento Hoje e Sempre”. Sentimos que falta 
comprometimento dos associados principalmente quando assumem uma função, se assumir 
precisar exercer. 02 - Número de clubes: 56. - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste 
AL? Não, o Governador anterior fechou um no final da gestão. - Meta do Distrito de novos 
clubes? Um novo clube, mas iremos trabalhar para abrir mais clubes. 03 - Número de 
associados: 1.428. - 01/07 e 08/08 (Positivo ou Negativo): 20 negativos, 4 falecidos, muitas 
pessoas idosas no distrito. 04 - Clubes com menos de 20 associados: 19, isso não quer disser 
que os Governadores anteriores não trabalharam com os clubes, acompanhei eles, 
trabalharam bastante mas o resultado não foi o esperado. Tive informação que 2 clubes 
querem fechar, GMT já agendou visitas aos clubes para rever a situação. Temos um projeto 
no GMT de Tríplice Aliança com 3 clubes de Porto Alegre, os clubes são independentes mas 
realizam atividades coletivas. Vão realizar dois projetos – Divulgação Marca Lions e Projeto 
Cultura, estes projetos já são realizados a nível Brasil e na cidade de Porto Alegre será a 
primeira vez. Também temos uma inovação este AL os Presidentes de Região e Divisão estão 
fazendo reuniões coletivas, para discutirem os problemas em busca de soluções.  05 - Visitas 
realizadas aos clubes até a presente data: 03. 06 - Situação Financeira dos clubes: - Algum clube 
Status Quo? Não. - Número de clubes que pagaram e que não pagaram taxa internacional? 39 
não pagaram. 07 – Relatórios dos Clubes e Secretaria: - O Secretário do Distrito conseguiu enviar 
para o Lions Internacional a ata da 1ª RCD dentro do prazo estipulado (05 dias após o evento)? 
Ata foi enviado no terceiro dia. 08 – Quais as principais Campanhas do Distrito? - Divulgação 
da marca Lions, temos dificuldade de conseguir divulgar a marca na impressa e jornais; - 
evasão; - fundação de novos Clubes, Núcleo e LEO; - Incentivar participação dos associados 
nas reuniões distritais. 09 – Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? Sim, 
temos excelentes assessores, estamos trabalhando com visão, meio ambiente, fome, jovens, 
e falamos com o C.LEO Miguel para tentar reativar o LEO Clube no distrito. 10 – Meta do 
Distrito de Título de Melvin Jones? Estamos incentivando os clubes trabalharem em projetos e 
campanhas em benefício da comunidade. Campanha de aquisição de Melvin Jones temos 
dificuldade devido o valor do dólar. 11 - 1ª RCD dia, local, nº participantes: Realizados no dia 
30/julho na cidade de Porto Alegre. 13 – GLT / GMT – Como o Distrito está trabalhando nesta 
Assessoria? Os assessores já estão desenvolvendo trabalhos. GLT PDG Denério Rosales 
Neumann e GMT IPDG Iara Zacher Corso. 16 – FOLAC: - O Distrito vai participar do FOLAC em 
Guayaquil (13 a 23/01/17)? Não temos informações quem vai participar. 17 – Doação 
Campanha PID Rosane T. Jahnke – 3º Vice-Presidente Internacional. - Qual é o método que o 
Distrito usa para cobrar os clubes? Os clubes tem dificuldade de entender esta campanha de 
doação. 18 – Todos os clubes do Distrito têm Estatuto e CNPJ? A Assessora Jurídica está 
elaborando um trabalho nesta área. 19 – LEO Clube Ômega / Alpha e Clube Leãozinho. Como 
comentamos não temos LEO Clube no Distrito LD-3, estamos tentando reativar. 20 – 
Intercâmbio e Acampamentos Juvenis: Não temos esta campanha, é bem difícil, os outros 
Governadores tiveram dificuldade e particularmente tenho mais dificuldade. Governador do 
Distrito LD-4 DG Sérgio Luiz Dal Piva: Relatório: 01 - Slogan ou Lema: “ALEGRIA FÉ E RESULTADOS 
EM NOVAS ESCALADAS”. 02 - Número de clubes: 54. - Fechou algum clube ou fundou algum 
clube neste AL? - Meta do Distrito de novos clubes? Nossa meta e fundar um novo clube. 03 - 
Número de associados: 2014 associados. - 01/07 e 08/08 (Positivo ou Negativo): 2012 saldo 
negativo de dois associados. - Meta do Distrito de novos associados? 108 novos associados 
líquidos. 04 - Clubes com menos de 20 associados: Nosso distrito possui dois clubes com menos 
de 20 associados. E um clube que está em extrema dificuldade com 7 associados registrados, 
mas não se encontram para reuniões a mais de dois anos, já visitamos os sócios fundadores e 
estamos  trabalhando  com novos associados  e nos  encontraremos em breve para mais uma 



 

 

  
 
 
 
reunião. 05 - Visitas realizadas aos clubes até a presente data: Até a presente data realizamos 
18 visitas a clubes, oficialmente, e dois clubes reuniões e reestruturação. 06 - Situação 
Financeira dos clubes: A situação financeira da maioria dos clubes é bastante crítica, pois não 
temos clubes com saldo elevado em caixa, pois a maioria são clubes atuantes na sua cidade e 
estão sempre investindo em atividades na sociedade. - Algum clube Status Quo? oficialmente 
não temos. - Número de clubes que pagaram e que não pagaram taxa internacional? 07 – 
Relatórios dos Clubes e Secretaria: - Todos os clubes informaram o movimento de associados no 
mês 07/16? Dos 54 clubes do Distrito LD 4 somente 12 não informaram o movimento de 
associados no mês 07/16, sendo destes 9 estavam com problemas de senha, mas que está 
sendo resolvido, o mais rápido possível. - Todos os clubes informaram atividades de serviços? 
A maioria. - A Secretária do Distrito conseguiu enviar para o Lions Internacional a ata da 1ª RCD 
dentro do prazo estipulado (05 dias após o evento)? Todos os documentos a secretária está 
respondendo dentro do prazo, mesmo a ata da 1ª RGD ocorrida no dia 16 de julho, foi em 
tempo hábil de cinco dias. 08 – Quais as principais Campanhas do Distrito? Todos os clubes 
estão fazendo suas atividades, de acordo com a sua comunidade de atuação, e dentro desde 
Ano Leonístico, estamos incentivando e apoiando ainda mais as metas de Lions Internacional: 
MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE, FOME E VISÃO. 09 – Campanha Centenário. Estão sendo 
cumpridas as metas? As principais campanhas do Distrito são os quatro pilares de Lions 
Internacional principalmente: Alivio a Fome, Juventude, visão e Meio ambiente, e também 
todas as atividades que cada clube participa diariamente. 10 – Meta do Distrito de Título de 
Melvin Jones? Não temos uma meta especifica para o número de Títulos Melvin Jones para o 
Distrito, mas tudo estamos fazendo para esclarecer e colocar títulos, mostrando para o 
associado as compensações da aquisição de títulos Melvin Jones, e estamos sendo melhores 
compreendidos quanto a importância do título Melvin Jones. 11 - 1ª RCD dia, local, nº 
participantes: A nossa 1ª RGD foi realizada em Santa Maria, junto aos campus da Universidade 
Federal de Santa Maria, prédio 42 do CCR, com a participação de 215 associados. 12 - 2ª RCD 
dia e local: A segunda RGD será realizada na cidade de Ibiruba, onde também estará presente 
a Governadora do Distrito LD-7 para continuarmos com uma grande integração, e assim 
desenvolver ainda mais as práticas de leonismo, entre os distritos e clubes de Lions. 13 – GLT 
– Como o Distrito está trabalhando nesta Assessoria? O trabalho realizado pelo GLT no Distrito 
LD-4 PDG Eugenio Schoffen está muito bem afinado em todas as metas da governadoria. Já 
muitos clubes estão preparando o seu SIL (Seminário Interno de Liderança) o que tem trazido 
muitos resultados para o nosso Distrito LD-4. 14 – GMT - Como o Distrito está trabalhando 
nesta Assessoria? O trabalho de GMT e equipe da governadoria está muito bem afinado, pois 
nosso coordenador GMT do Distrito é do Distrito Múltiplo LD, PDG Iraci Antonio Dani, é 
também nosso tesoureiro que nos acompanha na visita aos clubes. 15 – CEP - Processo de 
Excelência de Clube: - O Distrito tem instrutores? - Quantos clubes já realizaram o CEP no seu 
distrito? O CEP em nosso distrito ainda está em fase inicial de implantação, e poucos clubes 
estão fazendo estudos, portanto não temos ainda dados para informar corretamente o 
número de clubes. 16 – FOLAC - O Distrito vai participar do FOLAC em Guayaquil (13 a 
23/01/17)? Nosso Distrito tem participado do FOLAC e vai participar do FOLAC em Guayaquil 
em 2017. Nosso assessor para o FOLAC já está trabalhando muito com este FOLAC. 17 – Doação 
Campanha PID Rosane T. Jahnke – 3º Vice-Presidente Internacional: - Qual é o método que o 
Distrito usa para cobrar os clubes? Estamos divulgando para todos os clubes a Campanha para 
3ª Vice Presidência Internacional e estamos pedindo a colaboração de todos.  Não 
estabelecemos meta, pois estamos procurando a melhor maneira de atuar junto aos clubes. 
18 – Todos os clubes do Distrito têm Estatuto e CNPJ? A maioria dos clubes tem estatuto e CNPJ, 
são   muito   poucos  que   não   tem,   mas   já   estão  estudando  para  se  atualizar  e  ficares 



 

 

 
 
 
 
regularizados perante as leis brasileiras. 19 – LEO Clube Ômega / Alpha e Clube Leãozinho: - 
Número de clubes: 25 clubes de LEOs. As visitas do Governador também recebe junto os LEOs 
e participam da visita. - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste AL? Quanto a 
fechamento de clubes de LEOs, temos que fazer a regularização de alguns clubes que se 
encontram inativos já a bastante tempo. - Meta do Distrito de novos clubes? Um, já temos a 
sinalização bastante positiva quanto a fundação de novos clubes, mas neste momento ainda 
não gostaríamos de divulgar a quantidade, pois é um trabalho QUE É FEITO COM MUITA 
SERENIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. - Número de associados: - 01/07 e 08/08 (Positivo ou 
Negativo): - Visitas realizadas ao LEO Clube até a presente data: - O orçamento do seu Distrito 
prevê algum repasse para o Distrito LEO? 8%, o que hoje corresponde aproximadamente R$ 
6.400,00 reais. O Distrito criou alguma campanha conjunta Lions e LEO? Todas as campanhas 
de Lions que tem LEOs sempre é feita em conjunto. 20 – Intercâmbio e Acampamentos Juvenis: 
- Como o seu Distrito procede? Nosso distrito participa ativamente do Intercambio e 
Acampamento Juvenil. Para este trabalho temos uma assessora do Programa de Intercambio 
Juvenil. Uma assistente para Famílias Anfitriãs, Assistente para Outgoings. - O Distrito só envia 
jovens para intercâmbio ou recebe intercambista? Recebemos e enviados muitos Jovens para 
o exterior. - O Distrito tem acampamento juvenis? O nosso distrito também faz Acampamento 
Juvenil em parceria com os Distritos LD-7 e LD-2. Informo que nosso distrito está bem 
caminhando, pretendemos cumprir com nossas visitas até final de setembro, depois fazer uma 
revisão e voltar as clubes que querem uma segunda visita, já temos quatro clubes agendados. 
Estamos trabalhando para que nossas metas sejam cumpridas o mais breve possível. 
Governadora do Distrito LD-5 DG Luciana Maria de Abreu Bernardino: Relatório: 01 - Slogan ou 
Lema: “Motivação e Diversidade”. Motivação é a palavra chave para o Sucesso. Diversidade: 
Aceitação e Promoção da Individualidade. Valorizar a Diversidade dos associados. 02 - Número 
de clubes: 44 Clubes - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste AL? Não fechou 
nenhum Clube. - Meta do Distrito de novos clubes? Nossa meta é fundar um Novo Clube. 03 - 
Número de associados: tínhamos 1321. - 01/07 e 08/08 (Positivo ou Negativo): estamos com 
1312, nove negativos. Foram empossados 9, mas tivemos 18 baixas. Nossa previsão era de 20 
baixas de Julho á Setembro. - Meta do Distrito de novos associados? A nossa meta é de chegar 
ao final da nossa gestão com um acréscimo de 40 Leões. 04 - Clubes com menos de 20 
associados: Temos que fortalecer 11 Clubes que estão com menos de 20 Associados e dois 
Clubes que não informaram o PU101. 05 - Visitas realizadas aos clubes até a presente data: 
Nossa visita oficial aos Clubes iniciou no último dia dez, onde realizamos em conjunto a visita 
para 5 cinco Clubes, sendo que já foram realizadas seis visitas extra-oficiais. 06 - Situação 
Financeira dos clubes: A situação dos clubes até o presente momento encontra-se dentro da 
normalidade. - Algum clube Status Quo? Não possui nenhum Clube em Status Quo. - Número 
de clubes que pagaram e que não pagaram taxa internacional? Com relação aos pagamentos 
das Taxas Internacional até o momento a maioria dos clubes ainda não fizeram seus 
pagamentos em razão de não terem recebidos de Lions Internacional a fatura. 07 – Relatórios 
dos Clubes e Secretaria: - Todos os clubes informaram o movimento de associados no mês 
07/16? 32 Clubes informaram o movimento de associados no mês de julho. - Todos os clubes 
informaram atividades de serviços? os mesmos 32 informaram suas atividades de serviço. 12 
Clubes não fizerem seus informes. - A Secretária do Distrito conseguiu enviar para o Lions 
Internacional a ata da 1ª RCD dentro do prazo estipulado (05 dias após o evento)? Com relação 
a Ata da 1ª RGD foi encaminhada dentro do prazo a LCI. 08 – Quais as principais Campanhas do 
Distrito? Cartaz da Paz 70 Kit já distribuídos e foi feito o pedido de mais 24 Kit, totalizando 94 
Kit; - Título Melvin Jones – Doação a LCIF; - Programas de Resistência as Drogas; - Revitalização 
dos  Obeliscos  dos  Lions;   - Campanha da  Saúde;   - Campanha  de Prevenção  ao  Glaucoma;  



 

 

 
 
 
 
- Campanha de Acuidade Visual em parceria com as Secretarias da Saúde e Educação. 09 – 
Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? Sim estamos divulgando em nossas 
visitas, sendo quem os clubes estão empenhados. 10 – Meta do Distrito de Título de Melvin 
Jones? Tenho como meta a doação para FLCI a quantia de 20 Títulos Melvin Jones. 11 - 1ª RCD 
dia, local, nº participantes: Foi realizada no dia 23 de Julho na sede do Lions Clubes de Balneário 
Camboriú, que contou com a presença de 180 participantes. 12 - 2ª RCD dia e local: A nossa 2ª 
RGD será realizada em 22 de Outubro na cidade de Barra Velha, promovida pelo Lions Clube 
Barra Velha São João do Itaperiú. 13 – GLT – Como o Distrito está trabalhando nesta Assessoria? 
O nosso Coordenador do GLT PDG Vilmar Capanema está organizando um workshop 
Leonístico no dia 26 de Agosto na cidade de Papanduva, para os dirigentes de clubes da Divisão 
A, tendo como objetivo formar lideranças, agentes multiplicadores para o alcance das metas 
do Distrito. 14 – GMT - Como o Distrito está trabalhando nesta Assessoria? O nosso 
Coordenador do GMT PDG Hermann Suesembach sempre está junto nos orientando. 15 – CEP 
- Processo de Excelência de Clube: - O Distrito tem instrutores? Nosso Distrito não tem 
Instrutores. - Quantos clubes já realizaram o CEP no seu distrito? Nenhum clube realizou. Sendo 
que o assunto é abordado nos Workshop. 16 – FOLAC: - O Distrito vai participar do FOLAC em 
Guayaquil (13 a 23/01/17)? Nosso Distrito está empenhado em divulgar o FOLAC para levar 
um número expressivo de Leões.  17 – Doação Campanha PID Rosane T. Jahnke – 3º Vice-
Presidente Internacional: - Qual é o método que o Distrito usa para cobrar os clubes? O Distrito 
encaminha a cobrança via boleto para todos os Clubes. Acreditamos na campanha da PID 
Rosane e precisamos também investir para conquistarmos esta grande honra de termos uma 
Presidente Internacional do nosso amado Distrito LD-5. Não existe realização maior para um 
País do que ter um Leão ocupando o cargo mais alto da Associação Internacional de Lions 
Clubes e muito mais tendo a nossa Amiga para Sempre. Só com a nossa ajuda, tanto no desejo, 
na força de pensamento e também com o mínimo valor de R$ 10,00 por semestre. Portanto 
queridos Leões pedimos que contribuam com a campanha para Presidente Internacional da 
representante do Distrito LD-5 e quando doarem façam de bom coração com vontade de 
vencer. 18 – Todos os clubes do Distrito têm Estatuto e CNPJ? Penso que não, fiz um 
levantamento junto aos Clubes e Presidentes de Divisão, sendo que até a presente data não 
obtivemos resposta de todos os clubes. 19 – LEO Clube Ômega / Alpha e Clube Leãozinho: - 
Número de clubes: O nosso Distrito possui 5 Leo Clubes, sendo 3 ômega, 2 alfa. Possuímos 
também um clube de Leãozinhos, o primeiro de nosso Distrito pertencente ao LC Balneário 
Camboriú Centro. - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste AL? Até presente data 
não fechou nenhum clube. - Meta do Distrito de novos clubes? Temos como meta a fundação 
de um novo clube. - Número de associados: 45 associados. - Visitas realizadas ao LEO Clube até 
a presente data: Até a presente data fizemos visitas a dois Clubes: LEO Clube Canoinhas e o 
LEO Clube Rio Negrinho. - O orçamento do seu Distrito prevê algum repasse para o Distrito LEO? 
Nosso orçamento prevê o repasse de R$ 2.500,00 para o primeiro semestre. - O Distrito criou 
alguma campanha conjunta Lions e LEO? Com relação as campanhas os LEO estão sempre 
participando das campanhas em conjunto com os clubes padrinhos. 20 – Intercâmbio e 
Acampamentos Juvenis: Neste ano leonístico damos início ao processo de intercambio, a nossa 
Assessora de Intercambio e Acampamento Juvenil Cal Giselle, participou do 7º Acampamento 
Juvenil realizado pelos Distritos LD-2, LD-4 e LD-7, na cidade de Flores da Cunha – RS e estamos 
muitos motivados para que o mesmo seja implantado em nosso distrito. NOS SERVIMOS COM 
MOTIVAÇÃO E DIVERSIDADE, COM FOCO, FORÇA E FÉ PARA COM EXITO ESCALAR NOVAS 
MONTANHAS. Governadora do Distrito LD-7 DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi: Presidente 
CC Ari Galera você realmente falou que ia revolucionar e está revolucionando com suas metas e 
juntos estamos revolucionando,  com  isso  teremos  que despender um esforço maior de todos 



 

 

 
 
 
 
nos. Falar da satisfação de representar os ex-governadores, exemplos de caminhadas que nos 
antecederam e líderes que deixaram muitos exemplos e de responsabilidades para que façamos 
uma gestão melhor, cada um sempre quer fazer melhor.  Dizer Presidente que precisamos de 
mais tempo, a RCG é do Conselho de Governadores, nosso tempo é limitado, precisamos de 
mais tempo para trocar experiências principalmente no início da gestão, muitas dúvidas vamos 
levar de volta para casa, porque gostaríamos trocar experiência com este colegiado. Relatório: 
01 - Slogan ou Lema: “Nos Servimos Construindo Sucessos”. Significado do lema e pin: 
Montanha: símbolo do Presidente Internacional. Águia: voa longe, precisamos para cumprir 
as nossas metas. Sucesso: na montanha cada passo é um sucesso. Sabemos que cada clube 
tem um passo importante para dar, tem foco, tem metas e tem necessidades. É o somatório 
que faz a responsabilidade de cada Lions Clube. Estamos trabalhando que cada clube tenha o 
seu sucesso neste ano leonístico. 02 - Número de clubes: 77 o distrito que mais clubes tem no 
múltiplo. - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste AL? Não. - Meta do Distrito de 
novos clubes? 01 e pretendemos resgatar um clube que foi fundado com parceria de uma 
ONG, foi constituído com 24 associados e chegou a 32 associados, mas devido brigas internas, 
que não aceitavam realizar somente atividades do Lions foi fechado. Agora a ONG quer 
retornar o projeto e constituir um clube só de mulheres. 03 - Número de associados: 2.261 - 
01/07 e 08/08 (Positivo ou Negativo): 08 negativos.  04 - Clubes com menos de 20 associados: 
9 clubes, 12% do nosso distrito. Nos últimos anos vários Governadores trabalharam para rever 
este quadro mas até agora não conseguimos. 06 - Situação Financeira dos clubes: - Algum clube 
Status Quo? 01 com 15 associados, estamos trabalhando porque este clube não tem razão para 
estar em status quo. 07 – Relatórios dos Clubes e Secretaria: - Todos os clubes informaram o 
movimento de associados no mês 07/16? - Todos os clubes informaram atividades de serviços? 
Vários clubes não fizeram os relatórios, vamos intensificar os trabalhos para que não se repita. 
08 – Quais as principais Campanhas do Distrito? – Campanha Legado Leonístico: monumento, 
placa indicativa e centenário. Estamos premiando os clubes que fizerem até o final do ano; – 
Campanha Hospital de Olhos de Passo Fundo: está em face de extensão, novas edificações e 
o distrito está mobilizado, recebemos do Lions Internacional U$ 100.000 projeto construído 
em 3 anos; - Acampamento de Diabetes, na quarta edição início no ano leonístico do 1VCC 
Luiz Roberto Gobbi, a UPF Universidade se associou com o Hospital São Vicente de Paula, são 
parceiros nesta ação. É um projeto encantador as crianças com diabete tem acompanhamento 
o ano todo através da Assessora de Diabetes do Distrito que se dedica nesta área. O 
acampamento reúne pais e crianças com diabete, o ano todo tem várias reuniões e em 
novembro o acampamento de 4 dia é realizado na UPF com barracas. Onde todos recebem as 
informações de comportamentos, atitudes, que pode e  não pode fazer, pode e não pode 
comer, algumas brincadeiras especiais, é uma campanha que está muito bem e vai continuar; 
- Campanha plantar leguminosa crotalárias: Nosso clube LC Carazinho Glória fez uma 
experiência de plantio, este exemplo vem da cidade de Sorriso/MT para combater 
naturalmente o mosquito aedes aegypti (mosquito da dengue), a experiência foi realizada 
num posto de saúde, agora estamos estendendo para todo o distrito. Campanha parceria Lions 
e Prefeituras, para que os agentes municipais possam ajudar controlar e disseminar está 
planta e que tenhamos a diminuição do mosquito aedes dentro da nossa região. Se isso 
acontecer vamos ter um resultado belíssimo na mão do Lions, porque essa experiência é 
cientificamente comprovada e teve excelentes resultados em Sorriso/MT; - Campanha 
reciclagem de lixo; - Campanha coleta de óleo (azeite), na cidade de Caxias do Sul o resultado 
da coleta de óleo deu para pagar a troca do piso de um Hospital, neste piso as macas não 
fazem barulho; - Campanha pratica ações APAES – olimpíadas apaeanas – está campanha 
muito incentivada no  treinamento  em Kukuoca.   Campanha  Cursos  Online: vamos  premiar 



 

 

 
 
 
 
todos os clubes que apresentarem na III RCD experiências e práticas dos conhecimentos 
adquiridos; Campanha Mobilização Feminina:  todas as sete áreas vão trabalhar com eventos 
específicos para trazermos mais mulheres para o movimento. 10 – Meta do Distrito de Título 
de Melvin Jones? Estamos solicitando um título de Melvin Jones por clube, se atingir são 39 
títulos. Temos um incremento em títulos nas últimas três gestões e vários consórcios andando. 
11 - 1ª RCD dia, local, nº participantes: dia 23/07 na cidade de Carazinho com 390 participantes, 
não participaram 12 clubes. 12 - 2ª RCD dia e local: dia 26/11 na cidade de Machadinho, aguas 
termais, clube de 25 anos que nunca promoveu uma RCD. 15 – CEP - Processo de Excelência de 
Clube: - O Distrito tem instrutores? Sim, temos que reativar os instrutores - Quantos clubes já 
realizaram o CEP no seu distrito? Vários clubes, não tenho os números, fizemos o CEP nos 
clubes a muito tempo. 19 – LEO Clube: - Número de clubes: 34. - Meta do Distrito de novos 
clubes? 05. - Número de associados: 857 mais 200 amigos. O LEO Clube no nosso distrito é 
nosso orgulho, a posse do Distrito LEO foi encantador, mais de 400 jovens e conselheiros LEO. 
Estamos caminhando e vamos continuar caminhado cada vez mais próximo, porque é esta 
motivação de encanto dos Leões pelo LEO e o LEO pelos Leões. Clube Leãozinho: temos vários 
clubes, vamos trabalhar para o crescimento, implantado na gestão PDG Paulo Roberto 
Maffessoni. 20 – Intercâmbio e Acampamentos Juvenis: O acampamento juvenil foi maravilho 
46 jovens estiveram acampados na cidade de Flores da Cunha uma semana. Uma organização 
impar dos companheiros do Lions Clube Flores da Cunha e os jovens saíram todos encantados. 
Na 1 RCD 22 jovens almoçaram conosco, porque as familiar entregaram os jovens para o 
acampamento. Presidente CC Ari Galera quero manifestar duas dificuldades e sugerir que seja 
uma pratica a partir deste colegiado: 1) Relatório completo no final da gestão. Sugerir que todos 
Governadores quando encerrar sua gestão deixem para o sucessor um relatório completo dos 
clubes, exemplo: necessidades, carências, etc. Porque quando assumimos a gestão não temos 
dados pertinentes as histórias, isso cria um gasto de tempo e recursos financeiros, com as 
informações repassadas podemos ajudar melhor os clubes. 2) Seleção dos companheiros que 
vão fazer o Instituto de Liderança em Penha. Quando enviamos companheiros para Penha temos 
a expectativa que eles estão aptos para assumir uma assessoria distrital. Convidei alguns 
companheiros para serem assessores distritais, principalmente companheiros que fizeram os 
últimos institutos, alguns não quiseram aceitar. Precisamos cuidar da seleção, o Distrito precisa 
destas informações para serem repassadas a todos associados. O Instituto que é pago pelos 
Distritos não é um crescimento individual e pessoal, mas sim, um crescimento individual coletivo 
dentro do leonismo. Encerramento desejo a todos um excelente ano leonístico com metas 
alcançadas, com projetos novos, com amizade que se faz necessária para que tudo transcorra 
neste momento. Governadora do Distrito LD- 8 DG Irma Gross Casagrande: Agradeço a todos 
principalmente companheiros de Colegiado pelo carinho e a atenção que recebemos por ocasião 
do nosso problema enfrentado, e com isso não participamos da Convenção Internacional. Todos 
os dias, muitas vezes mais de uma vez por dia recebemos mensagens de vocês isso nos deixou 
muito feliz, muito confortado, muita saudade de vocês. Vou fazer uma apresentação rápida do 
relatório, neste manual consta o plano de metas que discutimos com nossos dirigentes 
leonísticos, presidentes de região, divisão e o 1 Vice-Governador no início de janeiro/2016.   
Relatório:  01 - Slogan ou Lema: “Compromisso Em Servir”, nos remete à ideia de um acordo, 
envolvimento e à uma sensação de responsabilidade em fazer algo de bom. Não é um 
compromisso solene ou dívida a pagar, é o de fazer o bem para ajudar àqueles que não podem 
nem ajudar a si mesmos. Símbolo do PIN: Aperto de mão = COMPROMISSO: É sinônimo de 
acordo, ajuste, comprometimento, missão. - Coração = SERVIR: É sinônimo de agradar, 
auxiliar, favorecer e satisfazer. - 4 dedos sobrepostos = 4 REGIÕES DO LD-8. - Círculo = 
PROTEÇÃO. 02 - Número de clubes: 68. - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste AL? 



 

 

 
 
 
 
Não. - Meta do Distrito de novos clubes? 01. 03 - Número de associados: 2.583. - 01/07 e 08/08 
(Positivo ou Negativo). - Meta do Distrito de novos associados? 300. 04 - Clubes com menos de 
20 associados: 05 - Visitas realizadas aos clubes até a presente data: Lions Clube Concórdia, 
Concórdia Vila São Miguel, Lions Clube Seara, Lions Clube Palmitos, Aniversário de 20 anos do 
LEO Clube – Iraceminha, Lions Clube Campo Ere, Lions Clube Capinzal/Ouro, Campos Novos, 
Campos Novos Aliança, Campos Novos Centenário e LEO Ômega Campos Novos e Lions Clube 
Piratuba. 06 - Situação Financeira dos clubes: - Algum clube Status Quo? Não. - Número de 
clubes que pagaram e que não pagaram taxa internacional? Nenhum. 07 – Relatórios dos Clubes 
e Secretaria:- Todos os clubes informaram o movimento de associados no mês 07/16? Sim. - 
Todos os clubes informaram atividades de serviços? 60 clubes informaram; 8 não. – A Secretária 
do Distrito conseguiu enviar para o Lions Internacional a ata da 1ª RCD dentro do prazo 
estipulado (05 dias após o evento)? Sim. 08 – Quais as principais Campanhas do Distrito? Da 
Visão; Incentivo a Doações: córneas, medula, sangue e cabelos; Concurso de Fotografias; 
Cartaz da Paz; Angariação de fundos para LCIF; Trânsito; Integração entre Clubes, Divisões e 
Regiões; LEO Clube; Meio Ambiente; Assistência aos Deficientes Auditivos; Saúde na 
Comunidade; Prevenção ao uso de Drogas; Intercâmbios e Acampamentos Juvenis. 09 – 
Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? Sim. 10 – Meta do Distrito de Título 
de Melvin Jones? Aproximadamente 12 títulos. 11 - 1ª RCD dia, local, nº participantes: 
Concórdia, SC - 512 participantes. 12 - 2ª RCD dia e local: Tangará, SC - 22 de Outubro. 14 – 
GMT / GLT - Como o Distrito está trabalhando nesta Assessoria? - Aumentar a comunicação 
entre GLT-D e GMT-D para encontros sistemáticos alinhando a expectativa de confiança entre 
as equipes e Presidentes de Divisão; - Treinamento de Dirigentes – para crescimento pessoal 
e em liderança; - Workshop como recurso de trabalho e de apoio aos clubes , em 3 áreas: CEP, 
Estratégias para formação de novos líderes, Incentivar a prática do CEP nos Clubes e oferece-
lo nas modalidades Pró e Lite; - Divulgar o Instituto de Liderança Regional e o Instituto Para 
Leões Emergentes; - Aumentar a comunicação entre GMT -D e GLT- D, para contatos 
sistemáticos e periódicos, alinhando a expectativa e confiança entre equipes e presidentes de 
Divisão; - Treinamento de Dirigentes, oportunizando o crescimento pessoal e em liderança; - 
Assegurar a formação de pelo menos mais um Lions Clube; - Manter positivos os clubes, 
incentivando as metas e premiações do Centenário e promover a satisfação do associado: * 
Orientação aos Presidentes quanto ao desenvolvimento de bons projetos, elegendo um 
projeto de maior expressão, que venha de encontro as metas do centenário, boas campanhas 
de arrecadação  de fundos e envolvimento do associado, para mantê-lo ativo, interessado e 
satisfeito; Desenvolver metas e projetos, com vistas à Diversidade do quadro associativo.    15 
– CEP - Processo de Excelência de Clube: - O Distrito tem instrutores? Não em número 
suficiente. - Quantos clubes já realizaram o CEP no seu distrito? Neste AL nenhum. 16 – FOLAC: 
- O Distrito vai participar do FOLAC em Guayaquil (13 a 23/01/17)? Sim. 17 – Doação Campanha 
PID Rosane T. Jahnke – 3º Vice-Presidente Internacional: - Qual é o método que o Distrito usa 
para cobrar os clubes? Duas parcelas de R$ 10,00 e cobrada em boleto junto a taxa distrital. 
18 – Todos os clubes do Distrito têm Estatuto e CNPJ? Não, vamos trabalhar os clubes que ainda 
não tem. 19 – LEO Clube Ômega / Alpha e Clube Leãozinho: - Número de clubes: - 8 Clubes LEO 
Alpha; - 27 Clubes LEO Ômega e 3 Clubes Leãozinho (Campo Erê, São Miguel do Oeste e Porto 
União). - Fechou algum clube ou fundou algum clube neste AL? Não. - Meta do Distrito de novos 
clubes? Não há metas para fundação de novos Clubes, mas duas cidades com pretensão para 
Clubes de LEO, sendo que em uma delas trata-se de reativação de Clube. - Número de 
associados: 691. - 01/07 e 08/08 (Positivo ou Negativo): Não temos esse dado, somente ao final 
do primeiro trimestre. - Meta do Distrito de novos associados? Não temos metas para aumento 
de associados  em  determinado  número  ou  porcentagem.    Mas  temos  sim  o  objetivo  de 



 

 

 
 
 
 
crescimento do Distrito no que se refere ao quadro de associados. - Visitas realizadas ao LEO 
Clube até a presente data: - 3 visitas nas datas de visitas aos Lions Clube e 1 visita ao LEO Clube 
de Iraceminha, na comemoração dos 20 anos. Participação na I RCD do LEO Clube. - O 
orçamento do seu Distrito prevê algum repasse para o Distrito LEO? São repassados 5% do 
orçamento do Distrito – Em torno de R$ 7.000,00. - O Distrito criou alguma campanha conjunta 
Lions e LEO? As metas do Centenário, deverão ser desenvolvidas em conjunto com os LEOS 
Clubes. 20 – Intercâmbio e Acampamentos Juvenis: - Como o seu Distrito procede? O Distrito 
LEO LD-8 conta com Assessoria de Intercâmbio. Esta pasta é recente, apresenta trabalhos 
executados apenas nos três últimos AL. Atualmente a Assessoria de Intercâmbio LEO atua 
juntamente com a Assessoria de Intercâmbio do Lions. - O Distrito só envia jovens para 
intercâmbio ou recebe intercambista? Ambos. O Distrito LD8 recebeu 6 intercambistas neste 
AL. - O Distrito tem acampamento juvenis? No AL 2015/2016 a região D recepcionou 
intercambistas vindo da França. O acampamento foi realizado pelo LD-2. Neste AL, as 
assessorias de intercâmbio Lions e LEO estão conversando com os Clubes, incentivando o 
Intercâmbio e a recepção. Mensagem final: “Que eu faça o bem e de tal modo o faça, e que 
ninguém saiba o quanto me custou. Espero, Senhor, de ti mais esta graça: que eu seja boa sem 
parecer que sou”. Um forte abraço a todos! Que dentro de nós exista 5 coisas fundamentais: 
o Compromisso, o Foco, a Força, a Fé e Deus... Compromisso, em Servir. Foco, no que 
realmente devemos fazer. Força, para viver e lutar pelos nossos sonhos e vitórias. Fé, para 
tudo se tornar possível. Deus, para estar no controle de todas as coisas, fazendo sempre o 
melhor! Governador do Distrito LD-9 DG Luiz Ângelo Cirimbelli. Presidente CC Ari Galera, todos 
que falaram está um pouco no meu relatório, assim vou fazer uma síntese, solicito que na II RCG 
seja o primeiro na apresentação do relatório. Relatório: 01 - Slogan ou Lema: “Com Foco, Força 
e Fé Escalemos Novas Montanhas”. Falou que seu lema é junção do lema do Presidente 
Internacional e do CC Ari Galera. 02 - Número de clubes: 51. - Fechou algum clube ou fundou 
algum clube neste AL? Não. - Meta do Distrito de novos clubes? 03, nas cidades de Sombrio, 
Jacinto Machado e Treviso. 03 - Número de associados: 1.516. - 01/07 e 08/08 (Positivo ou 
Negativo): 22, só de um clube saíram 16. 04 - Clubes com menos de 20 associados: 13, em 
Florianópolis tem 8 clubes, 4 tem menos de 20 associados, estamos conversando os 
Presidentes de Região e Divisão para recuperar. 05 - Visitas realizadas aos clubes até a presente 
data: 02. 06 - Situação Financeira dos clubes: - Algum clube Status Quo? 01, não vou mencionar 
o fato, coloquei para o CC Ari Galera o que aconteceu naquele clube, estamos tentando 
reanima-lo transformando em núcleo. - Número de clubes que pagaram e que não pagaram 
taxa internacional? Os clubes estão aguardando os boletos para pagar as taxas no final de 
agosto. 07 – Relatórios dos Clubes e Secretaria: - Todos os clubes informaram o movimento de 
associados no mês 07/16? - Todos os clubes informaram atividades de serviços? Estamos 
aguardando as informações de associados e atividades dos clubes. - A Secretária do Distrito 
conseguiu enviar para o Lions Internacional a ata da 1ª RCD dentro do prazo estipulado (05 dias 
após o evento)? Enviamos no quarto dia graças a Secretaria CaL Maria Salete minha 
companheira.  08 – Quais as principais Campanhas do Distrito? São as quatro áreas do 
centenário e a Campanha Hospital de Olhos de Palhoça que está quase pronto, talvez na minha 
gestão seja inaugurada, é uma iniciativa do instituto LD-9, todos os clubes fazem promoções 
e campanhas e remetem o dinheiro para a construção do hospital. 09 – Campanha Centenário. 
Estão sendo cumpridas as metas? Todas estão sendo cumpridas. 10 – Meta do Distrito de Título 
de Melvin Jones? Em parceria o Distrito e o PDG Silvino Schlickmann está divulgado a 
campanha de títulos Melvin Jones. 11 - 1ª RCD dia, local, nº participantes: dia 23/julho na 
cidade de Turvo com assinaturas de 246 associados, neste dia apresentamos o vídeo do 
Presidente  Internacional.  12 - 2ª  RCD  dia  e  local:  Dia 11/março  na cidade de  São Joaquim.  



 

 

 
 
 
 
13 – GLT – Como o Distrito está trabalhando nesta Assessoria? 14 – GMT - Como o Distrito está 
trabalhando nesta Assessoria? Em parceria o distrito e os dinâmicos assessores GMT PDG 
Santos Pedroso Filho e GLT PDG Celito Schlickmann estão trabalhando juntos. 16 – FOLAC - O 
Distrito vai participar do FOLAC em Guayaquil (13 a 23/01/17)? Estamos aguardando mais 
informações referente este evento, mas a interessados. 17 – Doação Campanha PID Rosane T. 
Jahnke – 3º Vice-Presidente Internacional - Qual é o método que o Distrito usa para cobrar os 
clubes? Enviamos boleto mas nem todos pagam não podemos obrigar. 19 – LEO Clube Ômega 
/ Alpha e Clube Leãozinho. - Número de clubes: 11. Sobre juventude. Nós temos os LEOs, mas 
juntamos muito com as pastorais, as paroquias, se existe alguma estrutura que devemos 
aproveitar são as paroquias, tudo está organizado e trabalhar com a juventude, termos como 
parceiros.  Governadora do Distrito LD-6 PCC Jorge Carlos Lehmann: Companheiros a realidade 
as vezes, a gente pensa alguma coisa, mas quando a gente realmente vê ela é outra. Relatório: 
01 - Slogan ou Lema: “Servindo somos necessários”.  Para prestar homenagem PIP João 
Fernando Sobral Past-Presidente Internacional, peguei empretado as gaivotas e a palavra 
necessário que fazia parte do seu slogan. 02 - Número de clubes: 51. Estamos tendo 
dificuldades no Distrito LD-6 em relação aos associados, e não é só o LD-6, todo Colegiado 
tiveram uma grande surpresa, saber que o MD-LD foi campeão em tudo em relação a novos 
associados e quando assumimos, tivemos à decepção, conseguimos colocar 99 associados no 
primeiro mês, mas perdemos no primeiro mês 256 associados. O que será que aconteceu? Não 
quero culpar ninguém, não adianta ficarmos lamentando, quero relatar um fato que encontrei 
no Distrito LD-6. Tivemos fundação de um novo clube no apagar das luzes no último ano 
leonístico, foi um sucesso, 39 novos associados, todos os procedimentos foram realizados, 
quando assumi fui chamado para ir visitar este clube, foram baixados 30 associados, ficaram 
só 9 que eram empresários desta cidade, comentaram que eles tinham compromisso com a 
sociedade e com a cidade, precisamos zelar nosso e não vamos fechar o clube. Este clube foi 
fundado com 19 pessoas recrutadas numa reunião política, foi entregue uma ficha e eles 
receberam a seguinte informação, vocês vão participar de um Lions Clube, as pessoas 
perguntaram o que precisamos fazer? Precisamos pagar alguma? Foi repassado que eles não 
precisaria fazer nada, só participar de uma reunião por mês e receberia uma cesta básica. 
Companheiros isso é pior do que ver um boi voando. Estes 19 não estiveram presentes na 
posse, mas a posse foi dada para 39, só 18 pessoas tomaram posse. Digo a vocês isso é 
desonestidade, isso não se faz. Na reunião que fui chamado a Presidente comentou que reuniu 
os associados e eles decidiram me convidar, expliquei o que é realmente Lions, as obrigações 
e deveres, e pelas informações recebidas o clube vai se erguer com 20 pessoas, que é uma 
satisfação. Este relato é para vocês saberem o que acontece, por isso meu comentário, o que 
a gente vê não é a realidade. CC Ari Galera você nos deu uma meta cumprida, todos nos 
imensamente gostaríamos de cumprir, como um leão que já passei por todos os cargos, 
inclusive fui Presidente o Comitê de Honra, acredito que tenho uma responsabilidade 
leonística, não posso permitir que isso aconteça o que aconteceu no nosso distrito. No AL 
1983/1984 a 30 anos quando fui Governador fechei 7 clubes e coloquei 4 status quo, tomei 
esta atitude porque se mantinha clubes que não existiam mais e muito ex- governadores não 
fechavam os clubes para não perder a medalha 100%. Enviei uma correspondência para o 
Lions Internacional perguntando se fechasse os clubes que não existiam ou eram deficientes 
se perderia a medalha 100%. Eles responderam faça o que tem que ser feito. Naquele ano fui 
Governador 100% e tenho minha medalha com muito orgulho, e pretendo continuar assim. 
Escolhi 5 palavras para fazer parte da minha gestão: Sinceridade, Honestidade, Transparência, 
Capacidade e Comprometimento. Acredito que o Leão precisa ter estas 5 características, este 
é o  verdadeiro  leonismo.  CC Ari Galera precisamos saber a realidade nosso movimento,  mas 



 

 

 
 
 
 
não é isso que estamos escutando. Quando ingressei no movimento a meta de associados no 
Brasil era 50.000 e no mundo 1.500.000 associados, 42 anos depois nenhuma das metas foi 
atingida, e naquela época as mulheres não ingressavam no movimento.  Hoje quais são os 
nossos números? No mundo em torno de 1.400.000, homens uns 900.000 e o restante são 
mulheres. Se verificar estes números nós estamos perdendo, e isso não é repassado. A única 
coisa que solicitam são números, novos clubes e novos associados, não perguntam 
Sinceridade, Honestidade, Transparência, Capacidade e principalmente Comprometimento. O 
relatório que recebi e o DG Luiz Ângelo Cirimbelli já comentou os outros Governadores já 
responderam, tenho as minhas metas e meus compromissos e conheço as minhas obrigações. 
Presidente conheço as dificuldades e não farei uma governadoria de ilusão, farei uma 
governadoria transparente. Recebi um convite para dar posse de diretoria, recebi um 
protocolo com letras miúdas, não consegui enxergar nada, como tenho uma deficiência visual 
abdiquei, comuniquei a todos que gostaria de dar a posse e me sentiria muito orgulhoso, mas 
resolvi ser transparente e informar tenho uma deficiência, não procurei subterfúgios para 
aparecer. Convidaram outro companheiro que no final foi muito aplaudido e eu fui 
cumprimentado pela minha transparência, e é isso que os companheiros da base querem 
saber. O Distrito LD-6 está formatando um projeto de gestão pelos companheiros CL Alberto 
Horvatich e PCC Nilton Tadanori Kinoschita, este projeto de gestão é para capacitar os 
dirigentes e companheiros que vão assumir, nos próximos dias será realizado uma reunião 
com os Presidentes de Região e Divisão, reuniões setoriais, quem assumiu cargo terá que 
assumir comigo a gestão, tem que se comprometer, tem que trabalhar. A meta do Presidente 
CC Ari Galera não é fácil, vamos empossar novos associados, pretendemos terminar a gestão 
positivo, também pretendemos fundar novos clubes e fazer doação para títulos Melvin Jones 
e iremos fundar um LEO Clube até o final de agosto/16. Companheiros a nossa sinceridade 
precisa ser dita nos clubes, precisamos ser sinceros, os clubes com 40 e 60 associados a 
frequência geralmente gira em torno de 10 a 15 associados. Peço desculpa pela minha 
franqueza, preciso falar a verdade e não ficar prometendo, tenho certeza que irão concordar 
comigo, porque vocês todos ficaram surpresos com as baixas que tivemos no início da gestão. 
O Governador do LD-6 quando foi tomar posse no AL 2010/2011 na Austrália fechou na 
convenção feliz, o distrito estava positivo em torno de 160 associados quando retorno estava 
50 negativo, companheiros não é assim que se faz leonismo. O Presidente CC Ari Galera 
comentou que fará modificações, espero que está modificações atinjam também este item. 
Peço desculpa ao Colegiado, o meu relatório é igual a de vocês, vamos trabalhar juntos, tenho 
certeza, comentei com vocês no primeiro dia, nosso colegiado fará a diferença, porque servido 
nós somos necessários. Concluído os trabalhos da apresentação dos relatórios o CC Ari Galera 
parabenizou todos os Governadores pela apresentação, na sequência fez alguns comentários de 
alguns assuntos que achou importante e contribuíram para o ano leonístico.  1) Fundação de 
novos clubes: sinceramente não gostaria que acontecesse fundação de novos clubes no mês de 
junho, geralmente estas fundações são toque de caixa, sem preparação adequada, que poderão 
trazer problemas e consequências as futuros governadores. Temos um ano pela frente para 
preparação, porque vamos deixar para o último mês? Fundar um clube sem consistência, sem 
transparência e sem informação adequada. Isso não quer disser que todos clubes fundados no 
mês de junho tem problemas. Na minha visão o mês de maio deveria ser o último mês para 
fundar novos clubes, este mês deveria ser considerado pelo Lions Internacional para entrar na 
contagem dos distritos, se fundar em maio daí dá tempo para preparar. 2) Novos Associados:  
Este item que mais pesa na saída de associados dos clubes: 1º lugar: má escolha dos futuros 
associados que ingressam nos clubes, não são selecionados adequadamente, verificar se o 
indicado  tem  condições  de  pagar  seus compromissos, porque não é fácil ser um associado de 



 

 

 
 
 
 
lions; 2º lugar: Os convidados não são preparados adequadamente, as informações não são 
repassadas de tudo que ele deve exercer como associado de lions; 3º lugar: O padrinho que 
coloca um associado dentro do clube, terá obrigação de acompanhar o associado pelo resto da 
vida, não é simplesmente indicar um associado, colocar dentro do clube e abandona-lo. Por isso 
muitas vezes o associado entra no clube, se sente deslocado, porque não tem um 
acompanhamento do seu padrinho, que tem a obrigação de acompanhar e instrui-lo; 4º lugar: 
Ambiente preparados pelos presidentes de clube, é fundamental que todos associados se 
sintam bem, se não preparar um ambiente adequado, realizar sempre reuniões enfadonhas, 
manter sempre o mesmo ritual, ninguém aguenta, os presidentes precisam preparar e oferecer 
coisas novas, levar um palestrante da cidade, exemplo: médico, dentistas ou de qualquer área 
que seja assuntos de interesse de todos, no nosso clube temos uma palestra a cada 60 dias e os 
companheiros se sentem bem, por isso trago este exemplo, e as reuniões festivas são tratadas 
como festivas, com presença de todos associados, este ambiente tem que ser diferenciado. 
Então Governadores nas suas visitas cobrem dos seus presidentes atitudes diferenciadas, 
reuniões preparadas com atendimento e protocolo diferenciado, para que os associados se 
sintam bem. Campanhas: Clubes sem campanhas são fadados ao fechamento, não é 
simplesmente clubes de jantares, ir lá se reunir, boa noite e um abraço e retornar para suas 
casas, exigiam campanhas. Clubes menos de 20 associados: Conforme comentei precisamos dar 
um tratamento diferenciado, todos os assessores que foram nomeados neste ano leonisticos 
pelo DM-LD, em todas as áreas, estão disponíveis para auxiliar os Governadores. Na agenda que 
vocês receberam tem o nome de todos os assessores e nas áreas que vocês tiverem dificuldade, 
ligam solicitam auxilio nos seus trabalhos. Realização do CEP (Processo de Excelência de Clube): 
É um trabalho fantástico, programa de excelência de clube, os distritos que não tem feito este 
trabalho tem mais dificuldade na realização dos seus trabalhos. O PCC Claudio Miessa Rigo é 
especialista nesta área, ele está disponível para visitar as regiões de cada distrito para 
apresentar este trabalho. Legalização dos clubes: Isso é um trabalho que precisa ser realizado 
pelos Governadores, é exigência que todos os clubes tenham CNPJ, então Governadores nas 
suas visitas verificar e legalizar os clubes. LEO Clube: Todos os distritos que tem LEO Clube, vocês 
podem perceber, tem diferença, são distritos mais fortes. Distrito LD-7 com 857 associados LEO, 
LD-8 691 associados e LD-4 583 associados, os LEOs fazem a diferença. Outro detalhe que temos 
que cuidar é o aproveitamento destes jovens, gostaria saber qual o índice de aproveitamento 
destes companheiros quando completam a idade e ingressam no lions. Acredito que é muito 
pouco, preparamos eles por 10, 12 e 15 anos dentro da filosofia de lions, e quando atingem a 
idade e deveriam ingressar no lions vão para Rotary, Camara Junior e outras entidades, não 
sabemos aproveitar estes associados que estão preparados, que estão prontos e já estão dentro 
do nosso movimento. Fica aqui um desafio de realizar este trabalho. Divulgação marca Lions: 
Concordo com a DG Marilene Tomkoski de Oliveria e DG Marco Tulio Vargas que nas cidades 
grandes existe dificuldade de fazer divulgação da marca. Já na cidade de Chapecó, exemplo: sou 
assessor de marketing da divulgação da marca Lions do meu clube de todos os eventos, temos 
uma facilidade enorme de acessar a televisão Ric Record e RBS TV. Quando realizamos evento 
marcamos entrevista com hora marcada, são receptíveis porque o Lions tem credibilidade 
comunidade. Rádio, tv, jornais isso influencia muito no nosso trabalho. Nós não sabemos 
divulgar a nossa marca Lions, hoje é uma das marcas mais confiáveis que temos no mundo, 
precisamos trabalhar e divulgar. Na fala dos Assessores o PDG José Zagonel Assessor de 
Divulgação – Marco Leonístico vai apresentar um trabalho de divulgação da marca, vamos tentar 
padronizar a marca do Lions, atualmente em qualquer lugar que você vai tem um lions diferente, 
uma marca diferente, isso quer dizer não criamos uma identidade lions, fazer um marco 
leonístico diferenciado,  acredito que  temos que iniciar  deste  ponto,  foi criado  um  marco  na 



 

 

 
 
 
 
última gestão DM-LD patronizar para todos.  Instituto de liderança - Penha: Fiquei preocupado 
com a preocupação a DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi dos responsáveis de escolher e 
indicar os companheiros para o instituto. O instituto é muito caro, precisamos selecionar 
companheiros que tenham espirito de liderança e que vão seguir o caminho. Não é escolher 
qualquer candidato, que vai ficar 4 dias no instituto gastando dinheiro do lions, passeando e na 
hora de dar o retorno para o movimento, que é o que o lions espera, recebe um retorno que a 
DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi recebeu, convidou para exercer um cargo dentro do 
distrito e recebeu um não, não eu não posso. Lamentavelmente estas coisas acontecem e esta 
responsabilidade é dos Governadores, não é porque é amigo(a) que vou indicar para fazer o 
instituto, tem que selecionar os companheiros realmente competentes e que sabem aproveitar 
esta oportunidade de liderança que o lions oferece. Muito obrigado Governadores pelos 
trabalhos apresentados, passo o comando dos trabalhos da reunião para o Mestre de Cerimonia 
PCC Helso W. de Oliveira. Dando continuidade o Mestre de Cerimonia passou a palavra para a 
Secretária PDG Renate Hass. 1) A secretária solicitou para todos os Assessores e Governadores 
que se apresentaram, enviar as informações apresentadas via e-mail para confecção da ata. 2) 
Informou aos Governadores que o Lions Internacional enviou os pins de nível prata do AL 
2015/2017 e que retirassem o material no final da reunião. 3) Convidou o Presidente do Distrito 
Múltiplo LEO LD C.LEO Miguel Fernando Rodrigues, a 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes e CL Luiz 
Ricardo Pagnussat Conselheiro LEO DM-LD para receberem das mãos do Presidente CC Ari 
Galera o material do AL 2016/2017. 4) Lembrou a todos os presentes não assinar a lista de 
presença. Na sequencia o Mestre de Cerimonia convidou Coordenador da LCIF do DM-LD 1VCC 
Luiz Roberto Gobbi para sua manifestação: Cumprimentou a todos, especialmente o PCC 
Olímpio Moritz e CaL Dora o Presidente do seu Colegiado. Agradeceu os Governadores, e solicita 
que os mesmos transmitam aos seus antecessores o agradecimento pelos seus esforços e 
dedicação na arrecadação de fundos para a Fundação LCIF, aproveitou a oportunidade de 
agradecer pessoalmente a IPDG Maria Leonora Ribeiro que se encontrava presente na reunião. 
Apresentou os valores arrecadados no AL 2015/2016 e mencionou o nome dos Coordenadores 
Distritais: LD-1: PDG Liu UM Rigo arrecadou U$ 17.818, 31% dos clubes doaram; LD-2: CL Vilnei 
Edmundo Lenz arrecadou U$ 8.562, 7 clubes doaram isso corresponde a 15%. LD-3: PDG Carlos 
André Ferreira Oppa: arrecadou U$ 19.941, 7 clubes doaram isso corresponde a 12.5%. Este AL 
foi designado um novo Coordenador PCC Claudio Rogério Mendes; LD-4: PDG Gildo Adagir 
Meneghello arrecadou U$ 11.836, 10 clubes doaram isso corresponde a 19%. Este AL foi 
designado uma nova Coordenadora CaL Janete Flores Schoffen. LD-5: CL Ireneo Valdir dos Santos 
arrecadou U$ 19.516, 19 clubes doaram isso corresponde a 43%. LD-6: CL Paulo Hermínio 
Pennacchi arrecadou U$ 2.000, 2 clubes. LD-7: 2VCC Luiz Roberto Gobbi arrecadou U$ 19.429, 
20 clubes doaram isso corresponde a 26%. Este AL foi designado um novo Coordenador PDG 
Paulo Roberto Maffessoni. LD-8: CL Oscar Adalberto Schmidt arrecadou U$ 16.686, 72 % dos 
clubes doaram, grande parte da doação do LD-8 provem da doação combate a sarampo U$ 20, 
U$ 50 e U$ 100. Remeti recentemente ao Coordenador 200 pin de doação U$20, trabalho de 
formiguinha, 49 clubes doaram. LD-9: PDG Silvino Schlickmann arrecadou U$ 9.163, 5 clubes 
doaram isso corresponde a 9%. Total da doação DM-LD U$ 110.263. É o Distrito Múltiplo da Área 
III que mais contribuiu neste ano leonístico e que mais tem contribuído nos anos anteriores e o 
Distrito LD-1 é o distrito em 1º lugar. Mais importante de falar das doações, talvez seja falar dos 
subsídios concedidos. Solicitei informação a Fundação LCIF que enviasse um relatório dos 
subsídios, mas não obtive retorno. Informo que três projetos tiveram liberação de subsidio e 
receberam U$ 250.000, o Distrito LD-2 recebeu dois subsidio no valor U$ 75.000 para dois 
hospitais e o Distrito LD-7 recebeu U$ 100.000 para um hospital, e nos só doamos U$ 100.000, 
mas  a  LCIF  liberou  mais  subsidio  para o nosso  múltiplo. Mas  isso não significa  que  estamos 



 

 

 
 
 
 
devedor para Fundação, não é assim que funciona, não tem um conta corrente de debito e 
credito. A Fundação analisa os projetos que são enviados, a solicitação do subsidio é dentro da 
real necessidade, se aprovado a Fundação concede sem verificar se é o Distrito que mais doou, 
ela concede de forma natural e geralmente quem mais precisa tem menos capacidade de doar. 
A pouco tempo a LCIF doou quantias consideráveis para o terremoto de Equador para atender 
a tragédia, logico Governador Evaldo Gomes Rodrigues aqueles distritos e clubes que 
encaminham solicitação de subsidio e são atendidos normalmente se empenham mais do que 
normais para conseguir doações de títulos Melvin Jones e Combate a Sarampo, enfim diversos 
títulos para que se consiga também ajudar. E para ajudar companheiros o principal é pedir, os 
Governadores são a ponte de ligação entre clubes e Governador. Nas visitas os Governadores 
tem a oportunidade de estar junto aos clubes e solicitar doação, ficamos contentes com as 
apresentações dos relatórios, todos os 9 Governadores abordaram o assunto LCIF da 
possiblidade de doação do título Melvin Jones. Citou um exemplo que ocorreu antes da viagem 
a Londrina: Foi até uma farmácia comprar um remédio e quando se dirigiu ao caixa a atendente 
estava atendendo um cidadão, ela o abordou solicitando se podia doar o seu troco para o 
Hospital São Vicente de Paula para Campanha Combate Câncer Infantil, o cidadão pediu o valor 
ela falou vinte cinco centavos, o cidadão falou põem mais quatro, no final o cidadão doou quatro 
reais e vinte cinco centavos, porque? Porque a moça pediu, então nós temos aa causa, 
precisamos mostrar aos clubes e ao quadro social a casa, como ela tinha, a causa era o Combate 
ao Câncer Infantil. Governadores a LCIF tem um programa imenso, temos que mostrar a causa 
e solicitar doação. Solicitar aos clubes partes das arrecadações para homenagear os 
companheiros com títulos Melvin Jones, também tem a possibilidade de fazer os consórcios, 
tenho certeza que vocês sabem como fazer. Com o dólar alto, nunca se esqueçam que tem a 
contrapartida, o subsidio também é alto. Recebemos U$ 100.000 isso são quase R$ 400.000, 
então doamos alto e recebemos alto. Obrigado CC Ari Galera pelo espaço cedido. A DG Marilene 
Tomkoski de Oliveira se pronunciou e falou questão de justiça o sucesso das doações do LD-3 
não partiu do PDG Carlos André Ferreira Oppa e sim da Assessora da Fundação do LD-3 a CaL 
Tania Pauleti Hoppe que trabalhou pesado nos consorcios. CL Mirabeau Esquivel Hoppe - Melvin 
Jones Progressivo e Assessor do Banco de Saúde se pronunciou fazendo questionamento ao 
1VCC Luiz Roberto Gobbi sobre o controle das doações? Se o Lions ou LCIF tem controle das 
entidades que receberam dinheiro da fundação? No passado a PUC recebeu subsidio no valor 
U$ 97.000 e o projeto encerrou. Outras entidades também receberam subsidio, pergunto 
porque nunca ficamos sabendo como funciona realmente, se as entidades realmente aplicaram 
o dinheiro e se o nome do Lions fica vinculado a entidade. O 1VCC Luiz Roberto Gobbi respondeu 
que todos os subsídios são controlados pela Fundação LCIF, o Governador é o responsável até o 
enceramento do projeto. Exemplo: equipamento de cozinha, é comprado e pago, envia os 
comprovantes aprovado a prestação encerrasse o projeto. O objetivo da Fundação é fazer 
doação e cumprido o objeto encerrou o projeto. Após o Mestre de Cerimonias passou a palavra 
ao PCC Claudio Rogerio Mendes. Agradeceu o espaço concedido, comentou que após o 
encerramento do seu AL como Presidente do DM-LD recebeu algumas premiações 
internacionais, certificados de apreciação e sponsor para estandarte do distrito, entregou para 
o PDG Gilberto Moacir da Silva e o restante entregou para a PDG Renate Hass Secretaria do DM-
LD para ser repassado para os Governadores e eles entregar a premiação nos seus distritos. 
Dando continuidade o Mestre de Cerimonia convidou o Presidente do Distrito Múltiplo LEO LD 
Miguel Fernando Rodrigues para sua apresentação. Saudou a todos, apresentou relato do 
projeto de estudo de campo que realizou e apresentou no Seminário e Foz de Iguaçu para os 1º 
e 2º Vice-Governadores. Respondendo à pergunta do CC Ari Galera informou que somente 28% 
dos Companheiros  LEOs  adentram  no  movimento  leonístico.  Falou que é uma lastima porquê 



 

 

 
 
 
 
de confronto o que o PCC Jorge Carlos Lehmann explanou, o número que perdemos anualmente 
de leões, mas não no LEO, temos um crescimento fantástico e em que parte que nós pegamos 
que os companheiros LEO não adentram no movimento leonístico. Fica estes questionamento a 
cada um de vocês. Questiono vocês QUAL É O SENTIMENTO QUE TE MOVE POR ESTA 
INSTITUIÇÃO? Deve ser um sentimento muito fantástico, muito grandioso, muitas vezes 
inexplicável, porque nos abstemos da vida de família num sábado e domingo e nos deslocamos 
em distancias muitas vezes longa 10 a 12 horas de viagem e exatamente por isso que a gente 
traz a logo deste ano leonístico. SERVIMOS POR SENTIMENTO. - O logotipo baseou-se na 
familiaridade em que as pessoas têm de representar sentimentos por meio da simbologia do 
coração; - Por sua vez, o coração está “cortado” no lado direito; - O vermelho é uma cor vibrante, 
que tem energia e atitude, como um companheiro LEO deve ser; - Se observar de perto, a linha 
que contorna o formato do topo do coração é irregular; - Todas elas têm o LEO Clube em comum, 
porém têm personalidades, etnias, raças e crenças diferentes. Ou seja, no LEO é onde todas as 
tribos se encontram. Nominata Distrito LD-8: PRESIDENTE: C. LEO Miguel Fernando Rodrigues, 
LEO Clube São Miguel do Oeste. SECRETÁRIA: C.LEO Carine Wickert, LEO Clube Saudades. 2ª 
SECRETÁRIA: C.LEO Dinara Karla Tumelero, LEO Clube Iraceminha. TESOUREIRO: C.LEO Diego 
Zafari, LEO Clube Saudades – Distrito LEO LD-8. 2º TESOUREIRO: C.LEO Diogo Raul Aniecevski, 
LEO Clube Iraceminha.  ASSESSOR DE LEO CLUBE: CL Luiz Ricando Pagnussat, Lions Clube São 
Miguel do Oeste Universidade. Total de clubes DM-LD: 140. Paraná: 11. Santa Catarina: 55; Rio 
Grande do Sul: 74. Dados sem a soma do LD-6. Total de Associados DM-LD: 2636: Paraná: 106. 
Santa Catarina: 922; Rio Grande do Sul: 1608. Dados sem a soma do LD-6. Total de clubes com 
menos de 15 associados: LD-1: 8; LD-2: 12; LD-4: 2; LD-5: 4; LD-7: 10; LD-8: 10; LD-9: 6. Potencial 
dos 140 clubes: 54% tem potencial maior; 49% intermediários; 37% potencial menor. Tríplice de 
Valores: Expansão, Participação, Divulgação. Em especial, para que vamos nos preocupar trazer 
novos associados, já que a gente tem uma rotatividade insignificativa de LEO. O Gabinete DM 
LEO deste ano priva principalmente pela fidelização companheiros LEO, de nada adianta entrar 
15 e sair 30, vamos trabalhar com fundação de novos clubes principalmente a fidelização do que 
já temos. Missão: Servir aos Distritos que compõe o Múltiplo LD, como ferramenta de auxílio, 
na busca de seus objetivos e metas, enquanto gabinetes Distritais. Desmistificar a ideia de DM 
enquanto célula distante dos distritos, e proporcionar um entendimento de DM enquanto 
colaborador, e unificador, na busca dos objetivos que nortearam os seus projetos. Projetos 
especiais para o AL 2016/2017 - Meta individual para cada Distrito: - Voucher; - MochiLEO; - 
Padrinhos de Crescimento; - Estatística Organizacional; - Pasta de Eventos. Campanhas 
Norteadoras: - Violência Maquiada; - 4 Vidas (doação medula óssea e sangue); - Sobre a Mesa 
(alimentação); - Projeto Novos Líderes, companheiros de nada adianta, e deixo aqui minha 
insatisfação, por parte de alguns Gabinetes dos anos leonísticos passados não fizeram o repasse 
financeiro para início de muitos Gabinetes que assumiram como eu assumi agora, está errado, 
já começa errado, isso é estatutário, tem que deixar pelo menos 5% para o novo Gabinete 
assumir, a gestão e digo também companheiros porque precisamos ser transparente com o PCC 
Jorge Carlos Lehmann muito bem informou, tivemos um repasse de R$ 16.450,00 deste valor R$ 
5.000,00 vai para o LEO Work (sistema gerenciar de relatórios) que é estatutario, R$ 3.450,00 
vai para receita federal porque nosso CNPJ a 4 anos tinha ficado inadimplente e conseguimos 
solucionar somente agora e R$ 4.500,00 será repassado para a Conferência do DM-LD que é 
estatutario, se não fizer estes repasses vou levar uma sanção do Comite de Honra, ou seja, 
outros distritos iniciam sua gestão em torno de R$ 17.000,00 e eu vou inicar a minha com R$ 
3.500,00, e nem por isso, uma promessa que fiz para meu Pai no dia que ele ortogou para 
assumir o compromisso de Presidente DM-LD vou deixar de fazer um trabalho fantastico, nem 
que tenha que  fazer uma  rifa para  subsidiar as visitas aos clubes de vocês.   Datas de envio dos 



 

 

 
 
 
 
relatórios: 1º trimestre: meses julho/ agosto/setembro – data: 14/10/2016. 2º trimestre: meses 
outubro/novembro/dezembro – data: 13/01/2017. 3º trimestre: meses 
janeiro/fevereiro/março – data: 14/04/2017. 4º trimestre: meses abril/maio/junho - data: 
16/06/2017. Principais Eventos Leoísticos e Leonísticos: Data: - 18/07 - I Conferência DM LEO 
LD – Canela/RS; - 11 a 13/08/2016 - I RCG – Londrina/PR; - 15 e 16/10/2016 - II CDM, DM LEO 
LD – Cia Norte/PR; - 18 a 22/01/2017- FOLAC Lions – Guayaquil – Equador; - 27 a 29/01/2017 - 
FOLEOBRAS 2017, DM LD – Florianópolis/SC; - 02 a 04/03/2017 - II RCG – Canela/RS; - Mês 
03/2017 – Encontro Estadual de LEO Clube SC/ PR / SC; - Mês 03/2017 - III CDM  - Abelardo 
Luz/SC; - 02 a 06/05/2017 - III RCG, Convenção DM-LD – Chapecó/SC; - 30/06 a 04/07/2017 – 
100ª Convenção LCI -  Centenário – Chicago- Illinois/EUA; - 07/2017 - IV CDM LEO, Conferência 
DM LEO LD – Caçador/SC. Objetivos: - Implantação  e apoio no Projeto do Centenário, através: 
1) Aumento do Quadro social; 2) Expansão: Fortalecer  e  Fidelizar os companheiros LEO,  
aumentar o Número de clubes; 3) Participação: Aumento do Nº de clubes participantes das 
campanhas do DM; Aumento da participação dos Distritos em Eventos LEO, (de acordo com a 
realidade de cada distrito); 4) Divulgação do LEOÍSMO através da Mídia; visando o impacto e a 
importância; 5) Servir de Ferrameta aos Distritos, na busca de fidelização dos seus projeto 
internos. Governadores implantam LEO quem ainda não tem. Fiquei muito feliz com à 
explanação sobre os seus LEO Clubes. Convidem os LEO para suas reuniões e visitas, deixem uma 
mensagem, vocês não tem noção de quanto nos relatam sobre suas visitas, que vestiram suas 
melhores roupas, terno ou blazer porque o Governador vai para minha Cidade, deixa uma 
palavrinha, desafie seus clubes de Lions a fundar um LEO Clube, porque futuramente seremos 
nos que ocuparemos os lugares que a vocês compete. Já iniciamos as visita pelo Distrito LD-1, 
dia 20 e 21 de agosto estaremos visitando o Distrito LD-6, em setembro DG Luciana Maria de 
Abreu Bernardino está projetado uma visita para o Distrito LD-5 com treinamento de liderança 
o dia todo como aconteceu no LD-1, dias 10 e 11 de setembro marcamos visita ao Distrito LD-4, 
dias 29 e 20 de outubro vista ao Distrito LD-7, também em outubro visita ao Distrito LD-8 e os 
Distritos LD-4 e LD-9 estamos aguardando o calendário. Para encerrar um dos principais 
objetivos dentro da tríplice aliança, chegar em Chapecó na Convenção do DM-LD e falar que o 
DM-LD é novamente o maior Distrito Múltiplo da Área III, hoje somos o segundo, assumo o 
compromisso com o meu Gabinete que voltaremos ser o número um, o maior Distrito Múltiplo 
da Área III. Não podia ser diferente, porque o Lions já é o maior Distrito Múltiplo da América 
Latina e Caribe, para encerrar vamos passar o vídeo institucional do LEO. Enfim “Servimos por 
Sentimento” onde houver necessidade de uma pessoa, lá se faze-a jus a presença de um 
companheiro leão. A mudança depende de cada um de nós, mas todos nós somos fortes 
enquanto individual, imagina nos trabalhando em conjunto. Frase de encerramento: “Correr 
sem Rumo, é Esperar em Movimento”. Muito obrigado CC Ari Galera pela atenção. Manifestação 
do CC Ari Galera: Pode ter certeza C.LEO Miguel Fernando Rodrigues você fez uma excelente 
explanação de toda sua gestão, com metas e objetivos, tenho certeza que todos os 
Governadores ficaram sensibilizados e emocionados com a tua dedicação e apresentação e do 
teu esforço. Você muito bem apresentou, vai ter que exercer com muita dificuldade, se propor 
fazer um trabalho com apenas R$ 3.500,00. Convoco todos os Governadores que puderem 
encontrar alguma formula de se levantar algum recurso que possam contribuir e ajudar o 
Distrito Múltiplo LEO LD que eles possam realmente fazer o trabalho que eles se propuseram e 
digo com toda segurança para vocês vale a pena são jovens simplesmente fantásticos e nós 
vamos estar juntos. DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi também se pronunciou: a 
responsabilidade que os LEOs tem acho fantástico, para vocês ter uma ideia no Distrito LD-7 no 
encerramento da gestão anterior, sobrou R$ 5.000,00 em caixa e eles repassaram para as obras 
do  Hospital  de Olhos de  Passo  Fundo/RS.  Esta dinâmica  de responsabilidade  que  eles tem é 



 

 

 
 
 
 
fantástica, esta semana os nossos LEOs estiveram visitando todos os quartos da ala mais carente 
do Hospital fazendo animações com os pacientes em geral. Então eles nos representam muito 
bem, LEOs não são os futuros, eles já são o presente, nos ajudando e colaborando, parceiros 
com certeza. Seguindo o Mestre de Cerimonia convidou PDG Carlos Guilherme de M. Reinhardt 
Coordenador do Plano de Ação Global e Assessor de Política Leonística. C.LEO Miguel Fernando 
Rodrigues você nos perguntou o que nos move, eu vou dizer, sentimento, o sentimento de 
pertencer, não é ser, não é ter, é pertencer, é se sentir incluído, é se sentir dentro, é se sentir 
de poder fazer. Cumprimento a todos, agradeceu CC Ari Galera pelo convite das duas funções e 
falou da honra de poder contribuir na gestão. Inicialmente se referiu sobre a Assessoria Política 
Leonística que é o ato de participação, de envolvimento, de fazer, enfim ela pode ter diversas 
definições, como também, tratasse de envolvimento de um grupo, com fim de um objetivo. 
Política Leonística deve ser desenvolvida no Conselho de Governadores, nos Distritos e nos 
Clubes, tem a finalidade de divulgação, de levar a mensagem que precisamos levar para a 
comunidade, neste sentido temos alguns assuntos para tratar. Política Leonística de Interesse:  
É dele que o Presidente junto com o Colegiado estabelecem alguns critérios para seu ano 
leonístico, precisamos trabalhar neste sentido. Todos já realizaram as I RCD e terão outras pela 
frente, é indispensável que seja convidados dirigentes leonísticos que possam participar nos 
seus distritos, motivar os leões e os dirigentes de clubes, isso é um ato político realizado. Vocês 
precisam começar se preocupar com suas convenções, com os atos que vão terminar no seu ano 
leonístico, que deve ser brilhante, para não ter dificuldade na escolha dos dirigentes que vão 
participar das convenções, precisam definir o nome do palestrante oficial da convenção, quem 
convida por primeiro os diretores ou dirigentes internacionais são os que terão sucesso. Porque 
os convidados internacionais tem vinculação com o Lions Internacional, precisão permissão que 
o Diretor venha oficialmente para seus Distritos sem custo, são coisas simples mas precisam ser 
realizados agora. Dentro deste interesse político temos o FOLAC. A importância da participação 
dos Governadores, Dirigentes e Companheiros de Distritos se fazerem presente no FOLAC, 
porque lá se discute leonismo, divulgamos nossas realizações, levamos força do nome da PID 
Rosane Teresinha Jahnke como candidata a Presidente Internacional, temos que fazer a 
diferença, isso é política leonística. Temos que nos organizar para Convenção Internacional de 
Chicago, precisamos definir quantos companheiros de distrito vão estar presentes, tem 
inscrição, pagamentos taxas, reserva de hotéis, e quanto mais rápido melhor organizado. 
Precisamos de uma delegação grande, porque estamos falando do nosso Centenário, e quem 
sabe a maior representação Distrito Múltiplo da Área III, para fazer a diferença que tanto 
almejamos e finalmente eles compreenderem que está na hora do nosso Distrito Múltiplo ter a 
indicação do seu Presidente Internacional a PID Rosane Teresinha Jahnke. Tudo isso é política 
leonística, espero trabalhar com vocês neste ano leonístico, vou enviar por e-mails alguns 
materiais, não sou assessor que fica esperando, gosto de me envolver, vou procurar fazer a 
minha parte nesta assessoria.  Quanto a Coordenação Plano de Ação Global: Um plano que 
existe a cinco anos que passou novamente pela Comissão Técnica deste Conselho e foi aprovado 
a prorrogação de suas atividades. Pergunta: Será que este plano deu certo? No início do plano 
tínhamos uma projeção, não chegamos lá, chegamos este ano praticamente com o mesmo 
número de associados, mas poderíamos estar negativo, provavelmente algumas ações 
esporádicas surtiram efeito positivo. Não importa se o plano deu certo, mas ele existe, concordo 
com a solicitação da reativação do Presidente CC Ari Galera com uma nova visão, dando injeção 
ao plano. O plano é extremamente complicado, os últimos cinco Conselho de Governadores que 
são iguais a vocês, estiveram aqui, fizeram a doação voluntária do seu tempo e de desejo, e 
fizeram a sua parte, vocês também estão fazendo a sua parte, estão começando como os outros 
começaram e vou dizer que vão  terminar  como  os  outros  terminaram  sentados  numa  mesa 



 

 

 
 
 
 
agradecendo por tudo de bom que receberam, mas existe agora uma liderança o CC Ari Galera 
que tem seu jeito de fazer a reunião, sua forma e está encantando a todos, está mexendo com 
a gente, comentei com alguns companheiros que bom CC Ari Galera assumiu a presidência, 
sentem a energia positiva que ele está transmitindo para todos, estou perfeitamente convicto 
que este colegiado vai fazer a diferença. Nos últimos anos a média de associados nos distritos 
foi estável, colocasse associado, perdesse associado, o plano de alguma maneira funcionou mas 
não havia orgulho de interesse. Na palestra do PCC Nilton Tadanori Kinoshita ele falou uma 
grande verdade, que nos últimos cinco anos no mundo mudou tudo, nós temos que mudar, 
temos que enxergar de uma forma diferente de fazer as mesmas coisas. Se continuarmos 
fazendo a mesma coisas do mesmo jeito, vamos passar mais cinco anos e vamos terminar 
fazendo do mesmo jeito. Precisamos mudar, fazer coisas que as vezes nem podemos pensar que 
faz parte do Lions, porque temos que pensar em construir novas ideias, trazer novos assuntos. 
Gostei das apresentações dos relatórios, cada distrito tem alguma coisa boa para oferecer para 
os outros oito distritos, essa troca de experiência pode ser uma solução, solicitei para o CC Ari 
Galera uma senha do site internacional, pretendo fazer um estudo sobre o que cada distrito 
precisa fazer diferente, essa diferença pode ser a solução. Não podemos definir que vai ser 
assim, não tem uma formula, o que temos que fazer é se mexer. Achar meios diferentes de fazer 
as mesmas coisas que sempre fizemos para o DM-LD e Lions Internacional. Uma das metas do 
plano de ação era 100 novos associados para cada distrito, este foi o desafio do projeto a cinco 
anos, se tivesse dado certo nos teríamos hoje 19.500 associados, já somos o maior, e com toda 
esta instabilidade dos 5 anos continuamos o maior da Área III. Mas se tivéssemos os 19.500 
associados provavelmente seriamos um dos maiores do mundo. Governadores está nas suas 
mãos, porque 100 novos associados é um problema de gestão, de interesse, de foco, que é um 
dos temas do CC Ari Galera - Foco. Poucos, embora todos estão motivados a isto. Fundação de 
novos clubes meta dois novos clubes, não podemos dizer que cada distrito tem que fundar dois 
clubes, tem distrito que não tem mais espaço para novos clubes, mas tem outros que podem 
fundar quatro, precisamos um ajudar o outro, para que o somatório seja positivo de dezoito 
novos clubes durante o ano leonístico. Não é difícil, no momento que resolvemos capacitar nos 
dirigentes conseguiremos vencer os degraus, daí poderemos atingir as metas deste plano de 
ação global que é uma das metas do CC Ari Galera. Faz parte também da ação global doação 
LCIF, somos eternamente agradecidos pelos subsídios liberados para nossas ações, temos a 
sensação da devolução, nada na vida tem só uma avenida, ela vai e vem, precisamos 
compreender que se recebemos temos que contribuir para sustentar, para que permaneça, que 
esteja sempre presente, tem mil formas de doar, cada distrito o Governador pode definir que 
cada cinco clubes possam fazer campanhas especificas para arrecadação. Principalmente as 
cidades que recebem subsídios realizar campanha na comunidade, é possível, é permissível e é 
legal, não é para nós é para o Lions. Podemos Governador estabelecer um critério, vamos tentar, 
façam que cada cinco clube arrecadam U$ 1000, claro que é bom receber o título Melvin Jones, 
a preocupação é que precisamos fazer doação para que a LCIF e que possa continuar fazendo 
este lindo trabalho no mundo. Ontem o PCC Edisson Karnopp comentou sobre gestão 
compartilhada, trabalhei com os 1º e 2º Vices Governadores que Lions Internacional está 
trabalhando para que os Distritos tenham uma gestão compartilhada, quando trabalhamos com 
gestão compartilhada os dirigentes distritais vão na busca do melhor para o distrito. Quem são 
estes dirigentes? Governador, 1º e 2º Vices Governadores, sempre a liderança é do Governador. 
Também podem fazer parte a equipe GMT e GLT, e mais um dirigente especial. Esta equipe de 
gestão tem que ser construída e trabalhada, não é ocupar o espaço do Governador, é trabalhar 
todos juntos pelo sucesso do Governador. O Governador sempre será o líder, mas ele não tem 
tempo de se dedicar, precisa realizar as visitas, pensar em detalhes da sua representação como 



 

 

 
 
 
 
dirigente internacional, se fizer gestão compartilhada os Vices podem fazer alguns serviços 
administrativos e burocráticos. No momento que fizermos a gestão compartilhada, o 
crescimento e o sucesso dos seus distritos vão ser melhores. CC Ari Galera estou à disposição 
dos Governadores, só convidar que pego um ônibus. Muito Obrigado. CC Ari Galera se 
manifestou, agradeceu PDG Carlos Guilherme de M. Reinhardt, falou da capacidade e do 
envolvimento com o movimento, comentou que sua função neste ano leonístico é contribuir 
muito com os Governadores. Após o Mestre de Cerimonia convidou PCC Claudio Miessa Rigo – 
Assessor de Estatística e Divulgação da Marca Lions. Agradeceu a oportunidade de apresentar 
os números, falou que já enviou por e-mail as informações do mês de julho, com divulgação no 
site do DM-LD e se alguém não recebeu e quer receber é para informar seu e-mail. Preparou 
para esta reunião um relatório com o tema “O Mês de Julho no Lions, Associados e Mulheres”, 
porque os Governadores eleitos vão para Seminário e Convenção Internacional quando 
retornam para seus Distritos estão com nível de satisfação extraordinário, 100% em motivação, 
a primeira coisa que acontece para derrubar a motivação é o resultado do mês de julho que 
normalmente é negativo. O motivo de fazer esta apresentação é para não ficar no desespero. O 
relatório tem coleta de informações dos últimos quatro anos dos meses de julho. O que 
acontecendo no mundo em julho/16? Clubes: fechou 35, mas podem verificar que em julho/13 
fecharam 40. Associados:  baixou 5.155 mas em julho/15 baixou 7.231, é caótico, não é caótico 
é uma situação de discrepância que não podia acontecer, mas vem acontecendo e o Lions 
continua vivo, quando baixou 7.231 associados no mundo falaram que o Lions ia morrer, não 
morreu, não deveria acontecer mas continua acontecendo. Mulheres: baixou 2.224 mas em 
julho/15 baixou 2.819, também não é um problema sério. O que acontecendo na Área III em 
julho/16?  Clubes fechou 2 mas em julho/15 fechou 122, daí falaram que o Lions ia morrer, não 
morreu, estamos vivos, em julho/14 ficamos positivo 2 clubes. Associados: baixou 1.196 mas em 
julho/15 baixou 1.335 mas podem verificar que a média de baixo dos associados se manteve nos 
últimos quatro anos. Mulheres: baixou 504 mas em julho/14 baixou 685. O que acontecendo no 
Brasil em julho/16?  Clubes: baixou 3 mas no mês de julho/15 baixou 4 e julho/14 ficamos 
positivo 2. Associados: baixou 372 mas em julho/14 baixou 436 também podem verificar que a 
baixa dos associados se manteve nos últimos quatro anos. Mulheres: baixou 151 mas no mês 
de julho/15 baixou 185. O que acontecendo no DMLD em julho/16?  Clubes: baixou 1 mas no 
mês de julho/15 baixou 2 mas em julho/14 não baixou nenhum clube. Associados: baixou 157 
mas no mês de julho/14 baixou 174 imagino que os Governadores deste ano ficaram 
desesperados, melhorou em 2015, senti este ano a apreensão de alguns Governadores quando 
viram os resultados deste mês. Mulheres: baixou 75 mas no mês de julho/14 baixou 95, estamos 
perdendo percentualmente mais mulheres, porque o distrito múltiplo não tem 50% de mulheres 
no quadro social. Não é um fato comum, normalmente as mulheres tem feito o movimento 
leonístico crescer. O que acontecendo nos Distritos em julho/16 em relação aos clubes?  Em 
julho/13 não fechou nenhum clube, em julho/14 fechou 01 no LD-1, em julho/14 fechou 02 no 
LD-5 e LD-9 e em julho/16 fechou 01 no LD-2. O que acontecendo nos Distritos em julho/16 em 
relação aos associados?  Esta é a grande preocupação, tem distrito que estão negativos todos 
os anos, isso cada vez piora a situação. Vamos comentar os anos positivos e os anos que mais 
ficaram negativos: Positivos: julho/13 somente o LD-3 com 06 associados; Julho/14 ninguém 
ficou positivo; julho/15 somente o LD-7 com 03 associados e em julho/15 somente o LD-6 com 
01 associados. Negativos:  LD-1 ficou em julho/14 com 56 associados; LD-2 ficou em julho/14 
com 16 associados:  LD-3 ficou em julho/14 com 26 associados; LD-4 ficou em julho/14 com 11 
associados; LD-5 ficou em julho/13 com 25 associados; LD-6 ficou em julho/15 com 06 
associados; LD-7 ficou em julho/13 com 16 associados; LD-8 ficou em julho/16 com 46 
associados e o LD-9 ficou em julho/14 com 28 associados.   O que acontecendo nos Distritos em 



 

 

 
 
 
 
julho/16 em relação as mulheres?  Não perdemos tantas mulheres, também vamos comentar 
os anos positivos/zerados e os anos que mais ficaram negativos: Positivos: julho/13: Zerado: LD-
1, LD-7 e LD-9. Positivo: LD-3 com 09; LD-6 com 01. Julho/14 todos negativos. Julho/15 Zerado: 
LD-6. Positivo: LD-7 com 04 4 LD-9 01. Julho/16 só o LD-3 ficou positivo com 03 associadas. 
Negativos:  LD-1 ficou em julho/14 com 27 associadas; LD-2 ficou em julho/15 com 09 
associadas:  LD-3 ficou em julho/14 com 19 associadas; LD-4 ficou em julho/14 e 15 com 02 
associadas; LD-5 ficou em julho/13 com 14 associadas; LD-6 ficou em julho/16 com 06 
associadas; LD-7 ficou em julho/16 com 07 associadas; LD-8 ficou em julho/16 com 23 associadas 
e o LD-9 ficou em julho/14 com 18 associadas. Este é meu recado, estas informações são para 
os atuais Governadores e os Vices Governadores para se prepararem para julho/2017. 
Mensagem final, “No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, 
não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.” Ayrton Sena. Obrigado. O 
PCC Helso Weber de Oliveira se manifestou e informou que a DG Marilene Tomkoski de Oliveira 
do LD-3 determinou que todos os Presidentes de Clubes e todos os Membros do Gabinete 
receberam esta estatística tão logo seja enviada para que todos fiquem cientes da atual 
realidade do Lions. 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 treze dias de agosto de dois mil de dezesseis.  
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