
 

 

 

 

 
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. 
 

QUARTA 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 quatorze horas teve início a Quarta Sessão Plenária da Primeira Reunião do Conselho 
de Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017. O PCC Helso Weber de 
Oliveira compôs a Mesa Diretora que ficou assim constituída: CC Ari Galera, Presidente do CG 
DM-LD AL 16/17, acompanhado de sua esposa, CaL Sandra Galera; PCC Nilton Tadanori Kinoshita 
Palestrante da 1ª RCG; 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. 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, IPCC João Péricles 
Goulart Ex-Presidente Imediato e Presidente do Comitê de Honra, 1VCC Luiz Roberto Gobbi, 
2VCC Liza Cristina Ganem Novaes, PDG Renate Hass Secretária CG AL 2016/2017 e CaL Joice 
Maria Ikert Tesoureira CG AL 2016/2017. Composta a Mesa, o Presidente do CG DM-LD, CC Ari 
Galera procedeu a Abertura da Quarta Sessão Plenária da Primeira Reunião do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017 com a seguinte mensagem: 
Não passe sua vida sendo metade do que deveria ser. Nunca se subestime. Lute pelo que é 
correto. O amor bate em nossas portas de maneiras e formas diferentes. O mar nunca é demais. 
Honestidade é tudo. O caráter é essencial. Não faça da rotina um estilo de vida. Busque novos 
horizontes. Escale Novas Montanhas. Faça novas descobertas. Às vezes é preciso mudar. E o 
mais importante seja sempre você e não faça sua vida sendo metade do que deveria ser. 
Mensagem contribuição da CaL Rosi Scariot Zatta. Na sequência, solicitou para Secretária PDG 
Renate Hass para verificação do quórum que informou presença de 100% dos membros do CG 
do DMLD. Após o Presidente CC Ari Galera passou os trabalhos para o Mestre de Cerimonias PCC 
Helso Weber De Oliveira que solicitou que todos os Assessores que irão se apresentar cumpram 
o horário estipulado. De imediato convidou o PDG Sidnei Aragon dos Santos – Assessor de Banco 
de Alimentos.  Apresentou o PROJETO FORMIGUINHA. Instituição Proponente: Lions Clube 
Porto Alegre Santa Flora. Local de realização: Estado do Rio Grande do Sul. Coordenação: CaL 
Cloé Duarte Fernandes. Colaboradores: Sociedade em geral. A palavra solidariedade tem origem 
no francês “solidarité” que também pode remeter para uma responsabilidade recíproca. A 
solidariedade não significa apenas reconhecer a situação delicada de uma pessoa ou grupo 
social, mas também consiste no ato de ajudar essas pessoas desamparadas. Objetivo Geral: 
Disseminar atividades de solidariedade visando à participação da sociedade como um todo. 
Objetivo Especifico: Estabelecer interação com vizinhos, grupos de conhecidos, colegas de 
serviço, ex-colegas de aula, academia, etc., com vista à conscientizá-las a fazerem doações de 
alimentos ao Banco de Alimentos. A partir da divulgação na RBS/TV (não vamos apresentar o 
vídeo,  mas é a  campanha  solicitação  de  doação  de  alimentos),  as pessoas  que  assistiram o 



 

 

 
 
 
 
programa, quando comentavam sobre o que viram, eram convidadas a participar com a doação 
de um quilo de alimento não perecível; Nessa oportunidade eram complementadas as 
informações sobre o Banco de Alimentos, importância da Segurança Alimentar e os projetos das 
nutricionistas do Banco de Alimentos; Foram convidados a doarem um quilo de alimentos os 
seguintes grupos: 1. Vizinhos do prédio; 2. Colegas da ginástica; 3. Participantes dos dois Corais: 
FEPPS e LD-3; 4. Companheiros L. C. Porto Alegre Santa Flora; 5. Amigos do E.C.C.; 6. Colegas de 
Artes; 7. Colegas da Medicina Veterinária; 8. Amigas da Vice Consulesa da Alemanha; 9. 
Companheiros participantes de eventos do Distrito LD-3: • 3ª RCD, em 19/03/16, Capão da 
Canoa; • 4ª RCD, em 30/04/16, Porto Alegre; • 1ª RCD, em 30/07/16, Porto Alegre. Foram 
Distribuídos vários folders do Banco de Alimentos e do Clique Alimentos. Exemplos de 
arrecadação de alimentos:  reuniões com ornamentação de alimentos. Arrecadação entre os 
meses de março a agosto de dois mil e dezesseis, Oitocentos e três quilos. Serão distribuídos nas 
trezentas e setenta uma entidades cadastradas no Banco de Alimentos. Os alimentos serão 
classificados pelas nutricionistas.  Sugestão para os Lions Clubes aderirem a Campanha Doação 
de Alimentos, que não tiver Banco de Alimentos no seu Distrito, poderá fazer doação a entidades 
serias cadastradas no seu Município. Este projeto será lançado em todo Distrito LD-3 com apoio 
da DG Marilene Tomkoski de Oliveira. Queres participar do Projeto Formiguinha? Doe um quilo 
de alimento não perecível para o Banco de Alimentos. O PDG Gilberto Moacir da Silva se 
manifestou. Falou que na comemoração dos seus setenta anos solicitou doação de alimentos, 
arrecadou mil e cinquenta quilos. O PDG Sidnei Aragon dos Santos comentou que o PCC Nadir 
Celívio Klein também solicitou doação de alimentos no seus aniversario de setenta anos e 
recebeu quarenta oito toneladas. Na sequência convidou o PDG Valtair do Amaral – Assessor 
Lions Quest. Agradeceu o convite do CC Ari Galera e comentou que foi assessor de Lions Quest 
no AL do PCC Douglas de Mendonça Thompson. Iniciou sua apresentação com a mensagem que 
o PID Edisson Karnopp mencionou: “Jovens: ou os inserimos ou os perdemos”. O Lions Quest 
começou como uma paixão de um adolescente para encontrar uma maneira melhor de preparar 
os jovens a lidar com os desafios da vida. Em 1975, Rick Little, 19 anos, de Findlay, Ohio, EUA, 
sofreu ferimentos graves nas costas em um acidente de carro, mobilizado por seis meses, Rick 
deparou-se com um monte de tempo para contemplar por que as escolas estavam fazendo tão 
pouco para ajudar os jovens a desenvolver as habilidades para a vida e força de caráter 
necessárias para terem sucesso como adultos. Quando se recuperou dos ferimentos, Rick 
começou uma busca nacional por respostas, entrevistando adolescentes, professores e 
especialistas em desenvolvimento infantil e adolescente. Depois de muita luta para encontrar o 
financiamento inicial, Rick estabeleceu o Quest International em 1977 com a ajuda de um 
subsídio de US$ 130,000 da Fundação WK Kellogg para projetar e desenvolver currículos 
baseados em valores e programas de prevenção do uso de drogas. Rick passou a trabalhar na 
criação de ferramentas de ensino fáceis de serem adaptadas a diferentes culturas e sistemas 
educacionais. Os Leões passaram a se envolver em 1984, quando a Fundação de Lions Clubs 
International concedeu o seu primeiro subsídio ao Quest International, o qual financiou mais 
desenvolvimento e expansão do programa. Mais tarde naquele ano, Lions Clubs International 
formou uma parceria de trabalho com o Quest International para lançar uma grande iniciativa 
de prevenção do uso de drogas chamada Habilidades para Adolescentes do Lions Quest, visando 
alunos de 6ª a 8ª série.  Os Lions Clubes faziam parceria com os sistemas escolares locais para 
implementar o programa em nível de comunidade. Nos próximos 18 anos, a parceria de Lions 
com a organização de Rick cresceu tanto em abrangência como no impacto provocado. Lions 
introduziu programas para servir os alunos de todas as séries escolares, desde o jardim de 
infância ao ensino médio. Pesquisadores independentes deram notas altas aos programas por 
promoverem um comportamento positivo  e aumentarem o desempenho acadêmico. Em 2002, 



 

 

 
 
 
 
LCIF adquiriu formalmente a posse dos materiais curriculares. O que é LIONS QUEST é o 
Programa da Fundação Internacional de Lions Clubes (LCIF) que ensina habilidades de vida aos 
alunos, desde o Jardim da Infância até o Ensino Secundário. Um programa a ser implementado 
em Escolas por Docentes capacitados. Apoiado por LCIF mas que deve também envolver os 
Leões, a nível local. Uma das formas em que os Clubes podem ajudar a Juventude. Atendendo 
uma das Metas do Desafio do Centenário. Existente em mais de 90 países. Mais de 13 milhões 
de jovens já foram beneficiados. Quase 600 mil educadores já foram treinados. Material 
traduzido em 36 idiomas. Como Funciona: em 3 níveis (programas diferenciados), relacionados 
com as idades. 1. Competências para o Crescimento (idades 5-10). Ambiente escolar positive; 
Envolvimento da Família; Envolvimento da Comunidade e Aprendizado mediante o Serviço. 2. 
Competências para a Adolescência (idades 11-14). Atitudes sociais positivas; Respeito e 
responsabilidade; Direcionamento dos jovens para escolhas mais saudáveis e Estilo de vida 
distante da violência e das droga. 3. Competências para Ação (idades 15-18). Serviço e 
aprendizagem; Crescimento pessoal, social e de raciocínio; Aumento da autoconfiança; Manter 
laços com à Escola e Desenvolver habilidades de trabalho. Reconhecimento de Entidades 
Internacionais: - CSAP - Centro de Prevenção de Abuso de Substâncias/SMHSA – Programa 
“MODELO”. - NREPP - Registro Nacional de Programas e práticas baseadas em evidências. - 
CASEL  - Colaboração para Aprendizado Acadêmico Social e Emocional. -  Escritório de Justiça e 
Prevenção de Delinquência Juvenil dos USA. Resultados do Lions Quest: - Maior conhecimento 
dos riscos associados com drogas e álcool, diminuição do uso de substâncias nocivas; - 
Desempenho acadêmico melhor; - Redução de problemas de disciplina; - Desenvolvimento 
educador profissional e pessoal; - Aumento perceptível no comportamento respeitoso; - Menor 
risco de abandono escolar e Melhoria do clima de escola. Benefícios para a Escola: - Visão 
compartilhada: funcionários e educadores; - Desenvolvimento de currículos baseado em 
pesquisa em todos níveis de ensino; - Unidades e eventos temáticos de toda a Escola; - O 
envolvimento da família através de materiais, reuniões e participação e Correlações com 
padrões de aprendizagem Municipais, Estaduais e Federais. Benefícios para a Comunidade: - Um 
esforço unido e focado por famílias, escolas e cidadãos locais; - O progresso na redução do 
envolvimento dos jovens em bebidas, drogas e violência; - Melhora o ambiente educacional nas 
escolas locais e Envolvimento dos jovens aumenta o serviço comunitário e o voluntariado. Lions 
e Lions Quest: - O Lions é o responsável por gerir o programa a nível nacional; - Cria parceria 
entre Lions, escolas e comunidades e Projetos de serviços conjuntos com os jovens - uma 
extensão prática da ética do Leonismo; - Complementa o trabalho dos LEO Clubes, 
acampamentos de jovens e do concurso de cartaz paz. Hoje pela manhã o CLEO Miguel Fernando 
Rodrigues Presidente do DM-LD comentou sobre os trabalhos dos jovens, aqui também 
podemos ajudar os LEO Clubes atraves deste programa. Varias atividades que estes jovens ficam 
envolvidos. - Melhora a reputação do Lions e os esforços de adesão (ingresso de familiares dos 
alunos); Ontem CC Ari Galera e eu ficamos falando sobre ingresso de novos associados, eis aqui 
uma forma dos familiares destes alunos vejam como é bom Lions, então também podem se unir 
a nos. - Os Lions Clubes envolvidos são componentes essenciais, introduzindo Lions Quest para 
as escolas e captação de recursos. Lions Quest: 25 Anos de existência. - Apoio LCIF. - Programas 
validados - pesquisa baseada em evidências e Parcerias. Suporte de LCIF (Subsídio). Programa 
Quatro Pontos Básicos: - Até U$ 100.000 para um Distrito Múltiplo ou U$   25.000 para um Sub-
distrito (Distrito). - É exigida uma contrapartida financeira de vinte cinco porcento, além do 
grande nível de participação voluntária dos Leões. - Estratégias para a continuidade – 
(acompanhamento). Concessão Parceria com a Comunidade: - Criado para dar aos Distritos e 
DM financiamento que vai além do programa Grant Core 4. Este programa pode ser usado para 
iniciar  programas do Lions Quest em novas áreas, ou reativar programas inativos.  –  Disponível 



 

 

 
 
 
 
para até US $ 10.000 cada. - Máximo de uma concessão de uma subvenção por Distrito Múltiplo 
por ano fiscal. Suporte da LCIF (operacional): - Parceira de marketing e divulgação; - Suporte 
Administrativo / assistência técnica ( Matthew Kiefer – Gerente do Programa Lions Quest); - 
Coordenação de Formação e oficina; - Seminário informativo em EUA / Canadá Forum; - 
Participação em vários congressos, seminários e workshops de Distrito, conforme solicitado. 
Implementação do Programa: - Leões locais promovem o programa nos Clubes, nas escolas e 
junto ao Ministério da Educação; - Coordenam as logísticas das oficinas e participam delas; - 
Apoiam financeiramente as oficinas e o programa piloto e Supervisionam / Administram fundos 
de LCIF. Lions Quest no Brasil. Desde 2005 o DM-LB - parceria de LCIF com a Fundação 
Educacional de Goiás, através do PID Zander Campos da Silva, Presidente da Fundação, que 
detém os direitos autorais para capacitação, implantação, etc. O Programa aqui no Brasil foi 
chamado de “Leões Educando” ou “Lions Clubes do Brasil – Educando nossa Juventude”. Neste 
período foram realizados treinamentos para 4 Distritos do DM-LB, 5 do DM-LC e 1 do DM-LD 
(LD1) no AL 13/14. Na prática, apenas no DM-LB o Programa vem funcionando a contento; No 
DM-LC está começando efetivamente agora; No DM-LA não se tem estatísticas; No DMLD há 
algum tempo vem sendo feitas tentativas. - no LD-2: Sapiranga... e outros municípios.... - no LD-
4: algumas cidades interessadas... - no LD-3: Canoas, Tramandaí, Bagé. Inclusive no ano passado 
foi assinado um Termo de Compromissos entre a Prefeitura de Bagé e o Lions.  No LD-7: a DG 
Maria de Lourdes S. Gobbi que é uma grande defensora do Lions Quest também teve várias 
cidades interessadas. Inclusive participamos juntos, de um workshop em São Paulo promovido 
por LCIF. A DG Maria de Lourdes S. Gobbi e alguns CCLL do LC Carazinho Glória, professores 
universitários participaram de Seminário no LD-1 em Curitiba.  Outros Distritos também fizeram 
algumas tentativas, mas ainda temos enfrentado uma grande barreira, mas também temos 
alguns avanços. LCIF tem interesse que todos os Distritos no Brasil também tenham acesso ao 
Lions Quest. Neste sentido foi criado um Comitê com um integrante de cada Distrito Múltiplo: 
Membros do Comite do programa Lions Quest no Brasil 2015/2018: PID Zander Campos da Silva, 
DMLB, Presidente; CaL Erika Soliva, DMLC; PCC Nilton Tadanori Kinoshita, DMLD; PID Fabricio 
de Oliveira, DMLA e PID Whady Laceerda, DMLB. O PID Zander Campos da Silva deverá 
encaminhar um Kit com 5 volumes para cada Governador conhecer melhor o Lions Quest. Existe 
hoje, no Brasil apenas um treinador capacitado por LCIF: o Prof. Mackill Lima Vasconcelos 
(Goiânia) e o custo do treinamento é de dez mil reais por curso. Haverá uma capacitação para 
dois professores para cada Distrito Múltiplo. A idéia é que este Seminário/Capacitação que será 
realizado ainda neste ano, não se destina a Assessores de Lions Quest, mas para pedagogos, 
professores e outros profissionais interessados em difundir este Programa. Cinco ou seis 
representantes de cada Distrito Múltiplo, mas serão escolhidos apenas os dois melhores por 
Distrito Múltiplo. Proximos Passos: - Saber mais sobre Lions Quest; - Estudar os materiais do 
Programa – para avaliação; - Criar parcerias locais; - Começar fortalecer as relações com os 
Educadores; - Localizar fontes de financiamento adicionais; - Ficar em contato com LCIF e Lions 
Quest e Incentivar Leões para apoiar Lions Quest. Onde pesquisar: www.lions-quest.org. 
Publicações: * Fact Sheet (LCIF312) – em inglês e espanhol; * Prospectus (LQ19) – apenas em 
inglês; * Catalog (LQ19) – apenas em inglês; * Overview for U.S. (LQ6) -  apenas em inglês; * 
Visão Geral Internacional (LQ12); * How to Guide for U.S. (LQ17) – apenas em inglês; * Guia 
Prático Internacional (LQ16) e Lions Quest Program Manager: Matthew Kiefer. E-mail:  
matthew.kiefer@lionsclubs.org. Para os Governadores preparamos um polígrafo, contem 
folder, visão geral, tipos de recursos, modelos de projetos para solicitar subsidio e formulários 
diversos. Encerrou com a seguinte mensagem: “Não temos em nossas mãos a solução para os 
problemas do mundo, mas frente aos problemas do mundo temos nossas mãos”  Friedrich Von 
Schiller.  Vamos  dar  as  mãos  para  que com FOCO, FORÇA E FÉ possamos implementar o Lions 
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Quest no Distrito Múltiplo LD. Manifestação do DG Marco Tulio Vargas – LD-1. Este assunto foi 
extremamente debatido por todo colegiado, informações desencontradas, ficamos sem 
entender nada. No seminário em Fukuoka o PID Fábio de Almeida informou que foi desenvolvido 
um novo material em São Paulo pela Erika Soliva filha do Augustin Soliva. Material superior de 
Goiânia do PID Zander Campos da Silva e já teve revisão. Pergunta qual é o material que vamos 
utilizar? O novo ou de Goiânia? O PDG Valtair do Amaral – Assessor Lions Quest informou que a 
informações que ele recebeu que vai ser o material novo de São Paulo. Mas a distribuição será 
feita pelo Presidente Nacional PID Zander Campos da Silva, ele irá enviar o material para os 
Coordenadores dos Distritos Múltiplos, o coordenador do nosso DM é PCC Nilton Tadanori 
Kinoshita. 1VCC Luiz Roberto Gobbi também se manifestou, falou que o assunto é polemico. A 
informação que eles receberam do Matthew Kiefer que o PID Zander Campos da Silva não tem 
nada haver com este novo material. O material foi desenvolvido pela Erika Soliva. Matthew 
Kiefer também comentou sobre o treinamento de novos monitores. LCIF fará o treinamento 
gratuito para todos os Distritos interresados. A previsão era uma semana após a Convenção 
Internacional, mas até o momento não aconteceu nada. Em seguida convidou o PDG José 
Zagonel – Assessor de Divulgação - Marco Leonístico: Apresentou o Projeto sobre a Divulgação 
da Marca Lions, o projeto visa padronizar as atividades do DMLD. Quatro modelos de logomarca 
do Lions e cores oficiais, tem que respeitar o pantone e os tamanhos das logo. Um marco 
leonístico do Centenário – Onde há uma necessidade HÁ UM LEÃO divulgação LC Lajeado e 
Lajeado Florestal. Também apresentou o mesmo modelo do marco em adesivo para aplicação 
em madeira, formato de um metro e quarenta centímetros por um metro e cinquenta 
centímetros no valor de cento e quarenta reais e também em placa acrílica no formato de um 
metro por um metro e vinte centímetros no valor de trezentos e quarenta reais. Um modelo de 
placa quando um clube faz doação de um equipamento, placa acrílica transparente no formato 
vinte quatro centímetros por quarenta nove centímetros no valor de setenta três reais. O CC Ari 
Galera comentou que ele e o Assessor estão sugerindo que todos os clubes de Lions que fizerem 
algum evento ou atividade para angariar fundo para uma entidade façam uma placa em acrílico 
com impressão no verso e que seja anexado na parede a entidade. O IPCC Edward Lago de 
Macedo solicitou o material para divulgar no seu Distrito. O Assessor PDG José Zagonel falou 
que vai melhorar a a apresentação e será enviado para todos. Sugeriu também modelos de 
coletes, bonés, camiseta. Outra sugestão é de obelisco em concreto com placa acrílica e adesivo 
com a marca Lions, o valor aproximado nove mil e seiscentos reais. Mostrou outros exemplos 
de boas ações: material de divulgação do centenário nos vasos de flores de floriculturas, 
banners, rotulo para bebidas de presentes, guarda-chuva, adesivar carros. Expectativa: - Todos 
os clubes do DMLD instalem no mínimo duas placas. - Todas a cidades tenham no mínimo um 
obelisco. Todos os Lions Clubes tenham um Assessor de Divulgação. Solicitou para todos os 
Distritos enviar fotos das realizações citadas. Na sequência convidou a 2VDG Ilse Teresinha 
Boelhouwer – Assessora de Instruções Leonísticas. Comentou da importância da leitura da 
Instrução Leonística nos clubes e ela deve ser cada vez mais incentiva. A instrução deve ser 
escrita pelo próprio associado e não copiada de um livro ou site. A escrita estimula o 
conhecimento, a instrução não é só importante para os integrantes da jaula mas também para 
os eventuais visitantes ou amigos que comparecem nas nossas reuniões. A instrução é 
importante porque os associados e convidados conheçam um pouco sobre o Lions e o 
movimento leonístico. Neste sentido estamos sempre divulgando o Concurso de Instrução 
Leonistica no DM-LD e este AL reiteramos ainda mais que os nobres Governadores divulgam e 
incentivam o concurso nos seus Distritos. No final a recompensa vem com saldo positivo quem 
mais conhece mais ingressa no Lions, mais permanece no nosso movimento. Irei entregar uma 
cópia do Regulamento para todos os Govenadores,  também vou enviar via e-mail e divulgar no 



 

 

 
 
 
 
site do DM-LD. Informações do Concurso de Instruções Leonísticas: O presente Concurso tem a 
finalidade de motivar a escrita e a leitura de Instruções Leonísticas nas Assembleias dos Lions 
Clubes. A importância da apresentação da leitura dos textos sobre o Lions ajudam aos associados 
de Lions e os amigos e visitantes a conhecerem cada vez mais o Movimento Leonístico.  
REGULAMENTO DO CONCURSO: 1. A participação no Concurso é extensiva a todos os 
Companheiros e Companheiras do DM-LD; 2. As Instruções Leonísticas devem ser apresentadas 
em composição máxima de uma página – folha A-4, em arquivo Word, fonte Arial 12, ou similar; 
3. Serão admitidas no máximo três (3) Instruções Leonísticas por participante; 4. Início do 
recebimento: 15 de agosto de 2016; 5. Último dia para recebimento: 14 de abril de 2017; 6. A 
seleção das três (3) primeiras colocadas será realizada por uma Comissão Julgadora composta 
por três Companheiros(as) não concorrentes, sob a presidência da Assessora de Instruções 
Leonísticas do DM-LD; 7. Os autores dos três (3) melhores textos serão premiados com 
Certificados durante a 3ª Reunião do CG DM-LD ou XVIII Convenção do DM-LD, em Chapecó/SC, 
a realizar-se de 02 a 06 de maio de 2017, se os premiados não estiverem presentes, os 
Certificados serão entregues ao Governador do seu Distrito; 8. As Instruções Leonísticas devem 
versar sobre temas de LIONS, serem inéditas e de autoria do participante; 9. Ao participarem do 
Concurso os autores autorizam automaticamente a publicação dos seus artigos em qualquer 
veículo de informações do Lions; 10. Para participação no Concurso de Instruções Leonísticas do 
DM-LD os textos devem ser enviados diretamente para o e-mail ilsetb@terra.com.br, assunto: 
“Concurso Instruções Leonísticas DM-LD AL16/17”; 11. No e-mail de encaminhamento deverá 
constar o nome completo do Autor (a) da Instrução Leonística, o nome do Clube, a Cidade e o 
Distrito ao qual pertence; 12. Para participação de todos os Associados do DM-LD é fundamental 
que os Governadores de Distritos divulguem este Regulamento do Concurso, por e-mail ou 
outros meios de divulgação para todos os Presidentes de Região, de Divisão e dos Clubes, de 
seus respectivos Distritos para que levem ao conhecimento de todos os associados. Concluindo, 
reafirmo que não é um simples concurso leonístico. Não é simplesmente um texto sobre o Lions, 
mas a leitura que abrange e divulga a grande marca Lions. É assim que conhecemos o verdadeiro 
movimento, as atividades do Lions, desenvolvendo a liderança nos clubes (GLT) e o crescimento 
de novos associados que tanto nos é solicitado pelo GMT. E através deste conhecimento no 
movimento que contamos com a participação e a motivação dos nossos Governadores para que 
os associados participam do concurso e contribuem para o sucesso dos Governadores. Em 
seguida convidou o PDG Denério Rosales Neumann Assessor de Conscientização e Ação em Prol 
da Visão. O Assessor comentou da alegria de ser o Assessor da Visão, com uma longa vivência 
de quarenta nove anos na área empresarial no ramo de ótica. Pediu para todos fecharem seus 
olhos por cinco segundos, após solicitou para os companheiros o que enxergaram? Falou da 
triste realidade de uma pessoa que não tem visão. Esse desafio foi a Helen Keller em 1925 que 
fez para nosso movimento. Hoje a maioria dos Clubes trabalham com a visão. Este ano o lema é 
a Dádiva da Visão. Realmente é uma dádiva ter visão, minha missão é fazer algo pelo Distrito 
Múltiplo na área da visão. Pretendemos implantar um Projeto de Banco de Dados sobre 
trabalhos na área da visão no DMLD. Principais trabalhos: testes de visão, consultas, óculos 
doados, cirurgias de cataratas, teste de diabete e seus resultados e outros serviços prestados na 
visão. Subsídios recebidos de LCIF. Criando este banco de dados poderemos prestar melhores 
serviços à comunidade, incentivar nossos clubes e associados. Acreditamos que muitas pessoas 
se interessariam entrar no nosso movimento se tivermos informações concretas dos nossos 
trabalhos. Também acredito que este banco de dados pode servir como dados para muitos 
estudantes e pesquisadores. Para concretizar este projeto solicito apoio dos nove 
Governadores, dos Assessores Distritais da Visão e dos Primeiros e Segundos Vice Governadores. 
O  projeto  é  de  longo  prazo, mas  especialmente  este  ano,  o ano que inicia,  é  sempre uma 



 

 

 
 
 
 
jornada, quando se inicia ela é mais difícil. Então vocês terão comigo a oportunidade de serem 
os primeiros, vocês estarão no Centenário do Lions e ao mesmo tempo criando uma estrutura 
para o nosso múltiplo. Isso é uma maravilha, quando pudermos através de dados prestar serviço 
à sociedade. E também auxiliar no crescimento do nosso movimento em números de associados. 
Então deixo aqui meu pedido aos Governadores, eu preciso de vocês e também dos assessores. 
Após o encerramento da reunião solicito que cada Governador me entregue os dados dos 
Assessores da Visão para poder entrar em contato com eles. CC Ari Galera o nosso FOCO é Visão, 
a FORÇA nos temos juntamente com todos os Governadores e a FÉ nós também temos. Dando 
continuidade convidou a PDG Maria Cecilia da Rocha – Assessora do Cartaz sobre a Paz. É uma 
alegria estar, aqui, reunida com vocês, para partilharmos experiências que vivenciamos em 
nosso Movimento Leonístico. Estamos vivendo o tempo de uma sociedade conturbada, em que 
ninguém quer ouvir o outro, dificuldades por toda a parte, cada um em seu mundo de verdades.  
LIONS proporciona maravilhosa oportunidade para os Leões, adentrarem ás escolas e 
trabalharem com os jovens, enfatizando a importância da paz. Mais do que nunca este tema 
deve ser discutido com os jovens. Se não seremos capazes de lutar pela paz, a paz não acontece 
em nossas relações, no dia a dia. A paz não é sinônimo de uma sociedade autoritária. Ela é fruto 
do respeito que cultivamos pela liberdade do outro. Meus caros Governadores (as), para 
alcançarmos êxito, nesse Concurso, solicito que cada um (a), se empenhe, ao máximo, 
incentivando os Clubes, quando fizerem a Visita Oficial, no momento da Reunião Administrativa, 
para que o maior número possível, participe desse envolvente trabalho. Que não fique somente 
no pedido de representar o tema deste AL “A COMEMORAÇÃO DA PAZ”, através de um desenho 
mas, que anterior a isso, seja realmente refletido e vivenciado os valores que norteiam a Cultura 
da Paz – justiça, diálogo, ética, respeito pelo outro, tolerância, etc., só assim, eles terão maior 
facilidade de expressar seus sentimentos. Temos uma oportunidade ímpar neste Ano Leonístico, 
pois dentro dos Serviços do Centenário, esse Concurso é direcionado aos jovens. Certamente, 
essa atividade é salutar para os jovens, oportuniza os Clubes a valorizarem suas atividades, serve 
para ampliar os resultados dos Serviços do Centenário, enaltece sua Governadoria e, em 
consequência nosso Distrito Múltiplo LD. Agradeço aos Governadores (as) que prontamente 
responderam ao meu pedido sobre a identificação de suas Assessoras do Concurso do Cartaz 
sobre a Paz. Já enviei correspondência a todas elas, solicitando o maior empenho possível, para 
a realização desse concurso, bem como, a indicação do site onde poderão adquirir 
esclarecimentos, sobre o mesmo. Elas não conseguirão passar por todos os Clubes, no entanto, 
vocês Governadores, passarão em cada Clube do nosso Múltiplo. Coloque em sua Agenda para 
lembrar que o Concurso do Cartaz sobre a Paz seja comentado em cada Reunião Administrativa, 
nos Clubes. Espero que nosso Distrito Múltiplo seja um destaque, neste AL, com um elevado 
número de cartazes apresentados, pois isso, é a consequência de que o tema foi amplamente 
divulgado e refletido entre os jovens. Tenho certeza com FOCO, FORÇA E FÉ nos podemos 
escalar montanhas deste concurso para deslumbrar no além o que fizemos pelos nossos jovens 
de hoje. Governadores deste AL sejam os paladinos a favor da paz. Confiante em ser atendida, 
em meu pedido, agradeço pela atenção, a mim dispensada. Muito Obrigado! Na sequência 
convidou o CL João Batista Leonardo – Assessor de Conscientização Acerca de Drogas: 
Lançamento da Campanha sobre as Drogas. Aceitei o convite do CC Ari Galera para lançar a 
Campanha sobre as Drogas no DM-LD, esta campanha já foi lançada no Distrito LD-6 com PCC 
Jorge Carlos Lehmann. A Campanha de Drogas pode ser feita de várias formas, inclusive com o 
Concurso Cartaz sobre a Paz, que já tem um trabalho de conscientização. Estou lançando hoje a 
Sexta Edição do Livro “Drogas, Perguntas e Respostas”. Já deixei nos aposentos de todos os 
Governadores um livro de presente. Esta edição é a menor de todas elas já lançadas, somente 
dois mil livros. Completados com esta edição a publicação de cinquenta dois mil livros, editados 



 

 

 
 
 
 
no Brasil. Quero aqui homenagear o CL Henrique que foi na gestão dele que no editamos a 
primeira versão. Após o encerramento desta reunião, solicito para todos os Governadores o 
número de clubes de cada Distrito para enviar gratuitamente um livro para cada clube. A 
finalidade deste livro é para os clubes façam Campanhas de Conscientização Acerca de Drogas. 
Me coloco a disposição para orientar no que for necessário. Se precisar mais alguns livros em 
pequena quantidade eu consigo, acima de dez livros precisamos mandar editar a um custo de 
cinco reais. Estes livros são patrocinamos por mim e por mais dois companheiros que fazem 
questão de não divulgar seus nomes. Os Governadores também receberam mais um livro de 
presente “Grandes Religiões na Visão de um Leigo”. Não é um livro de religião é um livro feito 
por um leigo que não faz apologia de nem uma religião. Na esperança que vocês atendam o 
pedido do nosso Deus, o nosso livro foi lançado com o convite do CC Ari Galera. Em seguida 
convidou o CL Ranolfo Vieira – Assessor de Estatutos e Regulamentos. Falou da sua trajetória no 
Leonismo, quarenta oito anos, participou de quatro clubes em três distritos, todos em Rio 
Grande do Sul. Todas as mudanças foram devido a atividade profissional como membro do 
Ministério Público Estadual. Comentou que quando ingressou no Leonismo nunca ouvi falar em 
estatuto e isso foi por muito tempo. Os clubes não tinham estatuto, todas entidades de fato tem 
estatuto, e o Distrito então muito menos. Hoje a obrigatoriedade, nenhuma associação pode 
funcionar sem estatuto. O clube não pode abrir conta bancaria sem estar cadastrado no cadastro 
da pessoa jurídica (CNPJ). Esta introdução vale dizer como Assessor de Estatuto e Regulamento 
do DM-LD, fui nomeado e tenho desempenhado esta assessoria e acompanho nos últimos 
quatorze anos todas as atualizações de estatuto do Lions Internacional. Fico sempre preocupado 
quando dizem tudo mudou. Agora tudo mudou. O atuais Governadores e os Governadores do 
AL 2015/2016 voltaram do Seminário Internacional falando tudo mudou. Ai fico pensando 
nestes quatorze anos. No meu Distrito sou assessor de estatuto e regulamento a trinta anos e 
acompanhando a evolução. Afirmo a vocês nada mudou. Claro alguma coisa mudou, mas a base 
de toda da nossa estrutura da nossa organização são dois documentos Estatuto e Regulamento, 
e hoje a Associação coloca em um só documento. Este documento básico é basicamente o 
mesmo desde que surgiu pela primeira vez, alterações tem sido feitas pontuais. Mas a estrutura 
é a mesma. A nomenclatura é a mesma. A grande reforma foi em dois mil e dois quando foi 
separada parte das normas que estavam contidas no estatuto e foi transferido para os 
regulamentos. Esta foi a maior reforma que tivemos até o momento. Com isso conclui a 
introdução. O que está sendo discutido muito é a nova tradução que deram a termos que estão 
no Estatuto e Regulamento Internacional. Falarei sobre algumas dúvidas:  – GABINETE, COMITÊ, 
ESTATUTO PADRÃO, ELEIÇÕES e COMITE CONSULTIVO.  No início do Brasil falávamos o espanhol 
porque português não era a língua oficial. Termo GABINETE: tem vários sentidos, em inglês tem 
uma coisa mais restrita como um órgão pequeno executivo. O CC Ari Galera falou ontem o seu 
gabinete. Os Governadores também falaram dei posso para meu gabinete uma semana antes 
da minha reunião do Conselho Distrital. Gabinete para nós tem esta força de um órgão 
executivo, o gabinete que o Lions coloca é um Órgão Deliberativo. Deliberativo em inglês é 
gabinete governamental, ministério do governo e nós voltamos a ter o gabinete de ministro ou 
conselho de ministro que é a mesma coisa. O Brasil resolveu adotar na primeira nomenclatura 
Conselho Distrital. No inglês continua o mesmo. Quando surgiram os primeiro estatutos padrão 
de Distrito em dois mil e seis era só em inglês, não era traduzido em português. Estava lá 
gabinete distrital e nós continuamos Conselho Distrital. Então neste aspecto não mudou nada. 
Termo COMITÊ: Lions Internacional sempre tratou ou chamou de comitê, nos traduzimos para 
comissões. Ontem aqui os oradores falaram nas comissões dos clubes e não comitês. Falaram 
também em conselho distrital. Então o que nós temos hoje, o que está preocupando é 
exatamente o estatuto padrão para distrito.  Chamo  atenção que basicamente a Associação de 



 

 

 
 
 
 
Clubes de Serviços, todo mundo sabe disso, os clubes são associados da Associação 
Internacional, os clubes tem que ter personalidade própria. Já falamos, eles nasceram 
historicamente autônomos, e o Estatuto Internacional continua dizendo isso que são 
autônomos, mas submetidos a termos de Estatuto e Regulamento de Lions Internacional e as 
Normas da Diretoria Internacional. Claro que estas normas de Diretoria Internacional são tanto 
daquelas competências expressas ou implícitas que o próprio Estatuto e Regulamento 
Internacional concede. Por outro lado nós temos o estatuto da associação que comanda tudo, 
o estatuto do distrito que é autônomo, mas tem que submeter a determinadas regras, para 
manter uniformidade. Eu li a pouco tempo um artigo, faz parte de um curso de governadores de 
distrito do DMO da Argentina. Um ex-governador dizia que as organizações para manter a 
uniformidade, forma hierárquica rigorosa vertical ou era extremamente liberam com relação 
aos seus componentes ou a uma democracia. Nasce de um consenso. A democracia, termo não 
é esculhambação, democracia tem salva guardas, e estas salvas guardas estão exatamente no 
estatuto e regulamentos da Associação Internacional. Lions Internacional não tolhe os clube de 
terem seus próprios estatutos, depois de algumas vacilações publicadas, o Lions internacional 
publicou um modelo padrão dizendo que os clubes não poderiam ter outro. Agora este estatuto 
regerá todos os clubes que não tiverem seu próprio estatuto. Claríssimo, não há obrigatoriedade 
deste estatuto. Os associados do distrito são os mesmo da associação. Os associados dos clubes 
que são associados da Associação Internacional são os mesmos do Distrito. Distrito como é uma 
divisão geográfica da associação, a associação poderia ter sido duro e simplesmente colocar 
tudo no regimento que se resolve no distrito. Como o distrito funciona. Seu estatuto 
fundamental e regulamentos mas não fez. Deixou também aos distritos a possibilidade de certas 
escolhas e algumas escolhas é por força de lei. Normalmente a lei em todos os países do mundo. 
A lei brasileira, os distritos são sujeitos a direitos e obrigações, lidam com importâncias, são 
obrigados a ter personalidade jurídica, e para ter personalidade jurídica tem que ter estatuto 
que vai ser registrado, revisado pelo advogado e outros procedimentos. Aquilo que vocês todos 
sabem, precisaríamos um dia todo para aprofundar sobre este assunto. ESTATUTO PADRÃO: 
Padrão diz agora sim aqui são as modificações. Lions Internacional antes disso resolveu nas suas 
Resoluções de Diretoria no Manual de Diretoria, vão encontrar, resolveu em um determinado 
momento estes estatuto padrão vai reger os distrito, com possibilidade de emendas ou 
introduzir peculiaridades, criar alguma coisa, só que determinadas provisões são obrigatórias. 
Obrigatórias no sentido que tem que estar no estatuto, mas obrigatório no sentido pode ser 
contrariadas. Aquelas que não podem ter ementadas e não podem ser contrariadas, são aquelas 
que estão com tarja amarela nos modelos que vocês vão encontrar no site internacional. O 
modelo do estatuto é bem fácil encontrar no site internacional. O modelo de estatuto padrão 
com tarja amarela são as regras obrigatórias, no sentido que não poder ser mudado. As outras 
podem ser mudadas desde que não ofendam o Estatuto a Associação Internacional. Tem mais 
um detalhe, é que também diz que além dos distritos o Lions chama muito de Sub-Distrito 
aquele que compõem o Distrito Múltiplo e Distrito Único ou Sub-Distrito compõem o Distrito 
Múltiplo. Então diz que o Sub-Distrito além de obedecer as normas das Associação Internacional 
os Estatutos e Regulamentos e as Normas de Diretoria Internacional o estatuto deve ser em 
conformidade com o Estatuto de Distrito Múltiplo. Em relação ao Distrito Múltiplo de Lions tem 
um estatuto padrão que diz que é recomendado ao Distrito Múltiplo. Não falam em momento 
algum em obrigatoriedade, aquele nem por enquanto a Diretoria Internacional não indicou 
previsões que possam ser obrigatórias. É simplesmente um estatuto modelo, modelo eu uso, eu 
modifico, eu tenho orientação de fazer de acordo com as minhas necessidades. Chamo atenção 
também que este consenso muitas vezes e muitas vezes resultam destas certas liberdade que 
tem os clubes e que em os distritos. Muita coisa nova hoje está em Lions Internacional, está no 



 

 

 
 
 
 
estatuto e não são de clubes e de distrito. Antes da mulher ingressar no leonismo, que era só 
dos homens, surgiu nos Estados Unidos sem ter muita ligação com o Lions o Lioness Clubs que 
depois o Lions Internacional adotou. O LEO Clube surgiu 1957, em uma escola americana, com 
atividades com jovens, chamado de LEO, aquela atividade era ligada ao um companheiro de 
clube que tinha na sua escola um professor de educação fisica, e este companheiro começou 
trabalhar com este professor, e  mais tarde o Lions Internacional absorveu a ideia. Hoje temos 
o programa LEO Clube que antes era simplesmenteo os clubes que patrocinavam, era uma 
atividade de clube. Hoje está se transformando no organismo inteiramente quase que separado. 
Quase com autonomia muito grande. ELEIÇÕES e COMISSÕES: O Lions Internacional está 
preocupadíssimo com o problema de eleições de Governadores, Primeiro e Segundo Vices 
Governadores. Veja o Segundo Vice-Governador também foi uma criação, surgiu em 2007. Lions 
Internacional dizia que não fazia parte, que não era cargo oficial, mas que poderia ser adotado, 
mas não era requisito para ser Vice Governador. Depois em 2008 na Convenção aprovou uma 
emenda no Estatuto que criou o cargo de Segundo Vice Governador. Como um degrau para 
conseguir chegar a Governador. Então vejam tudo isso resulta desta certa liberdade para chegar 
aquele consenso de democracia. Vários Governadores já devem ter olhado, tem um novo 
procedimento de eleição distrital que vigora a partir do dia primeiro de julho de dois mil e 
dezesseis. Vão encontrar no site internacional, tem um resumo, cronograma comissões e a 
forma de praticar a eleição. Isso é muito importante, se precisarem, me lembram que posso 
enviar por e-mail, aqui temos um resumo. Comissão de Credenciais: Formada pelo Governador 
do Distrito, pelo Secretário e Tesoureiro e mais dois membros que não sejam dirigentes distritais 
ou internacionais. Isso é novidade. Comitê de Nomeação: nos sempre chamamos de Comitê de 
Indicação. No Lions Internacional sempre foi nomeação, mas para nós a palavra nomeação não 
da ideia de eleição. É nomeado ou eleito? Esta nomeação em inglês tem sentido de nomeado 
candidato, ou seja, é indicado candidato. Então esta comissão nomeia os candidatos e transmite 
a comissão de eleição que vai fazer a eleição. Comitê de Eleição: Três membros nomeados pelo 
Governador antes da Convenção, não é fixada a data. COMITÊ CONSULTIVO ou Comitê Assessor 
do Governador. Temos chamado Comitê de Governador sempre, é modo de disser. Porque 
determinada época ou por algum tempo o tradutor colocou e Lions Internacional usou Comitê 
Divisional depois voltou Comitê Assessor do Governador. E agora estão chamando Comitê 
Consultivo do Governador. Consultivo e Assessor é a mesma coisa, não existe dois tipos de 
assessores, o assessor que executa a tarefa ou parte da tarefa de quem ele assessora. Agora 
mesmo o Assessor de Conscientização Acerca de Drogas ele fez uma atividade executiva, e o 
assessor faz atividade consultiva, tudo é assessor. Comitê Assessor em inglês é aquele que pode 
dar conselho a alguém. Então dados tem que ter, eu estou propondo, já remeti para os 
Governadores, solicitei a PDG Renate Hass, Secretaria do DM-LD para enviar para todos os 
Governadores, Primeiro e Segundo Vices Governadores, um anteprojeto da REVISÃO DO 
ESTATUTO DO DM-LD. Presidente CC Ari Galera precisamos conversar porque a lei brasileira diz 
que temos que fazer a alteração em uma convenção especialmente convocada para este fim 
para poder alterar o estatuto, pode ser em uma convenção extraordinária como nós temos feito 
no nosso distrito mais de uma vez, quem sabe também podemos fazer junto na Segunda 
Reunião do Conselho e Governadores em Canela. Então os Governadores teriam algum tempo 
para examinar e tirar dúvidas, me perguntam, mandem sugestões, claro que eu também não 
vou poder fazer a revisão sozinho, com a permissão do Presidente do Conselho CC Ari Galera 
vou procurar mais alguns companheiros que possam verificar estas alterações. Também chamo 
atenção este anteprojeto nome que se deu, surgiu no AL 2015/2016 com IPCC João Péricles 
Goulart quando era Presidente do DM-LD. O estatuto era para ser votado em Itá, depois houve 
aquele  problema  da  precipitação, como  Lions  Internacional  recriou  o cargo de Terceiro Vice 



 

 

 
 
 
 
Presidente Internacional, induziram que tinha que ter um Terceiro Vice Governador e um 
Terceiro Vice Presidente do Conselho de Governadores. Falei calma não é assim, não tem nada 
a ver com o cargo de Terceiro Vice Presidente Internacional. Antigamente já tinha o cargo de 
Terceiro Vice Presidente do Lions Internacional, depois reduziram para dois agora retornou 
novamente para três. Exemplo: Lembro do PIP Augustin Soliva, estive presente na convenção, 
foi eleito Terceiro Vice Presidente Internacional, aquele tempo era Governador Adjunto, depois 
Vice Governador, depois se criou o Segundo Vice Governador. Também por orientação de um 
Distrito Americano, resolveu criar como experiência. Lions Internacional não proíbe os Distritos 
criarem cargos locais, só não podem ser pré-requisito para chegarem a outros cargos para subir 
de cargo. Obrigado a todos pela atenção. Dando continuidade convidou o PDG Gilberto Moacir 
da Silva – Assessor de Conscientização e Ação em Prol da Audição. Comentou que quando 
aceitou o convite da assessoria foi pesquisar sobre o assunto audição. Pesquisa realizada com 
os Professores e outros profissionais na área de saúde descobriu-se que o ruído afeta e 
incomoda muito os alunos. Este também foi o resultado de pesquisa de uma Fonoaudiólogo em 
Pós Doutorado da UNICAMP publicada em 2014. Outro problema detectado que muitas escolas 
tem problema de espaço e pouco pátio. As vezes algumas turmas tem aula normal e outros tem 
recreio ou educação física. O aprendizado diminui muito com estas oscilações.  A amostragem 
indica que mais de setenta por cento dos alunos estão insatisfeito com os barulhos provocados 
pelos próprios colegas nas salas de aula. Outro trabalho interessante é na cidade de Mandaguari 
na Escola Vera cruz sobre ruídos na sala de aula. Conversando com a DG Irma Gross Casagrande 
ela informou que está desenvolvendo um trabalho no Distrito LD-8. Com isso nós queremos 
Governadores fazer um trabalho e mostrar a importância da poluição sonora que nós temos 
dentro das nossas salas de aula. O Ruído que é a terceira maior causa de poluição no planeta. 
Projeto de Saúde Auditiva nas Escolas: - Prevenção e detecção de Perda Auditiva. Público Alvo 
do Projeto: - Rede de Ensino:  Coordenação, Professores e Alunos das Escolas Municipais, 
Estaduais ou Particulares. Objetivos: - riscos da exposição ao ruído; -  hábitos sonoros nocivos à 
saúde; - Identificar problemas auditivos; - Avaliar alunos com suspeita de problemas auditivos e 
- Encaminhar para tratamento, estes alunos. Método a ser Utilizado: - Palestras nas Escolas e 
Avaliação Auditiva. Governadores estamos à disposição para fazer um trabalho em conjunto, 
vamos pensar, essa é uma preocupação permanente. Em seguida convidou a CaL Alpha Da Rosa 
Teixeira - Assessora de Gestão Ambiental do DMLD. Comunicou aos Governadores que repassou 
para todos os Assessores de Meio Ambiente dos Distritos e dos Clubes o programa de trabalho 
deste ano leonistico. É um programa de trabalho que relata tudo o que o Distrito vem fazendo 
a muito tempo dentro do programa de ação na área ambiental. A área ambiental trabalha em 
duas áreas, dois tipos de trabalho distinto. Primeiro: É relacionado com educação ambiental, é 
o trabalho que quase todos os clubes de distrito fazem. Trabalho educação ambiental que é um 
programa destinado a desenvolver ampla conscientização publica para que alcance favores 
compatíveis com o tal desenvolvimento sustentável. Vocês sabem que o desenvolvimento 
sustentável recomenda que a gente desenvolva atividades agora na nova era de maneira que 
nos deixamos para as futuras gerações o ambiente como nos encontramos e nós trabalhamos 
orientando os clubes para que eles trabalham dentro dessa visão. Segundo: um trabalho 
relacionado com o Governo Federal, é o trabalho dentro das leis da água, um trabalho de 
introduzir, se refere a introdução dos clubes dos nosso distritos nos órgãos destinados a estudar, 
definir o que deve ser feito com os cursos da água, os Comitês de Bacias. Isso tudo está em uma 
apostila que está sendo enviado para os Assessores Distritais, seis Governadores já informaram 
o nome dos seus Assessores só faltam três que ainda não repassaram a informação. Também 
trabalhamos com a poluição do ar, única maneira da gente trabalhar para eliminar a poluição 
do  ar  é  plantar árvores. Outros  procedimentos  não  temos como  trabalhar  dentro  da  nossa 



 

 

 
 
 
 
Associação. Minha assessoria trabalha com três assessores, um de cada estado, 2VCC Liza 
Cristina Ganem Novaes do Paraná, CL Amadeu Mazzola de São Catarina e CL Vilnei Edmundo 
Lens do Rio Grande do Sul. Esses assessores ficaram encarregados de distribuir os trabalhos e 
orientação para todos os Assessores Distritais e nesta orientação nos pedidos que os Assessores 
Distritais procurem os Presidentes de Região e Divisão que são os que tem os clubes na mão, 
eles tem os clubes em melhor número. Para nossa assessoria é muito difícil passar o trabalho 
para cada Presidente de Clube. Assim solicitamos aos Governadores que verifiquem com seus 
Presidente de Região e Divisão se eles enviaram o material para todos os clubes. Nós tomamos 
o cuidado de distribuir o trabalho antes dos Comitês Assessores, foi instrução para os Assessores 
dos Estados distribuir nos Comitês Assessores. Os resultados das atividades, porque cada clube 
vai trabalhar na área que bem entender, a apostila é este modelo, não distribui para os 
Governadores, porque achei melhor mandar direto para os Assessores. Solicito aos 
Governadores que verifiquem se os Assessores estão trabalhando em cima da apostila. A 
apostila tem instruções como ele deve trabalhar, da exemplo do assunto que ele tem que tratar, 
como ele deve tratar cada assunto, bom ele tem toda orientação se quiser trabalhar bem nesta 
área. Solicitei aos Assessores que enviassem os resultados para o PCC Helso Weber de Oliveira 
que é o Coordenador do Centenário. Ficamos felizes que a Associação Internacional dentro dos 
quatro programas escolheu para o ano do Centenário a área ambiental, para nós foi uma 
satisfação muito grande, os nosso distritos já vem trabalhando a muito tempo nesta área e agora 
podem incentivar ainda mais este trabalho. Encerro minha apresentação e estou à disposição 
para qualquer orientação que os Governadores quiserem ou palestras. Qualquer dúvida os 
assessores que citei dos Estados SC, PR e RS também estão à disposição. Nosso endereço consta 
na agenda que vocês receberam. Dando continuidade o Mestre de Cerimonias PCC Helso Weber 
De Oliveira convidou o PDG Allan Edgar Kreutz Assessor de Convenções do Distrito Múltiplo para 
divulgação da XVIII Convenção do DMLD na cidade de Chapecó.  É uma satisfação estarmos aqui 
neste dia falando um pouco da Convenção do DM-LD que vai ser sediada na bela cidade de 
Chapecó. Estou lisonjeado e muito feliz que o CC Ari Galera me convidou para ser o Assessor 
desta Convenção. No AL 2013/2014 quando fui Governador do Distrito LD-8 o CC Ari Galera foi 
o Diretor da nossa Convenção que também foi realizada na cidade de Chapecó, e diga-se de 
passagem foi a maior convenção do Brasil com mais de mil participantes. Então para nós é uma 
alegria e satisfação poder convidar a todos para que façam presente conosco lá na cidade de 
Chapecó. Quero lembrar a todos que teremos uma grande estrutura que é nosso Centro de 
Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês, todas as reuniões serão realizadas no mesmo local, 
teremos muitas salas de apoio e também faremos todas as refeições no local. O local é muito 
amplo e bonito. Falando um pouco de cidade de Chapecó, mais de duzentos mil habitantes, 
temos vinte quatro hotéis com mais de três mil leitos, temos condições de atender todo o nosso 
Distrito Múltiplo LD. Também temos aeroporto com nove voos diários. Queremos estender o 
convite para o IPCC Edward Lago de Macedo, e também convidados todos os Companheiros de 
lugares mais longínquos, que hoje podem se deslocar para Chapecó por avião. Todos serão bem 
atendidos e com certeza faremos a maior convenção do DM-LD que será realizada nos dias 
quatro, cinco e seis de maio de dois mil e dezessete. Com a calorosa recepção da nossa DG Irma 
Gross Casagrande e todo Distrito LD-8, e também todos os Companheiros que aqui estão do 
Distrito LD-8. Também estamos convidando quem ainda não conhece e quer conhecer a bela 
Chapecó e o Estado de Santa Catarina. Nossa região tem muitas atrações e promoções, e quem 
quiser aproveitar o feriado de primeiro de maio temos várias Estâncias Termais nas cidades de 
Itá, Piratuba, São Carlos, Palmitos e São João do Oeste, assim poderão aproveitar as belezas 
naturais que temos na nossa região. Quando falamos do Centenário do Lions Internacional 
pensamos  que  vai  ser  só  cem  anos.  Mas  nós  também  temos  outro apelo especial Chapecó 



 

 

 
 
 
 
também completaram cem anos em dois mil e dezessete. Então para nós é uma satisfação muito 
grande saber que é nos cem anos que os Lions Clubes de Chapecó iram promover a Convenção 
do DM-LD e assim faremos duas festas. Então com certeza vocês são todos nossos convidados, 
são convidados especiais, em breve divulgaremos toda programação com todo pacote 
completo. Estamos montando para que vocês todos venham participar e ver todo o calor que 
tem o Distrito LD-8. Agora apresentaremos o vídeo que fala um pouco da cidade de Chapecó e 
os Governadores deste AL serão os nossos paladinos da nossa Convenção, a maior Convenção 
que vai ter, por que é a nossa Convenção deste ano. Após o vídeo tem o convite oficial elaborado 
pela CaL Sandra Maria Galera esposa o Presidente CC Ari Galera. Em seguida convidou o PDG 
Acir Luiz Siqueira - Coordenador da Delegação DMLD ao FOLAC 2017 - Guayaquil Equador. 
Abertura dia dezoito de janeiro no período noturno e encerramento dia vinte e um com o 
banquete e dança de gala previsto encerramento as vinte e três horas e trinta minutos. Traje 
para o encerramento: Homens: smoking, summer ou terno e gravata e para as Senhoras vestidos 
longos. Inscrição duzentos dólares por pessoa mais uma diária de hotel para a reserva. De cento 
e dez dólares a noventa dólares no Hotel HM Internacional. A inscrição de duzentos dólares vale 
somente para inscrições até dia trinta um de outubro de dois mil e dezesseis. Dia primeiro de 
novembro o valor será de duzentos e cinquenta dólares e dia primeiro de janeiro de dois e 
dezessete a inscrição será de trezentos dólares. Na inscrição está incluído o coquetel de 
abertura, o jantar de encerramento e mais dois almoços. (Conforme programa). Hotel Sede 
Hilton e sub sede Sheraton, não têm mais vagas. O hotel mais próximo da sede do evento é o 
Marryot, mas existirá ônibus para transportar convencionais até hotel sede a partir de todos os 
hotéis conveniados. Na inscrição pode-se fazer a escolha de preferência do hotel, hotel primeira 
e segunda opção. Na inscrição tem adicional um e adicional dois, que devesse colocar os nomes 
dos inscritos, caso sejam dois os inscritos. Pode-se pagar com cartão de crédito, mas cobra-se 
dez por cento de taxas. A moeda do Ecuador é o dólar americano. Levar notas miúdas, pois 
muitos lugares não aceitam notas de cem dólares. O Ecuador foi autorizado a produzir apenas 
moedas, mas elas só têm valor no Ecuador. A temperatura em Guayaquil é um calor úmido. A 
temperatura média para janeiro é máxima de vinte oito graus e mínima vinte dois graus.  Vou 
enviar e-mail com informações turísticas sobre Guayaquil. Os voos para Guayaquil são 
complicados, principalmente pela LATAM que duram em média trinta horas, dependendo da 
cidade onde vocês moram. Os preços são mais caros. Existe a Copas Airlines (via Panamá) e 
Avianca (via Lima-Peru) que já são voos mais rápidos e mais baratos. Pela Avianca, achei preços 
melhores, e de São Paulo a Guayaquil, em torno de nove horas de voo. No dia dezoito de agosto 
comprei saindo de São Paulo, por três mil e cem reais ida e volta para dois passageiros em dez 
parcelas. Os preços das passagens variam de acordo com o dia, custa em torno de três mil a 
cinco mil reais por casal. Precisa pesquisar diariamente. Mais prático é pesquisar pelo site da 
Decolar.com e cadastrar para avisar o dia que o voo está mais barato. Ela mostra todos os voos 
a partir do menor preço. Quem não tem prática de comprar passagens pela internet, sugiro que 
procure uma agencia de turismo de sua cidade, e peça para emitirem a passagem que escolheu. 
O ideal é comprar saindo de São Paulo, e comprar ofertas do final de semana, de sua cidade para 
São Paulo, ou ir de outro modo mais fácil, saindo de sua cidade. Agora vamos passar o videio 
que recebemos sobre Guayaquil Equador. Mais informações serão enviados por e-mail. Ontem 
a PID Rosane Terezinha Jahnke solicitou para convencermos mais Companheiros participar deste 
FOLAC. Conto com ajuda de todos os Governadores. Na sequência o Mestre de Cerimonias PCC 
Helso Weber De Oliveira convidou as Comissões Técnicas para apresentação dos seus relatórios: 
COMISSÃO TÉCNICA DE ESTATUTOS E REGULAMENTOS: composta pelo DG Luiz Ângelo 
Cirimbelli – Presidente, DG Evaldo Gomes Rodrigues – Secretário e DG Marco Tulio Vargas – 
Relator.   O  Relator  leu  a ata,  informou   o   recebimento  de   quatro   proposições:  Primeira: 



 

 

 
 
 
 
Revalidação “Plano Global – 5 anos de Realizações” e dá outras providencias. Segunda: Propõe 
o uso da ferramenta webinar como meio de disseminação do conhecimento Leonístico, através 
de instruções, treinamento e palestras aos Associados do DMLD. Terceira: Propõe análise da 
Inscrição da cidade de Foz de Iguaçu para sede do 50º FORÚM LEONÍSTICO PARA AMÉRICA 
LATINA E CARIBE – FOLAC, no ano de 2021. Quarta: Reiterando apoio à certificação da PID 
Rosane Terezinha Jahnke como candidatura à 3ª Vice Presidência de Lions Clubs Internacional.  
A Comissão Técnica de Estatutos e Regulamento recomenda o acolhimento das quatro 
proposições de acordo com estatuto e regulamento do DMLD e encaminha as proposições para 
as demais Comissões Técnicas pertinentes para emitirem seus pareceres. O CC Ari Galera coloca 
em discussão o parecer da Comissão, não havendo manifestação, coloca em votação, está 
aprovada pela Plenária. COMISSÃO TÉCNICA DE FINANÇAS E AUDITORIA: PCC Jorge Carlos 
Lehmann - Presidente, DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi – Secretária, DG Sérgio Luiz Dal 
Piva – Relator. O Relator leu a ata, informou não receberam nenhuma matéria para análise, não 
havendo assuntos a tratar o Presidente PCC Jorge Carlos Lehmann deu por encerrado a reunião. 
O CC Ari Galera coloca em discussão o parecer da Comissão, não havendo manifestação, coloca 
em votação, está aprovada pela Plenária. COMISSÃO TÉCNICA DE MOÇÕES: PCC Jorge Carlos 
Lehmann – Presidente, DG Marilene Tomkoski De Oliveria – Secretária e DG Sérgio Luiz Dal Piva 
– Relator: O Relator leu a ata informou que receberam quatro moções e as votações das 
matérias serão aprovadas individualmente: Primeira Moção: Propõe análise da Inscrição da 
cidade de Foz de Iguaçu para sede do 50º FORÚM LEONÍSTICO PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE 
– FOLAC, no ano de 2021. A Comissão técnica é favorável a sua apresentação. O CC Ari Galera 
coloca em discussão o parecer da Comissão. O PCC Claudio Miessa Rigo se manifestou, dizendo: 
embora a ementa seja esta anunciada, na verdade está proposição é que o Conselho de 
Governadores nomeia um grupo de trabalho para analisar as condições exigidas pela Comissão 
do FOLAC e verificar se a cidade de Foz de Iguaçu tem condições e o Distrito LD-1 está disposto 
a apoiar a candidatura da cidade de Foz de Iguaçu, a um prazo até trinta de setembro que esta 
comissão se pronuncie, para se pronunciar favoravelmente e então preparar a documentação 
necessária para ser encaminhada no FOLAC de Guayaquil Equador indicando a candidatura de 
Foz de Iguaçu para realização deste que será a Quinquagésimo FOLAC. CC Ari Galera solicita se 
pode sugerir os componentes do grupo de trabalho para fazer o levantamento de dados. PCC 
Claudio Miessa Rigo informa que primeiro precisa ser aprovado a criação do grupo de trabalho 
para depois designar os componentes. CC Ari Galera sugere primeiro aprovar a cidade de Foz de 
Iguaçu para depois aprovar componentes do grupo de trabalho. O CC Ari Galera coloca em 
aprovação a cidade de Foz de Iguaçu, quem aprova permaneça como está e quem discorda se 
levanta. Aprovado a cidade de Foz de Iguaçu. O CC Ari Galera propõem a formação do grupo de 
trabalho pelos seguintes componentes: PID Edisson Karnopp, PID RosaneT. Janhke, CC Ari 
Galera, PCC Claudio Miessa Rigo, PDG Idercildo José Thomé e os Governadores: DG Marco T. 
Vargas LD-1, PCC Jorge C. Lehmann LD-6, DG Irma G. Casagrande LD-8 e CL Carlos Antônio Silva. 
Este grupo está formado para fazer o levantamento de estudo e análise da viabilidade de se 
realizar este FOLAC em Foz de Iguaçu. O DG Sergio Luiz DaL Piva comentou que a plenária sugere 
também a participação dos Distritos LD-5 e LD-9. O CC Ari Galera coloca em discussão pelo 
Colegiado a ideia de formar um grupo não muito grande e os mais próximos de Foz de Iguaçu 
para facilitar o contato. E informa que este grupo é somente para levantamento e análise de 
dados. PCC Jorge Carlos Lehmann se manifesta e sugere que o Presidente da Comissão seja o 
Presidente CC Ari Galera. Solicita que seja marcado uma reunião com urgência para dar 
andamentos aos trabalhos. O CC Ari Galera coloca em discussão os componentes do grupo de 
trabalho com a ementa sugerida do PCC Jorge Carlos Lehmann que o Presidente do grupo de 
trabalho seja o Presidente do Conselho de Governadores CC Ari Galera. O CC Ari Galera colocou 



 

 

 
 
 
 
em votação, quem aprova permaneça como está e quem discorda se levanda. Aprovado. 
Segunda Moção: Reiterando apoio à certificação da PID Rosane Terezinha Jahnke como 
candidatura à 3ª Vice Presidência de Lions Clubs Internacional. O Relator informou que Comissão 
Técnica é favorável ao apoio a PID Rosane Terezinha Jahnke como candidata à 3ª Vice 
Presidência de Lions Clubs Internacional e que a moção foi assinada por todo o Conselho de 
Governadores, pelo Presidente CC Ari Galera e o Coordenador da Campanha PCC Claudio Miessa 
Rigo. O PDG Carlos Guilherme Reinhardt solicitou a leitura da moção na integra para que todos 
tenham conhecimento da moção: PROPOSIÇÃO DO GOVERNADOR DO DISTRITO LD-1 
APRESENTADA NA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO LD-1, REALIZADA EM 
PONTA GROSSA – PR, NO DIA TRINTA DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. Ementa: Propõe 
reiterar apoio formal à Candidatura da PID Rosane Teresinha Jahnke à 3ª Vice-Presidência de 
Lions Clubes Internacional e dá outras providências. Justificativa: o Governador do Distrito LD-
1, DG Marco Túlio Vargas, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando 
o endosso da candidatura da PID Rosane Teresinha Jahnke ao cargo de 3ª Vice-Presidente de 
Lions Clubes Internacional, pelos Delegados do Distrito Múltiplo LD; considerando a relevância 
de sua prestação de serviço humanitário já devidamente comprovada pelo leonismo 
internacional e, de modo especial, pelo brasileiro, partindo-se de sua comunidade local, Santa 
Catarina, como exemplo de humildade e dedicação extremosa à causa daqueles que necessitam 
de educação especial, dentre outros serviços; considerando sua projeção na Diretoria 
Internacional com incontáveis manifestações de apoio e aplausos por suas interferências 
marcantes junto a seus pares, elevando, sobremaneira, o conceito positivo do leonismo 
brasileiro e da Área Constitucional 3 que representou; considerando que o Brasil, por sua força 
leonística, já está a merecer a terceira presidência internacional de Lions Clubes, com o mesmo 
brilhantismo e tenacidade dos dois outros incontestes líderes brasileiros de reconhecimento 
internacional; considerando que a PID Rosane Teresinha Jahnke tem demonstrado em toda sua 
vida leonística amor, garra e desprendimento ao movimento cuja missão é servir e tem dado 
demonstração inequívoca de boa administradora na vida privada e na pública como Secretária 
de Estado; considerando,  finalmente, o crescimento da mulher no leonismo, bem como nos 
demais segmentos sociais e comunitários, de incensurável desempenho, PROPÕE a presente  
PROPOSIÇÃO DE REITERADO APOIO do Distrito LD-1 à candidatura da PID Rosane Teresinha 
Jahnke à 3ª Vice-Presidente da Associação Internacional de Lions Clubes. Ainda, aprovada a 
presente Proposição, dê-se ciência à agraciada, PID Rosane Teresinha Jahnke e ao Presidente 
do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, com cópia do inteiro teor deste 
documento. Curitiba, Primeiro de Julho de Dois Mil e Dezesseis. DG Marco Túlio Vargas - 
Governador – AL 2016/2017. Proposição aprovada por unanimidade dos Membros Deliberativos 
participantes da Primeira Reunião do Conselho Distrital do Distrito LD-1, realizada em trinta de 
Julho de dois mil e dezesseis, na Cidade de Ponta Grossa. CaL Lylian Betty Tamplin Vargas - 
Secretária Geral do Distrito LD-1. O CC Ari Galera coloca em discussão o parecer da Comissão, 
não havendo manifestação, coloca em votação, está aprovada pela Plenária. Terceira: 
Revalidação “Plano Global – 5 anos de Realizações” e dá outras providencias. O Relator informou 
que Comissão Técnica é favorável a sua aprovação de mais cinco anos. O CC Ari Galera comentou 
que todo Colegiado tomou conhecimento da moção. Coloca em discussão o parecer da 
Comissão, não havendo manifestação, coloca em votação, está aprovada pela Plenária.  Quarta: 
Propõe o uso da ferramenta webinar como meio de disseminação do conhecimento Leonístico, 
através de instruções, treinamento e palestras aos Associados do DMLD. O Relator informou 
que Comissão Técnica é favorável a sua aprovação. O CC Ari Galera Coloca em discussão o 
parecer da Comissão da criação do webinar pelo DM-LD. Pergunta se alguém quer se 
manifestar?  O  PCC  Jorge  Carlos Lehmann  se manifestou  e sugeriu verificar junto ao CL Carlos 



 

 

 
 
 
 
Eugenio Carneiro de Melo que cuida da Assessoria de Informática e Comunicação On-line e que 
tem conhecimento desta área para ver se ele concorda em ser o coordenador deste grupo. PCC 
Claudio Miessa Rigo se manifestou com intuito de explicar como funciona o webinar. Perguntou 
a plenária quem já fez ou sabe o que é o webinar por favor levanta a mão. Como poucos 
companheiros de manifestaram, ele expos que a matéria precisa de uma explicação. O que é o 
webinar? É um mecanismo e um aplicativo de meio eletrônico que permite apresentação de 
palestras, seminários e conferências por meio eletrônico através do computador utilizando a 
internet. O que é preciso? O participante precisa de um fone de ouvido e um computador 
conectado na internet para acompanhar o que está sendo apresentado. Dia e hora definido tem 
a apresentação. Por traz disso, tem uma equipe de apoio que vai fazer a apresentação e eu sito 
como exemplo está brilhante palestra que nosso PCC Nilton Tadanori Kinoshita apresentou, esta 
apresentação pode ser apresentada através do webinar repetidas vezes desde que o apresentar 
se disponha a fazer isso. Então webinar é um mecanismo de disseminação de conhecimento, de 
baixo custo e de grande alcance, ele tem uma capilaridade que a gente pode usar como 
ferramenta. Aliás o Lions Internacional utiliza esta ferramenta, eu já fiz alguns destes webinar, 
sou um entusiasta deste mecanismo porque a gente pode efetivamente ter muito sucesso na 
disseminação do conhecimento do leonísmo. Só que o Lions Internacional ainda não consegue 
fazer os cursos e palestras, traduzido o material para o português. Nós tivemos recentemente a 
uns três meses junto com IPCC Edward Lago de Macedo conversando com o Lions Internacional, 
só que a instituição Lions Internacional é muito grande, burocrática, faz que ela ande muito 
devagar. Então nossa ideia é que a gente tenha condição, o DM-LD de fazermos a gestão e a 
administração deste processo como um todo. Porque nós sabemos o que os companheiros do 
DM-LD precisam e temos o material e instrutores. Enfim temos toda ferramenta para sermos os 
gestores desse processo que pode caminhar paralelamente aquele que o Lions Internacional 
desenvolver. O que está proposição está tentando obter é a aprovação do colegiado de um 
grupo de trabalho para analisar a viabilidade deste processo. Quando ela foi formatada 
tínhamos a informação que custaria cerca de duzentos dólares por mês. O que não é um absurdo 
se considerarmos que temos nove distrito e o distrito múltiplo que podem dividir estes custos a 
longo de nove ou dez meses. O resultado é muito grande. Obtivemos uma informação que existe 
um aplicativo deste que no início ou por algum tempo o custo é zero. Então basicamente não é 
assim está a necessidade de uso de recurso. Agora o PCC Jorge Carlos Lehmann me perdoe mas 
discordo da sua indicação do CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo por dois motivos. Primeiro 
motivo: CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo vai fazer uma cirurgia de quadril, e quem já ouvi 
falar em cirurgia de quadril sabe que o tempo de recuperação é longa e ele não teria condições 
nos próximos dias trabalhar nisso. Nós precisamos acelerar o processo de decisão, senão daqui 
a pouco terminamos o ano leonístico e não aconteceu nada. O coordenador e o grupo de 
trabalho tem um prazo até trinta de setembro para se manifestar. Segundo motivo: Temos um 
Coordenador de GLT do DM-LD que o é PCC Douglas de Mendonça Thompson que na minha 
opinião deve ser a pessoa que deve encabeçar este estudo para que as coisas aconteçam. 
Manifestação do PCC Jorge Carlos Lehmann neste caso Presidente CC Ari Galera retiro minha 
indicação CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo e indico o PCC Douglas de Mendonça Thompson. 
CC Ari Galera se manifestou, a proposição elaborada sugere que até dia trinta de setembro seja 
apresentado o grupo de trabalho ao Presidente do Conselho de Governadores e é de parecer 
favorável que o PCC Douglas de Mendonça Thompson assuma a Coordenação. Sugere que o 
mesmo escolha os membros da sua equipe, pessoas que tenham a mesma afinidade e desta 
maneira facilita a execução do projeto. CC Ari Galera coloca em discussão a indicação do PCC 
Douglas de Mendonça Thompson para ser o Coordenador. Mas comenta se alguém mais quiser 
assumir a Coordenação pelo Colegiado que se manifesta. Não havendo manifestação, coloca em 



 

 

 
 
 
 
votação, está aprovada pela Plenária o nome PCC Douglas de Mendonça Thompson. Em seguida 
o CC Ari Galera coloca em discussão o parecer da Comissão Técnica, não havendo manifestação, 
coloca em votação, está aprovada pela Plenária. COMISSÃO TÉCNICA DE CONVENÇÕES, 
EVENTOS E POLÍTICA LEONÍSTICA: DG Luciana Maria de Abreu Bernardino – Presidente, DG Irma 
Gross Casagrande – Secretária e DG Evaldo Gomes Rodrigues – Relator. O Relator leu a ata e 
informou que receberam a preposição que Propõe análise da Inscrição da cidade de Foz de 
Iguaçu para sede do 50º FORÚM LEONÍSTICO PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE – FOLAC, no ano 
de 2021. A Comissão é favorável, eis que a cidade de Foz do Iguaçu apresenta todas as condições 
necessárias para a realização deste evento Leonístico, de grande relevância para a Área 
Jurisdicional Três e recomenda a aprovação pela plenária do Conselho. O CC Ari Galera coloca 
em apreciação a ata da Comissão, em discussão. PCC Jorge Carlos Lehmann se manifestou, 
perguntou se alguém está com medo que a cidade de Foz de Iguaçu não vai ser aprovada? Todas 
as comissões técnicas receberam a mesma preposição. Comentou que o assunto já foi discutido 
e aprovado. O grupo de trabalho já foi formado. A forma como eles farão o estudo para verificar 
se Foz de Iguaçu tem condições, e se tiver, verificar se os companheiros de Foz do Iguaçu vão 
aceitar organizar o FOLAC, daí teremos todas as informações necessárias. Após este estudo 
retorna para o Conselho de Governadores para aprovar a cidade de Foz de Iguaçu como sede do 
FOLAC. Agora não adianta ficar discutindo se vamos aprovar Foz do Iguaçu, daí chega lá e os 
companheiros decidem não aceitar. Agora por terra não adianta ficar discutindo e chovendo no 
molhado. PCC Claudio Miessa Rigo se manifestou, temos uma questão de tempo. Se a 
candidatura de Foz de Iguaçu for aprovada, precisamos apresentar o pedido de credenciamento 
no FOLAC Guayaquil Equador no mês de janeiro de dois mil e dezessete. A próxima reunião do 
Conselho de Governadores será só em março de dois mil e dezessete, sendo assim não temos 
condições de aguardar até março, se não passa o tempo. Daí já não vai ser o Quinquagésimo 
FOLAC e sim Quinquagésimo Primeiro. Como sugestão solicito ao nosso Presidente CC Ari Galera 
tão logo tenha o pronunciamento desta comissão, faça com este grupo de trabalho uma reunião 
virtual, depois uma reunião virtual com o Colegiado e a partir desta reunião faça uma ata e da 
andamento do processo, para que a gente não corra o risco de perder o tempo do processo. CC 
Ari Galera coloca em discussão a sugestão do PCC Claudio Miessa Rigo, não havendo 
manifestação, coloca em votação, está aprovado. Em seguida o CC Ari Galera coloca em 
discussão o parecer da Comissão Técnica, não havendo manifestação, coloca em votação, está 
aprovada pela plenária com a inclusão da sugestão do PCC Claudio Miessa Rigo. COMISSÃO 
TÉCNICA DISTRITOS, CLUBES E ASSOCIADOS: DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi – 
Presidente, DG Marco Tulio Vargas – Secretário e DG Luiz Ângelo Cirimbelli – Relator. O Relator 
informou que a Comissão recebeu duas proposições: Primeira: Propõe o uso da ferramenta 
webinar como meio de disseminação do conhecimento Leonístico, através de instruções, 
treinamento e palestras aos Associados do DMLD. Segunda: Propõe análise da Inscrição da 
cidade de Foz de Iguaçu para sede do 50º FORÚM LEONÍSTICO PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE 
– FOLAC, no ano de 2021. O Relator informou que a Comissão Técnica após analise decidiu 
encaminhar ao plenário para aprovação. Comentou que as duas proposições apresentadas 
também foram apresentadas em outras Comissões Técnicas é uma redundância ler tudo de novo 
e passar por votação, penso que não há necessidade se torna inócuo pois as proposições já 
foram aprovadas. O Presidente CC Ari Galera coloca em apreciação a ata da Comissão Técnica, 
em discussão, não havendo manifestação, coloca em votação, está aprovada pela Plenária. Na 
sequência o PCC Helso Weber De Oliveira fez uso da palavra como Coordenador do Centenário 
do Lions do DMLD. Comentou que também é Coordenador do Centenário do LD-3, fará algumas 
colocações no que se refere ao Centenário do Lions Internacional. Primeiramente fará 
colocações  de  algumas  atitudes  tomadas  e  depois as  decisões  tomadas  hoje  de  manhã  na 



 

 

 
 
 
 
reunião desta Coordenadoria com os respectivos Coordenadores Distritais.  Quando foi 
convidado pelo PCC Claudio Rogério Mendes tomei a iniciativa de entrar em contato com os 
demais Distritos para saber as indicações de companheiro para essa função, quando obtive os 
retorno começamos os trabalhos. Na Convenção realizada em Porto Alegre realizamos uma 
palestra com todos os Governadores, Governadores Eleitos, Primeiro e Segundo Vice-
Governadores, Secretários e Tesoureiros de Distrito tivemos nesta palestra a grande 
colaboração do PCC Claudio Miessa Rigo. Todas as informações, isso é, normas deste 
Coordenador de Múltiplo e todas as informações que recebemos de Lions Internacional 
imediatamente repassamos aos nossos Coordenadores de Distrito até sexta-feira passada. Na 
última Convenção do DM-LD em Foz de Iguaçu fizemos uma palestra também com todos os 
presentes sobre nosso Centenário. Esta palestra foi para o site do DM-LD para que um maior 
público leonístico tomasse conhecimento. Temos aproveitado e os nossos Coordenadores 
também, toda as oportunidades que nós é dada, em Conselho Distritais, Convenções, Reuniões 
do Múltiplo LD e outras reuniões para nos reunirmos e trocarmos informações sobre o nosso 
Centenário. Embora muitas solicitei uma reunião a nível de Distrito Múltiplo Brasil, e faço esta 
solicitação, desde que foi convidado pelo PCC Claudio Rogério Mendes para que os 
Coordenadores dos Quatro Múltiplos se reunissem e só conseguimos isso em uma reunião em 
Recife coordenado pelo IPCC Edward Lago de Macedo, diga-se de passagem, foi uma excelente 
reunião porque ficamos quase dois dias trocando ideias e tirando dúvidas que eram muito 
grandes. Agora na nossa Convenção Internacional em Fukuoka no Japão tivemos a oportunidade 
de ouvir de todos os dirigentes solicitado um maior trabalho em favor de nosso Centenário e 
dizendo com todas as letras este ano é o Ano do Centenário. Entendemos que precisamos ter 
mais contato, pois assim teremos a oportunidade de melhor discutir o nosso Centenário. 
Conclamo mais uma vez os Coordenadores de Distrito e a todos para participação efetiva neste 
grande evento. Hoje, ouvimos sobre GLT e GMT, a reunião iniciou as quatorze horas e encerou 
as dezoito horas. No que se refere a parte do Centenário, tivemos oportunidade de ouvir uma 
palestra que começou as dezoito horas e cinco minutos e terminou as dezoito e vinte quatro, ou 
seja, Centenário dezenove minutos em ação. Fiz questão de só fazer a reunião com os 
Coordenadores de Distrito depois de ouvir estes comentários sobre o Centenário de Lions 
Internacional, como comentei e reafirmo de novo as dificuldades encontradas junto ao Lions 
Internacional são grandes. Estaremos trabalhando em virtude desta reunião de hoje de manhã 
mais unidos os noves Distritos e também trocando maiores informações.  Como não temos tido 
retorno desejado junto ao responsável da nossa Área III, passaremos a partir de agora os nossos 
e-mails a este novo chefe imediato, mas começaremos a copiar para o e-mail 
CSC@lionsclubs.org, Coordenadores e todos os Diretores Internacionais no mínimo da nossa 
Área III. Solicito aos atuais Governadores que deem apoio forte aos Coordenadores de Distrito. 
Peço aos Coordenadores que ainda estão presentes que por favor ficarem em pé. Somos quatro 
Coordenadores presentes: PCC Claudio Miessa Rigo, PCC Helso Weber De Oliveira, PCC Nilton 
Tadanori Kinoshita e CaL Joice Maria Ikert. Hoje de manhã tivemos mais Coordenadores de 
Distrito presente na nossa reunião. Confesso que fiquei com inveja e babando, desculpa minha 
sinceridade, alguns não vão gostar, na tarde de ontem quando eu vi o que foi tocado no que se 
refere a GLT e GMT e fiquei com ciúmes de só dezenove minutos para o Centenário. Então partir 
de agora, nós vamos bater mais em cima, vamos colocar isso porque é o ano que nós temos que 
decidir. Se nós não fizemos nada este ano o que vamos fazer. Vamos fazer no Segundo 
Centenário de Lions Internacional a parti de julho de dois mil de dezessete? Então reforço mais 
uma vez, solicito juntamente com os nossos Coordenadores Distritais no sentido de que todos 
independente de ser Coordenador, se for Govenador, todos se unam para que o Brasil ou pelo 
menos   o   DM-LD   não   passe   vexame   quando   da   festa   de  encerramento  da  Convenção 
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Internacional Chicago, Illinois USA. Desculpem o desabafo, muito obrigado a todos. O PCC Jorge 
Carlos Lehmann Governador Distrito LD-6 se manifestou dizendo que escutou atentamente o 
pedido do PCC Helso Weber De Oliveira Coordenador do Centenário do Lions do DMLD, 
informou que o Colegiado deste ano leonístico já está realizando algumas atividades, recebi 
como presente uma capa de terno com a logomarca do centenário e alguns pins. Mandei fazer 
o pin da sua gestão com a logomarca do centenário. Nas visitas aos clubes solicitei faixas do 
centenário para expor nos eventos. Mas informou que do Distrito LD-6 não tem fundos para 
confeccionar faixas, cartazes, outdoor, divulgação em radio e televisao. Solicitei aos clubes que 
já visitei que colocassem nas praças o emblema do centenário do Lions Internacional “em cada 
necessidade um leão” para que a comunidade tenha conhecimento, que nos leões estamos 
prontos para servir sua comunidade e também a marca de cem anos. Conforme sua exposição 
solicita que façamos uma campanha forte para divulgar o centenário, recordo quando o Rotary 
comemorou seu centenário estive em São Paulo, do aeroporto até o hotel que fiquei hospedado 
tinha pelo menos vinte outdoor do centenário do Rotary. Pergunto Coordenador você sabe 
quanto custa um outdoor na minha cudade? Deve custar no minimo quinhetos reais para ficar 
exposto quinze dias. Na entrada da cidade temos um marco leonístico, mandei pintar com a 
marca do centenário. Então para atender o centenário nosso e do Lions Internacional se não 
tivemos verbas acredito que será dificil. Solicito que o Coordenador verifique a disponibilidade 
de verbas para podermos fazer uma campanha nos Distritos. Espero que meu pensamento seja 
aprovado pelo colegiado. O Coordenador PCC Helso Weber De Oliveira comentou, exatamente 
é essa ideia dos Coordenadores Distritais, enviamos informações e não recebemos o retorno e 
nem sequer a confirmação do envio dos nossos relatórios. Como Coordenador do Distrito 
Múltiplo não quero passar vergonha, ouvir comentários que o DM-LD ou dos Distritos do DM-
LD não enviaram relatórios. Informo que na reunião realizada hoje de manhã com os 
Coordenadores Distritais levei para apreciação de que enviarmos as informações para o e-mail 
CSC@lionsclubs.org, Coordenadores e todos os Diretores Internacionais no mínimo da nossa 
Área III. Em relação a seu comentário PCC Jorge Carlos Lehmann, é uma pena que a CaL Ligia 
Beatriz Hoss já se ausentou, um dos motivos da nossa divulgação é para conseguirmos os 
recursos disponíveis. Precisamos movimentar, se não ficaremos estagnados como estamos até 
este momento. Conheço os trabalhos de cada Governador e dos Coordenadores de Distritos 
desde que aceitei a Coordenação do DM-LD. Os recursos estão disponíveis mas alguns 
companheiros estão usando o recurso indevidamente. Encerro minha manifestação mas 
conclamo a todos que as informações precisam chegar ao Lions Internacional. Dando sequência 
o Mestre de Cerimonia convidou os Coordenadores de GLT e GMT do DMLD o PCC Douglas de 
Mendonça Thompson e PDG Iraci Antônio Dani. PCC Douglas de Mendonça Thompson 
Coordenador da GLT agradeceu a presença de todos os Assessores Distritais e Companheiros 
que se fizerem presente na reunião da GLT e GMT. Sobre as decisões tomadas e onde queremos 
chegar o IPCC Edward Lago de Macedo fará o relatório. Estamos trabalhando num projeto piloto 
que deverá ser referência para toda Área III. Convidou o PDG Vilmar Capanema para prestar 
informações sobre o Instituto Regional de Liderança, a parte temática já está montada, 
provavelmente teremos algumas modificações no mês de outubro. O Lions Internacional está 
fazendo algumas modificações e precisamos nos adequá-las. O PDG Vilmar Capanema expos o 
programa: “O INSTITUTO DO CENTENÁRIO”. O Distrito Múltiplo LD realizará o Instituto Regional 
de Liderança Leonística do DMLD no período de nove, dez e onze de março de dois mil e 
dezessete, na cidade de Penha - SC. Solicitou a todos os Governadores e Primeiro Vice-
Governadores colaboração na divulgação e recrutamento de associados(as) qualificados para 
participarem do Instituto. O Instituto Regional de Liderança Leonística do DMLD, é baseado nos 
Institutos de Liderança Leonística  de Lions Clubes  Internacional  e é  realizado  sob a supervisão 
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da Divisão de Liderança de LCI, destina-se a Leões em pleno gozo de seus direitos e LEO maiores 
de dezoito anos e em pleno gozo de seus direitos. O Instituto Regional de Liderança Leonística, 
é uma ferramenta de Capacitação, preparado por Lions Clubes Internacional e tem como 
objetivo: a) Alavancar, elevar o crescimento do quadro associativo; b) Formar líderes que 
possam representar bem LCI através dos Clubes de Lions nas suas comunidades; c) Conhecer a 
Organização LIONS e desenvolver conhecimentos e habilidades administrativas; d) Desenvolver 
estilos de liderança; e) Fomentar a criação de novas mentalidades, dando oportunidade ao 
surgimento de novas lideranças e novos projetos; f) Familiarizar-se com os Programas 
permanentes da Associação Internacional; g) Aprender e dividir experiências. Programa: Dia 
nove de março de dois e dezessete – Quinta-feira – Noite. Até as dezessete horas: Chegada com 
acomodação na Pousada Pedra da Ilha. Início: dezessete horas e quarenta cinco minutos: 
Composição da Mesa Diretora e Abertura as dezoito horas: Apresentação do Corpo Docente 
pelo Coordenador IRLL PCC Douglas de M. Thompson, CC Ari Galera, PID Rosane Teresinha 
Jahnke, PCC Cláudio Miessa Rigo, PCC Douglas de Mendonça Thompson, PCC Orley Ademar Ikert, 
IPCC João Péricles Goulart, PDG Osmar José Vailatti e PDG Vilmar Capanema - Secretário. Na 
sequência auto apresentação dos participantes (nome – distrito - clube e cargo). Aula inaugural: 
PID Rosane Teresinha Jahnke. Tema: LEONISMO 100 ANOS SERVINDO. Após orientações e 
informações da Secretaria pelo PDG CL Vilmar Capanema e Jantar de Confraternização. 
EXPOSITORES e TEMAS:  Dia dez de março de dois mil e dezessete: a) Expositor: PDG Vilmar 
Capanema - Tema: Informações sobre o Instituto (Socialização); b) Expositor: CC Ari Galera - 
Tema: Diversity - Diversidade: Abraçando à Individualidade; c) Expositor: IPCC João Péricles 
Goulart - Tema: Goal Setting - Definição de Metas; d) Expositor: CC Ari Galera - Tema: Lions 
Fundamentals - Fundamentos do Lions; e) Expositor: PCC Douglas de Mendonça Thompson - 
Tema: Local Issues and Opportunities – Questões Locais e Oportunidades; f) Expositor: IPCC João 
Péricles Goulart - Tema: Member Motivation – Motivação de Sócios; g) Expositor PCC Cláudio 
Miessa Rigo - Tema: Personal Mission Statement – Redigindo sua declaração de missão pessoal. 
Dia onze de março de dois mil e dezessete: a) Expositor: PDG CL Vilmar Capanema - Tema: 
Informações sobre o Instituto; b) Expositor PCC Cláudio Miessa Rigo - Tema: Public Speaking – 
Oratória (Falando em público); c)  Expositor CC João Péricles Goulart - Tema: Time Management 
– Gerenciamento do tempo; d) Expositor PCC Orley Ademar Ikert - Tema: Working In Teams – 
Trabalhando em Equipe; e) Expositor PCC Cláudio Miessa Rigo - Tema: LCIF - Trabalhando juntos 
para mudar vidas; f) Expositor PCC Douglas de M. Thompsom - Tema: Evaluation – Avaliação; g) 
Moderador PDG Vilmar Capanema - Tema: Feed back - Questions and doubts – Questões e 
dúvidas. Dia doze de março de dois mil e dezessete: Moderadores: PCC Douglas de Mendonça 
Thompson e PCC Cláudio Miessa Rigo – a) Avaliação da Declaração da Missão Pessoal; b) 
Apresentação de Discurso; c) Entrega de certificados e Fotos; d) Encerramento. Após Almoço de 
despedida e retorno aos lares. Justificativa sobre os nomes dos instrutores, recebo 
constantemente solicitação de companheiros para se candidatar como instrutor do instituto. 
Informo que a minha função é somente de secretário, cuido da parte burocrática, faço a 
máquina funcionar, crio whatsapp do grupo para preparar o espirito dos participantes e envio 
todas as informações necessárias. Não tenho o poder de capacitar ou autorizar instrutores. Com 
todos os trabalhos de liderança já desenvolvido e exercido na minha vida profissional e no 
leonísmo não sou habilitado para ser expositor no instituto.  Todo este processo é organizado 
pelo Coordenador PCC Douglas de Mendonça Thompson. RECEITAS: Cota Lions Clubs 
Internacional: sete mil e quinhentos dólares. Cotação dólar a três reais e noventa sete centavos, 
receita total de vinte nove mil, setecentos e setenta cinco reais. Cota dos Distritos (nove): Valor 
individual por Distrito: dois mil e quinhentos reais, receita total de vinte dois mil e quinhentos 
reais.  Cota  do  DMLD:  dez mil e  noventa  cinco  reais.  Total das Receitas:  Sessenta dois mil e 



 

 

 
 
 
 
trezentos e setenta reais.  DESPESAS: Diárias: número de participantes: sessenta nove. Pernoites 
(três) total geral trinta um mil e cinquenta reais. Alimentação (três jantares e almoços) total 
geral vinte mil e setecentos reais. Coffee break (quatro) total geral cinco mil, quinhentos e vinte 
reais. Materiais impressos, apostilas, certificados - Total geral dois mil e seiscentos reais.  
Aluguel de salas e Equipamentos para o período - Total geral dois mil e quinhentos reais. Total 
geral das despesas do Instituto - sessenta dois mil, trezentos e setenta reais. Alguns 
Governadores vão perguntar informações sobre as alterações de valores dos participantes, no 
último ano leonístico era dois mil reais e este ano é dois mil e quinhentos reais. Informamos que 
este é o décimo instituto, ele nunca sofreu reajuste. Se fizermos os cálculos de índice de reajuste 
de valores de custo de vida e alugueis teríamos que aumentarmos muito mais. Mesmo com este 
reajuste ele não cobre todas as despesas. Quando termina o instituto preciso me deslocar para 
Canoinhas para terminar toda parte burocrática, imprimir os relatórios, após retorno para Penha 
para entregar para PDG PDG Osmar José Vailatti o relatório que tem que ser enviado no máximo 
em três dias para o Lions Internacional e está despesa de deslocamento não está incluído nas 
despesas do instituto, ela é absorvida pelo próprio secretário. Dados dos inscritos: os Distritos 
precisam informar:  - nomes; - telefones; - data nascimento e e-mail. Porque solicitamos a data 
de nascimento, a PID Rosane Teresinha Jahnke cadastra todos os participantes do Instituto e no 
dia do aniversário envia um cartão. No mês de novembro vou enviar este formulário para todos 
os Governadores, solicito que entre em contato com o Primeiro Vice-Governador para 
analisarem quais os companheiros serão habilitados para participar do instituto que serão 
preparados para ajudar o próximo ano leonístico. Traje para o Instituto: abertura e 
encerramento: social ou esporte fino. Durante o curso: esporte – casual. Total participantes do 
Instituto:  sessenta três participantes, nove Governadores do DM-LD, seis expositores e 
acompanhantes. Finalizando quero expor um outro assunto, alguns Governadores e ano 
passado o Distrito LD-9 nos procurou informando que o distrito não tem orçamento para pagar 
a despesa do instituto mas o participante quer pagar? A resposta é simples, se o Distrito não 
tem condições e o participante quer pagar pode participar, caso contrário se ninguém quer 
pagar não pode participar. Sugestão que damos se o Distrito não tem todo orçamento negocie 
com o participante, cada um paga cinquenta por cento.  Mas se o participante não aceitar esta 
condição e o distrito tem falta e precisa de líderes para ter uma boa gestão, o distrito precisa 
investir no instituto. DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi se manifestou solicitou informação 
sobre os custos dos acompanhantes, pelos cálculos dela o valor é oitocentos e trinta reais. O 
PDG Vilmar Capanema informou que o acompanhante vai pagar o mesmo valor do participante 
e comentou que se tiver lugar no ambiente pode participar como ouvinte e é certificado. O 
Presidente CC Ari Galera comentou sobre sua fala na reunião com os Governadores, sobre a 
escolha dos companheiros que vão fazer o treinamento que o investimento é muito alto para 
não acontecer o que aconteceu no Distrito LD-7 com a DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi 
que convidou um participante do instituto para assumir um cargo de liderança e ele não aceitou 
dizendo que não tinha tempo para função. Então todo investimento do Distrito para ter um novo 
líder se perdeu. O Coordenador PCC Douglas de Mendonça Thompson se manifestou sobre a 
escolha dos instrutores, que ele segue a normas do Lions Internacional e não pode fazer milagre. 
Hoje tem quinhentos companheiros inscritos que querem atuar como instrutores que atuam 
nos seus Distritos. Mas destes quinhentos, se precisar de instrutor, dez por cento podem ser 
ocupados porque fizeram suas habilitações perante a Associação Internacional.  Sempre 
comento que nossa liderança começa dentro da nossa casa, não posso enviar para o instituto 
instrutores que são mais amigos do que especialista na função. Então não é fácil resolver este 
tipo de situação. Outro assunto que precisamos rever é a inscrição de companheiros que já 
fizeram instituto. No ano passo tivemos novamente dois participantes que já tinham participado 



 

 

 
 
 
 
de institutos anteriores, isso não pode acontecer. Nós vamos para o instituto para trabalhar e 
não para fazer turismo. Solicito que os Primeiros e Segundos Vices Governadores se levantam 
quem já participou do instituto? Obrigado aí está o investimento do nosso trabalho. Em seguida 
o PDG Iraci Antônio Dani fez apresentação do GMT. Mencionou o Presidente Lions Clubs 
Internacional Chanceler Bob Corlewo com seu Lema: “Escalando Novas Montanhas”. Citou o CC 
Ari Galera com seu Lema: “Foco, Força e Fé”. Saudou a Equipe de Governadores AL 2016/2017 
e solicitou aplausos para este Colegiado maravilhoso e depois falou dos números de associados 
do DMLD. O AL iniciou com quinze mil, quatrocentos e trinta sete associados, no dia doze de 
agosto dois e mil e dezesseis, o número de associados é de quinze mil, duzentos e oitenta 
associados. Neste AL tivemos novos associados: cento e dezesseis e no mês de agosto vinte 
quatro novos associados. Associados baixados neste AL duzentos e noventa um e no mês de 
agosto quarenta dois. Saldo atual do DM-LD é quinze mil e duzentos e sessenta dois associados. 
Então temos uma perda de AL de cento e setenta cinco associados e no mês de agosto dezoito. 
No mundo nosso número atual é um milhão, trezentos e setenta oito mil, trezentos e noventa 
dois associados. Pergunta onde queremos chegar? Solicitou para as Equipes Distritais de GMT 
que ainda estiverem presente para se colocar em pé. Cumprir e SUPERAR a meta do AL 
2016/2017, elaborada e assinada pelos Governadores, Primeiros Vice-Governadores, 
Coordenadores da Equipe GLT e GMT do Distrito? Cada Distrito estabeleceu a sua meta. E Agora? 
Queridos Governadores a nossa Equipe de GMT e GLT estão à disposição para ajuda-los, 
precisamos superar as metas estabelecidas. Qual o MOTIVO! Temos motivos para alcançar 
nossas metas? Vocês são privilegiados, estamos no ano do centenário, temos quatro eixos que 
todos estão trabalhando motivados para cumprir isso, já é um motivo suficiente para darmos 
andamento.  MOTIVO+AÇÃO=MOTIVAÇÃO. Se tivermos um bom motivo e agregarmos ação com 
certeza vamos ter muita motivação, teremos nossas equipes e nossos clubes felizes, alegres, 
satisfeitos, porque estão cumprindo o dever de voluntário e ajudando nossas comunidades. 
Trabalho em Equipe: os nossos clubes precisam estar motivados e felizes para cumprir as nossas 
atividades e os nossos projetos. Nos líderes, de distrito, de clube, de assessor e colaborar 
precisamos buscar e identificar nos clubes nossos talentos e valoriza-los. Precisamos traze-los 
para ajudar nesta caminhada, mas só isso não basta, não adianta fazer meta e plano de ação e 
simplesmente deixar no papel, precisamos acompanhar para não termos surpresa no final do 
nosso ano leonístico. Precisamos acompanhar mês a mês, avaliar, modificar, enfim fazer aquilo 
que tem que ser feito ou suas correções. O Sucesso não vem do quando você trabalha, e sim da 
eficiência da sua equipe! Acompanhamento. Visão de Futuro: uma visão do que a comunidade 
precisa de um Lions Clube? O clube precisa alinhar seus serviços e ações em cima da necessidade 
da comunidade. Precisamos acordar para servir e ajudar pessoas. Para acordar nada melhor que 
ter atitude. Se brincarmos se foi o ano, e nós não temos mais doze meses, só temos mais dez 
meses e alguns dias. Um ano passa rápido. Indiscutivelmente, o segredo do sucesso de um clube 
é romper a inércia e FAZER! FAZER o trabalho e as atividades de maneira inovadora, organizada, 
entusiasmada, isso potencializa as ações, fortalece o relacionamento e o companheirismo dos 
associados do clube. Duvido o clube que tiver atividade e projetos perca associados, o associado 
exercitando atividade é feliz. Se o clube não tiver atividade e projetos com certeza perderemos 
muitos associados. Dessa forma teremos um clube comprometido, atuantes, forte e uma 
comunidade feliz. “A semente da sabedoria é a única influência que nós temos para o sucesso”. 
Juntos com atitude, entusiasmo, harmonia, foco, força, fé e ação vamos cumprir nossas metas, 
objetivos e conquistar o sucesso. Encerrou dizendo “Juntos somos mais fortes”. Dando 
continuidade, o Mestre de Cerimonias PCC Helso Weber De Oliveira passou a palavra para o 
Presidente CC Ari Galera que informou ao Colegiado que o espaço estava aberto para os 
Governadores se manifestarem.  Perguntou se alguém queria se manifestar?   Todos solicitaram 



 

 

 
 
 
 
espaço, foi concedido dois minutos para cada Governador. DG Marco Tulio Vargas Governador 
do Distrito LD-1: Parabenizou o CC Ari Galera pelo excelente evento e agradeceu os 
organizadores PCC Jorge Carlos Lehmann Governadores Distrito do LD-6; 2VCC Liza Cristina 
Ganem Novaes e PCC Nilton Tadanori Kinoshita. Falou que levará para o Distrito LD-1 mais 
conhecimento, achou muito importante ouvir as Assessorias do DM-LD e irá colocar as 
Assessorias do Distrito LD-1 em contato com os Assessores do DM-LD. Solicitou para CC Ari 
Galera mais espaço na Segunda Reunião do Conselho de Governadores para os Governadores 
discutirem e trocarem ideias. Acredita que vão estar em outro momento, quase na reta final da 
Governadoria e será muito importante essa troca de informações. Agradeceu o 
comprometimento do CC Ari Galera pelo tempo de quatro horas que irá disponibilizar na 
Segunda Reunião do Conselho de Governadores em Canela/RS. DG Evaldo Gomes Rodrigues 
Governador do Distrito LD-2: Falou que usará das palavras DG Marco Tulio Vargas para sua 
manifestação. Convidou a todos para se fazerem presente na Segunda Reunião do Conselho de 
Governadores na Cidade de Canela/RS nos dias três, quatro e cinco de março de dois mil e 
dezessete no Klein Ville Hotel, que esta ocasião será o Governador anfitrião e irá receber a todos 
com muito carinho. DG Marilene Tomkoski De Oliveria Governadora do Distrito LD-3: 
Agradeceu a recepção dos organizadores e dos níveis dos palestrantes. Falou da sinceridade do 
Colegiado que faz parte na exposição dos problemas, das dificuldades e na troca de ideias. DG 
Sérgio Luiz Dal Piva Governador do Distrito LD-4: Agradeceu a todos que trabalharam na 
organização do evento de Londrina/PR. Tem acompanhado todos os eventos nos últimos três 
anos e na sua opinião foi um dos melhores.  Pela qualificação e trabalhos desenvolvidos pelas 
comissões, assessores e palestrantes. Informou que o Distrito LD-4 está bem afinado e dentro 
das metas de tudo que foi apresentado na Primeira Reunião do Conselho de Governadores. DG 
Luiz Ângelo Cirimbelli Governador do Distrito LD-9: Solicitou permissão para palavra em pé. 
Comentou que “missão é servir”. Quem quiser ser o primeiro seja aquele que serve. O avental 
seria traje de honra para o companheiro leão, o avental nos lembra nossa nona que usava todo 
dia, de manhã até a noite. O avental lembra a brancura da enfermeira que as vezes com carinho 
sara o doente mais rapidamente que o remédio, o avental nos traz esta visão de servir. Já 
entreguei para todos Govenadores do Colegiado um avental muito bonitinho agora vou entregar 
para o Presidente CC Ari Galera. O Presidente agradeceu o presente e informou que usa sempre 
para ajudar sua CaL Sandra Galera nos afazeres da casa. DG Irma Gross Casagrande 
Governadora do Distrito LD-8: Solicitou permissão para mencionar a todos como companheiros, 
sem mencionar posição ou cargo. Falou que a expectativa era muito grande para este encontro 
e felizmente superou todas elas, desde a recepção do casal anfitrião organizador do evento, 
como a pontualidade e os palestrantes. Encontro especial de muito companheirismo, mesmo 
com poucos momentos de lazer, mas muitas oportunidades para fortalecer os laços de amizade 
e companheirismo. Lembrou quando era expectadora nos anos anteriores, acompanhava 
atentamente os Governadores sentado na plateia, fica pensando, que bom posso acompanhar 
e anotar tudo que estão falando. Hoje a bola virou, chegou a nossa vez, gostaria agradecer a 
todos pela paciência que vocês nos ouviram e prestaram atenção nos trabalhos que estamos 
desenvolvendo. Muito obrigado a todos e principalmente nosso Colegiado maravilhoso que já 
somos quase irmãos. Informou que irá sortear uma sacola feita de material reciclável, lembrança 
da Primeira Reunião do Conselho Distrital LD-8 entre os membros do Colegiado. Cada 
Governador recebeu um papel com o nome de uma flor, dentro da sacola tem um nome de flor 
e a sacola será entregue para o ganhador após o encerramento da reunião. DG Maria de Lourdes 
Schardong Gobbi Governadora do Distrito LD-7: Comentou faço das minhas palavras dos que 
me antecederam. Parabenizou a todos pela organização do evento, foi maravilhoso e sairemos 
todos  revigorados.  Quanto ao Centenário PCC Helso Weber De Oliveira  acredito  que  todos os 



 

 

 
 
 
 
Distritos, não só os Governadores atuais mas também os Colegiados anteriores, estão se 
esforçando muito para que a marca do Centenário seja realmente difundida, e os números até 
o momento já demonstram o resultado das nossas ações.  Falta pouco para chegarmos a todas 
as metas do Centenário, então eu não levo um xingam para casa, mas levo animo, porque a CaL 
Magaly Mafessoni que é nossa Coordenadora do Centenário, se esforça incrivelmente e consta 
na revista o resultado do nosso Distrito nas ações dos legados dos níveis um, dois e três e 
quantos clubes participarem. Acredito que todos Governadores estão fazendo ações e usando 
a marca do Centenário nos seus eventos, reuniões e visitas, para alcançarmos os resultados e 
como todos podem verificar neste evento também tem a marca do Centenário. Com isso quero 
dizer que o Centenário estará presente em todo nosso ano leonístico. E quanto aos clubes quero 
defender os nossos Presidentes de Clube, por que sei que todos estão se esforçando muito para 
entrar nesta onda, porque na verdade o Lions criou uma gama de oportunidades para que se 
chegue mais na população, na comunidade, no individuo, na escola, enfim em todos os setores 
e segmentos que podemos estar com a marca Lions mas junto com o nosso Centenário. Tenho 
certeza que todos os resultados vão fazer essa gama positiva do nosso ano leonístico dois mil de 
dezesseis e dois mil e dezessete. Parabéns Presidente CC Ari Galera vocês estão sendo excelente. 
DG Luciana Maria de Abreu Bernardino Governadora do Distrito LD-5:  Parabenizou o 
Presidente CC Ari Galera e os organizadores do evento. Um grande evento com muita emoção, 
todas plenárias com aberturas que emocionaram a todos. Saímos daqui motivados, felizes, com 
muito conhecimento adquiridos e com a certeza que o nosso próximo encontro em Canela/RS 
como o DG Marco Tulio Vargas comentou em outra curva, mas com muita novidade. Acredito 
que todos seremos vitoriosos e alcançaremos o sucesso desejado. Como comentou a DG Irma 
Gross Casagrande, sairemos daqui amanhã já com saudades do nosso Colegiado, trocamos 
muitas ideias, um é o ombro do outro, principalmente nas dificuldades, criamos um vínculo de 
irmãos, acredito que isso é muito bacana. Saio daqui muito feliz, “motivada e na diversidade 
escalar novas montanhas”. PCC Jorge Carlos Lehmann anfitrião e Governador do Distrito LD-6: 
Cumprimentou o Presidente CC Ari Galera e Colegas de Colegiado. Agradeceu os companheiros 
que organizaram o evento, a DM Sônia Lehmann, 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes e PCC Nilton 
Tadanori Kinoshita, contou com a colaboração do Presidente CC Ari Galera, da Secretária PDG 
Renate Hass e Tesoureira CaL Joice Maria Ikert. Comentou das inúmeras vezes que visitaram o 
hotel para tratar da organização. Agradeceu a honra de ser o Governador anfitrião do evento e 
da alegria de receber a todos. Falou do orgulho de fazer parte deste Colegiado que é composto 
de amigos e se tornou uma grande família. Comentou sobre as mensagens na abertura de cada 
plenária, que reforçou o ânimo, aproximou das benção de Deus na caminhada deste ano 
leonístico. Falou para o Presidente CC Ari Galera que todas as metas serão cumpridas, o 
Colegiado sob a sua Presidência será lembrado por muitos anos, com sua dinâmica de comandar, 
alcançaremos o sucesso. Comentou sobre atitudes e posições que assumiu em prol do leonísmo 
e justificou os motivos. Ao longo da vida adotou cinco palavras: Sinceridade, Honestidade, 
Transparência, Comprometimento e Capacitação. Falou da dificuldade de ser Governador na 
atual conjuntura, com turbulências públicas, ano eleitoral, defasagem do dinheiro, dificuldade 
de arrecadar patrocínios e falta de subsidio. Acredita na capacidade e inteligência de criação e 
que o Centenário será marcado com grandes realizações. Comentou do pouco tempo 
disponibilizado para os Governadores, mas os assuntos tratados mesmo conhecidos eram 
relevantes.  Compreendemos as solicitações das Equipes GMT e GLT do PID Edisson Karnopp, 
PDG Ricardo Shoiti Komatsu; PID Nelson Vidal e IPCC Edward Lago de Macedo de novos 
associados e clubes, são conhecedores das dificuldades que enfrentamos, mas o Colegiado AL 
2016/2017 está preparado para trabalhar. Estou convicto que após reuniões realizadas neste 
evento  e a  indicação  reiterando  apoio à  certificação da  PID  Rosane  Teresinha  Janhke  a  Vice 



 

 

 
 
 
 
Presidente Internacional nosso movimento em prol PID Rosane Teresinha Janhke será 
fortificado, tomará outros rumos e chegaremos a Presidência. Solicitou desculpa por falhas, se 
tiveram foram involuntárias, gostaríamos servir o melhor para vocês. Participamos de vários 
eventos e conhecemos as dificuldades do seus promotores, acreditamos que todos saíram 
satisfeito com a organização. Pedimos a Deus que acompanhe a todos nos seus retornos ao seus 
lares. Desejou sucesso a todo Colegiado, falou que o próximo encontro será em março de dois 
mil e dezessete na cidade de Canela/RS. Comentou da participação do Colegiado no grupo do 
whatsapp com o comando do Presidente CC Ari Galera. Parabéns a todos, muito obrigado.  O 
Coordenador do Centenário DM-LD PCC Helso Weber De Oliveira solicitou a palavra e esclareceu 
para DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi Governadora do Distrito LD-7, que jamais deu um 
xingam em quem quer que seja, nem indelicado com os companheiros do movimento leonístico, 
se tivesse que xingar alguém seria o Lions Internacional. Informou que tomará posições firmes 
de Coordenador de DM-LD junto ao Lions Internacional. O Mestre de Cerimonias PCC Helso 
Weber De Oliveira, falou sobre a organização do ambiente do evento, destacou o trabalho do 
profissional Júlio pelo som, ajustes dos microfones e data show, principalmente durante as 
apresentações dos palestrantes, assessores, músicas e mensagens. Destacou o trabalho da 
Diretora Social do DM-LD CaL Nara Lúcia Fin de Oliveira e o CL Odelir pelos cuidados com a mesa 
de honra. Solicito uma salva de palmas para o casal pelo belíssimo trabalho desenvolvido neste 
evento. Falou da alegria de reencontrar IPCC Edward Lago de Macedo, grande líder do 
movimento e amigo pessoal de muitos anos. 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. O Presidente CC Ari Galera passou a palavra IPCC Edward Lago de Macedo, agradeceu 
a todos, principalmente o Presidente CC Ari Galera, CaL Sandra Galera e PCC Douglas de 
Mendonça Thompson que deram todo apoio para realização do evento GMT e GLT na Primeira 
Reunião do Conselho de Governadores. Agradeceu os organizadores do evento, o anfitrião PCC 
Jorge Carlos Lehmann e DM Sônia, 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes e PCC Nilton Tadanori 
Kinoshita e os Coordenadores GMT e GLT do DM-LD que acompanharam a reunião realizada 
com os Assessores Distritais. Reunião produtiva que trarão muitos resultados, criamos um 
desafio operacional da GLT com colaboração dos Assessores, acreditamos no sucesso e se der 
resultado iremos implantar em todos do Distritos Múltiplos do Brasil. O desafio Governadores é 
que aceitem diminuir o fardo da mochila com que vocês subiram a montanha do 
desenvolvimento da liderança. Pactuamos com todos os Assessores, eles irão desenvolver 
trabalhos dentro do Plano de Ação que vocês informaram ao Lions Internacional. O tempo é 
muito curto, quando encerrar a gestão vocês sentiram isso, não dá para trocar o pneu andando. 
Acreditem nos seus assessores, acreditem neles, revejam com eles os planos. No treinamento 
de área informei que existe um relatório de Lions Internacional da evolução do trabalho. Como 
está? Estão alcançando as metas? O relatório não é policialesco, é um caminho, uma orientação. 
O relatório é sintetizado, as informações serão coletadas pelos Assessores e serão repassados a 
meus cuidados. Governadores repassam a seus Assessores o trabalho da operacionalização do 
relatório. Este é o desafio, aceitam a ajuda dos Assessores GLT no plano de ação. Alguns 
comentam que a GMT não tem relatório, realmente não existe, o produto da GMT é aferido na 
estatística, nos mapas e resultados. Informo que a partir deste ano os Coordenadores e 
Assessores de GMT/GLT irão participar do treinamento de área. No Brasil não temos competição 
entre Coordenadores GMT e GLT, em algumas áreas existem, quem perde com esta competição 
é o Leonismo, o Distrito e os leões. Presidente CC Ari Galera agradeço a oportunidade de 
participar deste evento,  justificou enfrentar o frio de Londrina/PR  já que no nordeste o clima é 



 

 

 
 
 
 
mais agradável. Agradeço a todos pela recepção. Como comentou a DG Luciana Maria de Abreu 
Bernardino, saio feliz e agradecido. Muito obrigado. Na sequência CC Ari Galera fez alguns 
agradecimentos. Convidou a Coordenadora do Evento 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes para 
receber o Certificado de Reconhecimento pelo seu trabalho, dedicação, envolvimento e 
preocupação em dar conforto a todos, juntamente com o Governador PCC Jorge Carlos 
Lehmann, DM Sônia Lehmann e PCC Nilton Tadanori Kinoshita. Umas das preocupações era o 
contrato de alimentação do Hotel, houve várias negociações e com a colaboração de todos 
conseguimos cumprir.  Após convidou o PCC Nilton Tadanori Kinoshita Palestrante para receber 
a pasta de Assessor de Gestão de Conhecimento e o Certificado de Reconhecimento pela sua 
dedicação e palestra apresentada no evento. Seguindo, agradeceu o Governador anfitrião PCC 
Jorge Carlos Lehmann por toda dedicação e preocupação. A infraestrutura oferecida foi 
excelente. Após agradeceu o profissional Júlio pelo excelente trabalho, pela qualidade sonora, 
microfones, telão e músicas. Tudo que foi planejado saiu em perfeita sintonia. Na sequência 
agradeceu profundamente a Diretora Social do DM-LD CaL Nara Lúcia Fin de Oliveira e o CL 
Odelir Ramos de Oliveira pelo trabalho e dedicação. Elogiou a decoração do ambiente no 
restaurante com o vaso de flores brancas, tudo organizado em Chapecó juntamente com a CaL 
Sandra Galera, CaL Katiuscia B. Kreutz e DG Irma Gross Casagrande. Comentou que cadastrou 
todos os clubes do DMLD para enviar uma mensagem no dia do aniversário. Após agradeceu a 
Secretária PDG Renate Hass pela dedicação e competência, e agradeceu a Secretaria Adjunta 
CaL Katiuscia B. Kreutz pela dedicação de coletar em sessão plenária assinatura dos 
participantes. Na sequência agradeceu a Tesoureira CaL Joice Maria Ikert pela dedicação, 
competência e preocupação com o setor financeiro do DM-LD com Assessoria do PCC Orley 
Orley Ademar Ikert. Após agradeceu a Comissão Editorial da Revista LION a CaL Rosi Scariot Zatta 
e CL Rid Eloi Zatta. Informou que a CaL Rosi Scariot Zatta foi responsável pela elaboração, criação 
e desenvolvimento da agenda. Enviou e-mail solicitando todas as informações como fotos e 
atualização de endereços. Neste evento está tirando fotografias e divulgando no facebook.  Na 
sequência agradeceu os Ex Governadores do Distrito LD-8 que estão presente no evento: PDG 
Allan E. Kreutz, PDG Renate Hass, PDG Albio Schidd Filho, PDG Claudio Pedro Utzig, PCC Orley 
Ademar Ikert e PDG Flori José Abello. Eles assumiram compromisso de apoiar, dar suporte e 
acompanhar em todas as reuniões. Após agradeceu todos os companheiros do Distrito LD-8 que 
estão presente no evento e provavelmente estarão presentes em Canela/RS. Agradecimento 
especial CaL Sandra Galera pela sua preocupação e dedicação. Todos companheiros que estão 
hospedados no hotel receberam uma lembrança. Essa é uma das preocupações dela, feito com 
muito carinho, dedicação, por agradecer a presença de cada um de vocês. Após agradeceu todos 
Assessores, Colaboradores e Coordenadores que se manifestaram neste evento e transmitiram 
muitas informações. Na sequência agradeceu o amigo IPCC Edward Lago de Macedo pela 
presença em todo evento e trazendo informações brilhantes. Agradecimento especial ao 
Colegiado AL 2016/2017, comentou que em vinte dias realizou quatro visitas.  Participou de 
quatro encontros Distritais nos Distritos: LD-4 em Santa Maria/RS, LD-7 Carazinho/RS, LD-8 
Concordia/SC e LD-1 Ponta Grossa/PR, todos muito emocionantes. Recordou quando o IPCC 
João Péricles Goulart comentou da emoção de presidir o Conselho de Governadores. Falou da 
confiança, apoio e sinergia do grupo. Podem ter certeza para surpresas até o fim do nosso 
mandato. Em seguida agradeceu a Deus e todos os companheiros que participaram do evento, 
desejou um retorno abençoado e que todos encontrem em seus lares tudo como deixaram. 
Desejou Feliz Dia dos Pais a todos os companheiros, comentou que muitos não poderam 
comemorar com seus filhos devido a distancia, que deixaram seus lares para participarem como 
voluntario deste grande evento. Na sequência convidou todos para participarem da Segunda 
Reunião do Conselho  de  Governadores em será realizada na cidade de Canela/RS nos dias três, 



 

 

 
 
 
 
quatro e cinco de março de dois mil e dezesseis. Encerrando o evento o CC Ari Galera convidou 
o Colegiado para fazer um círculo no centro, onde mostramos união, e convido todos os 
presentes para fazermos 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! Que esta nossa união demonstrada ao longo da nossa caminhada surta os 
frutos que projetamos e planejamos, e que Deus nos abençoe em nossa caminhada. Solicitou, 
em silencio, referência ao Pavilhão Nacional e para encerrar a reunião 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.  
 
 
 
 

CC Ari Galera    PDG Renate Hass 
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