
 

 

 

 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 
– ANO LEONÍSTICO 2016/2017, REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2017, EM 

CANELA/RIO GRANDE DO SUL. 
 

SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO 
 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, tendo como local as dependências do 
Klein Ville Hotel, situado na Rua Melvin Jones, nrº 443, na Cidade de Canela, Estado do Rio 
Grande do Sul, às dezenove horas teve início a Sessão Solene de Instalação da 2ª Reunião do 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017. O PCC Helso 
Weber de Oliveira compôs a Mesa Diretora que ficou assim constituída: CC Ari Galera, 
Presidente do CG DM-LD AL 16/17, acompanhado de sua esposa, CaL Sandra Galera; PID Edisson 
Karnopp Diretor Internacional AL 2010/2012 e Líder GMT CA3; Sr. Luciano Mello, Secretário 
Municipal da Fazenda de Canela; DG Evaldo Gomes Rodrigues e DM Nara Terezinha, Governador 
do Distrito LD-2, Distrito anfitrião; 1VCC Luiz Roberto Gobbi; 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes; 
IPCC João Péricles Goulart, Ex-Presidente Imediato e Presidente do Comitê de Honra;  CaL Giane 
Goretti Pereira Rockenbach Presidente Lions Clube Canela; CaL Joice Maria Ikert Tesoureira 
DMLD; PDG Renate Hass Secretária DMLD. Governadores do DM-LD: Governador do Distrito LD-
1 DG Marco Túlio Vargas; Governadora do Distrito LD-3 DG Marilene Tomkoski de Oliveira e PCC 
Helso; Governador do Distrito LD-4 DG Sérgio Luiz Dal Piva e DM Gema; Governadora do Distrito 
LD-5 DG Luciana Maria de Abreu Bernardino e CL Célio José; Governador do Distrito LD-6 PCC 
Jorge Carlos Lehmann e DM Sonia; Governadora do Distrito LD-7 DG Maria de Lourdes 
Schardong Gobbi;  Governadora do Distrito LD- 8 DG Irma Gross Casagrande e CL Wilson; 
Governador do Distrito LD-9 DG Luiz Ângelo Cirimbelli e CaL Maria Salete. Primeiros Vice-
Governadores do DM-LD: Distrito LD-1 VDG Waldir Wessler e CaL Albertina; Distrito LD-2 VDG 
Jardel da Motta Pacheco e CaL Fernanda; Distrito LD-3 VDG Paulo José Almeida e CaL Ana; 
Distrito LD-4 VDG Domingos Plínio Klein e DM Marli; Distrito LD-5 VDG Paulo Roberto Maurici e 
CaL Ligia; Distrito LD-6 VDG Wolney Cesar Rubin e CaL Ivana; Distrito LD-7 VDG Renato Carlos e 
Souza e CaL Jozeli; Distrito LD-8 VDG Etelvino Luiz Festa e DM Helenir; Distrito LD-9 VDG Donato 
Moro e DM Ivone. Segundos Vice-Governadores do DM-LD: Distrito LD-1VDGE Luiz Fernando 
Torres Cardozo e CaL Berenice; Distrito LD-2 VDGE Antoniete da Graça de Lima Frolio e Sr. Luiz; 
Distrito LD-3 VDGE Ilse Terezinha Boelhouwer PDG Valtair; Distrito LD-4 VDGE Ingo Veit e 
Heloisa; Distrito LD-5 VDGE Valdir Reis e CaL Maria Cecilia; Distrito LD-6 VDGE Jacira Martins; 
Distrito LD-7 VDGE Ilceu Adir Ferraz e DM Maria Bernadete; Distrito LD-8 VDGE Ivo Antonio 
Giacometti e CaL Vânia;  Distrito LD-9 VDGE Juraci Aparecida Lamin. Na sequência foram 
mencionados todos os Ex-Presidentes do Conselho de Governadores, o Mestre de Cerimonia 
solicitou que ficassem de pé para receber os aplausos dos presentes. Dando continuidade foi 
mencionado o 1º Vice-Presidente da Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos “L” – 
AGDL – PDG Herrmann Suesenbach. Composta a Mesa, o Presidente do CG DM-LD, CC Ari Galera 
procedeu a Abertura da Sessão Solene de Instalação da 2ª Reunião do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017 com a seguinte mensagem 
“Escolhas ... Altos e baixos... Chegadas e partidas. Muitas pedras pelo caminho. Somos o que 
escolhemos ser. Escolha estar no controle de seu presente e futuro. Escolha fazer sua própria 
história… Escolha expandir suas capacidades. Você ficará mais forte diante da vida. Escolha se 
divertir sempre. Essa é a verdadeira fonte da juventude. Escolha insistir e persistir. Ainda, que 
haja  tropeços  e  quedas.  Escolha  ter  coragem  e  ousadia...   Boa  intenção  nem  sempre  é  o 



 

 

 
 
 
 
 
suficiente. Escolha estar em sintonia com o seu tempo. Tudo muda e é preciso estar preparado 
para novas situações... Escolha aprender e reaprender todos os dias...Sabedoria se conquista 
com paciência, tolerância e tempo... Escolha vencer sem deixar para traz seus valores. Caso 
contrário mais cedo ou mais tarde se arrependerá. Escolha dizer: Obrigado!        Demonstrando 
gratidão conquistamos aliados. Escolha ter paixão e entusiasmo em tudo. Isso fará de você um 
ser humano excepcional. Escolha chegar ao fim de cada dia, com consciência do dever cumprido. 
O sentimento de realização é a melhor recompensa. VOCÊ é essencialmente, fruto de suas 
ESCOLHAS! Então ESCOLHA...Ser o melhor que puder! Obrigado a cada um de vocês que fizeram 
a escolha de estar conosco nesta II Reunião do Conselho de Governadores. Para que possamos 
sair daqui muito mais fortes, muito mais unidos, muito mais experientes, muito mais felizes e 
energizados com calor do abraço e o sorriso de cada um de vocês. E quando olho para frente e 
vejo PDG Arvelino Bini, com 96 anos e a DM Zizinha que fizeram suas escolhas apenas para citar 
alguns de estarem conosco, prestigiando este evento e que já o fizeram também no FOLAC em 
Guayaquil no mês de janeiro. Não tenho palavras para agradecer. Eu só peço a Deus que de 
condições e saúde para que a CaL Sandra, Eu e todos vocês, possamos também chegar nesta 
idade e poder desfrutar destes momentos inesquecíveis e apaixonantes. Obrigado a cada um de 
vocês por estarem aqui”. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, 
declaro aberto os trabalhos desta sessão solene de instalação da Segunda Reunião do Conselho 
de Governadores do DM-LD AL 2016.2017 com a presença marcante de importantes lideranças 
leonísticas, autoridades e associados. Na sequência convidou a CaL Sandra Galera para proferir 
a Invocação à Deus. Antes de proferir a invocação a CaL Sandra comunicou a todos o falecimento 
do Pai do 1VDG Wolney Cesar Rubin do Distrito LD-6, que estava chegando em Canela quando 
recebeu a notícia e retornou imediatamente para sua cidade. Após, o Presidente convidou a 
todos para cantarem o Hino Nacional Brasileiro e o DG Sérgio Luiz Dal Piva para saudar o Pavilhão 
Nacional. Na sequência, designou o PCC Helso Weber de Oliveira para exercer as funções de 
Mestre de Cerimônias. Assumindo a função, o PCC Helso Weber de Oliveira agradeceu a 
incumbência e de imediato passou a palavra para o PDG Pedro Góis M. Viezzer, Coordenador 
Geral do Evento para seu pronunciamento, saudou a todos agradecendo a oportunidade, falou 
que a cidade recebeu mais uma delegação leonística, a Segunda Reunião do Conselho de 
Governadores DM-LD. Que Canela tem a tradição de organizar grandes eventos, vários eventos 
leonísticos, e os convencionais quando retornam já sentem saudades. Lembrou das duas 
Convenção do DM-LD que sediaram, em 2001 quatro mil e cinquenta oito convencionais 
inscritos e em 2009 dois mil e quinhentos e oitenta convencionais inscritos. Agradeceu o PCC 
Nadir Celívio Klein e CaL Rosânia que abriram as portas do Klein Ville Hotel com preços 
subsidiados, oferendo o coquetel de abertura sem custo aos convencionais, e permitindo que o 
jantar de encerramento churrasco de cordeiro oferecido pelos Companheiros de Uruguaiana 
PCC Douglas de Mendonça Thompson e PDG José Sbicigo e complementos patrocinados pelo 
Conselho de Governadores e Distrito LD-2 será oferecido aos convencionais sem custo. 
Agradeceu a presença de todos que é fundamental para o sucesso do evento. Lembrou a todos 
que na sexta-feira e sábado será servido almoço aos convencionais e solicita que todos 
interessados façam sua inscrição na recepção do hotel. Também comunicou que na sexta feira 
a tarde terá um passeio de jardineira em Canela e Gramado patrocinado pelo coordenador, a 
CaL Sandra Galera tem os tickets e o passeio será acompanhado pela CaL Clelia Travi Viezzer. Na 
sequência o Mestre de Cerimonia convidou a 2º Vice-Presidente CG 2VCC Liza Cristina Ganem 
Novaes. Saudou a todos, falou da alegria de estar em Canela, uma grande oportunidade de 
reencontro, discussão debates e aprendizados. Teremos oportunidade de participar de reuniões 
que enriqueceram a nossa gama de conhecimento e planejamento. A palavra ordem é sucessão, 



 

 

 
 
 
 
 
que a passagem do bastão seja planejada, com transparência, com grandes realizações e ações. 
Que o planejamento e os programas sejam exeguiveis para melhoria dos clubes, fortalecer os 
Distritos, para o crescimento e reconhecimento do DM-LD. Sejamos firmes nos nossos 
empreendimentos de buscar grandes realizações para o movimento leonístico. Comentou 
também que este encontro é de muita saudade, falou do fato ocorrido do 1VDG Wolney Cesar 
Rubin do Distrito LD-6 e do PDG Sidnei Aragon dos Santos Distrito LD-3 Assessor de Banco de 
Alimentos com presença constantes das reuniões DM-LD. Lembrou aos Segundos Vices 
Governadores que na sexta-feira à tarde terão reunião do seu Colegiado na Sala Violeta. 
Agradeceu a todos pela receptividade, que sejamos todos felizes em nossos propósitos. Em 
seguida o Mestre de Cerimonia convidou o 1VCC Luiz Roberto Gobbi para deixar a sua 
mensagem. Saudou a todos, falou da alegria de estar novamente reunidos após seis meses, com 
a participação das principais lideranças leonísticas responsáveis pelo desenvolvimento do 
Distrito Múltiplo LD o maior da Área III. Que estes dois dias sejam motivados com bastantes 
reflexões e discussões. Estamos numa época bem conturbada na vida nacional, precisamos 
possuir calma e discernimento para auxiliar nesta fase de transição do nosso País. É uma época 
que jamais imaginariamos passar. Precisamos ter esperança, que tenhamos anos melhores, um 
leonísmo melhor, um leonísmo mais forte, dentro do contexto que está nosso País. Que 
domingo quando voltarmos para casa, façamos com alma leve, animo renovado, para voltarmos 
aos nossos clubes e Distritos com vigor, com trabalho e muito ânimo. Que tenhamos todos uma 
execelente reunião. Na sequência o Mestre de Cerimonia convidou DG Evaldo Gomes Rodrigues, 
Governador do Distrito LD-2, Distrito anfitrião. Saudou a todos, falou do privilegio do Distrito 
LD-2 estar sediando a Segunda Reunião do Conselho Distrital, agradeceu o Presidente CC Ari 
Galera pela confiança depositada. Disse que tem certeza que serão três dias de reuniões 
profícua, que todo Colegiado saíra com animos renovados para dar continuidade na caminhada 
em busca de resultados positivos para o leonísmo. Desejou a todos os convencionais uma 
excelente estada, se tiverem alguma folga aproveitem para visitar a cidade de Canela e Gramado 
para curtirem as belezas naturais, os pontos turisticos e a hospitalidade do povo. Encerrou sua 
mensagem com a frase do Padre Antonio Vieira “Nós somos o que fazemos. O que não se faz 
não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos 
apenas duramos.” Em seguida convidou o Sr. Luciano Mello, Secretário Municipal da Fazenda 
de Canela representando o Prefeito Municipal Sr. Constantino Orsolin. Saudou a todos. Lema: 
“Foco, Força e Fé”. Falou da escola que estudou, bairro pobre chamado Canelinha, bairro 
problemático e cheio de dificuldades. Escola pública que foi considerada a pouco tempo a 
melhor escola pública do Brasil. Escola com piscina térmica semiolímpica, com dois centros 
agrícolas, centro ecológico, turno integral que funciona de verdade, e esta escola só chegou ao 
patamar de ser considerada a melhor escola pública do Brasil também pelo trabalho do Lions. O 
Lions teve lá sua sementinha. E hoje representar o Prefeito Municipal Sr. Constantino Orsolin é 
um privilégio, ele pediu desculpas, mas realmente ele não podia faltar ao outro compromisso. 
Não é só um privilégio de representar, é um presente estar convivendo com pessoas que 
plantam sementinha nas suas cidades, nas suas regiões e nos seus Distritos. Quero em nome do 
Prefeito dar as boas-vindas a todos e desejar uma grande reunião a todos. Canela está de braços 
abertos a vocês, obrigado por estarem na nossa cidade. Obrigado a todos. Em continuidade o 
Mestre Cerimonias convidou a PID Edisson Karnopp, Diretor Internacional AL 2010/2012 e Líder 
GMT CA3; Saudou a todos, agradeceu o Sr. Luciano Mello, Secretário Municipal da Fazenda de 
Canela pela menção do trabalho do Lions. Informou ao Sr. Luciano o número de Distritos 
Múltiplos e Clubes no mundo, e que o Brasil tem um milhão e quatrocentos mil associados e que 
sua menção é para este batalhão  de  voluntários.  Disse aos Governadores a razão de estarmos 



 

 

 
 
 
 
em Canela, reunião do Conselho de Governadores é responsabilidade deles, conduzir o 
movimento que brilhantemente está chegando aos cem anos, e que o foco também desta 
reunião é o Centenário. Falou da meta e desafio estipulado para Área III no FOLAC Guayaquil 
Equador de continuar sendo o maior Distrito Múltiplo de Mulheres associadas, atualmente do 
DM-LD tem a média 45%, no mundo o Lions Internacional tem a média de 30%. O Distrito 
Múltiplo LD foi o primeiro e em breve chegará a 50%. Sempre digo que sou uma pessoa feliz 
porque faço parte do Lions. Hoje estamos mais felizes, estamos recebendo a visita Cristina Cater 
de Chicago e sua Mãe Bernadete de São Paulo, que tivemos oportunidade de conhecer através 
empresa United Airlines, quando vamos a Chicago a Cristina tira um dia de folga para 
acompanhar a CaL Rosenete nas suas visitas. Campanha do Centenário: estamos extremamente 
felizes o Presidente Chanceler Bob Corlew está em Lima, Peru, recebendo várias homenagens 
pelo Centenário do Governo, das Prefeituras e Comunidades do Peru. Recentemente esteve no 
Chile. O Presidente e sua Comitiva farão uma visita Machu Picchu, também tivemos 
oportunidade de visitar quando fomos Orador Oficial da Convenção, estiveram presentes 100 
leões uniformizados. Lembrar que dia 04 de março comemoramos o Dia Mundial do Leonismo 
na ONU e nesta oportundiade é entegue o Prêmio do Concurso de Cartaz sobre a Paz do Lions 
para o primeiro colocado, a PID Rosane Terezinha Jahnke está representando o  DM-LD. Em 
seguida leu a carta do Presidente Internacional Chanceler Bob Corlew falando sobre  Centenário, 
da importância de novos associados e clubes para fazer a diferença na vida das pessoas e que 
patrocinando nossos associados e clubes recebem prêmios especiais do Centenário. Agradeceu 
o empenho na expansão de serviço do clube e do Lions Internacional. Elogiou o programa da 
Segunda Reunião do Conselho DM-LD, com certeza sábado sairemos todos embuídos de 
principios e reenergizados pela força do leonísmo, pela expectativa que existe no mundo pelo 
nosso Centenário, honrando as nossas tradições a longo de muito tempo conseguimos manter 
o DM-LD a maior Área III. Precisamos sair felizes no sábado, sejamos produtivos e iluminados, 
porque estamos no leonísmo para sermos felizes, para fazermos felizes os que pedendem de 
nós e só podemos fazer se estamos felizes. Muito obrigado. Após o Mestre de Cerimonias 
agradeceu o Presidente CC Ari Galera por ter servido como Mestre de Cerimonias e devolveu o 
colar símbolo da função. O Presidente CC Ari Galera agradeceu o PCC Helso Weber De Oliveira 
pelo excelente trabalho de Mestre de Cerimonias. Dando continuidade à reunião o CC Ari Galera 
convidou o PID Edisson Karnopp para assumir o comando dos trabalhos para usar a tribuna já 
que o 1VCC Luiz Roberto Gobbi está com problema de deslocamento. Mensagem do Presidente: 
Caros amigos, boa noite a todos. Minha saudação a todas a lideranças já mencionadas pelo 
protocolo, queridos participantes desta Sessão Solene de Abertura do nosso encontro e em 
especial ao Sr. Luciano Mello, Secretário Municipal da Fazenda de Canela desta linda e 
acolhedora cidade de Canela e que nos honra com sua presença. Agradecemos também ao 
Coordenador desta Segunda Reunião do Conselho de Governadores PDG Pedro Góis M. Viezzer 
e CaL Clélia que não mediram esforços para que todos se sintam acolhidos e atendidos com 
alegria e entusiasmo. Agradecer também a toda minha equipe que me acompanha coordenada 
pela CaL Sandra, todos preocupados em receber carinhosamente a cada um de vocês.  
Responsáveis também para deixar este ambiente mais alegre e aconchegante e estarão sempre 
apostos para atender a todos. Ayrton Senna disse certa vez ao conquistar uma de suas 
importantes vitórias: “Quando penso que cheguei ao meu limite; Descubro que tenho forças 
para ir além”. Nosso AL 2016/2017 foi e está sendo um ano de grandes dificuldades, coube a 
nós colegiado essa responsabilidade de enfrentar grandes desafios neste momento difícil e 
conturbado de nosso país. Primeiro lugar pela situação financeira, política e social que assola o 
nosso país, afetando  diretamente  todas  as  pessoas,  trazendo  um  desequilíbrio  nas  finanças 
familiares, tendo que se adaptar à realidade, cortando gastos e nesta realidade os clubes foram 



 

 

 
 
 
 
 
duramente atingidos e os nossos governadores cada vez mais preocupados. Segundo lugar 
enfrentamos eleições municipais, todos sabem que provocam desgastes irreparáveis em muitos 
clubes de cidades de menor expressão e estas consequências estão sendo sentidas em todos os 
distritos e que ainda se mantem até o presente momento. Não há outra saída, senão enfrentar 
com criatividade, coragem e determinação. Sejamos como a água dos rios que nunca discute 
com seus obstáculos, apenas os contornam. Quando a água encontra uma pedra pelo caminho, 
ela não fica histérica, nem parada, ela não perde energia e tempo por causa de um incidente tão 
sem importância. A água se desvia da pedra e segue tranquilamente seu destino. Os desafios 
surgem para que possamos ultrapassá-los, sem desespero. O ser humano é muito maior do que 
os obstáculos. Se alguém colocou pedras em seu caminho, faça como a água, desvie-se desta 
energia negativa, e continue sua caminhada. Todos nós queremos o pódio. Só é grande aquele 
que é humilde. A água não se esforça para ficar nos lugares mais altos. Ela é o melhor exemplo 
do que significa servir. A missão da água é servir. A do Lions também é servir.  Servir significa 
beneficiar, usar nosso talento e conhecimento para colaborar com o desenvolvimento da 
sociedade. Quando descobrimos, que com qualquer trabalho, por mais humilde que ele possa 
ser, podemos servir a humanidade. Restam-nos apenas quatro meses para que possamos, com 
ajuda de todos, recuperar esta situação desconfortável e voltar a crescer neste ano do 
centenário, não simplesmente crescer por crescer, mais sim crescer porque o mundo precisa 
cada vez mais de mãos caridosas, quanto mais cresce a população, mais crescem as dificuldades 
e assim possamos cumprir com os nossos projetos elaborados no início do nosso ano leonístico. 
Não podemos esmorecer jamais. Nós somos movidos pela gratidão e pelo reconhecimento das 
pessoas, este é o nosso troféu que recebemos de milhares de pessoas, todos os dias em 
qualquer parte do mundo. Durante estes sete meses de caminhada, posso garantir para todos 
vocês juntamente com todo nosso colegiado, que estamos nos doando ao máximo, neste ano 
tão importante para o nosso movimento. Cem anos de trabalho, cem anos de muita dedicação 
e doação. Quantas vezes levantamos as mãos para o alto, olhando para o céu, agradecendo as 
conquistas, mas também pedindo ao Grande Arquiteto do Universo para que nos conduza com 
segurança e humildade ao caminho das vitórias. Nós somos os construtores de pontes que ligam 
os povos da terra, pelas mãos da solidariedade. Nós fomos feitos a imagem do criador e como 
criaturas humanas temos que um dia prestar contas das nossas ações. Vamos nos esforçar para 
que ao encerrarmos a nossa missão, tenhamos a oportunidade de haver construído 
positivamente um ambiente mais humanitário. O leonísmo é o nosso veículo e a fé é a nossa 
determinação. Obrigado e bom evento a todos. Após convidou a todos para fazer a oração pelo 
Brasil em uníssono: Oh! Deus Onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós 
brasileiros, o amor AO PRÓXIMO, ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa Pátria, 
uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja! 
Antes de encerrar convidou a todos para acompanhar e cantar a linda mensagem do Roberto 
Carlos “Um milhão de Amigos”. Agradeceu e desejou um excelente jantar oferecido pelo PCC 
Nadir Celívio Klein e CaL Rosânia, lembrou o início da Primeira Plenária sexta-feira pontualmente 
8:30 hs. Solicitou, em silencio, referência ao Pavilhão Nacional e encerrou o evento com uma 
vibrante salva de palmas ao Movimento Leonístico. Solicitou para que eu, Secretária do Distrito 
Múltiplo LD, PDG Renate Hass, lavrasse a presente ATA, que segue devidamente assinada pelo 
Presidente e por mim, Secretária. Canela/RS, aos dois dias de março de dois mil de dezessete.  

 
 
CC Ari Galera    PDG Renate Hass 

                         Presidente DM-LD                                          Secretária DM-LD 


