
 

 

 
 
 
 
 

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. 
 

PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA 
 

Aos três 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 oito e trinta horas teve início a Primeira Sessão Plenária 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; 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 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. Composta a Mesa, o Presidente do CG DM-LD, CC Ari Galera procedeu a Abertura 
da Primeira Sessão Plenária da 2ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD 
do Ano Leonístico 2016/2017 com a seguinte mensagem “Estamos vivendo nosso Centenário, 
temos ainda mais provas que Clubes sobrevivem com serviços, pois sabemos que o 
compromisso que assumimos de servir ao próximo é o que nos tornou e nos mantem como 
líderes globais em serviço humanitários. Apoiados uns aos outros, Leões e LEO, com a mesma 
mentalidade participativa, o mesmo espírito de servir, com a colaboração e compreensão, 
motivação e otimismo constante, haveremos de fazer da nossa Fé o maior instrumento da 
solidariedade e apoio aos desiguais. Sempre olhando para frente e para alto com FOCO, FORÇA 
E FÉ”.  Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaro aberto os 
trabalhos desta Primeira Sessão Plenária da Segunda Reunião do Conselho de Governadores do 
 



 

 

 
 
 
 
 
DM-LD AL 2016.2017. Na sequência convidou a DG Marilene Tomkoski de Oliveria para proferir 
a Invocação à Deus. Após, o Presidente convidou a todos para cantar a primeira estrofe e 
estribilho do Hino à Bandeira. Na sequência, designou o PCC Helso Weber de Oliveira 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 a Secretária PDG Renate 
Hass para verificação do quórum que informou presença de 100% dos membros do Conselho de 
Governadores do DM-LD. Após mencionou os Dirigentes que justificaram suas ausências: PCC 
Olímpio Moritz; IPDG Roberto Itamar Farias; PDG Eitor Zilio e C.LEO Luana Uberti Presidente do 
Distrito LEO LD-8.  Em seguida convidou a PDG Renate Hass Secretária a leitura, discussão e 
votação das atas da Primeira Reunião do Conselho de Governadores AL 2016/2017. O PCC Helso 
W. de Oliveira solicitou a dispensa da leitura das Atas uma vez que as mesmas foram 
encaminhadas previamente por e-mail a todos os interessados. O Presidente colocou em 
discussão a dispensa da leitura das Atas, não havendo manifestação, colocou em votação, 
aprovada pelo Colegiado.  Após, o Presidente CC Ari Galera colocou em discussão o conteúdo 
das Atas da Primeira Reunião do Conselho de Governadores AL 2016/2017, o DG Luiz Ângelo 
Cirimbelli solicitou alteração no relatório que apresentou em Londrina, informou que o Distrito 
LD-9 tem cinquenta quatro clubes e a Segunda Reunião do Conselho de Governadores foi 
realizado em Siderópolis. Não havendo mais manifestação, colocou em votação, aprovada pelo 
Colegiado. Na sequência a Secretária PDG Renate Hass distribuiu as pastas e os processos para 
as Comissões Técnicas. Solicitou a Comissão de Finanças e Auditoria quando terminar a análise 
dos processos entregar a pasta para o Conselho Fiscal.  Na sequencia o Mestre de Cerimônia 
convidou o Assessor de Estatutos e Regulamentos do DM-LD CL Ranolfo Vieira e Assessor 
Jurídico IPCC João Péricles Goulart para apresentar a proposta de Alteração do Estatuto e 
Regimento Interno do DM-LD. CL Ranoldo Vieira saudou a todos, informou que o CC Ari Galera 
incumbiu ele de fazer um estudo seguindo as orientações internacionais. Recebeu várias 
sugestões, algumas deveriam ser colocadas, outras excluídas e algumas alterações de redação. 
Respondeu aos remetentes e isso resultou este projeto que deverá ser submetido a deliberação 
do Conselho de Governadores. Este projeto também foi enviado para os Assessores Jurídicos 
IPCC João Péricles Goulart e PDG Claudio Pedro Utzig. Informou que só existem duas formas de 
alteração: 1) Quinze Clubes de Distrito aprovam em suas Convenções e remetam para o Distrito 
Múltiplo e com parecer favorável do Conselho de Governadores vai para Convenção. 2) O 
Conselho de Governador propõem a Convenção e a Convenção delibera vota a favor ou contra. 
Falou que nesta 2ª Reunião do Conselho de Governadores deverá sair o projeto definitivo que 
deverá ser encaminhado para Convenção do Distrito Múltiplo em maio/2017. Os convencionais 
ou delegados não podem apresentar emendas ou propor modificações. A convenção segundo 
nosso estatuto e do Lions Internacional dirá sim ou não. Por isso trago a justificativa que alguns 
assuntos polêmicos que não estão devidamente equacionados dentro do nosso Distrito 
Múltiplo, não seja incluídos no projeto, mais parte falaremos a respeito. Na sequencia o IPCC 
João Péricles Goulart, e manifestou, cumprimentou a todos, falou da posição da Assessoria 
Jurídica no sentido de acompanhar inicialmente a sugestão do CL Ranolfo Vieira, até porque o 
poder inicial é do Conselho de Governadores, eles que vão analisar detalhamento todas as 
modificações e alterações que são de ordem eminentemente complementares, ou seja, 
complementado o que a Diretoria do Lions Internacional repassa e adaptando ao estatuto. Para 
modificar o estatuto a necessidade de aspectos técnicos e jurídicos. Só o Conselho tem o poder 
de levar sugestões de alteração de estatuto para Convenção. Lembrou que também tem 
alterações no Regimento Interno, que deverá ser analisado. Sugeriu ao CC Ari Galera que fizesse 
uma resolução indicando uma comissão técnica para discutir a questão do orçamento do DMLD. 



 

 

 
 
 
 
 
Comentou só quem passou e quem está passando na Presidente do DM-LD sabe da dificuldade 
de trabalhar com o orçamento na forma que se encontra. A Tesoureira CaL Joice Maria Ikert está 
tendo várias dificuldades de adaptação seguindo as normas estatutárias. Também a necessidade 
de criar normas de execução orçamentaria, que permita remanejar verbas dentro do grupo de 
despesas que muitas vezes o próprio Presidente possa fazer, e outras que depende da 
autorização do Conselho de Governadores. Tudo isso precisamos estudar com carinho e que o 
Conselho tenha elementos para estudar. Na sequencia o CL Ranolfo Vieira comentou vários 
assuntos: 1) Analise do projeto: A análise partiu das informações Internacionais antigas e atuais 
em relação aos estatutos do Distrito Múltiplo. O Lions Internacional dizia que os Distritos se 
organizariam de acordo com seus estatutos e regulamentos obedecendo as normas e resoluções 
da Diretoria Internacional. Hoje este dispositivo não está mais no estatuto. O Lions Internacional 
respeita sempre as peculiaridades locais sem entre tanto descuidar da unidade da organização 
unitária. O problema que surgiu nos nossos Distritos de um tempo para cá é mais com relação 
ao uso de termos (nomenclaturas). Até 2006 não havia Estatuto Padrão para Distrito, somente 
para Clubes, o 1º estatuto foi publicado em inglês, posteriormente traduzido para as demais 
línguas oficiais.  Mais recentemente a Diretoria Internacional declarou este estatuto padrão será 
RECOMENDADO para os Distritos obedecendo terminadas normas. Hoje é fácil consultar na 
internet, normas sombreadas em amarelo obrigatórios para os Distritos, normas sombreadas 
em cinza são inovações e sem sombras são recomendáveis. Chamo atenção às peculiaridades 
locais que há sempre na legislação de cada País. Um Distrito de Lions Clubes precisa submeter 
as leis de cada País, nós temos o código civil, normas especificas a respeito do estatuto devem 
obrigatoriamente ser incluídas sob pena de ser nulo. Nulo precisa de uma declaração de 
nulidade ou anulabilidade e esta declaração tem tempo de prescrição. Existem uma serie de 
estatuto que não obedecem o código civil, estão registrado e vão continuar registrados, e tudo 
continua funcionando desde que atendidos a disposição da Receita Federal, o restante se dá um 
jeito. 2) Tradução: Sabemos que a primeira língua é inglês, sempre se falou e na última reunião 
internacional em outubro/2016 REAFIRMOU em relação as notas(divulgações) a Convenção 
Internacional as propostas de emendas o prazo vale a partir da publicação em inglês, em tempo 
oportuno será divulgado nas demais línguas oficiais, ou seja, isso não impede que seja levado 
para o Convenção, por que o que vale sempre é data oficial em inglês. No manual de normas 
internacionais no artigo 20, letra J número 04, este artigo não está abrindo na tradução em 
português, tem que procurar o inglês ou espanhol, que as publicações devem ser submetidas as 
pessoas idôneas para autenticar a tradução. Não quer dizer que a tradução esteja errada, pode 
ocorrer que a tradução não esteja adequada com os usos e costumes locais, que as vezes são 
motivos de chacotas. Exemplo: Chefe Zona é Presidente de Divisão, o que ocorreu no Brasil. 
Fundados os Lions Clubes apareceu os Distritos sem estatuto padrão. Elaboraram os estatutos 
em inglês e depois nas outras nas línguas oficiais.  Palavra Cabinet (Gabinete) significa tudo que 
significa em português inclusive Conselho.  Gabinete ou Conselho Administrativo se refere ao 
Conselho. Isso se consolidou uma nomenclatura, que posteriormente com as traduções se fez 
tradução sem levar em conta o que já existia. Disso resultou essa preocupação que nós temos 
que obedecer rigorosamente a nomenclatura que está na tradução português publicada pelo 
Lions Internacional, disso pode surgir alguma dificuldade. Quando a Diretoria Internacional fala 
em normas obrigatórias, as proposições não abrangem nome dos órgãos a composição previstas 
por Lions Internacional, exerçam atividade que o Lions Internacional diz que tem que exercer, o 
nome que se dá não tem a importância, mas de qualquer modo a 1ª inclinação do projeto hora 
em discussão é exatamente possibilitar que os Distritos digam se querem continuar chamando 
de Conselho Distrital ou Gabinete Distrital. Lembro que desde a 1ª versão do estatuto de Distrito 



 

 

 
 
 
 
 
o Lions Internacional chamou de Cabinet, e no Brasil optamos em chamar por Conselho Distrital. 
Verifiquei os estatutos dos outros Distritos Múltiplos a maioria continua usando Conselho 
Distrital. Após todas estas considerações, o projeto de estudo foi encaminhado para o Conselho 
de Governadores e as principais lideranças do DM-LD com ampla divulgação no site do Distrito 
Múltiplo LD. Quanto ao estatuto do Distrito Múltiplo o Lions Internacional deixa bem claro que 
é RECOMENDADO adotar o modelo com as peculiaridades locais. Já os Distritos DEVEM 
OBEDECER o estatuto do Distrito Múltiplo e Estatuto e Regulamento do Lions Internacional, isso 
também está claro em notas as manifestações da Diretoria Internacional, que o estatuto do 
Distrito não pode contrariar o estatuto do Distrito Múltiplo. Principais alterações proposta no 
Estatuto do Distrito Múltiplo LD:  artigos: 09, 15, 18, 19, 28, 29, 37 e 40. Quanto as principais 
alterações são neste artigos, o restante se mudou alguma redação ou deixou exatamente com 
estavam. Questão polemica: Alternância da Presidência do DM-LD. CL Ranolfo Vieira realizei 
uma pesquisa nos meus arquivos, encontrei 04 a 05 proposições oficiais que vieram ao Conselho, 
inclusive uma do PDG Carlos Guilherme Reinhardt, que me manifestei, que se retirasse o artigo 
referente a alternância, ou seja, vamos permitir que qualquer liderança de qualquer Distrito 
concorra a Presidência do Conselho. Outra do PCC Orley Ademar Ikert, fez um estudo de tal 
modo que Rio Grande do Sul e Santa Catarina conduzissem a Presidência por duas vezes dentro 
dos nove anos. Recebi uma da PDG Alvair Portela de Andrade e PDG Joaquim Correa Santos 
Rocha sendo que a alternância fosse por distrito e não por Estado. Por ser uma matéria polemica 
acredito que não é viável que o Conselho hoje remetesse neste projeto mudança no critério de 
alternância, porque isso iria implicar em não aprovação do estatuto, claro se o Conselho assim 
entender. No Artigo 18 fala sobre o Regimento Interno das Convenções, o modelo remetido é 
praticamente o mesmo que apresentamos toda veze para ser aprovado no início da Convenção. 
O modelo do projeto, se aprovado ficará vinculado ao estatuto, estaríamos sanando as 
dificuldades que temos com os prazos das proposições enviadas ao Conselho. IPCC João Péricles 
Goulart comentou sobre a eleição do Presidente do Conselho de Governadores, uma vez 
mantido no sistema atual, eventuais modificações teríamos que verificar ROBERT'S RULES e 
entender melhor o processo, até porque já temos eleita a 2ª Vice-Presidente, só valeria daqui a 
três anos. Assim encerramos nossa apresentação e estamos à disposição para eventuais 
perguntas. O CC Ari Galera agradeceu a explanação e explicações elaboradas pelos Assessores, 
abriu espaço para trocar algumas informações, sugerir algumas ideias e levantar algumas 
perguntas que poderiam ser formuladas pelo Colegiado e pela plateia.  Manifestações: 1) DG 
Marco Tulio Vargas: Convocou a Comissão Técnica de Estatuto e Regulamentos para se reunirem 
no final da tarde e convidou os Assessores CL Ranolfo Vieira e IPCC João Péricles Goulart para 
discutirem todas estas sugestões. 2) CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo Assessor de Informática 
e Comunicação On-line, falou que o assunto é complexo, o acompanhamento de todo projeto 
pode ser feito on-line no site do DM-LD, a matéria foi divulgada tanto no site como no facebook 
do DM-LD e se tiver alguma alteração do projeto que seja repassado para atualização e 
divulgação, para que na Convenção os delegados possam tomar suas decisões. 3) PDG Celito 
Schlickmann, três considerações: a) Art. 40 Saldo de Convenção. Precisamos usar o bom senso, 
quem promove convenção vai em busca de patrocínios, provavelmente vai quer ficar com o 
saldo, a outra se tiver ônus quem vai pagar esta conta? b) Referente a prestação de contas da 
Convenção não teríamos que fazer duas prestações? Uma com o repasse do DM-LD e outra dos 
patrocínios? Para ficar claro a prestação do fundo de Convenção.  c) Fundo Comum: hoje temos 
no orçamento do DM-LD no início da gestão um fundo com valor elevado. Qual é a 
regulamentação para uso deste dinheiro? O Presidente tem a prerrogativa para usar este 
recurso. Aonde?  Como?  Quando?  IPCC João Péricles Goulart se manifestou referente ao saldo 



 

 

 
 
 
 
 
de Convenção e prestação de conta. Saldo de Convenção: Informou que o Distrito LD-1 aplica a 
muito tempo que o Clube que realizada a Convenção fica com o saldo e se tiver ônus assume. 
Quanto a prestação, ele falou que fundo de convenção do DM-LD é uma conta e fundo de 
patrocínio é outra conta. Entretanto teríamos que verificar se é questão estatutária ou 
regimental. Acredita que pode ser regulamenta no Regimento Interno de Convenção. CL Ranolfo 
Vieira comentou sobre o Fundo de Convenção: Tanto o estatuto internacional padrão do Distrito 
Múltiplo e Distrito é recomendação. O fundo de convenção está na proposição facultativa, isso 
é não é obrigatório. 4) PDG Carlos Guilherme Reinhardt, elogiou a alteração do estatuto e 
regime, ficou em dúvida se são diversas alterações estatutárias no estatuto vigente, se é uma 
consolidação ou aprovação de um novo estatuto. Se for alteração o Conselho tem capacidade 
de aprovar e acompanhar. Se for consolidação ou estatuto novo a regra adotada ROBERT'S 
RULES precisa ser amplamente divulgado para todos os clubes como foi feito na alteração que 
aconteceu em Balneario Camboriu. Entendo que são só alterações pontuais, dai vai só para 
comissão do estatuto e regulamento eles aprovam e vai para convenção. Outro assunto sobre 
temas discutidos, o PCC Douglas de Mendonça Thompson veio conversar comigo na Convenção 
de Santa Maria/RS AL 2011/2012 quando fui Assessor Juridico fizemos dois projeto para mudar 
a escolha de indicar os futuros Vices-Presidentes do DM-LD e um foi aprovado por unanimidade, 
que os Ex-Governadores de Distrito indicariam os Vices-Presidentes. O PCC Orley Ademar Ikert 
indicou o PDG Ari Galera. Mas os 1º e 2º Vices-Presidentes não tiveram esta indicação. Em 
principio teriamos problemas com o 1º e 2º Vices-Presidentes que não foram eleitos dentro do 
critério que foi aprovado na Convenção de Santa Maria/RS, uma resolução quando aprovada é 
anexada ao estatuto. CL Ranolfo Vieria comentou:  a) Quanto a alternancia como comentei é 
polemico, por isso não deveria ser incluido no estatuto atual. B) Sobre a resolução da Convenção 
de Santa Maria/RS esta materia é intra-estatutaria, ela não se inscreve diretamente no estatuto 
onde fala da alternancia, deve ser resolvido intra-estatutariamente, se continuarmos fazendo 
indicação como está sendo feito não fere o estatuto, e se tiver qualquer reclamação eventual 
vale o estatuto devidamente registrado. c) Sobre a alteração estatutária é um novo texto, quase 
uma consolidadação, se resume em emendas, se pretende seguir o que vigore no estatuto 
internacional e a lei codigo civil. d) A Comissão Tecnica do Estatuto e Regulamento do DM-LD 
poderá propor emendas, que serão discutidadas, aprovadas, terão um novo texto, serão 
duplicadas e remetidas a Convenção. 5) 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes comentou sobre a 
indicação do 3º Vice-Presidente DM-LD, se não seria o caso de já introduzir no artigo 19 a figura 
3º Vice-Presidente. Porque hoje já temos o 3º Presidente Internacional, alguns Distritos e Clubes 
já estão introduzindo os Terceiros indicados. CL Ranolfo Vieira comentou: antigamente só tinha 
a figura Governador, alguns Distritos tinham dificuldade de indicar, tivemos um caso na 
Convenção de Canela que tivemos que buscar o indicado em casa, reestabelecer a plenária e 
votar. Depois o Lions Internacional criou a figura Governador Adjunto, Vice-Governador e mais 
tarde o 2º Vice-Governador. Os Distritos já estavam indicando o cargo de 2º Vice-Governador, 
mas oficialmente no Lions Internacional não existia.  Historicamente o Lions Internacional leva 
dois anos para reconhecer um cargo oficial. Oficialmente sobre os 3º Vice-Governadores não 
existe nada publicado. Não vejo porque criar a figura 3º Vice-Presidente. Outro assunto: no 
estatuto padrão do Lions Internacional não prevê Vice-Presidente para o Conselho de 
Governadores. Só tem um lugar escrito Vice-Presidente. Mas deixa a orientação que os Distritos 
Múltiplos podem criar a figura Vice-Presidente. Para o Lions Internacional só vale a figura 
Presidente. Recentemente o Lions Internacional colocou novamente no estatuto padrão que o 
Presidente  do  Conselho  pode ser um membro atual do Colegiado  ou um Ex-Governador eleito 
 



 

 

 
 
 
 
 
pelo próprio Conselho. Tira da Convenção “entre aspas” o poder de eleger o Presidente do 
Distrito Múltiplo. Por enquanto está colocado no aspecto facultativo. 6) PCC Helso de Weber de 
Oliveria: Dois assuntos: a) Prestação de contas da Convenção. No AL PCC Claudio Rogério 
Mendes fui Diretor da Convenção, tivemos o cuidado de prestar conta com a verba do Conselho 
e segundo relatório com verbas de patrocinadores. Pergunta é obrigatório a prestação de contas 
dos patrocínios? IPCC João Péricles Goulart se manifestou por questão ética e de leonística a 
prestação de contas tem que ser integral. CL Ranolfo Vieira se manifestou prestação de contas 
é muito importante, o Conselho Fiscal deve dar o parecer, com isso o Conselho vai saber de onde 
veio os fundos da Convenção. Outra é questão de ética. b) Segundo questionamento: Escolha 
do Presidente do Distrito Múltiplo, precisamos ter cuidado, o mais velhos lembram das brigas 
por causa do sistema de rodízio da escolha do Presidente. 7) DG Maria de Lourdes Schardong 
Gobbi: parabenizou o CL Ranolfo Vieira pelo trabalho, falou que todos os Governadores 
receberam as alterações sugeridas, mas que tiveram pouco tempo para trocar de opiniões. 
Exemplo faço parte da Comissão de Finanças e Auditoria não ficou bem claro sobre a sobra de 
recursos. Entendo que as sobras deveriam ficar para o Distrito Múltiplo. Outro assunto: Fundo 
de Reserva se existe este recurso significativo como devemos proceder a partir desta 
atualização? Outro assunto: Preservação de associado e Clubes com mais de 20 associados 
(clube regular):  Se cobramos dos novos associados fidelização, parece que no estatuto faltam 
algumas regras. Exemplo: Clube com menos de 20 associados não pode indicar Governador de 
Distrito. No FOLAC solicitamos informações e todos comentaram que Líderes não podem 
assumir função se o clube não estiver regular, isso é, com mais de 20 associados. Isso também 
deveria ocorrer com os Distritos, que Distrito não tiver o mínimo de 1.250 associados não 
poderiam indicar o Presidente do Distrito Múltiplo. Parece CL Ranolfo Vieira que precisamos 
avançar um pouco mais no nosso estatuto. Outro assunto rodizio do Presidente do Distrito 
Múltiplo, é injusto que Distrito que tem o maior número de clubes e associados só assume a 
cada 12 anos a presidência. São questões injustas no nosso estatuto que preocupa. CL Ranolfo 
se manifestou: Entendo que o estatuto tem que ter o mínimo regras possíveis, deve ser quem 
nem a Constituição América. Sobre os número de Associados: Todo Lions Clube em gozo do seu 
direito só estará irregular na Associação se estiver em status quo. Enquanto estiver valendo a 
carta constitutiva é um clube regular. O estatuto não pode cortar estes direitos. 8) PID Edisson 
Karnopp, se manifestou parabenizou o CL Ranolfo Vieira e IPCC João Péricles Goulart. Lembrou 
a todos que somos uma Associação Internacional de Lions Clubes e não de Distrito, Regiões ou 
Distrito Múltiplo. Todos os cargos foram criamos depois que foi criado a figura Governador. A 
falta de regras vem se ampliando com o passar dos tempos. Parece que temos dificuldade em 
responder sobre clube mesmo de 20 associados e distritos menos de 1.250 associados. Falou 
que tem dificuldade de responder sobre a alternância do Presidente Distrito Múltiplo, sobre a 
indicação de Diretores Internacionais e Vice-Presidente Internacional. Temos a questão da 
alteração da proposta pelo Lions Internacional de acabar com os Distrito Múltiplo, mas ficou 
decidido que os Distrito Múltiplos que estão funcionado ficam como está. Parece que a alteração 
estatutária podia fluir um pouco mais, precisamos sempre lembrar que somos uma Associação 
Internacional de Lions Clubes, que tudo que foi criado é para ajudar a existência dos nossos 
clubes. Os delegados são eles que vão aprovar ou não tudo que estamos discutindo aqui. 
Encerrando do debate o CC Ari Galera se manifestou: 1) Agradeceu o CL Ranolfo Vieira e IPCC 
João Péricles Goulart que elaboraram a sugestão da atualização do novo estatuto. A proposta 
foi encaminhado como uma proposição: Submete ao Conselho de Governadores o projeto de 
atualização do Estatuto do Distrito Múltiplo LD para ser encaminhado à XVIII Convenção do 
Distrito  Múltiplo.  As  sugestões  foram  enviadas   para  todo   Colegiado   e   Ex-Presidentes   do 



 

 

 
 
 
 
 
Conselho, teve ampla divulgação, então todos tiveram tempo hábil para se manifestar e 
encaminhar suas sugestões. A Comissão Técnica de Estatuto e Regulamento poderá sugerir 
mudanças que serão levadas para Convenção de Chapecó. 2) Resultado financeiro da 
Convenção: opinião que os valores recebidos do Distrito Múltiplo sejam realmente aplicados nas 
despesas oriundas da convenção. Os valores de patrocínios nada mais justo, se tiver superávit, 
retornar para a sociedade onde foram levantados estes recursos e aplicar em trabalhos sociais. 
3) Aumento do repasse dos Distritos para Distrito Múltiplo: Na Convenção de Foz do Iguaçu AL 
2015/2016 foi sugerido, após levantamento técnico, depois de 07 anos sem aumento de taxas, 
uma proposta de aumento de R$ 0,25 por mês por associados e não foi aprovado. A sugestão 
dada foi aumento de associados, para não penalizar nenhum Distrito, com isso aumentaria a 
arrecadação. Só que até o momento aconteceu ao contrário, perdemos durante o AL 1.213 
associados e estamos atualmente com 446 associados negativos, estamos sendo duramente 
penalizados pela baixa arrecadação. Tenho custeado muitas despesas. Podem estar 
comentando sobre os mimos que estamos entregando, os mimos também estamos custeando, 
estamos entregando como uma forma de agradecimento pela participação dos companheiros 
nos eventos do nosso ano leonístico. 4) Fundo de Reserva:  Preocupa muito, existe um valor que 
anualmente está sendo acumulado e no estatuto não diz para que serve e como pode ser 
utilizado. Nos próximos dias teremos o Instituto de Penha, os 09 Governadores indicam 07 
associados e pagam a inscrição. O Distrito Múltiplo também precisa repassar um valor R$ 
10.065,00. A proposta que estamos trazendo e a Tesoureira CaL Joice Maria Ikert também vai 
comentar com a Comissão Técnica de Finanças e Auditoria e o Conselho Fiscal para que este 
valor seja retirado do Fundo de Reserva, uma vez que fomos duplamente penalizado por não ter 
sido aprovando o aumento na Convenção de Foz do Iguaçu e o número negativo associados. Se 
for aprovado esta proposta não afetara tanto o nosso caixa. 5) Indicação do 3º Vice-Governador: 
Sugestão da 2 VCC Liza Cristina Ganem Novaes, parece delicado, uma vez indicado o 3º Vice ele 
precisa participar das reuniões do Distrito Múltiplo, terá despesas, serão 3 anos até assumir o 
cargo de Governador e muitos Distritos não tem esta verba no orçamento. Mas nada impede 
que cada Distrito escolha o seu.  6) Sugestão da Alteração do estatuto: Para dar 
encaminhamento da proposta de alteração do Estatuto, solicito ao Colegiado se aprovam as 
alterações sugeridas até o presente momento para ser encaminhado à Comissão Técnica de 
Estatutos e Regulamentos analisar e posteriormente durante sua apresentação apresentar 
alguma sugestão. Quem está de acordo com a aprovação permaneça com está quem discorda 
se levanta. Aprovado. Mestre de Cerimônias pode dar continuidade aos trabalhos desta reunião. 
Convidou o Coordenador do Instituto Regional de Liderança Leonística do DM-LD PCC Douglas 
de Mendonça Thompson. Cumprimento a todos, informou que este AL acontece o 18ª Instituto 
de Liderança, todos sabem quanto custa manter um instituto, precisaríamos fazer um check list 
para saber se estamos aproveitam bem o instituto. O instituto de Penha é um dos instituto de 
Lions Internacional. Atualmente é o Condutor do Seminário, assumiu a Coordenação no lugar o 
PDG Osmar José Vailatti e está praticamente encerrando os trabalhos, porque tem um nome a 
zelar. Que segue as instruções e normas Internacionais para conduzir o instituto. Atualmente o 
instituto só pode ter seis instrutores e tem problemas estruturas. No último instituto levou 06 
meses para pagar as despesas de recursos oriundos da Associação Internacional. Comentou que 
o Distrito LD-4 tem 03 institutos custeado pelo Distrito, por isso estão conseguindo todo este 
equilibrio, com muito trabalho do Governador e Vice-Governadores. Falou que todos precisam 
estar atentos nas mudanças de regras e processo de gestão da Associação Internacional, quem 
não acompanhar as estas mudanças terá dificuldade de acompanhar as ações, os programas do 
 



 

 

 
 
 
 
 
Lions são geradas nas melhores universidades do mundo.  Comentou sobre o whatsapp criado 
com os participantes do instituto de Penha, precisamos saber com quem estamos lidando e o 
nivel de conhecimento de cada um. Estamos preocupados com a idade e pouco tempo leonístico 
de alguns participantes. Esta explanção será feita pelo secretário PDG Vilmar Capanema, as 
regras internacionais nos obrigam ter registros de toda estrutura que ele tem que cuidar. PDG 
Vilmar Capanema, cumprimentou a todos, falou dos 4 institutos: 1º Regional Penha, 2º Leões 
Emergentes para quem ainda não foi Presidente de Clubes. 3º Instituto Leões Avançados para 
dar curso dentro do Distrito. 4º Instituto para Instrutores para dar curso no Distrito Múltiplo.  
Por isso os instrutores do DM-LD são sempre os mesmo, por que eles estão habilitados por Lions 
Internacional.  Informo que toda documentação está pronta, 63 participantes, inclusive os 
certificados, por favor Governadores não alteram mais ninguém, qualquer alteração implica em 
8 folhas, e os titulares estão todos documentamos. Se alguém mais quer participar podem ir lá 
assistir e o alojamento acertar com a pousada. Tudo pronto recebemos semana passada mais 
documentos que precisam ser preenchidos dentro de 30 dias para receber a segunda parcela, o 
Lions Internacional paga 50% do instituto. No instituto será apresentado 8 matérias, todos os 
participantes terão que preencher relatório, e cada relatório tem 3 folhas para preencher. 
Materiais: 1) Fundamentos do Lions; 2) Trabalho em equipes; 3) Diversidade; 4) Gerenciamento 
do tempo; 5) Declaração de missão pessoal; 6) Motivação dos associados; 7) Estabelecimento 
de metas; 8) Questões e oportunidades locais. Após apresentou dos dados demográficos do 
participantes: Cargo, idade, quantos anos de Lions e sexo.  Comentou sobre a idade média dos 
participantes 61.5 anos, estou preocupado, sou Assessor GLT do meu Distrito e estou 
preocupado com a indicação dos participantes. Quem indicou precisa se preocupar e cobrar dos 
participantes. Também comentou sobre os pagamentos da pousada. Na sequência convidou o 
Coordenador Geral do Seminário para Formação de Dirigentes e Lideranças Leonísticas DM-LD 
o PCC Claudio Miessa Rigo. Saudou a todos, comentou que este AL completa o 3º Seminário, 
esta realizado porque conseguiu organizar a definição de um curso que era sua preocupação. 
Conseguiu trazer temas específicos para o exercício do cargo Governador. Tem uma equipe 
bastante ampla, capacitada, a dificuldade escolher inúmeros companheiros capacitados para o 
seminário. Observação para os que vão participar, preocupação das avaliações, precisamos uma 
avalição criteriosa, a base dela é para melhorar a qualidade dos próximos seminários. Se não 
tiver uma avaliação criteriosa o próximo Coordenador não terá condições de melhorar os temas 
e consequentemente a indicação dos expositores, a ideia é que este seminário seja efetivamente 
um seminário de formação, e que tenha as ferramentas básica e necessárias para que os 
Governadores ao assumirem tenham condições de exercer bem os seus cargos. A grade do 
seminário está basicamente definida, este ano vamos ter uma novidade palestra com a Dra. 
Maikelli Simes sobre Longevidade Saudável. Vamos ter um excelente seminário, bastante 
pratico, objetivo e proveitoso. Na sequencia o CC Ari Galera solicitou a palavra para cantar o 
parabéns para os aniversariantes do eventos o Assessor de Clubes em Dificuldades do Distrito 
LD-9 PDG Aido Ortolan que precisa se ausentar e o PCC Helso Weber de Oliveria. Na sequencia 
o Mestre de Cerimonia convidou o Diretor Geral da Convenção do Distrito Múltiplo LD CL Igor 
Antonio Girotto. Cumprimentou a todos, falou da grande alegria e satisfação como Diretor Geral 
da 18ª Convenção do Distrito Múltiplo LD estar mais uma vez apresentando cidade de Chapecó, 
como a sede da Convenção do Centenário, coloquem em suas agendas 04, 05 e 06 de maio de 
2017. Convidou todos os companheiros de Chapecó para se postar em pé, são 05 clubes que 
estarão recepcionando os convencionais, esta equipe está trabalhando diurnamente para 
recepcionar todos muito bem.  Fez  explanação  sobre  a  cidade  de  Chapecó e após apresentou 
 



 

 

 
 
 
 
 
um vídeo. Comentou que todas as informações já estão disponível no site do Distrito Múltiplo 
LD. Visitem a Página e o Facebook da Convenção. Comentou que a Convenção será toda ela no 
Centro de Cultura e Eventos de Chapecó, inclusive as refeições para que convencionais não 
precisam se deslocar do evento.  Entregamos hoje de manhã um folder com a pre-programação, 
quem não recebeu procure a PDG Fátima Simionato Santos, Secretária da Convenção. Levem 
para seus Distritos os folders e divulguem a nossa Convenção. Venham para Chapecó! Venham 
Conosco Comemorar 100 Anos no Caminho do Bem! Muito obrigado. O CC Ari Galera se 
manifestou, comentou sobre a preparação a Convenção, 05 Clubes de Chapecó, 230 associados 
envolvidos e preocupados de oferecer o melhor possível. Abertura quinta-feira de noite o PID 
Dr. Libardo Bastidas Passos fará homenagem ao Time da Chapecoense. O jantar oferecido na 
quinta-feira toda bebida está incluso no valor da refeição. Na sexta-feira à noite teremos o Baile 
do Centenário e da Cidade de Chapecó, belíssimo jantar será oferecido uma taça aos 
participantes e vamos brindar com uma espumante. Acreditamos que todos estarão presentes, 
a equipe está preparada para oferecer um grande evento. Muito obrigado. O Mestre de 
Cerimônia comentou que no aniversário de 50º anos de Chapecó o Assessor do Banco de Saúde 
CL Mirabeau Esquivel Hoppe se apresentou com uma banda, agora no Centenário ele voltará a 
Chapecó. Também quero mencionar quando fui Presidente do DM-LD a minha Convenção foi 
em Chapecó o Diretor o PCC Orley Ademar Ikert e até dormi na casa dele, na época recebi uma 
camisa da Chapecoense, agora com todo este episódio corri no armário, se emocionou. O CC Ari 
Galera pediu para ele quem era o Mestre de Cerimonia da Convenção, não lembrou informou 
que era o CL Ari Galera. Após convidou a Coordenadora da Delegação do DM-LD para a 
Convenção Internacional PDG Ester Giraldi. Cumprimentou a todos, apresentou o relatório do 
período Setembro/16 à Fevereiro 2017. Comentou se tiver mais algum convencional interessado 
em viajar precisa se agilizar porque o Lions Internacional informou que os hotéis estão lotados. 
Já enviou ou vai entregar os tecidos para o uniforme. Está passando todas as informações sobre 
a viagem, passaporte, vistos, vacina, passagens, seguros, camiseta, pins, desfile, mastros, 
delegados, bem como informações do reembolso das despesas. Também será enviado o check 
list das roupas para as malas.  Estamos auxiliando o Coordenador Nacional PCC Fábio de Oliveira 
Filho. Estamos muito felizes porque já temos 74 convencionais inscritos do DM-LD. Encerrou 
agradecendo o apoio de todos vocês. Estamos abertos a novas ideias, mais do que isso, 
precisamos delas. Agradecemos a atenção e estamos à disposição para esclarecimentos. Na 
sequência convidou o Coordenador da Delegação DM-LD para o FOLAC PDG Acir Luiz Siqueira. 
Cumprimentos a todos. Agradeceu o CC Ari Galera pela assessoria, parabenizou o PCC Nadir 
Celívio Klein pelo belíssimo jantar oferecido na abertura da 2ª Reunião do Conselho de 
Governadores. Comentou que iniciou sua participação no FOLAC pelas excursões do Distrito LD-
8, convidada e incentivada pela PDG Renate Hass participou do primeiro FOLAC em Peru 
visitamos Machu Picchu. Depois  participou do FOLAC do México com LD-8 3.500 km de ônibus. 
Também participou com LD-8 no FOLAC do Chile 02 ônibus 9.900 km.  Para quem se interessar 
futuros Governadores conheço caravanas para o FOLAC promovidas pelo Distrito LD-8. 
Enviamos várias informações que foram repassadas pela Secretaria PDG Renate Hass. 
Participantes do FOLAC Guayaquil / Equador 46 participantes, o Distrito com mais participantes 
LD-5 com 15.  Também foram colocadas informações no site do DM-LD, agradeço o CL Carlos 
Eugenio de Melo pela postagem. A delegação brasileira só teve 135 participantes, devido os 
custos. Total inscritos no FOLAC 1.102 companheiros. O Brasil teve a 3ª maior delegação, 
antigamente sempre fomos a primeira. Comentou sobre a Sala da Amizade, campanha da PID 
Rosane Teresinha Jahnke candidata a Vice-Presidente Internacional, apesar dos poucos recursos 
 



 

 

 
 
 
 
 
foi bem proveitosa, conseguimos levar o Presidente Internacional. Comentou sobre a recepção 
no aeroporto e o almoço foi na sede de Clube de Guayaquil, quatro salões enormes e muito 
luxuoso, só temos que parabenizar os organizadores do FOLAC. Em continuidade convidados o  
Assessor de Divulgação de Eventos da Presidência PCC Paulo Pimpão Silva, cumprimentou a 
todos, falou da sua Assessoria que é de divulgar as participações do Presidente do DM-LD CC Ari 
Galera e CaL Sandra. Levar mensagens, definições de metas, visitas, reuniões e seminários, para 
os mais de 15.000 associados do DM-LD. Este trabalho de divulgação tem o propósito de 
despertar o sentimento e exercício do companheirismo em nosso meio. Acreditamos que a 
divulgação dos eventos é a melhor forma de identificar a força do movimento leonístico. 
Precisamos conhecer a marca, a estampa da nossa utilidade, o estandarte da nossa proposta 
que é o serviço humanitário. A marca depois de construída e firmada caracteriza o nosso 
produto. Perguntamos porque o movimento leonístico não descobriu o valor da sua marca? Será 
que a Diretoria Internacional está pecando? Quem visualiza a marca, imediatamente deve ter 
mentalizado a qualidade, a idoneidade da organização e sua confiabilidade, bem como a 
finalidade e a utilidade do produto apresentado.  Devemos lembrar que a afirmação da nossa 
imagem, a nossa marca, depende da oferta da qualidade do nosso produto que é o serviço, e, 
consequentemente, dos benefícios que nos propomos oferecer às comunidades. Companheiros 
e Dirigentes, o leonismo precisa aparecer para crescer e isso só acontecerá com a condução do 
nosso estandarte e o serviço que desenvolvemos.  Presidente CC Ari Galera, com a aprovação 
do Conselho, acreditamos na oportunidade de divulgarmos junto ao Ministro da Justiça e 
Segurança Pública Dr. Osmar Serraglio, a preocupação do leonismo do Sul do Brasil sobre a 
conduta ética, a corrupção e a insegurança que estão corroendo a cidadania e prejudicando os 
destinos da nação, encaminhado desta forma manifestação a respeito. Após o Mestre de 
Cerimonia agradeceu o Presidente CC Ari Galera por ter servido como Mestre de Cerimonias e 
devolveu o colar símbolo da função. O Presidente CC Ari Galera agradeceu o PCC Helso Weber 
De Oliveira pelo excelente trabalho de Mestre de Cerimonias. O PCC Ari Galera lembrou a todos 
que o jantar será livre, para que todos possam dirigir a cidade, fazer passeio e conhecer outros 
ambientes. Na sequencia o CC Ari Galera convidou todos os presentes para participar da 
Segunda Plenária que iniciará as quatorze horas, informou que serão apresentados os relatórios 
dos Governadores. Após convidou a todos para fazer a oração pelo Brasil: Oh! Deus Onipotente, 
princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros, o amor AO PRÓXIMO, ao estudo e 
ao trabalho, para que façamos da nossa Pátria, uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai 
Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja! Solicitou, em silencio, referência ao Pavilhão 
Nacional e encerrou o evento com uma vibrante salva de palmas ao Movimento Leonístico. 
Solicitou para que eu, Secretária do Distrito Múltiplo LD, PDG Renate Hass, lavrasse a presente 
ATA, que segue devidamente assinada pelo Presidente e por mim, Secretária. Canela/RS, aos 
três dias de março de dois mil e dezessete.  
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