
 

 

 

 

 

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. 
 

SEGUNDA 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 quatorze horas teve início a Segunda 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. Composta a Mesa, o Presidente do CG DM-LD, CC Ari Galera procedeu 
a Abertura da Segunda Sessão Plenária da 2ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017 com a seguinte mensagem “Se quiser triunfar na vida,  
faça da perseverança a sua melhor amiga; da experiência, o seu conselheiro; da prudência, o seu 
irmão mais velho; e da esperança, o seu anjo da guarda”. Invocando a Deus pela grandeza da 
pátria e a paz entre as pessoas, declaro aberto os trabalhos desta Segunda Sessão Plenária da 
Segunda Reunião do Conselho de Governadores do DM-LD AL 2016.2017. Na sequência, 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. Antes de iniciarmos a 
apresentação dos Relatórios dos Governadores o CC Ari Galera informo os nomes da Comissão 
que elaborará o Manifesto de Canela, PCC Paulo Pimpão Silva, IPCC João Péricles Goulart, CL 
Carlos Eugenio Carneiro De Melo e PDG Rudimar Valente. Dando sequência CC Ari Galera falou 
para o   Colegiado   que  toda  Segunda   Sessão   Plenária  está  reserva  para  apresentação  dos 



 

 

 
 
 
 
 
relatórios dos Governadores conforme foi solicitado na Primeira Reunião do Conselho de 
Governadores em Londrina.  Ficou definido que cada Governador terá vinte minutos para suas 
apresentações. 1) Governador do Distrito LD-9 DG Luiz Ângelo Cirimbelli – Cumprimento a 
todos, fará seu relatório conforme sugestão enviada pelo Conselho de Governadores:  01 – 
Associados: - Número de associados em 01/07/16: 1.516 associados; - Número de associados 
em 28/02/17: 1.464 associados; - Saldo Negativo? 52 associados; - Admissão: 65 e Baixa: 117; - 
Meta de aumento de Associados do Presidente CC Ari Galera vai ser cumprida? Tenho esperança 
que sim. Foram distribuídos 170 kits de novos associados. Nas visitas nossa orientação era de 
que tentássemos recuperar o associado em estado de hibernação. Através da comissão de 
associados, os padrinhos, CCLL e CCaLL influentes procurassem reacender a brasa já quase 
incinerada. Voltar à frequência, havendo débitos, parcela-los consensualmente, anistia 
temporária, enfim, tentar de todas as formas assegurar o associado. Em não havendo êxito, 
baixar nos meses de novembro e dezembro, primeiro semestre leonístico. Promover intensa 
admissão de CCLL já sondados e a sondar suas qualidades de Leão no segundo semestre do ano 
leonístico, principalmente nos meses de março, abril e maio 2017. 02 – Clubes: 54. - Fechou 
algum clube neste AL? Recebi um clube em “status quo”, que acabou fechando, embora tido 
intensa assistência; - Fundou algum clube neste AL? Não; - Meta do Distrito de novos clubes? 02 
– Cidades: Jacinto Machado (onde já teve clube) e Treviso (acompanhados pelos Clubes de 
Criciúma e também a disposição de LC Lauro Muller); - Clubes com menos de 20 associados? 13. 
Estamos na expectativa de diminuir este contingente. Era assunto obrigatório na agenda da 
visita oficial. Cumpre informar que um clube já veterano que foi berço de vários governadores, 
por intermédio de um destes, disse-nos, certa feita, que não colocaria mais além do número 
atual, porque gostavam do número de associados. 11. Se, por ventura alguém viesse a perecer, 
aí sim, admitiria para completar o número 11. Concluo já jocosidade: Se é assim o desejo aplica-
se o aforismo latino; “Sol omnium dierum nondum occidit”, “o fim do mundo não é amanhã, 
anda temos muito que ver, não vimos tudo em leonísmo. - Quais os municípios onde não tem 
Lions Clubes e tem potencial você manteve contato para fundar um Lions? Além dos dois 
citados, há potencial: Santa Rosa do Sul, Praia Grande, Imbituba e Bom Jardim da Serra. 03 - 
Situação Financeira dos clubes: - Número de clubes em dia Lions Internacional ou devedores? 
Todos os clubes pagaram a primeira parcela internacional, devido a mudança do Banco Bradesco 
para Banco Itaú, alguns clubes ainda não conseguiram pagar e outros estão esperando o dólar 
baixar. - Número de clubes devedores com o Distrito? O próximo boleto vence dia 06/março. - 
Algum clube Status Quo? Não. 04 – Relatórios dos Clubes: - Todos os clubes informam o 
movimento de associados e atividades de serviços? Não. Quais as dificuldades? Para sanar a 
situação a secretaria do gabinete alerta sobre a necessidade de informar mensalmente, 
considerando ser fator de eficiência do clube. 05 – O Distrito tem seminário de liderança para 
preparar os futuros integrantes de diretoria? Tem. O Coordenador Distrital GLT PDG Celito 
Schlickmann, com muita eficiência e dedicação reúne, na sede própria do Lions Clube de 
Tubarão, todos os novos eleitos para gerir as diretorias dos clubes, num dia inteiro de estudos, 
palestras, orientações, no início de junho anualmente. Escolhe-se Tubarão, por ser mais central 
para os clubes. 06 – Campanha Centenário. - Estão sendo cumpridas as metas? Sim. Nas 
peculiaridades de cada clube, as metas nas áreas enunciadas pelo Presidente Internacional vem 
sendo atendidas; - Juventude: presenta marcante de C.LEO nas distritais e atividades 
comunitárias; - Saúde: mutirão das saúde, trabalhos com parcerias com as Secretarias 
Municipais, alerta sobre a dengue; Rede Feminina de Combate ao Câncer, presença nos 
Conselhos Municipais e Estaduais; - Visão: estágio final da marcante obra assumida por todos os 
 



 

 

 
 
 
 
 
clubes do Distrito solidários com o Clube de Palhoça na construção do Hospital de Olhos de 
Palhoça, na grande Florianópolis. Os clubes prestam atendimentos aos carentes visuais, com 
doação de óculos e pagamentos de consultas aos oftalmologistas; - Meio Ambiente: concurso 
sobre o meio ambiente, concurso de fotografia, cartaz sobre a paz, plantação de árvores, 
limpezas de margens fluviais e orla marinha, alerta sobre o uso de agrotóxicos, classificação do 
lixo, problemas de alagamentos de ruas urbanas. Presença notável de associados de clubes nos 
encontros, palestras e estudos diocesanos e cooperativas sobre a temática da Campanha da 
Fraternidade 2017 que versa sobre o Meio Ambiente, uma Nova Ecologia. Tema Fraternidade: 
Biomas brasileiros e defesa da vida. Lema: Cultivar e guardar a criação. Estudos da Encíclica do 
Papa Francisco LAUDATO SÍ. Subsídios da CNBB muito esclarecedores sobre a questão da casa 
comum, nossa responsabilidade, o planeta terra. - Todas as cidades tem seu Marco Leonístico 
com o selo do Centenário? Todos têm um, até dois ou mais marcos leonísticos nas entradas e 
centros urbanos, em praças, jardins, em lugares de destaque. Nem todos ainda têm o selo do 
Centenário. 07 –Título de Melvin Jones quantos já foram adquiridos? O Distrito nas Convenções 
Distritais anualmente faz homenagem a três associados, para ex-governadores, para clube mais 
antigo e clubes em dia com a associação. Distrito vai conseguir cumprir a meta? Depende do 
valor que será arrecadado. Como? Através de uma resolução aprovada na 2º RGD de Siderópolis 
aos 19 de novembro de 2016, todos os clubes receberão um boleto no valor de R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais). Não sendo obrigatório seu pagamento. Dependendo do valor 
recebido serão adquiridos títulos Melvin Jones que serão sorteados entre os clubes pagadores. 
Os clubes agraciados dedicarão os títulos a quem lhes interessar. Cumpre ressaltar que é uma 
tarefa muito bem elaborada e executada pelo Diretor Distrital LCIF PDG Silvino Schlickmann. 
Assessoria LCIF: - Projeto de subsídio de emergência para o Lions Clube Tubarão Sul, no valor de 
cinco mil dólares, concedidos pela Fundação. Auxílio às vítimas do vendaval ocorrido dia 16 de 
outubro 2016. Em Tubarão/SC. – Resolução para adquirir Títulos Companheiros Melvin Jones. 
08 – 3ª RGD dia e local.  Será na cidade de São Joaquim dia 11 de março de 2017. Na 
oportunidade a Comunidade promove a Festa da Vindima de Altitude, iniciando aos 03 de março 
até dia 26, havendo grande fluxo de turistas para a colheita da uva, da maça e outras frutas, bem 
como alegres degustações e atrações diversas. 09 – Convenção Distrital, dia, local e Palestrante. 
A 18ª Convenção Distrital acontecerá dias 21 e 22 de abril na cidade de Araranguá Águas Verdes. 
Diretor da Convenção: CL Cláudio Gomes e CaL Dalva Rovaris Gomes. Palestrante: CL Arlindo 
Luiz Totel Disconzi, do Lions Clube de Santiago/RS, com o título: Motivação em Leonísmo. 10 – 
GMT, GLT e CEP (Processo de Excelência de Clube) Quais foram os principais trabalhos 
realizados pelos Assessores Distritais? – GMT: importantes informações a respeito de 
manutenção e admissão. Situação dos clubes em referência a quantidade de associados. 
Campanhas de novos associados. – GLT: Eficientes treinamentos de líderes eleitos dos clubes. 
Reunião com os Presidentes de Divisão. Atuantes presença nas Distritais. 11 – Quantos jovens o 
Distrito encaminhou para o Intercâmbio e Acampamentos Juvenis. 12 - Instituto Regional de 
Liderança Penha quantos associados do seu Distrito vão participar? Vão participar sete 
companheiros, todas as vagas do distrito foram preenchidas, mediante o pagamento de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vão alguns acompanhantes.  13 – Outras informações 
relevantes. – Relevantes foram as visitas aos clubes. Quanta diversidade de ações na unidade 
do servir. Visitas bem programadas, preparadas com esmero numa flexibilização inofensiva aos 
ditames protocolares. A dedicação, o desvelo dado a nós era como um bálsamo perfumoso e 
refrescante após longos itinerários. Isso deixa em nós gratas recordações. Relevante também 
foi o uniforme de honra entregue ao casal presidente de cada clube, o avental. Muitos CCLL e 
CCaLL também receberam por suplicante solicitação. Relevante ainda, humildemente, considero 



 

 

 
 
 
 
 
foi a nossa mensagem discorrendo  sobre  o  lema  “COM FOCO,  FORÇA E FÉ  ESCALEMOS  
NOVAS MONTANHAS.  Caiu como um chuva refrescante e revigorante no ânimo dos clubes. 
Relevante considero também o alerta sobre a figura Domadora, que não venha a enfraquecer. 
Há clubes que não tem mais a mulher como Domadora, todas são Companheiras. Não se 
aumentou o contingente de braços a servir. Simplesmente aumentou-se o pagamento de cotas 
quer distritais, quer internacionais. Agora, quando sai o casal, são dois os associados que 
partem. É um assunto a pensar. Se estiver eu equivocado, ficarei quieto.  É relevante 
sobremaneira a honra de termos sido Salete e eu, Governador no Centenário que com Foco, 
Força e Fé estamos quase no topo da montanha, partilhando esforços com todos vocês, levando 
no peito a bandeira do servir. Apesar das avalanches, a escalada continua. Sia con gli scarponi 
roti, sia con lo zaino pesante, camminiamo sempre in su... avanti... allora. Grazie. Governador 
do Distrito LD-1 DG Marco Túlio Vargas: Cumprimento a todos, fará seu relatório conforme 
sugestão enviada pelo Conselho de Governadores:  01 – Associados: - Número de associados 
em 01/07/16: 1.630 associados. - Número de associados em 28/02/17: 1.569 associados. - Saldo 
Negativo? – 61 associados. - Meta de aumento de Associados do Presidente CC Ari Galera vai 
ser cumprida? Não. Comentário sobre as baixas: no retornou da Convenção Internacional voltou 
todo motivado e não esperava receber o Distrito com tantas baixas. Fez levantamento das baixas 
no mês de julho dos últimos dez anos. Nunca teve tanta baixa como neste AL. No primeiro 
semestre não focou no aumento de associados, o foco foi os clubes desenvolver mais atividades, 
porque muitos clubes ainda faziam muita filantropia. Achou que se os clubes ficassem mais 
visível automaticamente aumentaria o número de associados, mas isso não aconteceu, agora o 
foco é aumento de associados. Lançou campanha premiando os Presidente, Secretários, 
Tesoureiros e Diretor de Associados, percebeu que o Diretor de Associados geralmente é um 
membro figurativo, poucas vezes assume a função. Falou que no Distrito quase tudo depende 
de Governador, fundar clube, que não tem secretário, falta comprometimento dos assessores, 
só consegue contar com 15% dos assessores.  Sempre são os mesmos que estão à frente. 
Consegue contar com o 2º Vice-Governador, mas já não tem o mesmo apoio do 1º Vice-
Governador. Também tem problema com o Assessor GMT. Outro motivo das baixas eleição 
municipal 2 clubes tiveram várias baixas por este motivo e um clube baixou as CCaLL por causa 
do dólar alto. 02 – Clubes: - Número de clubes: 56. - Fechou algum clube neste AL? Não. - 
Fundou algum clube neste AL? 01. - Meta do Distrito de novos clubes? 02. - Clubes com menos 
de 20 associados? 09. - Quais os municípios onde não tem Lions Clubes e tem potencial você 
manteve contato para fundar um Lions? Cidades: Pato Branco, Chopinzinho, Pato Bragado, 
Diamante do Oeste, Irati, Prudentópolis, Cafelândia e Porto Vitória. 03 - Situação Financeira dos 
clubes: - Número de clubes em dia Lions Internacional? - Número de clubes devedores com Lions 
Internacional? - Número de clubes devedores com o Distrito? - Algum clube Status Quo? Não. 
04 – Relatórios dos Clubes. - Todos os clubes informam o movimento de associados e atividades 
de serviços? (Sim/Não) Quais as dificuldades? Todos não, alguns sem comprometimento.  05 – 
O Distrito tem seminário de liderança para preparar os futuros integrantes de diretoria? Sim. 
06 – Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? Todas as cidades tem seu Marco 
Leonístico com o selo do Centenário? A maioria dos clubes está cumprindo a meta, nem todos 
as cidades tem seu marco leonístico. Precisamos saber se vai ter verba para fazer o marco. 07 –
Título de Melvin Jones quantos já foram adquiridos. Temos consorcio mensal mais alguns clubes 
que estão sorteando. Temos 16 devemos chegar a 30 títulos? 11. - Distrito vai conseguir cumprir 
a meta? Não.  08 – 3ª RGD dia e local. - Dia 18/02 em Clevelândia.  09 – Convenção Distrital, 
dia, local e Palestrante. - Dia 07 e 08/abril. Em Curitiba, na Federação das Indústrias do Paraná. 
Palestrante: ID Luiz Geraldo Figueira.   10 – GMT,  GLT  e  CEP  (Processo de Excelência de Clube) 



 

 

 
 
 
 
 
Quais foram os principais trabalhos realizados pelos Assessores Distritais? Divulgação metas do 
Centenário, Coordenação dos encontros leonísticos, oficina de extensão, recebimento e envio 
de intercambistas, apoio a LEO Clubes, participações cívicas, metas do milênio, apoio a terceira 
idade, mutirão da saúde, cartaz sobre a paz. 11 – Quantos jovens o Distrito encaminhou para o 
Intercâmbio e Acampamentos Juvenis? – 06.  12 - Instituto Regional de Liderança Penha 
quantos associados do seu Distrito vão participar? - 07. 13 – Outras informações relevantes. 
Comentou que seria interessante após apresentação de todos Governadoras trocar ideias, 
sugestões, perfil de abrir novos clubes, e solicitou apoio do GML e GLT do DM-LD. Governadora 
do Distrito LD- 8 DG Irma Gross Casagrande: Cumprimentou a todos, fará seu relatório 
conforme sugestão enviada pelo Conselho de Governadores:  01 – Associados: - Número de 
associados em 01/07/16 -  2.635 associados; - Número de associados em 28/02/17 - 2.525 
associados.  - Saldo Negativo? - 183 associados. - Meta de aumento de Associados do Presidente 
CC Ari Galera vai ser cumprida? Certamente a Meta do Presidente Ari Galera não será alcançada, 
mas vamos recuperar as perdas. 02 – Clubes: - Número de clubes: 67 clubes. - Fechou algum 
clube neste AL? – Sim 01 clube. Lions Clube Timbó Grande Reduto do Contestado.  - Fundou 
algum clube neste AL? Não.  -Meta do Distrito de novos clubes? – 01 clube. - Clubes com menos 
de 20 associados? – 09 clubes. - Quais os municípios onde não tem Lions Clubes e tem potencial 
você manteve contato para fundar um Lions?  Cidade de Jaborá, Bandeirantes e Pinhalzinho. 03 
- Situação Financeira dos clubes: - Número de clubes em dia Lions Internacional? – Todos em 
situação regular com LCI. - Número de clubes devedores com Lions Internacional? – Nenhum. - 
Número de clubes devedores com o Distrito? – Nenhum clube deve ao Distrito. - Algum clube 
Status Quo?  Sim, 1 clube em Status quo. 04 – Relatórios dos Clubes. - Todos os clubes informam 
o movimento de associados? (Sim/Não) Quais as dificuldades? – Sim, 100% dos Clubes informam 
o movimento mensal de movimento de associados. - Todos os clubes informam atividades de 
serviços? (Sim/Não) Quais as dificuldades? - Normalmente 64 clubes informam suas atividades 
dos 67 clubes. 05 – O Distrito tem seminário de liderança para preparar os futuros integrantes 
de diretoria? O treinamento sempre acontece entre os meses de maio e de junho em curso para 
todas as diretorias de clube.  06 – Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? 
Todas as cidades tem seu Marco Leonístico com o selo do Centenário? 100% dos clubes já 
cumpriram 02 metas do desafio do Centenário. Todas as cidade terão marco leonístico com selo 
de Centenário até 30/07/17. 07 –Título de Melvin Jones quantos já foram adquiridos? o Distrito 
vai conseguir cumprir a meta? Ainda não temos os dados sobre a quantia de títulos adquiridos, 
mas a meta do Distrito será cumprida. Já temos clubes com 100% de doação dos pins do 
sarampo. 08 – 3ª RGD dia e local. Aconteceu dia 18/02 na Cidade se São Miguel do Oeste. 09 – 
Convenção Distrital, dia, local e Palestrante. Dia 08 e 09/abril na cidade de Piratuba/SC. 10 – 
GMT, GLT e CEP (Processo de Excelência de Clube) Quais foram os principais trabalhos realizados 
pelos Assessores Distritais? A Assessoria GLT realizou um workshop para preparar lideranças e 
facilitadores do CEP com os instrutores PCC Claudio Miessa Rigo e PCC Douglas Mendonça com 
85 participantes. Quanto ao CEP as regiões aos poucos estão fechando 100% dos clubes com 
CEP realizados. Até o momento, 47% dos clubes do distrito concluíram o CEP. Região B – 100% 
dos clubes concluíram. 4 clubes:  Chapecó, Chapecó União, Chapecó Integração e Porto União 
Cidade Amiga já estão dando continuidade. 1 clube, realizando pela 3ª vez o CEP. 11 – Quantos 
jovens o Distrito encaminhou para o Intercâmbio e Acampamentos Juvenis. Em julho/2016 
foram 12 jovens e o Distrito recebeu 05. Para julho/2017 vão 19 jovens para intercambio e o 
Distrito vai receber 15. 12 - Instituto Regional de Liderança Penha quantos associados do seu 
Distrito  vão  participar?  07  associados.  13  –  Outras  informações  relevantes. - Distrito LD-8 
 



 

 

 
 
 
 
 
realizou 29.297 exames no Mutirão da Saúde – 1º Lugar do DM-LD. Raio X do LD-8 – Entender 
as baixas: 144 baixas no primeiro semestre do AL 2016/2017. - Relatório das baixas: 44 
associados por desistência, 33 associados por outros motivos, 30 associados falta participação e 
não pagamento de taxas, 12 associados se mudaram, 12 associados falta participação, 7 
associados por não pagar taxas, 4 associados faleceram e 2 transferência justificada. - Relatório 
da idade dos associados baixados: 44 associados na faixa idade de 31 a 40 anos, 29 associados 
na faixa idade de 41 a 50 anos, 26 associados na faixa idade de 51 a 60 anos, 18 associados na 
faixa idade de 18 a 30 anos, 16 associados na faixa idade de 61 a 70 anos, 11 associados na faixa 
idade mais de 70 anos. - Gênero de associados: 72 Feminino e 72 Masculino. – Unidade familiar 
x não unidade familiar: Unidades Familiares: 39 (78) e Não Unidade Familiar 66. Tempo de 
Leonismo: 48 associados tinha 2 a 5 anos, 30 associados menos de 01 ano, 29 associados tinha 
1 a 2 anos, 21 associados tinha 5 a 10 anos, 04 associados tinha 10 a 15 anos e 12 associados 
tinha mais de 15 anos. Idade do novo associados que saiu do movimento: 71 associados: 08 
associados na faixa idade de 18 a 30 anos, 25 associados na faixa idade de 31 a 40 anos, 18 
associados na faixa idade de 41 a 50 anos, 15 associados na faixa idade de 51 a 60 anos, 05 
associados na faixa idade de 61 a 70 anos. - Gênero de associados: 33 Feminino e 38 Masculino. 
– Unidade familiar x não unidade familiar: Unidades Familiares: 26 (45) e Não Unidade Familiar 
26.  Governador do Distrito LD-2 DG Evaldo Gomes Rodrigues: Cumprimentou a todos, fará seu 
relatório conforme sugestão enviada pelo Conselho de Governadores:  01 – Associados: - 
Número de associados em 01/07/16: 1.318 associados. - Número de associados em 28/02/17: 
1.283 associados. - Saldo Negativo?  35 associado. - Meta de aumento de Associados do 
Presidente CC Ari Galera vai ser cumprida?  Não. 02 – Clubes: - Número de clubes: 46. - Fechou 
algum clube neste AL? Sim, 01 LC Estância Velha Amigas, saliente-se que este Clube em 30 de 
junho de 2016 não tinha mais nenhum associado, já estava em processo para ser baixado. - 
Fundou algum clube neste AL? Não. - Meta do Distrito de novos clubes?  Nossa meta é de 
fundação de um Clube. - Clubes com menos de 20 associados? 08. - Quais os municípios onde 
não tem Lions Clubes e tem potencial você manteve contato para fundar um Lions? Alguns 
municípios do Distrito foram contatados porém a resposta não está sendo satisfatória, 
continuamos na busca. 03 - Situação Financeira dos clubes: - Número de clubes em dia Lions 
Internacional? No primeiro semestre do AL todos os Clubes do Distrito pagaram as taxas, no 
segundo semestre os Clubes ainda estão pagando as taxas. - Número de clubes devedores com 
Lions Internacional? 18, taxas do 2º semestre leonístico. - Número de clubes devedores com o 
Distrito? Prorrogamos o prazo devido ao período de férias dos companheiros. - Algum clube 
Status Quo?  Não. 04 – Relatórios dos Clubes. - Todos os clubes informam o movimento de 
associados? (Sim/Não) Quais as dificuldades? Não.  Temos tido em torno de 20% dos Clubes que 
não informam. Como não são sempre os mesmos Clubes a dificuldade deve ser atribuída ao 
desinteresse da Diretoria do Clube. - Todos os clubes informam atividades de serviços? 
(Sim/Não) Quais as dificuldades? Não.  Alguns Clubes deixam de informar suas atividades, 
embora quando questionados se tem dificuldades de acesso a LCI informam que não. 
Desinteresse. 05 – O Distrito tem seminário de liderança para preparar os futuros integrantes 
de diretoria? Sim. Normalmente no mês de junho realizamos o seminário para novos dirigentes. 
Também realizamos Instituto de Liderança do Distrito para 25 associados no mês de outubro 
2016. 06 – Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? - As Campanhas do 
Centenário estão sendo realizadas por todos os Clubes do Distrito. - Todas as cidades tem seu 
Marco Leonístico com o selo do Centenário? Alguns Clubes já colocaram nos marcos leonísticos 
o selo do centenário e outros estão programados. Estamos trabalhando para que todos 
coloquem o selo em seus marcos. 07 –Título de Melvin Jones  quantos  já  foram adquiridos?  O 



 

 

 
 
 
 
 
Distrito vai conseguir  cumprir  a  meta?  Muito poucos títulos até agora. Difícil atingir a meta 
que é de um por Clube mas estamos tentando motivar as diretorias dos Clubes divulgando os 
valores dos subsídios que o Distrito recebe. 08 – 3ª RGD dia e local. - Cidade de Venâncio Aires. 
Dia 11 de março. 09 – Convenção Distrital, dia, local e Palestrante. - Cidade de Dois Irmãos, dias 
07 e 08 de abril.  Palestrante ainda não confirmado. 10 – GMT, GLT e CEP (Processo de Excelência 
de Clube) Quais foram os principais trabalhos realizados pelos Assessores Distritais? - GMT: 
Acompanhamento da situação dos Clubes e apoio aos Clubes em dificuldade. - GLT: Programa, 
organiza e realiza os treinamentos para novos dirigentes, Instituto de liderança do Distrito, 
oficinas das RCD. 11 – Quantos jovens o Distrito encaminhou para o Intercâmbio e 
Acampamentos Juvenis? -   O Distrito enviou 01 jovem e recebeu 12. 12 - Instituto Regional de 
Liderança Penha quantos associados do seu Distrito vão participar? - Vamos utilizar as sete 
vagas e mais dois acompanhantes. 13 – Outras informações relevantes. - A maior dificuldade 
que enfrentamos no Distrito e a crescente saída de associados do movimento. Até agora foram 
empossados 47 novos companheiros, porém tivemos 77 baixas. Temos muitas promessa de 
entrada de novos companheiros. O Distrito LD-2 é um Distrito organizado, mesmo que tenhamos 
clubes com menos de 20 associados estes Clubes estão cumprindo com o lema de Lions que é 
servir sua comunidade. Governadora do Distrito LD-7 DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi:  
Cumprimentou a todos, fará seu relatório conforme sugestão enviada pelo Conselho de 
Governadores:  01 – Associados: - Número de associados em 01/07/16 -   2261 associados; 
Número de associados em 28/02/17 -  2260 associados. - Saldo Negativo?  01 associado. - Meta 
de aumento de Associados do Presidente CC Ari Galera vai ser cumprida? Meta de 100 novos 
associados. Se tudo correr conforme o previsto, sim. 02 – Clubes: - Número de clubes: 77 Clubes. 
- Fechou algum clube neste AL? Fechou um mas foi reconstituído com o mesmo número de 
associados. - Fundou algum clube neste AL? Ainda não, 03 sendo trabalhados. - Meta do Distrito 
de novos clubes? Meta é 1 novo Clube. Clubes com menos de 20 associados?   -  Quais os 
municípios onde não tem Lions Clubes e tem potencial você manteve contato para fundar um 
Lions? Temos muitos municípios com potencialidade. Muitos onde Lions fará bem à 
comunidade. Estamos trabalhando com os Presidentes de Região e Divisão. 03 - Situação 
Financeira dos clubes: - Número de clubes em dia Lions Internacional? -Número de clubes 
devedores com Lions Internacional? - Número de clubes devedores com o Distrito? 03 Clubes. - 
Algum clube Status Quo? Não. 04 – Relatórios dos Clubes. - Todos os clubes informam o 
movimento de associados? (Sim/Não) Nem todos. Nos últimos meses atingimos 85% de Clubes 
que enviam. Quais as dificuldades? Falta de comprometimento. - Todos os clubes informam 
atividades de serviços? (Sim/Não) Nem todos. Questão cultural. Falta responsabilidade, Quais 
as dificuldades? Consideram desnecessário.... 05 – O Distrito tem seminário de liderança para 
preparar os futuros integrantes de diretoria? Existe um treinamento que neste ano foi feito nas 
RCCs. Pretendemos durante o mês de maio trabalhar em Seminário os integrantes dos Pus que 
serão apresentados para dirigir os Clubes. 06 – Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas 
as metas? A maioria dos Clubes trabalha as 4 áreas do Centenário: Visão, Meio Ambiente, 
Combate à Fome e Juventude. - Todas as cidades tem seu Marco Leonístico com o selo do 
Centenário? Até o fim do AL deveremos ter todos os Clubes com seus Marcos Leonísticos 
organizados com o Centenário. A Maioria já está com Pórticos, Obeliscos, Placas novas ou 
adequadas, incrementadas com a marca do Centenário. 07 –Título de Melvin Jones quantos já 
foram adquiridos? o Distrito vai conseguir cumprir a meta? 11 até o momento. Vários Consórcios 
em andamento. Creio que atingiremos metade do número de Clubes: 38 MJF. 08 – 3ª RGD dia 
e local. –  11  de  março  –  Ibiraiaras/RS  início  9h  da  manhã  e  término  às 16h. 09 – 4ª RGD e 
 



 

 

 
 
 
 
Convenção Distrital, dia, local e Palestrante. 29 de abril – Bento Gonçalves – Início 13h 30 min 
4ª RGD. Convenção início 15h 30min.  Encerramento 18h. Jantar baile às 20h no Hotel Dal’Onder. 
10 – GMT, GLT e CEP (Processo de Excelência de Clube) Quais foram os principais trabalhos 
realizados pelos Assessores Distritais? - GMT desenvolveu excelente trabalho de 
conscientização da responsabilidade de preservação dos Clubes e importância da fidelização do 
associado, chamando a atenção para assembleias organizadas, protocolares e animadas. Atuou 
nas RCCs, RGDs e em Seminários por Clubes interessados, focando como encantar novos 
associados. - GLT trabalhou treinamento para novos líderes, responsabilidade dos CCaLL 
transferirem seus conhecimentos fortalecendo e incentivando novas lideranças. Trabalhou 
também o CEP (Processo de Excelência de Clube), incentivando os Clubes a cumprirem as 
exigências para enquadramento no Processo. Continua acompanhando e orientando. 11 – 
Quantos jovens o Distrito encaminhou para o Intercâmbio e Acampamentos Juvenis. 12 - 
Instituto Regional de Liderança Penha quantos associados do seu Distrito vão participar? 
Encaminhamos 7 associados muito bem selecionados para darem continuidade à sua liderança 
leonística e voltados à responsabilidade em assessorar seus Clubes sempre que necessário. 
Responsabilizá-los no reconhecimento do investimento que o Distrito e LCI fazem. 13 – Outras 
informações relevantes. Tivemos um grande sucesso em lançar como meta neste AL o plantio 
da leguminosa Crotalária, seguindo exemplo de regiões do Centro do Brasil, onde esta planta 
tem apresentado excelentes resultados como arma biológica de combate ao mosquito Aedes 
Aegypti. A maioria dos Clubes aceitou o desafio e foram plantadas milhares de mudas 
espalhadas pelo Distrito. O LC Constantina foi o pioneiro e distribuiu 16.000 mudas para uma 
população de 11.000 habitantes. Agora estamos tendo forte floração e aí acontece o fator 
relevante: O inseto libélula é atraído pela flor e como é predador do mosquito, alimenta-se das 
larvas dos mosquitos, reduzindo sensivelmente sua multiplicação. É um projeto que precisa ter 
continuidade para obter resultados estatísticos significativos na redução do índice de doenças 
como a Dengue, Zica e Chicungunya. É o Lions disseminando ações de melhoria de condição de 
saúde. Durante os meses de Março e Abril/2017, as 7 Regiões do LD 7 estão organizadas para 
realizar reuniões de mobilização feminina, com vistas a atender o chamamento de LCI no sentido 
de aumentar o número de mulheres no Leonismo. Serão Happy Ours, Chás ou Coquetéis com 
público feminino extra Lions, com palestrante motivacional (feminina) enfocando a importância 
da participação da mulher no serviço voluntário e nossa participação como Governadora na 
maior e melhor ONG do mundo, estimulando o ingresso em nossa organização. Dia 01 de abril 
de 2017 estaremos realizando o Jantar dançante do Centenário, em iniciativa do LC Soledade, 
onde estarão recebendo Comendas do Centenário, PDGs e DG do Distrito, Presidente e Ex-
Presidentes do Clube, Prefeito e Ex-Prefeitos desde a existência do Clube na cidade. Comentou 
sobre uma experiência que o Presidente de Região de Caxias do Sul está fazendo com os Clubes 
da cidade. Trabalhos em conjunto, já estão colhendo os resultados. Solicitou ao CC Ari Galera 
um esforço grande para resgatar o Lions Quest. Estamos perdendo tempo, todos estão 
esperando ansiosos, o momento que o Brasil vive precisa deste programa para resgatar valores, 
ética, moral, família e trabalhar antidrogas. O PDG Gilberto Moacir da Silva e CaL Ligia Beatriz 
Hoss terminaram um curso. A CaL Ligia Beatriz Hoss já tinha feito um curso comigo, e PCC Nilton 
T. Kinoshita ajudou com os custos do instrutor, precisamos agilizar, as comunidades estão todas 
prontas para atender nosso projeto. Encerrou conclamando todos os Companheiros do 
Colegiado para ajudar reverter o quadro negativo, mais de 450 associados, são mais quatro 
meses, com trabalho e dedicação vão conseguir positivar do DM-LD. Governadora do Distrito 
LD-3 DG Marilene Tomkoski de Oliveira: Cumprimento a todos, fará seu relatório conforme 
sugestão  enviada  pelo  Conselho  de  Governadores:  01 – Associados: - Número de associados 
 



 

 

 
 
 
 
 
em 01/07/16: 1448 associados.  -  Número de associados em 28/02/17: 1380 associados. - Saldo 
Negativo?  (-) 61 – 15 falecimentos.  - Meta de aumento de Associados do Presidente CC Ari 
Galera vai ser cumprida? Estamos permanentemente “correndo” atrás da meta. Impossível 
responder com segurança. 02 – Clubes: - Número de clubes: 55 Clubes. - Fechou algum clube 
neste AL? LCPA Porto Alegre Independência – encerrado oficialmente em 29 de novembro de 
2016 – ATA de encerramento do Clube data de 20 de junho de 2016. A partir desta data 20-06-
16 não houve mais reunião do Clube. - Fundou algum clube neste AL? -Não. Fundamos 3 Clubes 
de LEOS: - LEO Clube Cachoeira do Sul, LEO Clube Leão do Jacuí e LEO Clube Encruzilhada do Sul. 
- Meta do Distrito de novos clubes? 1 novo Clube de Lions. - Clubes com menos de 20 
associados? 21 Clubes (8 em Porto Alegre). - Aliança Tríplice - LCPA Moinhos, Redenção e Rio 
Branco desenvolvem todas suas campanhas em conjunto com um resultado muito positivo e 
campanhas de projeção na comunidade. A DG Marilene leu trecho de uma carta enviado pelos 
clubes esta Aliança Tríplice reclamando pela falta de reconhecimento do Distrito LD-3 e GMT 
está aliança para salvar a saúde dos Clubes. DG Marilene comentou que quem não aceita clubes 
com menos e 20 associados é o Lions Internacional. LCPA Carlos Gomes e LCPA São João 
Navegantes realizam suas campanhas comunitárias em conjunto. - Quais os municípios onde 
não tem Lions Clubes e tem potencial você manteve contato para fundar um Lions? Muitos 
Municípios com possibilidades. Há muitos anos nossas equipes visitam as cidades porem este 
ano, por ser um ano com características dominantes políticas não fizemos visitas. 03 - Situação 
Financeira dos clubes: - Número de clubes em dia Lions Internacional? 39. - Número de clubes 
devedores com Lions Internacional? 16. - Número de clubes devedores com o Distrito? 12. - 
Algum clube Status Quo? Não. 04 – Relatórios dos Clubes. - Todos os clubes informam o 
movimento de associados e atividades de serviços? Nosso Secretário do Distrito PDG Valtair Do 
Amaral Madalena está sempre à disposição dos Clubes e atento aos registros. 05 – O Distrito 
tem seminário de liderança para preparar os futuros integrantes de diretoria? – Sim, o Distrito 
realiza Seminários de Liderança comandado pelo INSITUTO DE FORMAÇÃO DE   DIRIGENTES E 
LIDERANÇAS LEONÍSTICAS. - Os Institutos são realizados antes das posses dos Clubes e 
Gabinetes, divididos em 2 blocos Região Metropolitana e Porto Alegre e o segundo Bloco Interior 
do Estado. Quando necessário um complemento como neste AL 16/17 um Seminário específico 
aos Secretários de Clube. O DISTRITO LD-3 realiza Seminários para Formação de dirigentes há 
mais de 20 anos. 06 – Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? - Sim as Metas 
estão sendo cumpridas.   Todas as cidades tem seu Marco Leonístico com o selo do Centenário? 
Quanto aos Marcos Leonísticos em entrada das cidades 3 cidades. Todas as obras inauguradas 
neste AL 16/17 tem o selo Leonístico do Centenário. Casas de Passagem, Salas em Hospitais, 
Casas de amparo as crianças, APAE de algumas cidades. 07 –Título de Melvin Jones quantos já 
foram adquiridos? o Distrito vai conseguir cumprir a meta? - Grande dificuldade: a princípio o 
valor do dólar e a crise financeira do País. - Tratativa de possibilidade de 1 Melvin Jones Obs.: 
Há mais de 4 anos a incumbência do Título de MJ passou a ser da Fundação Leonística do LD-3. 
08 – 3ª RGD dia e local. – Dia 18/03/17, cidade Santo Antonio da Patrulha/RS. Palestrante: PCC 
Nilton T. Kinoshita. 09 – Convenção Distrital, dia, local e Palestrante. Dias 28 e 29 de abril 2017. 
Porto Alegre. Palestrante: CC Ari Galera. Presidente DM-LD. 10 – GMT, GLT e CEP (Processo de 
Excelência de Clube) Quais foram os principais trabalhos realizados pelos Assessores Distritais? 
- GMT - PDG Iara Corso - Os assessores GMT participaram ativamente nas reuniões 
administrativas com as diretorias dos clubes, incentivando, se colocando a disposição e com 
novas ideias. - GLT - PDG Denerio Rosales Neumann – Palestras informativas em todas as 
reuniões do Distrito sobre liderança leonística, atualizadas com as informações de LCI.  - CEP: Os 
clubes  foram informados das  etapa necessárias para participar do CEP.  11 – Quantos jovens o 



 

 

 
 
 
 
 
Distrito encaminhou para o Intercâmbio e Acampamentos Juvenis? - Nenhum. 12 - Instituto 
Regional de Liderança Penha quantos associados do seu Distrito vão participar? – Colocadas 
as setes vagas. 13 – Outras informações relevantes. Projetos destaques dos Clubes: 01. - 
Programa saúde na escola; 02. - Projeto olhar Brasil: LC Canoas, LC Canos Niterói, LC Canoas 
Santa Rita – Parceiros: Hospital N. Sra. Das Graças, Clinica Oftalmológica San Pietro, Prefeitura 
Municipal e Fundação Leonística LD-3. 3. Atendimento alunos nas escolas municipais, 3.544 
alunos atendidos nos meses de setembro a dezembro/2016. Destaque especial para o Assessor 
“Balada Segura” CL Antonio Tadeu De Souza. Campanha permanente acompanhado pela 
Brigada Militar, Polícia Civil, Detran nas noites de trabalho. Trabalhando nas rodoviárias de Porto 
Alegre, Osório, Tramandaí e Capão da Canoa no período de 06 de janeiro a 24 de fevereiro de 
2017. Alerta para a importância do cinto de segurança. PRF, EPTC, LCPA SJ Navegantes e Detran 
pessoas contatadas:  janeiro/2017 – 8622 pessoas; fevereiro/2017 – 7.617 pessoas. Governador 
do Distrito LD-6 PCC Jorge Carlos Lehmann:  Cumprimentou a todos, em seguida comentou 
sobre um incidente que aconteceu no Hotel da 1ª RCG em Londrina. O Distrito LD-6, a 
Coordenadora 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes, o PCC Nilton T. Kinoshita juntamente com o 
CC Ari Galera procuraram oferecer o melhor possível. O Hotel já tinha sediado a reunião do PCC 
Cláudio Rogério Mendes. Um fato lamentável ocorreu com a Gerente de Eventos, filha de um 
ex-Governador. No termino da reunião aconteceu uma confusão na portaria do hotel, e uma 
postagem desprovida de propósitos foi divulgada no site. Em uma pesquisa de uma companhia 
de turismo fez com que o hotel demitisse esta gerente. Quero deixar o meu protesto bem como 
do meu Distrito, e que fosse registrado em ata, deste lamentável acontecimento. Participo a 
muitos anos de convenções e reuniões e nunca tinha visto algo parecido, a gente sabe que não 
consegue agradar a todos. Fica aqui nosso pedido de desculpa para o Ex-Governador e a Gerente 
que é nossa amiga. Peço desculpa ao Colegiado se não foram bem atendidos, mas fizemos o 
máximo possível. Falou sobre os números negativos do Distrito, no encerramento do AL 
2015/2016 o Distrito estava positivo 34 associados, no retorno da Convenção Internacional 
estava negativo 75 e hoje está negativo 55. Acredito que no final da gestão o Distrito entrego 
positivo, muitos clubes informaram que vão começar a dar posse a novos associados. 
Apresentação do DG Sérgio Luiz DaL Piva, mostrou o exemplo de gestão que eles a muito tempo 
no Distrito e hoje fica fácil administrar. Quanto ao Instituto de Penha que o Distrito LD-6 não ia 
participar, mas vai participar, acreditamos que poderíamos fazer um instituto no Distrito LD-6, 
para dar mais oportunidade a outros líderes, porque muitos que vão participar em Penha poucos 
se comprometem com o seu Distrito. O Coordenadores do Instituto teriam que achar uma forma 
de cobrar este retorno de investimento dos companheiros que participam do instituto. No LD-6 
é requisito participar do instituto para se candidatar a Vice-Governador. Queremos formar 
lideres comprometidos, acreditamos nas cinco palavras magicas: seriedade, honestidade, 
transparência, capacitação e comprometimento. Falou do trabalho base desenvolvido LD-6, que 
o GMT, GLT e Lions Internacional só cobram número de associados. Pergunta onde estão eles 
para ajudar? Precisamos ajuda nos Distritos para fundar novos clubes e os clubes precisam ajuda 
na indicação de novos associados. Na reunião de Recife o GMT e GLT só solicitam novos 
associados e fundação de clubes, não tem uma novidade para introduzir nos clubes. Queremos 
fundar um novo clube, mas só vamos fazer se tiver base. Outro assunto que nos preocupa muito 
é a política no leonismo, não fomos recepcionar o Presidente Internacional PI Robert Bob E. 
Corlew em São Paulo porque a visita era no outro Distrito Múltiplo e não foi nos enviado 
convites. Não podemos misturar as coisa, sou a favor da PID Rosane Teresinha Jahnke, convidei 
ela para ser  a  Oradora  da  nossa Convenção, depois abri mão para ela participar da Convenção 
 



 

 

 
 
 
 
 
do Chile e no seu lugar convidei meu amigo PID Jaime Garcia Cepeda da Colômbia. No Distrito 
LD-6 é obrigatório pagar a taxa ajuda para Campanha Rosane, mas temos clubes que não pagam. 
Solicitei o relatório da campanha para mostrar as clubes para incentivar todos pagar a taxa, mas 
até agora não recebi o relatório. No Folac uma janta do outro candidato custou U$ 50 e os nossos 
clubes não pagam R$ 20,00 ao ano. Gostaria de saber se todos os Distritos estão ajudam na 
Campanha? Sobre a maior Convenção do DM-LD em Canela que o Coordenador PDG Pedro Gois 
M. Viezzer comentou ontem foi na gestão que fui Presidente do DM-LD, ele esqueceu mas 
lembrei ele, minha vivência no Lions é longa, estou quase cego, afinal o que estou fazendo no 
Lions. Estou no Lions porque gosto. Pergunto a CC Ari Galera e futuros Presidentes 1VCC Luiz 
Roberto Gobbi e 2VCC Liza Cristina Ganem Novaes o que vocês pensam do futuro? 
Principalmente você Luiz Roberto Gobbi, o IPCC João Péricles Goulart entregou o DM-LD positivo 
para o CC Ari Galera, mas o CC Ari Galera teve até agora a maior decepção, solicitou ao colegiado 
que cada Governador positivasse 120 associados, acredito que vamos positivar, por todo 
trabalho até aqui apresentado por ele. Pergunto alguém está ajudando? Os Distritos Múltiplos 
da Área III todos estão negativos. Pergunto também aos 1º e 2º Vice-Governadores qual é o 
planejamento que vocês tem?  Qual é a perspectiva de receber um Distrito negativo? Precisamos 
dizer a verdade nas nossas apresentações para que os futuros Governadores se planejam. 
Relatório: 01 – Associados: - Número de associados em 01/07/16: 1.294 associados; -  Número 
de associados em 28/02/17: 1.237 associados; - Saldo Negativo? 57 associados. - Meta de 
aumento de Associados do Presidente CC Ari Galera vai ser cumprida? Não. 02 – Clubes: - 
Número de clubes: 50. - Fechou algum clube neste AL? Sim 01, era formado por 3 associados, a 
anos estava solicitando sua baixa; - Fundou algum clube neste AL? Não; Fundou um LEO Clube 
com 38 associados. O Distrito tinha 70 associados hoje está com 100. A dinâmica leoística do 
nosso Distrito cresceu muito, e a perspectiva é maior ainda. - Meta do Distrito de novos clubes? 
Zero. - Clubes com menos de 20 associados? 16. - Quais os municípios onde não tem Lions Clubes 
e tem potencial você manteve contato para fundar um Lions? 04 cidades: Ibiporã, Maringá, 
Colorado e Paranavaí. 03 - Situação Financeira dos clubes: - Número de clubes em dia Lions 
Internacional? Todos. - Número de clubes devedores com Lions Internacional? Zero. - Número 
de clubes devedores com o Distrito? 02. - Algum clube Status Quo? Não. 04 – Relatórios dos 
Clubes - Todos os clubes informam o movimento de associados e atividades de serviços? Não. 
05 – O Distrito tem seminário de liderança para preparar os futuros integrantes de diretoria? 
Sim. 06 – Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? Todas as cidades tem seu 
Marco Leonístico com o selo do Centenário? Sim. 07 –Título de Melvin Jones quantos já foram 
adquiridos? o Distrito vai conseguir cumprir a meta? Sim. 08 – 3ª RGD dia e local. Dia 13/02/17 
na cidade Campo Mourão. 09 – Convenção Distrital, dia, local e Palestrante. Dia 07 e 08/04 na 
cidade de Rolândia, palestrante PID Jaime Garcia Cepeda. 10 – GMT, GLT e CEP (Processo de 
Excelência de Clube) Quais foram os principais trabalhos realizados pelos Assessores Distritais? 
11 – Quantos jovens o Distrito encaminhou para o Intercâmbio e Acampamentos Juvenis. 02.  
12 - Instituto Regional de Liderança Penha quantos associados do seu Distrito vão participar? 
07 associados. CC Ari Galera meu Distrito não é só essa coisa negativa, meu distrito é muito bom 
e vai ficar ainda melhor, vocês vão se surpreender antes do encerramento da minha gestão. 
Abraços. Governador do Distrito LD-4 DG Sérgio Luiz Dal Piva: Cumprimento a todos, fará seu 
relatório conforme sugestão enviada pelo Conselho de Governadores:  01 – Associados: 
Iniciamos o AL com 2014 associados, em 02/03/2017 temos 2019, portanto 5 positivos, ou seja, 
entraram 143 novos e 135 baixados. - Meta de aumento de Associados do Presidente CC Ari 
Galera vai ser cumprida? Pretendemos cumprir as metas, tudo leva a crer que será possível, o 
trabalho  está intenso.  02 – Clubes:  - Número de clubes: 54 clubes. - Fechou algum clube neste 



 

 

 
 
 
 
 
AL? Não fechamos clubes, porém temos um clube a ser acompanhado para reestruturação. Um 
clube para reestruturação do Lions Clube de Tenente Portela. - Fundou algum clube neste AL? 
Sim, dia 17 de dezembro de 2016, fundamos o Lions Clube Seberi Centenário. - Meta do Distrito 
de novos clubes? Será fundado no dia 25 de março o L.C. São Gabriel Plácido de Castro. - Clubes 
com menos de 20 associados? Estamos com três clubes com menos de 20 associados, porém, 
ambos já com data marcada, para a posse de novos associados. - Quais os municípios onde não 
tem Lions Clubes e tem potencial você manteve contato para fundar um Lions? - Temos alguns 
municípios sem clubes de Lions, muitos deste já se encontra em negociações. 03 - Situação 
Financeira dos clubes: - Número de clubes em dia e devedores Lions Internacional? - Número 
de clubes devedores com o Distrito? - Algum clube Status Quo? 04 – Relatórios dos Clubes: - 
Todos os clubes informam o movimento de associados e atividades de serviços? (Sim/Não) Quais 
as dificuldades? Por ocasião das visitas aos clubes, na reunião administrativa com as diretorias 
enfatizamos aos secretários e tesoureiros suas obrigações. Nossa Secretária Distrital e 
Tesoureiro sempre estão em contato com os clubes, não zeramos mais o número de clubes que 
não informam tem se tornado muito pequeno, bem abaixo de 10 % dos clubes, o que é um 
grande avanço, pois cada clube está fazendo a sua parte, Tesoureiro, Secretário e Presidente. 
05 – O Distrito tem seminário de liderança para preparar os futuros integrantes de diretoria? 
Sim para Presidente, Secretário, Tesoureiro, Presidente de Divisão, Diretor de associados e este 
ano para conselheiro LEO. 06 – Campanha Centenário. Estão sendo cumpridas as metas? Todas 
as cidades tem seu Marco Leonística com o selo do Centenário? - Já estamos com a 70 % dos 
municípios com a marca do centenário. 07 –Título de Melvin Jones quantos já foram adquiridos? 
o Distrito vai conseguir cumprir a meta? 08 – 3ª RGD dia e local:  Nossa 3 RDG e Fórum da 
Família, será realizada no dia 11 de março na Cidade de Três de Maio. 09 – Convenção Distrital, 
dia, local e Palestrante: - Nossa Convenção será nos dias 21 e 22 de abril na cidade de Santa 
Maria, tendo como Palestrante oficial a PID Rosane Teresinha Janhke. 10 – GMT, GLT e CEP 
(Processo de Excelência de Clube) Quais foram os principais trabalhos realizados pelos 
Assessores Distritais? A equipe GMT e GLT sempre estão em contato com a equipe da 
governadoria trabalhando em sintonia. Muitas reuniões e trabalhos são tratados em diferentes 
oportunidades, como teve a oportunidade do nosso presidente do Conselho de Governadores 
Ari Galera acompanhar na cidade de Frederico Westphalen por ocasião da fundação do Lions 
Clube Seberi Centenário. 11 Quantos jovens o Distrito encaminhou para o 
Intercâmbio e Acampamentos Juvenis:  Intercambistas foram 10 em julho e 2 em dezembro e 
janeiro. Acampamento Juvenil 46 participantes. 12 - Instituto Regional de Liderança Penha 
quantos associados do seu Distrito vão participar? 07. Quem escolheu os indicados foi o 1º Vice-
Governador, é com ele que eles vão trabalhar. 13 – Outras informações relevantes. 1) Grupo 
whatsApp com Presidentes e Secretários, é postado todas as atividades dos clubes, a rede de 
comunicação está muito intensa. Os relatórios e atividades do Distrito as Secretária do Distrito 
está enviando para todos os associados. Na fundação Lions Clube Seberi Centenário nosso 
Presidente CC Ari Galera que este presente, pode verificar que em uma reunião informar 
estavam presentes Governador, 1º e 2º Vice-Governadores, GMT, GLT, LCIF, Presidente Clube e 
Secretario e Tesoureiro Distrital, para discutir os assuntos do nosso Distrito. Distrito LD-4 
trabalho sempre em equipe. Informou que todas as visitas aos clubes foram concluídas até 
metade de outubro, usou nas reuniões como artificio a bengala e a peteca. A peteca foi usado 
para conscientizar o associado sair do quadrado, porque muitos ficam parados.  As reuniões 
administrativas duravam uma hora. Com todas estas ações o Distrito está colhendo seus frutos. 
Governadora do Distrito LD-5 DG Luciana Maria de Abreu Bernardino:  Cumprimento a todos, 
fará seu relatório conforme sugestão enviada pelo Conselho de Governadores:  01-Associados: 



 

 

 
 
 
 
 
Iniciamos o AL com 1321 associados, até a presente data estamos com 1267 associados. 
Negativo: 54.  Estamos trabalhando para chegar ao final positivo com as metas do Distrito e do 
DMLD cumpridas. 02-Clubes: O Distrito conta hoje com 44 clubes, sendo que destes, 10 clubes 
contem menos de 20 associados e até o momento não houve fechamento de nenhum clube. 
Fundamos um núcleo na cidade de Major Vieira no dia 17 de fevereiro com 12 associados, com 
a probabilidade de fundar um clube.  O clube padrinho é o Lions Clube de Três Barras, que nos 
deu a alegria de fundar um Leo Clube, cuja Carta Constitutiva foi entregue em 16 de fevereiro. 
Já estamos tratando com o Presidente da Divisão “D” CL Dario Bina para formalizar a fundação 
de mais um núcleo na Cidade de São João Batista, apadrinhado pelo Lions Clube Brusque Berço 
da Fiação, estamos dentro das metas do Distrito. 03 – Situação Financeira: Hoje nosso Distrito 
conta com dois Clubes com débito para LCI. Com relação ao Distrito temos apenas um clube com 
débito, sendo que até o momento não temos nenhum clube em Status Quo (dados do primeiro 
semestre do AL). 04 – Relatório dos Clubes: Dos 44 clubes, 38 informam mensalmente suas 
atividades, porem encontramos serias dificuldades, pois temos que estar sempre cobrando dos 
clubes, através de mensagens, e-mail ou contato direto. 5 – Seminário de Liderança: Com 
relação a preparação de novas Lideranças, nosso Distrito realiza anualmente Seminário de 
Liderança. 6 – Campanha do Centenário: Todos os clubes estão empenhados em deixar seu 
legado, já estamos com vários marco leonístico inaugurado e outros para inaugurar, todos com 
o selo do Centenário. 7 – Título de Melvin Jones: Até a presente data foram doados a LCIF a 
quantia de U$ 11.125,86, penso que nossa meta será cumprida, com a doação de 20 Títulos de 
Melvin Jones. 8 – 3ª RGD: Nossa 3ª RGD será realizada na Cidade de São Bento do Sul em 11 de 
Março. 9 – Convenção Distrital: A 54ª Convenção será realizada na encantadora Cidade de 
Blumenau/Vila Germânica, conta com a organização dos 5 Clubes de Lions de Blumenau, na data 
de 07 e 08 de Abril, tendo como Coordenador o 2º VDG CL Valdir Reis e CaL Maria Cecília e como 
Palestrante o PDG Manoel Messias Mello do LC-8, Lions Clube de Baurú/SP e Félix Theis, Ex-
Prefeito de Blumenau e empresário. Abertura LIONSFEST. 10 – GMT, GLT e CEP (Processo de 
Excelência de Clube): Foram realizados 4 Workshop Multi Temas até a presente data visando o 
crescimento do Distrito com Motivação e Respeito as Diversidades, com foco no processo de 
excelência de clubes, sempre organizado pelo nosso GLT, PDG Vilmar Capanema e pelo GMT 
PDG Hermann Suesenbach. 11 – Intercâmbio e Acampamentos Juvenis: Nosso Distrito vem se 
empenhando para o fortalecimento do Intercâmbio, neste AL nossa Assessora CaL Gisele Lenzi 
participou o Intercâmbio Juvenil que ocorreu na cidade de Flores da Cunha/RS, para adquirir 
melhores conhecimentos para que possamos aplicar em nosso Distrito.  Irá participar no 
intercâmbio a C.LEO Elze Elly Souza do LEO Clube de Três Barras, julho irá para Turquia. 12 – 
Instituto Regional de Liderança/Penha: Nosso Distrito estará participando com 7 CCLL é uma 
honra poder sediar este evento. 13 – Outras Informações Relevantes: - Campanhas: 1) Mutirão 
da saúde: 4.818 exames o que consta na revista, foram realizados campanhas da visão que não 
foram informadas. 2) Campanha do Meio Ambiente: Os clubes estão sendo criativos e 
inovadores nesta atividade. Realizando eventos em parques ecológicos conhecendo melhor o 
nosso ecossistema e valorizando a Diversidade, já foram plantadas mais de 500 mudas. 3) Cartaz 
da Paz: 1º lugar no DMLD. 36 clubes participaram. A vencedora foi Laura W. Lauermann, da 
Escola Municipal Waldemar Shmitz, Lions Clube Jaraguá do Sul Cidade Industrial. Será 
homenageada na nossa Convenção Distrital em Blumenau. 4) Evento do Distrito: O Lanche das 
Domadoras no mês de Setembro, momento de confraternização e amizade na Pousada Pedra 
da Ilha, participaram 268 CCLL e CCaLL. 5) Concurso a nível de Distrito: Instrução leonística, meio 
ambiente(redação) e fotografia.5) Subsidio de reconstrução; Recebemos de LCIF a quantia de 
dez mil dólares para a reconstrução e recuperação  de  27  residências,  que foram atingidas por 



 

 

 
 
 
 
 
uma chuva de granizo na comunidade de São João dos Cavalheiros, na cidade de Três Barras. Os 
CCLL do Lions Clube de Três Barras participaram da reconstrução das casas o que motivou a 
comunidade a participar do trabalho voluntário. 6) Recentemente tivemos a grata satisfação de 
receber de LCIF a informação de que foi aprovado o projeto feito pelos Lions Clubes de Itajaí 
para aquisição de equipamentos cirúrgicos para o Hospital e Maternidade Marieta Konder 
Bornhausen de Itajaí no valor de cem mil dólares. 7) Metas: fundar um núcleo, um clube e um 
Leo clube. Vamos atingir nossa meta. 8) Centenário: Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
planeja para o dia 30 de maio, sessão solene em comemoração ao centenário do Lions, com 
homenagem aos Distritos LD5-LD8 e LD9. Após apresentação dos Governadores o CC Ari Galera 
assumiu novamente a reunião, agradeceu as presenças dos 1º e 2º Vice-Governadores, que 
tiveram a oportunidade de conhecer a situação real de cada distrito, com isso terão condições 
de se preparar e planejar seu AL, solicitou se possível acompanhar e trabalhar junto com os 
Governadores neste últimos quatros meses para não serem pegos de surpresa com alguns 
Governadores neste AL tiveram no começo da gestão. Quando assumimos o nosso cargo 
Presidente do Conselho de Governadores a nossa proposta inicial é que este Colegiado não 
deixará pendências nos seus Distritos que venha comprometer o próximo AL. Após liberou os 1º 
e 2º Vice-Governadores que terão reuniões separadas com o 1VCC Luiz Roberto Gobbi e 2VCC 
Liza Cristina Ganem Novaes. Na sequência propôs ao Colegiado que fará alguns comentários 
referente os relatórios devido adiantar da hora, todos concordaram. 1) Equipe de Assessores 
pouco comprometidos: Citou o Distrito LD-1 que o DG Marco Tulio Vargas comentou que só 
pode contar com 15% dos seus assessores, o governador não consegue fazer, assumir cargo e 
não exercer a função compromete toda uma gestão. 2) Necessidade de renovação urgente dos 
clubes: muita saída e falecimento de associados antigos, fica claro que estamos envelhecendo, 
não estamos renovando o quadro social, cada vez teremos mais dificuldade, até agora não 
achamos uma formula para reter os associados. Uma saída é o ingresso de companheiros LEO 
no nosso movimento, precisamos verificar porque somente 28% deles ingressam no nosso 
movimento? Será que são nossas ações ou reuniões? Precisamos conduzir de outra forma 
nossas reuniões para atrai-los? Ninguém faz parte de um clube se não se sentir bem. O Lions 
Internacional incentiva o ingresso deles no nosso movimento. Os principais incentivos são: Ex-
LEO e LEO atuais, que tenham entre 18 e 30 anos, que foram LEO por pelo menos um ano e um 
dia podem participar de um Lions clube existente ou criar um novo clube. Todos os ex-LEO são 
elegíveis a receber isenção de joia de admissão, e os ex-LEO que estão entre a idade legal de 
maioridade e 30 anos pagam apenas a metade das quotas internacionais. Além disso, os anos 
de serviço como LEO também serão incluídos em seu registro de associado do Lions. Precisamos 
encontrar uma saída, incentivar a base. Sempre declarei que as pessoas mais importantes são 
os associados e não os líderes do ano, as lideranças exercem a função por um ano, já os 
associados permanecem nos clubes por vários anos. 3) Lions Quest: O PDG Valtair Do Amaral 
Madalena está focado, mas o trabalho é lento, acredito que nos próximos dias teremos 
novidades. 4) Marco Leonístico: Todos os Governadores relataram que os Distritos estão 
fazendo ou renovando seus marcos, precisamos mostrar para comunidade que o Lions está 
presente na comunidade. 5) Saída de Associados AL 2016.2017: Se vocês estão surpresos, o 
Presidente muito mais, em 7 meses o DM-LD perdeu 1.213 associados praticamente um Distrito. 
Precisamos descobrir qual é o motivo de tantas baixas? Acredito que a principal é a forma do 
Presidente do Clube conduzir a reunião. Precisamos introduzir inovação no nosso movimento 
para atrair e rever este quadro negativo. A DG Irma Gross Casagrande apresentou um relatório 
que mostrou que a principal saída dos associados é o por desistência, 70% dos associados 
deixam o movimento os primeiros 5 anos. Também temos um percentual muito grande dos que 



 

 

 
 
 
 
 
deixem o movimento no primeiro ano, 21% dos associados. Pergunto estes associados estão 
sendo bem preparados? Todos eles receberam informação dos custos e das obrigações? Se não 
receberam estas informações com certeza deixaram o movimento decepcionados. Precisamos 
urgente fazer um levantamento em cada Distrito e descobrir as causa, somos os únicos 
responsáveis.  PCC Jorge Carlos Lehmann se manifestou, falou que fez levantamento dos últimos 
cinco anos, tem distritos que crescem muito nos últimos dois meses do AL fundando vários 
clubes, por isso no primeiro trimestre sempre tem muita saída de associados. Existe 
manipulação, provavelmente por causa dos prêmios internacionais, senti isso no nosso Distrito. 
Os Governadores precisam se reunir mais discutir estes assuntos. CC Galera comentou o Distrito 
LD-4 é exemplo. Por isso não tiveram surpresa e todos os meses ficaram positivos e este mês 
vão fundar mais um clube. CC Ari Galera falou para o PCC Jorge Carlos Lehmann que estranhou 
a manifestação sobre a visita do Presidente Internacional PI Robert Bob E. Corlew, informou que 
enviou para todos os Governadores por e-mail as informações das reuniões e que todos 
poderiam se fazer presentes, que eram para se manifestar para ele repassar as informações para 
o Presidente do DM-LC.  O PCC Jorge Carlos Lehmann comentou que recebeu informação do PID 
Fábio de Almeida, talvez tenha recebido também este, mas por problemas de visão não 
consegue mais ler todos os e-mails. Sobre sua fala do DM-LD não participar da recepção do 
Presidente Internacional, falou que na Homenagem do Centenário na Assembleia do Paraná a 
PID Rosane Teresinha Jahnke justificou a não participação do DM-LD, que não tinha recebido 
convite nenhum, que no FOLAC já tinham conversando com ele, e que a visita era para os 
Distritos Múltiplos LA, LB e LC e que não deveríamos participar. Comentei que ela como 
candidata deveria convidar todo Colegiado para participar e não se preocupar politicamente 
com os outros. O CC Ari Galera falou sobre sua preocupação sobre a manifestação uma vez que 
ele ficou responsável pelo repasse das informações e que tinha dado a liberdade de cada 
Governadora participar do evento. Estamos quase encerrando a reunião, não temos outra saída 
senão enfrentar com criatividade, coragem e determinação. Precisamos ser criativos, buscar 
soluções, os desafios surgem precisamos ultrapassa-los. Vamos encontrar uma saída, acredito 
no nosso Colegiado, dia 20/06 estaremos todos abraçados e brindando o sucesso. Gostaria que 
todos os Governadores chegassem lá, não podemos perder ninguém no caminho, hoje LD-4 é o 
privilégiado, desde o início positivo, está feliz mais ainda não realizou todo seu sonho. O LD-7 
também está buscando com muito trabalho, um dia feliz outro triste, mas vamos todos juntos 
conquistar, se abraçar e chegar juntos. PCC Jorge Carlos Lehmann se manifestou, comentou que 
deixou alguns assuntos da sua fala para o bate papo, como não vai ter, queria comentar alguns. 
- Centenário. Temos assessores nominados pelo Lions Internacional, e não recebemos nenhuma 
verba internacional para fazer os marcos? Nosso distrito não tem dinheiro, temos dificuldade, 
nossas verbas são limitadas, estou tendo problema com a verba da Convenção Distrital, não 
podemos buscar na sociedade para bancar nossas despesas, doações da sociedade são para 
filantropia; - Reuniões agosto/16 e outra em março/17: Quanto tempo ficamos sem reunião? 
Você falou temos mais 4 meses. Lembra que comentei que precisamos ter cuidado quando 
terminar a gestão, com os números apresentados vamos ser tachados como incompetentes. É 
culpa sua ou nossa? O que aconteceu nas outras gestões que estamos colhendo agora? Isso 
tínhamos que ter conversado em novembro. Achei que meus colegas de Colegiado iam também 
comentar sobre estes assuntos na suas apresentações mas ninguém conversou. Depois eu sou 
o chato e reclamador. Não vejo política, dinheiro e mordomia. Só vejo os nossos clubes e o Lions. 
CC Ari Galera, agradeceu as manifestações e comentou que a reunião é do Colegiado, cada um 
pode colocar sua posição. Comentou sobre o espaço entre as duas reuniões, lembrou a todos 
que no mês  de  novembro  solicitou  uma  reunião para o  mês de  dezembro,  informamos duas 



 

 

 
 
 
 
 
datas para ser escolhidas, mas só quatro Governadores se manifestaram e participaram da 
reunião. Os outros informaram que não tinha disponibilidade porque suas agendas estavam 
completas. Coloco minha opinião, dentro do Distrito o Governador tem como abrir mão de um 
compromisso assumido e fazer a visita em outra oportunidade. Quando se tratar de uma reunião 
de Colegiado, em caso de necessidade, esta reunião está acima do compromisso do Distrito 
porque não temos tanta oportunidade de se reunir. Se todos tivessem participado desta 
reunião, os assuntos levantados pelo O PCC Jorge Carlos Lehmann teriam sidos discutidos. 
Particularmente fiquei muito chateado e triste por não ter sido dado nenhuma opção de outro 
dia para se reunir, mostrou que os Governadores não tinham interesse de fazer esta reunião 
que era de suma importância para prepararmos para o segundo semestre. Mas já passou, agora 
é trabalhar e tentar recuperar nestes quatro meses, ainda dá tempo para conquistar todos os 
nossos sonhos até o final do nosso mandato. CC Ari Galera passou a palavra para CaL Sandra 
Galera, comentou que acredita na capacidade do Colegiado, todos 09 Governadores são líderes, 
cada um tem sua maneira de administrar e todos juntos vão atingir seus objetivos. Precisamos 
deixar de lado o negativismo, pensar em coisas boas o Lions Internacional solicita aumento de 
associados, vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos todos juntos trabalhar e juntos chegaremos 
lá. Convenção DM-LD: Queremos montar um painel de fotos para cada Distrito na entrada da 
Convenção, para que os convencionais se enxerga, solicito que cada distrito me envia por e-mail 
50 ou 60 votos de suas visitas, fundação de clubes, marco leonístico, Reuniões Distritais e 
Convenção. Estes painéis não terão nenhum custo para os Distritos. Na sequência a CaL Sandra 
Galera entregou para os Governadores uma lembrança e informou o local do jantar de 
confraternização. O CC Ari Galera agradeceu a presença de todos, lembrou as Comissões 
Técnicas para permanecerem no local para dar início do seus trabalhos.  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! Lembrou o início da Terceiraa Plenária no sábado 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 três dias de março de dois mil de dezessete.  
 
 
 

CC Ari Galera    PDG Renate Hass 
                         Presidente DM-LD                                          Secretária DM-LD 

 

 
 

 


