
 

 

 

 

 
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. 
 

TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA 
 

Aos quatro 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 Terceira 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 Terceira Sessão Plenária da 2ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017 com a seguinte mensagem: Podemos acreditar que 
tudo que a vida nos oferecerá no futuro, é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas, se 
prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual a outro. Cada manhã traz 
uma benção escondida; uma benção que só serve para esse dia e que não se pode guardar. Se 
não usamos este milagre hoje, que é a presença de cada um de vocês, nesta linda manhã de 
sábado, ele vai se perder. Este milagre da vida está nos detalhes do cotidiano; muitos nem 
percebem. É preciso viver cada minuto porque ali encontramos, a saída de nossas confusões, a 
alegria de nossos bons momentos, o caminho correto para a decisão que tomaremos. Nunca 
podemos deixar que cada dia pareça igual ao de ontem porque todos os dias são diferentes, 
porque estamos em constante processo de mudança. Segundo mandamento de lei divina diz: 
amaras o próximo como a ti mesmo. E que todas as diferenças individuais não prevaleçam sobre 
o coletivo.  Assim sendo vamos pedir  a Deus que  abençoe nosso  encontro de hoje,  as pessoas 



 

 

 
 
 
 
 
que aqui estão, o nosso movimento, nossos clubes, nossas famílias, aniversariantes do dia PCC 
Helso Weber de Oliveria e o Palestrante Dr. Heitor José Cademartori Mendina. (Paulo Coelho) - 
Contribuição Gabrielle de Oliveira. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as 
pessoas, declaro aberto os trabalhos desta Terceira Sessão Plenária da Segunda Reunião do 
Conselho de Governadores do DM-LD AL 2016.2017. Na sequência convidou a DG Luiz ângelo 
Cirimbelli para proferir a Invocação à Deus. Após, o Presidente convidou a todos para cantar o 
Hino do Lions. Na sequência, designou o PCC Helso Weber de Oliveira 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. Na sequência convidou o PCC Douglas de Mendonça Thompson para apresentar o 
Currículo do Palestrante Dr. Heitor José Cademartori Mendina. Tema da Palestra: EFICÁCIA. 
Atitude / Comprometimento/ Ação = EFICÁCIA. Quem se considera eficaz? O comprometimento 
é multidimensional, e altamente subjetivo e dinâmico. Tipos de Comprometimento: 1) 

Comprometimento afetivo; 2) Comprometimento instrumental; 3) Comprometimento 
normativo; 4) Comprometimento Sociológico; 5) Comprometimento Afiliativo; 

Comprometimento afetivo. São colaboradores que mantém um vínculo sentimental e 

emocional com a empresa em que atuam. Neste tipo de comprometimento, os objetivos do 

colaborador estão aliados com os da empresa. Comprometimento Instrumental: São 

colaboradores que dão importância ao salário e aos benefícios recebidos. Para eles, a questão 
financeira é um motivador que os mantêm ativos dentro do ambiente corporativo. Este tipo de 
comprometimento organizacional está relacionado a colaboradores com pouca qualificação 
profissional, e que precisam permanecer na empresa não porque querem, mas por necessidade. 
Comprometimento Normativo: São colaboradores que permanecem em determinada empresa 
porque se sentem obrigados a estar dentro dela, seja por causa de um “débito” com a 
organização ou para retribuir um favor por algum benefício recebido. Comprometimento 
Sociológico: Trata-se de uma relação de chefia e subordinação em que os colaboradores, 
normalmente com pouca qualificação e conhecimentos sobre de seus direitos trabalhistas, 
aceitam a dominação imposta pela empresa como algo normal ou natural. Normalmente, se 
mantêm na empresa muito mais pela garantia de um salário fixo do que por gostar de estar ali. 
Comprometimento Afiliativo: Este tipo de comprometimento é estabelecido pela sensação de 
identificação e pertencimento do colaborador com a empresa. O profissional vê a relação de 
seus objetivos profissionais alinhados com os da organização, sem interferência de suas 
ambições ou projeções pessoais. Sua ligação é extremamente relacionada a fatores profissionais 
e ao seu crescimento na mesma. A The Gallup Organization, 2015, dividiu o comprometimento 
dos colaboradores em três grupos: 1) Comprometidos; 2) Envolvidos; 3) Desengajados. 
Comprometidos: a) São psicologicamente comprometidos com a empresa; b) Possuem níveis 
consistentes de alto desempenho; c) São inovadores, eficientes e não ficam ociosos; d) São 
esclarecidos com relação às funções que exercem; e) Trabalham com paixão e energia; f) São 
leais à empresa e aos colegas; g) Recebem e fazem críticas positivas e construtivas. Ativamente 
Decomprometidos: a) Estão presentes fisicamente, mas ausentes psicologicamente; b) Pensam 
nos próprios ganhos em vez de pensar no coletivo; c) Costumam dividir a infelicidade no trabalho 
com os colegas; d) Não são produtivos, mas sempre têm desculpas para o baixo rendimento; e) 
Se focam no problema e não têm habilidade de encontrar soluções; f) Ficam isolados e são pouco 
confiantes. Descomprometidos: a) Fazem apenas o básico; b) São confusos ou demonstram falta 
de   habilidade    para   agir    com    confiança;  c)    Oferecem   respostas    de    baixo    risco    e 
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comprometimento com a tarefa que irão desenvolver; d) Não possuem senso de realização e de 
objetivo atingido; e) São menos comprometidos com a organização e com os grupos de trabalho; 
f) Reagem de forma negativa, mas não de maneira explosiva e intensa. Citações: Tomar uma 
atitude é uma decisão – Pergentino Pivatto. Como as Pessoas Mudam – Wheelis, Allen – 
Processo de transformação pessoal em quatro estágios: sofrimento, percepção, vontade e 
finalmente mudança propriamente dita. Necessitamos de atrito e ou dor para sair da zona de 
conforto? Stephen Covey, autor dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes: a principal 
fonte de mudança pessoal é a dor.  Se você não sente dor, raramente tem motivação ou 
humildade suficiente para mudar! Mudar exige muito mais do que boas intenções e declarações 
impressionantes; Simplesmente tomei a atitude, cansei de ser o que eu era; Parece simples: E 
é... Para as pessoas que nunca tentaram realmente mudar de atitudes. Os seres humanos são 
coleções de hábitos; Quando estamos realmente determinados a mudar é importante 
compreender a dinâmica envolvida em romper os hábitos que controlam nossa vida. Planejar - 
Decidir onde você quer que sua empresa vá. Ação - É como chegar até lá. Ninguém pode prever 
exatamente o que o futuro trará, mas provavelmente algumas das mudanças mais profundas 
que nos aguardam: a) O crescimento será mais lento; b) A concorrência será mais agressiva; c) 
Os governos assumirão novos papéis em suas economias e ambientes de negócios; d) O 
gerenciamento de riscos – identificar e controlar os riscos em todos os níveis do negócio, 
incluindo riscos políticos e econômicos globais – passará a constituir uma enorme parte do 
trabalho de todos os líderes. Concorrência mais agressiva: a) Em uma economia global de 
crescimento mais lento, todos estarão lutando com mais empenho e inteligência para 
conquistar participação de mercado. b) Cada empresa estará em busca de uma nova vantagem, 
na forma de produtos, tecnologias, gestão, localização, preços, entre muitas outras variáveis. c) 
As margens de erro serão menores, e a flexibilidade e a velocidade na alocação e realocação de 
recursos farão uma enorme diferença no desempenho. d) Atitudes falhas nesses elementos 
básicos de desempenho podem levar a uma sentença de morte. e) Empresas mais fortes em 
ação e rápidas em atitudes serão capazes de identificar e se aproveitar de oportunidades, por 
exemplo: se beneficiando da retração econômica com a compra de ativos a preços baixos e 
abocanhando participação de mercado dos concorrentes fracos. Uma organização somente 
pode executar se o líder estiver comprometido com a empresa de corpo e alma – Isto é Atitude! 
Companheiros preparem seus filhos, preparem vocês, preparam o Lions, porque o Lions vai ter 
que dar muito por este País. As vezes a gente não consegue entrar em campo porque não está 
preparado fisicamente e tecnicamente, e é preferível estar preparado e não jogar uma partida 
do que jogar uma partida que não está preparada. O Lions precisa se preparar e se conscientizar 
que vai ter que arregaçar as mangas, combater a pobreza e a zona de risco deste País. E é por 
isso que vocês estão hoje aqui, é por isso que é tão importante voltar para seus clubes de origem 
e suas Governadorias, lá vocês tenham eficácia e persigam a eficácia. Obrigado a todos. O CC Ari 
Galera se manifestou sobre umas frases que faz parte do movimentos leonístico: 1) A principal 
fonte de mudança é a dor; 2) Só tomamos atitude quando saímos da zona de conforto; 3) 
Aqueles que não se reinventarem estão com seus atestados de óbitos assinados; 4) Eu quero ser 
melhor hoje do que fui ontem. Após o CC Ari galera convidou a CaL Sandra Galera para fazer 
entrega de uma lembrança para o Palestrante que veio voluntariamente fazer essa palestra. Em 
seguida foi convidado o Presidente do LEO Distrito Múltiplo LD C.LEO Miguel Fernando Ramos 
Rodrigues para sua manifestação. Cumprimento a todos, apresentou-se para os Companheiros 
e citou seu lema: “Servimos Por Sentimento”. Após apresentou os Presidentes dos Distritos do 
DM-LD e o Gabinete. Falou das conquistas do AL: 1) - O Maior Distrito da Área III; - 2) Fundação 
de 03  novos clubes de LEO:  a) LEO Clube Rolândia:  Distrito LD-6;  b) LEO Clube Estrela: Distrito 



 

 

 
 
 
 
 
LD-2; c) LEO Clube Três Barras: Distrito LD-5. 3) Realização do FOLEOBRAS: Maior das 18.º 
edições. Realizada no Distrito LD-9, organizado pelo Distrito LD-8 e LEO e Lions Clube São Miguel 
do Oeste Universidade. Participações especiais: Governadora Irma Gross Casagrande, PDG 
Fátima Simionato Governadora no seu AL como Presidente do Distrito LD-8, Palestrante PDG 
Ricardo Shoiti Komatsu, Lider GMT de Área Grupo C, Homenageados: o casal Presidente do DM-
LD CC Aria Galera / CaL Sandra e a PID Rosane Teresinha Jahnke. 4) Regularização do CNPJ e 
Conta bancária após cinco anos irregular. 5) Crescimento de 3% de números de associados a 
meta é 5%. Citou quatro campanhas norteadoras, uma em cada semestre: 1ª) Violência, você 
maquia? Físicas on-line 57.648 Pessoas Alcançadas/Beneficiadas; 2ª) 4 VIDAS: Um minuto da sua 
vida, que vale outras tantas vidas. Doe Sangue e Medula Óssea - 38.864 Pessoas 
Alcançadas/Beneficiadas; 3ª) Sobre a Mesa: Vamos abrir a boca para combater a FOME - A ser 
aplicada; 4ª) Projeto Novos Líderes. Comentou sobre o Projeto VOUCHER - Novos Líderes, este 
projeto visa mudar a imagem do DM-LD dentro dos Distritos, reunião de 4 horas com 
Conselheiros e Gabinetes, aplicamos um projeto de liderança, resultada positivo. Prestação de 
contas ao Conselho de Governadores e para CC Ari Galera. Apresentou relatório de números de 
clubes e associados a nível Brasil e DM-LD. Para Fechar com chave de Ouro as próximas 
programações: - Março 2017: Visita ao LD-4 e LD-8; - Março 2017: 18 e 19 CDM Abelardo Luz; - 
Março 2017: Novos Horizontes - Projeto para fundação de novos clubes; - Abril 2017: Visita ao 
LD-9 e LD-2; - Maio 2017: Convenção DM Lions LD; - Julho 2017: Conferência DM LEO LD. Já 
avistamos o fim do AL. Qual é a marca que você deixou nesse AL? Você aproveitou cada 
momento dessa oportunidade? Na Convenção do DM-LD estaremos presente, queremos 
solicitar que seja aberto uma vaga para o futuro Presidente do DM-LD para o Seminário de 
Penha, é importante e necessário que ele seja capacitado, contamos sempre com ajuda da PDG 
Renate Hass.  Obrigado pela oportunidade concedida ao DM LEO LD. O CC Ari Galera solicitou 
para CaL Sandra entregar uma lembrança do Distrito Múltiplo LD. Com emoção parabenizou o 
trabalho C.LEO Miguel um grande Líder no movimento, que superou todas as dificuldades 
encontras quando assumiu a Presidência do DM-LD. Desde que assumiu temos uma grande 
parceira Lions e LEO.  Desenvolvem trabalhos maravilhosos, que nos como leões nos sentimos 
envergonhados. Participamos do FOLEOBRAS juntamente com a Governadora Irma Gross 
Casagrande, três dias de eventos, palestras sensacionais, LEO comprometidos, mudou 
totalmente minha visão sobre eles. Nestes 03 dias não aconteceu nada que compromete-se a 
conduta ética e moral, comportamento exemplar. Na sequência convidou a CaL Joice Maria Ikert 
para apresentar as despesas orçamentarias do 1º semestre e na sequencia previsão 
orçamentária para o 2º semestre. Cumprimentou a todos, apresentou as planilhas, comentou 
que vão ocorrer algumas diferenças da previsão por que DM-LD está negativo em número de 
associados.  Total arrecado: R$ 67.292,50. Despesas: R$ 54.608,04. Disponível para o 2º 
semestre: R$12.684,46. Previsão orçamentária 2º semestre: R$ 66.512,50. Disponível do 1º 
semestre R$ 12.684,46. Disponível para o 2º semestre: R$ 79.196,96. Informou que recebeu um 
repasse da Convenção de Foz de Iguaçu, no valor de R$ 1.364,57, que ele não pode ser utilizado, 
conforme consta no estatuto este valor vai para o Fundo Administrativo. Despesa do Instituto 
de Liderança Leonística do DM-LD de Penha: R$ 10.095,00. Informou que será utilizado o fundo 
administrativo para o pagamento do instituto, porque não tem nenhuma rubrica que diz que o 
DM-LD tem que pagar. As despesas do Gabinete do Presidente no 2º semestre são altas, teremos 
dificuldade. Quero ressaltar e que fique bem claro a todos, que todos os brindes é uma 
gentilizada do casal Presidente, inclusive muitas refeições nas viagens não são tiradas notas 
fiscais para fechar as contas.   Após apresentou  para o Governadores  a previsão de  pagamento 
 



 

 

 
 
 
 
 
das taxas de cada Distrito para o DM-LD no mês de abril. Agradeceu todos os Governadores pelo 
repasse do 1º semestre. Manifestação: O PCC Claudio Miessa Rigo comentou que na Convenção 
de Foz de Iguaçu não foi aprovado o aumento do repasse porque todos os Distritos já tinham 
realizado a Convenção Distrital e não teriam condições de absorver este aumento. Sugere e 
propõem que seja aprovado nesta reunião de Canela uma proposta que vai ser apresentado na 
Convenção de Chapecó aumento do repasse dos associados para o DM-LD. Porque sendo 
aprovado os Governadores poderão nas suas Convenções aprovar o aumento de repasse que 
cubra o acréscimo que poderá ocorrer aqui. É uma oportunidade que não podemos desperdiçar. 
CC Ari Galera se manifestou: PCC Claudio Miessa Rigo esta proposta já foi analisado e discutida, 
já foi enviada para a Comissão de Finanças e Auditoria para sua análise. Na sequência a CaL Joice 
Maria Ikert Tesoureira apresentou o relatório do repasse da PID Rosane Teresinha Jahnke. Saldo 
Gestão 2015/2016 R$ 68.899,76. Repasse dos Distritos LD-1 e LD-6 R$ 12.101,39. Total R$ 
81.001,15. Total de despesas pagas: R$ 69.140,94. Saldo final R$ R$ 11.860,21. Manifestação 
2VCC Liza Cristina Ganem Novaes: Apenas a título de contribuição e é uma solicitação de algum 
tempo, tivemos dois momentos no DM-LD, uma era obrigatório pagar e a outra deixou de ser 
obrigatório. Mas ficou obrigatório em alguns Distritos. Precisamos saber qual o valor que foi 
pago por cada Distrito, saber qual os Distritos que ficaram inadimplentes, para que possamos 
regularizar este dinheiro da Campanha. Sabemos que no nosso Distrito tivemos um momento 
que era obrigatório, não sabemos se foi feito o repasse, assim teríamos um debito com a conta 
Campanha. Hoje é obrigatório, isso está gerando uma sério problema, por isso na próxima 
Convenção vamos retirar esta obrigatoriedade, que tem clubes se recusando pagar taxa distrital, 
ameaçando até fazer deposito em juízo para não pagar essa rubrica, então seria interessante 
para regularizar de vez quem deve paga, e daí começar um acompanhamento mais correto desta 
conta campanha, esta é minha contribuição. CaL Joice Maria Ikert comentou que não tem este 
relatório, fará o levantamento e irá enviar. Comentou que alguns Distritos são obrigatórios e 
outros fazem repasse. Só terá condições de fazer levantamento dos AL 2015/2016 e 2016/2017, 
dos outros anos não recebeu as informações. Dando sequência a reunião convidou o 
Coordenador do Plano de Ação Global o PDG Carlos Guilherme de M. Reinhardt. Cumprimentou 
a todos, falou do projeto inicial da gestão, meta 120 novos associados por Distrito.  Comentou 
que devido à crise que vivemos, e o Lions Internacional nasceu na crise, os Governadores não 
estão conseguindo cumprir a meta.  Como falou o Palestrante precisamos nos reinventar. 
Acreditamos que o aumento do associados está vinculado no processo das obras que fizemos 
nos nossos clubes. Não queremos só números, queremos associados comprometidos, que 
façam o nosso movimento crescer.  Neste momento não iremos cobrar, mas agradecer o 
trabalho deste Colegiado e do Presidente, vocês são heróis. Assisti ontem os relatos do 
Colegiado, das dificuldades que vocês estão passando, se fosse outro momento estaríamos 
explodindo. Para reverter um pouco este processo, baseado nas cartas enviadas pelo Presidente 
Internacional, com consentimento do Presidente CC Ari Gelara encaminhei um projeto para ser 
aprovado pelas comissões técnicas que os Distritos adotem o programa do Presidente 
Internacional “Semana Mundial de Serviço pela Proteção do Planeta”. Se aprovado, que seja 
repassado para todos os clubes, para que façam esta campanha na sua cidade e convidem a 
comunidade e familiares para enxergar o valor dos nossos clubes e o trabalho dos nossos 
Governadores. Podem ter certeza todos estão sentindo a dificuldade deste Colegiado, mas esta 
dificuldade faz a grandeza do leonismo. Obrigado. Após convidou o Assessor de Estatística e 
Divulgação da Marca Lions PCC Claudio Miessa Rigo e solicitou que no mesmo momento faça 
colocações da campanha da  PID Rosane Teresinha Jahnke.  Cumprimentou a todos, apresentou 
 



 

 

 
 
 
 
 
alguns dados estatísticos. Relatório de associados: 30/06: 15.437 e 28/02: 14.991. Negativo: 446 
associados. Relatório de clubes: 30/06: 507 e 20/02: 503. Negativo: 04 clubes. Relatórios de 
clubes com menos 20 associados: 30/06: 96 e 28/02: 102. Cresceu o número de clubes com 
menos de 20 associados. Relatório informe de associados no Lions Internacional: 30/06: 67 
clubes e 28/02: 153 clubes. Uma preocupação muito grande porque os secretários de clubes não 
estão fazendo os relatórios. Também apresentou dados a nível mundial e outros Distritos 
Múltiplo do Brasil. Relatório: Evolução e variação anual dos associados e clubes no mundo e no 
Brasil desde AL 2009/2010. Por último apresentou o relatório da Área III dos números de 
associados homens e mulheres.  Informou a todos que o Distrito Múltiplo LD é o maior Distrito 
Múltiplo da Área III.  Campanha da PID Rosane Teresinha Jahnke, apresentou um relatório e 
fotos do FOLAC de Guayaquil / Equador: Comentou que é o responsável pela Campanha da PID 
Rosane Teresinha Jahnke ao cargo Terceira Vice-Presidente Internacional. Comentou sobre o 
assédio pela união do leonismo brasileiro. 1) Vários líderes do Brasil se manifestaram pela união 
do leonismo, solicitando que a PID Rosane desististe da candidatura. Informou PID Rosane tem 
força extraordinária na base, e o PID Patrício costurou apoio com lideranças Ex-Diretores 
Internacionais da Área III. Esta costura beneficiou ele em duas manifestações no FOLAC que 
antecederam Guayaquil / Equador. Os PID fizeram um manifesto apoiando o PID Fabricio. Com 
relação a este assedio o Presidente CC Ari Galera e o Coordenador PCC Claudio Miessa Rigo 
fizemos uma resposta, que a unidade do leonismo não deveria ocorrer somente pela desistência 
da PID Rosane, que ela tem a sustentação da base dos Leões da Área III, que em função desta 
unidade nos retribuímos o pedido no sentido que ele PID Patrício renunciasse sua candidatura, 
que a PID Rosane estabelecesse a unidade do movimento leonístico. 2) Não manifestação dos 
PIDs no FOLAC: Os Ex-Diretores que fizeram um manifesto com apoio a PID Fabricio, chegaram 
à conclusão que não valeu nada, a cúpula do Lions Internacional ignorou, por este motivo não 
quiseram se manifestar.  A cúpula do Lions Internacional não tem um critério para escolha, eles 
discutem nomes, se tiver endosso e estiver fazendo campanha tem chance. 3) Sala de 
hospitalidade DM-LD no FOLAC: evento com apoio do fundo de campanha, se convida e reúnem 
lideranças e participantes para uma confraternização com o candidato.  A sala foi no hall de 
entrada das salas de reuniões, quando terminou a reunião nós estávamos todos de braços 
abertos, todos com a camiseta da campanha da PID Rosane.  Vejam as fotos, o Presidente 
Internacional a PID Rosane várias outras lideranças. O Presidente não pode tomar partido, ele 
tem que ser neutro. O contrário que fez o atual Diretor Internacional ID Luiz Geraldo Matheus 
Figueira, que declarou apoio ao PID Patrício, faltando com ética. 4) A carta à CaL Dianne, 
estrategicamente se preparou uma carta onde se enaltece o trabalho das mulheres no leonismo 
e que ela interceda a favor da PID Rosane.   5) A reunião com o Presidente Bob Corlew, pedimos 
interseção ID Luiz Geraldo Matheus Figueira para conseguir uma entrevista, ele não conseguiu. 
Conseguimos e outra maneira, o PID Patrício também conseguiu. Participaram CC Ari Galera, o 
PCC Claudio Miessa Rigo/PDG Liu, PID PID Rosane Teresinha Jahnke e filho, PID Edisson Karnopp, 
IPCC João Péricles Goulart / PDG Marilu. Comentamos sobre a candidatura, as virtudes e a 
intenção da candidata, ficamos muito felizes pela recepção.  6) Apoio necessário do DM-LD para 
campanha da PID Rosane. Nós precisamos do apoio, o Brasil em 100 anos só teve dois 
Presidente, temos a oportunidade da 3ª Vice-Presidente do nosso DM-LD, não podemos ficar 
com os braços cruzados. O PCC Jorge Lehmann convidou a PID Rosane para discursar na 
Homenagem do Centenário na Assembleia Legislativa do Paraná. Não é só isso, precisamos de 
recurso a CaL Joice Maria Ikert apresentou os relatórios, existem despesas. A sala de 
hospitalidade é necessária no FOLAC, não os candidatos a Vice-Presidente fazem os Candidatos 
a Diretores  Internacionais  também  fazem.  A 2VCC Liza  Cristina  Ganem  Novaes falou sobre a 



 

 

 
 
 
 
 
obrigatoriedade e não obrigatoriedade, quando se decidiu pela não obrigatoriedade os 
Governadores se comprometeram de dar todos os esforços para que o fundo de campanha 
tivessem recursos que são necessários para as despesas. O Lions muda muito rápido os que se 
comprometeram foram embora, e os que sucederam não tiveram conhecimento deste 
comprometimento, o fundo está se esvaziando, nós precisamos que o Governadores, 1º e 2º 
Vice-Governadores juntos motivem seus associados que contribuem para com o fundo da 
campanha. O valor é insignificante R$ 10,00 por semestre. Vamos companheiros, precisamos 
efetivamente que motivem os associados que contribuem para o fundo da campanha. Muito 
obrigado. Oferecemos a palavra a disposição a Assessora para Clubes em Dificuldades do DM-
LD PDG Fátima Simionato Santos, cumprimentou a todos. Comentou, acredito que estamos no 
caminho, com ajuda dos Assessores e empenho de cada um de vocês, vamos ter um final de AL 
muito produtivo. Colocamos que clubes em dificuldades seriam os Clube com menos de 20 
associados, porém tem uns clubes maiores que não enviam relatório e não estão fortalecidos, 
só tem números e não tem serviços. Enviei alguns e-mails para os Governadores e Assessores, 
também vou enviar para os Vice-Governadores e GMT, acredito nesta equipe. Me perguntaram 
qual a formula mágica de clubes em dificuldade levar a patamar acima de 20 associações que 
sejam diferentes.  Precisamos fortalecer os clubes, precisamos esforço de todos, não só dos 
Governadores, pode ser o clube padrinho. A mágica é a união de todos, trabalhar juntos, fazer 
mais do que uma visita. Fiz uma pesquisa de clubes em dificuldade: universitários (faculdade). 
Existe a lei 170 bolsa de estudo, o estudante presta serviço à comunidade. A UNC e LD-5 tem 
um projeto, tem filas de estudante esperando a oportunidade. Governadores quem sabe é uma 
pequena ferramenta, verifiquem com as universidades, pode ser que o Presidente de Clube não 
tenha esta visão de buscar este tipo de associado. Outra dificuldade são os clubes antigos, não 
renovaram o quadro social, estatuto 100% para ingressar novos associados. Governadores 
verifiquem com os Clubes, se não estamos fechando a porta. Clube mais de 40 anos de fundação 
associados deixaram o movimento ou perderam o entusiasmo. Companheiros só os 
Governadores e Assessores não tem condições de cuidar tudo isso. Quando retornarmos 
colocamo-nos à disposição do Governador para ajudar, as vezes falamos que aquele clube vai 
fechar, será que não cabe a nós companheiros ajudar?  Falamos muito em servir, se servimos o 
nosso distrito temos mais mãos para servir ao próximo. Me colocou à disposição dos Distritos 
para uma visita ou palestra. Na sequência convidou os Coordenadores GLT PCC Douglas de 
Mendonça Thompson e GMT PDG Iraci Antonio Dani: GLT PCC Douglas de Mendonça Thompson 
cumprimentou a todos, comentou que deste que foram constituído GLT e GMT, a finalidade é 
de mudança, fazer algo que não fazia. Precisamos ter mudança para nossa sobrevivência, quem 
não analisou os números que o PCC Claudio Miessa Rigo tá bem claro ai que precisamos de 
mudança. Outro aspecto: Não basta saber, é preciso também aplicar; não basta querer, é preciso 
também fazer.” Goethe. Se nosso Distrito LD-4 não tivesse este trabalho de gestão a 13 anos 
não estaria aqui para falar para vocês. Se o clube não tivesse respeitabilidade e ação também 
não estaria aqui. Não posso ser líder de uma coisa que não existe. Não posso ser líder ou 
instrutor de um sonho que não existe. Respeito sempre quem tem um modelo de gestão. PLANO 
GLOBAL, tem que renovar, tinha um objetivo, não foi cumprido, será que não estamos com estes 
problemas hoje porque não cumprimos o plano? A conduta é um espelho no qual todos exibem 
sua imagem.” Johann Goethe. Conduta de gestão é de pessoas, temos que ter muito cuidado 
nos relacionamentos. Objetivos do aprendizado:  a) Identificar diferenças entre um gerente e 
um líder; b) Usar atividades que envolvam os sócios, descobrindo os seus interesses; c) Avaliar 
a eficácia das reuniões;  d) Compreender a motivação dos sócios;  e) Avaliar estilos de liderança; 
 



 

 

 
 
 
 
 
f) Relacionar atividades Leonísticas a valores pessoais. Primeiros 10 Motivadores: - 
Relacionamentos; - Envolvimento; - Posse; - Conforto; - Poder; - Auto–desenvolvimento; - 
Realização; - Contribuição; - Reconhecimento; - Relevância. O que o motiva? Avalie as suas 
reuniões. Na sequência o GMT PDG Iraci Antonio Dani. Cumprimentou a todos. Comentou que 
prestou atenção nos relatórios apresentados pelos Governadores. O desafio é o que fazer para 
crescer? - Usar toda a estrutura Lions Internacional; - Fundar novos núcleos e clubes; - Nenhum 
clube com menos de 20 associados; - Convidar novos associados. Tudo isso é óbvio e verdadeiro. 
Então, qual é a causa que não evoluímos? Nos como assessores e associados estamos 
comprometidos? Os clubes estão envolvidos com os desafios de Lions Internacional e do 
Governador: As mensagens estão chegando na base? Os Governadores estão enviando o 
relatório de estatística que o PCC Claudio Miessa Rigo está fazendo todo mês? Os associados 
conhecem as metas do Governadores e Presidente Internacional? Acreditamos que o Presidente 
de Divisão seria o canal perfeito e clube forte da Divisão. O Governador do Distrito LD-4, em 
todas suas visitas desafiava, para fundação núcleo/clube e aumento de associados? Uma 
Presidente de Clube aceitou e fundou um clube e os demais porque não aceitaram o desafio se 
todos tiveram a mesma oportunidade? Finalmente o conhecimento, precisamos conhecer 
p/crescer. Para responder estas questões e crescer, precisamos acionar o super assessor/ 
associado de cada clube, aquele que está sempre disponível, comprometido, organizado, alegre, 
motivado, tem visão de futuro e age. Para conhecer o super assessor basta olharmos num 
espelho. Dando continuidade falou o Coordenador do Centenário do Lions do DM-LD PCC Helso 
Weber de Oliveira: Agradeceu pelos grandes trabalhos realizados pelos Coordenadores de cada 
Distrito, verificando os trabalhos cada um tem feito o máximo que é permitido. Nem quero saber 
quanto cada um está tirando seu do bolso para fazer estes trabalhos, sei que não é pouco, Lions 
Internacional não repassou nenhuma verba. As dificuldades encontradas são inerentes a todos 
os Distritos, infelizmente alguns clubes não informam as suas atividades, isso dificulta as nossas 
informações para o Lions Internacional. Todos os Coordenadores fazem os relatórios, mas os 
clubes não relatam. Solicitamos mais uma vez aos Governadores e Vice-Governadores que nos 
dão uma força bem grande junto aos seus clubes, estamos chegando na reta final dos nossos 
trabalhos.  Recomendo que utilização a placa alusiva do centenário em todos os evento do 
Distrito. Temos tido o cuidado desde a nossa nomeação, que todas informações recebida do 
Lions Internacional sobre o Centenário enviar para todos os clubes e Coordenadores de Distrito. 
Sempre nas reuniões do DM-LD fizemos reuniões e tiramos nossas dúvidas.  Verifiquei que as 
atividades do Lions Internacional foram cumpridas, mas os Coordenadores não diminuíram suas 
atividades. Tem um dado que está me surpreendendo o carro chefe do Lions Internacional visão 
até o momento não atingimos o desafio. Verificamos também que só 65% dos clubes no mundo 
estão participando da campanha Centenário. A Governadora do LD-3 está copiando do LD-6 uma 
Sessão na Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa do Estado em comemorarão do 
Centenário. Coordenadores sei que já atingimos nossa meta, mas vamos continuar trabalho até 
o final do AL. Continuo a disposição de todos para qualquer informação sobre o Centenário. 
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. Na sequencia o 
CC Ari Galera convidou todos os presentes para participar da Quarta Plenária que iniciará as 
quatorze horas. 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 
quatro dias de março de dois mil e dezessete.  
 
 
 

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


