
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

QUARTA 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 quatorze horas teve início a Quarta Sessão Plenária da 2ª Reunião do Conselho 
de Governadores do Distrito Múltiplo LD do Ano Leonístico 2016/2017. O PDG Vilmar Capanema 
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 
Quarta Sessão Plenária da 2ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD do 
Ano Leonístico 2016/2017 com a seguinte mensagem: Quando o mundo avança rumo a ciência 
e ao futuro, quando o homem utiliza a máquina para ganhar o tempo, quando as nações estão 
mais próximas pelos modernos meios de comunicação e transportes. Contempla a esse 
espetáculo preocupado e perplexo. Ao lado de fabulosas conquistas da ciência e da técnica, o 
homem perde-se na ganância, na falta de solidariedade e na falta de fraternidade. A paz cede 
lugar à guerra. O individualismo vai, paulatinamente, ganhando os corações levando o homem 
ao isolamento dentro de si mesmo. Mesas fartas convivem ao lado da fome.  A miséria, a doença, 
a falta de humildade, de compreensão e de amor são as características do mundo de hoje. O 
mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é 
descoberta  e  vira  vergonha.   A  honestidade   se   transforma  em  exemplo  para  as  próximas 
 



 

 

 
 
 
 
 
gerações. Uma corrompe a vida. Outra enobrece alma. Chico Xavier, contribuição Gabriela de 
Oliveira. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaro aberto os 
trabalhos desta Quarta Sessão Plenária da Segunda Reunião do Conselho de Governadores do 
DM-LD AL 2016/2017. Na sequência, designou o PDG Vilmar Capanema para exercer as funções 
de Mestre de Cerimônias. Assumindo a função, o PDG Vilmar Capanema 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 sequencia o Mestre de Cerimonia convidou IPDG Mário José Antônio Salvador para 
apresentar currículo do candidato a 2º Vice-Presidente do Conselho de Governadores AL 
2017/2018 o PDG Celito Schlickmann do Distrito LD-9. Após o PDG Celito Schlickmann, 
cumprimentou a todos, comentou sobre sua trajetória leonística, trinta anos de leonismo e um 
novo desafio, escalar novas montanhas, candidato a 2º Vice-Presidente do Conselho de 
Governadores. Solicitou aos Governadores e Vice-Governadores apoio a sua candidatura, para 
que na Convenção de Chapecó seu nome seja referendado pelos delegados. Agradeceu a todos 
o apoio recebido até o momento. Na continuidade convidou o Coordenador de LCIF do DM-LD 
1 VCC Luiz Roberto Gobbi. Cumprimentou a todos, LCIF - Lions Clubs International Foundation 
(LCIF) foi fundada em 1968, 50 anos depois da fundação Lions Internacional, iremos completar 
50 anos. Desde que a Fundação foi fundada em 1968 foi doado quase US$ 1.000 bilhão. Estas 
doações provém de clubes e companheiros ao retorno do mundo. Na sede internacional tem 
uma relação de doadores de mais de US$ 100 mil. Existem também doadores de US$ 5.000 
milhões. O Brasil tem dois doares com doações de mais de US$ 100 mil, o Presidente 
Internacional PIP João Fernando Sobral e o CL Paulo Hermínio Pennacchi do Distrito LD-6, 
Coordenador Distrital da LCIF do LD-6. As doações são para projetos no mundo inteiro. Os 
principais projetos:  1) Atendendo às necessidades humanitárias; 2) Empowering Youth 
(Formação de Jovens); 3) Salvando a Visão; 4) Grandes catástrofes mundiais. Levantamento dos 
últimos 19 meses o Distrito Múltiplo recebeu Total US$ 493.020,00. Todas as solicitações foram 
atendidas. Subsídios concedidos nos últimos 19 meses (01/07/2015 a 31/01/201) aos Distritos: 
LD-1 - US$ 10.000; LD–2 - US$ 153.020; LD–3 - US$ 10.000; LD–4 - US$ 10.000; LD–5 - US$ 
130.000; LD–6 - US$ 20.000; LD–7 - US$ 100.000; LD–8 - US$ 10.000; LD–9 - US$ 5.000. Doações 
efetuadas pelos Distritos no AL 2016/2017: no valor de TOTAL:  US$153.064,43. Números de 
Clubes no DM-LD 503 doaram só 70 clubes, média 14,72%. Distritos que doaram: LD–1 - 
US$25.123,54; LD–2 - US$ 9.562,92; LD–3 - US$ 6.055,56; LD–4 - US$ 17.122,28; LD–5 - US$ 
29.642,32; LD–6 - US$ 3.002,30; LD–7 - US$ 30.692,67; LD –8 - US$ 22.692,10; LD–9 - US$ 
9.163,74. Ações para incrementar nossas doações para LCIF: 1) Atuação dos Governadores; 2) 
Espaço para os Coordenadores Distritais nas RCD´s e Convenções; 3) Coordenador de LCIF de 
clube. Após passou o vídeo da LCIF. Em seguida entregou para os Governadores PIN do Sarampo 
que recebeu sem custo, cada Governador combine com seu Coordenador a forma de fazer esta 
distribuição, pode fazer uma campanha.  Muito obrigado. Em seguida convidou o Assessor do 
Banco de Saúde CL Mirabeau Esquivel Hoppe. Cumprimentou a todos, fez uma homenagem PDG 
Sidnei Aragon Dos Santos Assessor de Banco de Alimentos e solicitou uma correspondência a 
DM Noemy em nome do DM-LD. Falou sobre o projeto do Banco da Saúde que criado após a 
tragédia Catarina que atingiu Torres. Surgiu a ideia inspirada nos Médicos sem Fronteiras para 
imobilizar os Companheiros para ajudar nas catástrofe. O Banco da Saúde foi criado e aprovado 
na X Convenção do Distrito Múltiplo LD realizada em Gramado/Canela - RS de 21 a 23 de maio 
de 2009, atendendo moção previamente aprovada pelo Distrito LD-3 e apresentada por 
indicação do Lions Clube de Torres e  pela  Assistência  de  Saúde do Distrito LD-3 AL 2008/2009, 
 



 

 

 
 
 
 
 
para adoção em todo o Distrito Múltiplo LD. Agradeceu o apoio PID Edisson Karnopp. Criamos 
um PIN e foi entregue para todos Governadores nos primeiros 3 anos do projeto, fizemos uma 
campanha agressiva. Conversando com o PCC Paulo Pimpão Silva comentamos sobre a 
dificuldade dos companheiros abraçar um novo projeto. Queremos agradecer o CL Carlos 
Eugenio Carneiro De Melo que montou um sistema com senha para todos os cadastrados para 
não ser divulgado os dados, somente tem acesso os companheiros cadastrados e Governadores. 
Propósitos: O propósito do Banco da Saúde do Distrito Múltiplo LD é criar, manter e 
disponibilizar informações cadastrais a respeito dos profissionais da área de saúde dos Estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, associados dos Lions Clubes que compõe a área 
de atuação do Distrito Múltiplo LD, podendo ser expandida para os demais distritos múltiplos 
brasileiros. Maiores informações no site www.lions.org.br/multiplold/bancodasaude. Se 
colocou à disposição pra maiores informações. Muito Obrigado. Na sequência convidou a 
Assessora de Saúde da Mulher PDG Iara Zacher Corso. Prezado Companheiro Presidente CC Ari 
Galera e CaL Sandra, poderia aqui saudar os demais membros da mesa dizendo que já foram 
nominados pelo protocolo, porém como não saudá-los individualmente se a proximidade com 
cada um nos leva à um abraço fraterno, além de uma simples saudação? 1º. Vice Presidente Luiz 
Roberto Gobbi, companheiro do Colegiado dos Sonhos 2013/214, PID Edisson Karnopp nosso 
sempre presente e querido Diretor Internacional, IPCC João Péricles Goulart Past-Presidente 
deste Conselho que tanto carinho deu a todos nós enquanto na Presidência, e finalmente 
Governador Anfitrião DG Evaldo Gomes Rodrigues e DM Nara que iniciou sua carreira leonística 
no meu Lions Clube de Tramandaí e que hoje tanto nos envaidece como seus padrinhos? 
Impossível não citar um a um. Sintam-se abraçados carinhosamente. Primeiramente quero 
agradecer o espaço a mim concedido e início esta fala agradecendo ao Presidente Ari Galera e 
ao seu Gabinete pela criação das Assessorias da Saúde da Mulher e do Homem.  Obrigada 
igualmente por ter sido escolhida para preencher a primeira que trata da Saúde da Mulher. Sem 
dúvida foi uma feliz decisão sobre o tema “Saúde” para os dois gêneros uma vez que nossas 
atividades têm sido voltadas e fracionadas entre Meio Ambiente, Visão, Combate às drogas e à 
fome e ainda de tantas outras atividades de resgate dos seres e ambientes em risco. Apesar de 
estarmos num nível de conforto acima de nossos assistidos, não quer dizer que estamos imunes 
à problemas de saúde, às vezes bastante sérios. Preservar nossa própria saúde é uma obrigação 
que devemos nos impor a cada dia se quisermos estar saudáveis para prestar auxílio aos 
necessitados e levar também à eles esses hábitos. Dispomos hoje de ferramentas úteis para isso. 
Podemos contar com pesquisas na internet sobre qualquer tipo de doença e seu tratamento 
mas devemos lembrar que nem todas as pessoas tem acesso à esse conhecimento e dependem 
de nossa ajuda. A mídia e as próprias entidades envolvidas com o tema “saúde” divulgam seus 
projetos a cada mês alusivo à determinados tratamentos e assim temos: o Outubro Rosa como 
alerta para o Câncer de Mama e de Colo Uterino, temos o Novembro Azul dirigido ao Câncer de 
Próstata e o já conhecido Laço Vermelho no mês de dezembro, em defesa e prevenção à AIDS. 
Temos dentro do nosso movimento, muitos companheiros e companheiras que prestam 
serviços paralelos em Redes, Liga de Combate ao Câncer, Parceiros Voluntários e outras ONG’s, 
repassando informações importantes às suas comunidades. Por ser este um serviço de grande 
relevância em defesa da vida, sabemos também que temos companheiros que não fazem parte 
de outras entidades e prestam esses serviços através de seus próprios clubes, em creches, 
escolas, APAES, com ênfase na saúde bucal tão importante para nossos pequenos e cito o 
exemplo do meu clube que por tratar-se de uma nova Assessoria para mim e por sua 
importância, consideramos tê-la em cada Distrito e assim a Companheira indicada seria o elo de 
ligação  entre a Assessoria do Múltiplo e os Clubes de seu Distrito,  pois receberia as informações 
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e material para campanhas que poderiam ser mensais e até mesmo sobre as já citadas sempre 
com informações recentes e atualizadas para serem  repassadas em Boletins Eletrônicos dos 
Distritos  para o grande público , a exemplo do que já ocorre com as  Instruções Leonísticas. Em 
contato realizado com alguns Governadores, a maior parte informou que não possui essa 
Assessoria em seu Distrito e se algum já tiver, por favor, faça contato comigo através do meu e-
mail constante na Agenda para que possamos incentivar campanhas que valorizem o tema pela 
sua importância e também para que possamos elaborar um plano de trabalho e repassá-lo para 
o próximo gabinete e aos Vice-Governadores. Aproveito a oportunidade para informar ao Comp. 
Gobbi e aqui agradecer aos Clubes do meu Distrito LD-3 que aceitaram o desafio de um projeto 
lançado pela nossa Fundação Leonística de Assistência Social intitulado “Mutirão de Cataratas” 
fazendo a doação de R$ 1.000,00 por cirurgia, valores estes depositados em conta específica 
para esse fim na Fundação e que proporcionou a realização de 13 cirurgias no segundo semestre 
de 2016 e ainda conta com um saldo para mais cinco cirurgias. Encerrando esta participação, 
mais uma vez agradeço ao Presidente a oportunidade e me colocar a inteira disposição, como 
defensora que sou do nosso lema “Nós Servimos”. Obrigada. Em seguida convidou do CL Renato 
Barrocas Moreira – Presidente Lions Clube Santo Angelo Universitário – Projeto de Doação de 
Livros LIONS/LEO TEMPRESTO. Cumprimentou a todos. Agradeceu o CC Ari Galera pela 
oportunidade de lançar o Projeto DOE UM LIVRO. CRIE UM LEITOR e a PDG Renate Hass por ter 
enviado relatório dos Clubes do DM-LD e os contatos dos outros DM-LD. Campanha de doação 
de livros. LIONS/LEO TEMPRESTO. Site: www.tempresto.com.br. O site Tempresto é para 
aproximar leitores quem gosta de ler. Compartilhe seus livros com os amigos. 5.500 usuários em 
800 cidades do Brasil. Mais de 9.000 livros em bibliotecas pessoais. Totalmente sem custos! 
Dôometro Campanha exclusiva LIONS / LEO. Envolvendo LIONS / LEO em todo o Brasil. Como 
funciona a Campanha: Lions e LEO Clubes de todo o Brasil receberão doações de livros que serão 
destinados para entidades escolhidas previamente pelos Clubes; Entidades e locais de coleta; 
Divulgação – Criatividade; Doadores; Número de livros doados será registrado e Email 
confirmando sua doação. Todo este processo é on-line no site tem a janela criada especial para 
esta campanha, apresentou todo processo. No site já tem o modelo do formulario para caixa de 
doação, também o modelo de recibo e a lista dos doadores. Doadores receberão um email 
agradecendo! Objetivos da Campanha: 1) Maior número de clubes cadastrados. 2) Mais de 
300.000 doações. 3) Fazer parte de Projetos de Incentivo à Leitura nos Clubes. 4) Divulgação dos 
Clubes em sua comunidade:  TV / rádios / jornais / mídias sociais. 5) Divulgação da marca lions 
– por que não nacionalmente? 6) Alinhar a campanha com ações do centenário. Totalmente sem 
custos para os clubes. Campanha pode ajudar na criação de novos Clubes. Próximos passos: a) 
Enviaremos a apresentação para todos os Clubes, através da Governadoria. b) Clubes podem 
estabelecer entidades e locais de coleta. c) Final de março lançaremos a Campanha – os clubes 
devem fazer o cadastro das entidades e locais. d) Tempo de Campanha – depende de nós! 
Somente teremos sucesso com a colaboração e empenho de todos os CCLL / CLEO em todos os 
DM no Brasil! Muito obrigado. Dando continuidade convidou a Assessora de Intercambio e 
Acampamentos Juvenis CaL Cleusa Bohn Specht. Responsável DM-LD pela saída dos jovens para 
intercâmbio. O programa juvenil do Lions foi declarado pela UNESCO como maior programa de 
jovens do mundo. Procura proporcional aos jovens participarem experiência de convivência 
familiar e cultura visando criar um espirito de paz e compreensão entre os povos da terra. Os 
relatos dos jovens intercambistas dizem que o Lions é respeitado, quando eles chegam com os 
uniformes nos aeroportos eles são reconhecidos, por todo trabalho que o lions desenvolve no 
mundo todo, como são jovens as viagem se torna segura. No brasil o programa acampamento é 
oferecido  desde 2007  e  em 2016  começamos com uma  parceira com outros distritos. Fez um 
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relato do envio e recebimento de jovens no ano de 2015 e 2016. Falou do acampamento de 
Flores de Cunha que recebeu 47 jovens de 17 países diferentes. O acampamento de 2017 será 
na cidade de Frederico Westphalen Distrito LD-4 e tem 35 jovens inscritos e temos 60 jovens 
inscritos para fazer o intrecambio fora do Brasil. A meta para 2018 são 100 jovens, contamos 
com o apoio dos Governadores para divulgar e incentivar os jovens participar do intercambio. 
CaL Vera Lucia Silveira Franzt assistente dos intercambistas que vem para o Brasil. Faz a 
distribuição com os distritos parceiros de todos os jovens que vem para o Brasil. No ano passado 
foi o maior acampamento que participamos com 48 jovens. Isso prova que temos capacidade 
de promover o acampamento e tem jovens interessados em conhecer o Brasil. Isso prova que 
temos condições de promover dois acampamentos em Distritos diferentes no DM-LD. Em 2007 
em reunião foi decidido limitar o número de jovens participantes nos acampamentos 35. Porque 
temos que transportar os jovens e equipe com ônibus, e precisamos cuidar dos custos. As 
novidades é segunda fez que realizados o Acampamento “Lions Camp South Brazil” nome 
registrado no Lions Internacional parceiros LD-2, LD-4 e LD-7. Recebemos um intercambista da 
índia e Groelândia nesto projeto. Com a equipe DM-LD estamos centralizando as saídas e 
entrada do Brasil, é uma exigência do fórum europeu de assessores. Os Distritos encaminham 
todos o intercambistas para a CaL Cleusa e ela envia para o exterior, e ela faz a negociação das 
vagas. Os 35 intercambistas de 2017 serão hospedados nos Distritos parceiros LD-2, LD-4, LD-7 
e parceiros convidados LD-5 e LD-8. Temos 03 intercambistas participantes, Gabrielle, Debora e 
Leticia, conversou comigo porque reconheceu a camiseta. É muita emoção e gratificante ver 
estes jovens, isso vale o pagamento pelas horas trabalhadas pelo movimento. CaL Marlene 
Maria Sager, assistente de família desde 2010, é muito fácil conseguir família, você visita as 
famílias que tem jovens que falam em inglês, convida eles para participar do programa. Graças 
a este programa nosso clube não morreu, temos muitas famílias que aceitaram os jovens e hoje 
fazem parte do nosso clube.  O que oferecemos para eles nas nossas casas, as mesmas coisas 
que oferecemos no dia a dia para nossa família, claro que geralmente fizemos alguns agrados. 
Os jovens adoram cozinhar. Na última reunião decidimos desafiar os distritos parceiros, o 
distrito que enviar 20 jovens para fora do brasil e terá que receber 20 jovens no seu distrito. O 
jovens chegam no Brasil dia 08/julho ficam 2 semanas nas casas e depois vão para o 
acampamento Frederico Westphalen. Comunicamos ao PID Edisson Karnopp que não 
esquecemos do projeto 1º Acampamento Latino Americano continua em pé, este ano devido 
problemas de saúde da nossa familia não conseguimos realizar, mas o proximo anos vamos 
realizar. Obrigado. Em seguida convida a Assessora do Concurso Talentos Literários Leonísticos 
CaL Caroline Lima Silva. Cumprimentou a todos. Comentou sobre a finalidade do concurso, que 
é de estimular e valorizar a produção literária e divulgar as realizações do Lions. O Edital está 
publicado no site do DM-LD, o regulamenta do V Concurso de Contos ou Crônicas e Poesias para 
o Ano Leonístico 2016/2017. O concurso é para os Membros da Família Leonística e terá sua 
publicação em Antologia. Prazo de inscrição: que era de 15 de outubro a 28 de fevereiro de 
2017, foi prorrogado até dia 28 de março de 2017. Premiação: Em cada categoria, serão 
conferidos: 1) Certificado e Menção Honrosa aos Vencedores. 2) Publicação em Antologia das 
Obras Vencedoras. 3) Premiação em livros. Objetivos: 1) Incentivar a criação literária - CONTOS 
ou CRÔNICAS, ou POESIAS - com Temas Leonísticos e fortalecer o sentimento de valorização das 
ações de Lions em prol das comunidades em que se insere. 2) Registrar e perpetuar na história 
os feitos de grandes Leões e os benefícios levados a segmentos vários da Sociedade. 3) Divulgar 
a marca Lions, retratando sua história, registrando seu valor e importância como Clube de 
Serviço. Solicitou aos Governadores que divulguem nos seus Distritos o concurso. Muito 
Obrigado.  Dando  continuidade  convidou o Assessor de Informática e Comunicação On-Line CL 



 

 

 
 
 
 
 
Carlos Eugenio Carneiro de Melo. Cumprimentou a todos. Comentou sobre comunicação on-
line. 1) Site; 2) Facebook; 3) Convenção; 4) Espaços das Assessorias no site DM-LD. Apresentou 
como funciona o site do DM-LD www.lions.org.br/multiplold. Na barra tem os assuntos e links, 
com divulgação de assuntos importantes e permanentes. 1) Site: Assuntos e links: a) Gabinete: 
todas informações das Assessorias; b) Dia a Dia: noticias recentes; c) Atos oficiais: convocações 
e programa das reuniões; d) Eventos: “Convenção”; e) Jurídico: estatuto e regulamento DM-LD; 
f) Pasta protegida: é o manual do Presidente com as informações dos Assessores. 2) Facebook: 
noticias mais recentes elaboradas pelos Adminsitradores (CC Ari Galera e Webm) Editores e 
Moderadores: Companherios comunciadores dos Distrito DM-LD. Quer ser? Envie e-mail para 
cmelo@lions.org.br. 3) Convenção: contem todas informações: convocação, programação, 
valores, hotéis e registro on-line. http://convencaold.lions.org.br. 4) espaços dos Assessores: 
Cada Assessor tem seus espaço garantido. Para orientações para os Distritos e Lions Clube. 
Mensagem do Assessor e Regras de Concurso. Obrigado pela atenção. Dando continuidade 
convidamos o IPCC João Péricles Goulart para sua manifestação. O IPCC João Péricles Goulart 
leu a Carta Aberta à População Brasileira, solicitação feita pelo PCC Paulo Pimpão Silva. Síntese 
da carta: O Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD emite carta aberta à população 
brasileira, dirigida ao Ministro da Justiça e Segurança Pública Dr. Osmar Serraglio, solicitando o 
necessário e rigoroso acompanhamento das ações que possam desvirtuar proposições que 
venham atender os anseios da população brasileira no combate à corrupção. A carta aberta, 
com uma série de considerandos, retrata a grave crise econômica, política e institucional 
"combatida com algum esforço dos poderes constituídos, sem que se alcancem resultados 
efetivamente positivos". O documento foi assinado pelo Presidente do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD CC Ari Galera e pelos nove Governadores da mesma área 
leonística, representando seus mais de quinze mil associados. O CC Ari Galera coloca a carta em 
discussão, coloca em votação para manifestação, aprovada. Na sequência convidou o Assessor 

de Defesa Civil PDG Danilo Pacheco Escaramusa. Cumprimentou a todos. Passou um vídeo e 
comentou sobre a Defesa Civil. COMPDEC -  Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
é constituído e articulada pelos seguintes:  • Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil; • 
Coordenadoria Executiva de Proteção e Defesa Civil; • Núcleos Comunitários de Proteção e 
Defesa Civil; • Entidades da sociedade civil (ONGs, Associações, Clubes de Serviços). Como 
participar: O Clube indica um dos seus membros para se inscrever como voluntário na Defesa 
Civil do Município. Este será o elo de ligação entre o Clube e a Defesa Civil. O Clube cumpre o 
seu papel, ganha visibilidade na comunidade e o reconhecimento do Poder Público Municipal. 
Governadores, façam as coisas acontecerem, assim como o LEO faz! Pensamento: “Culpar os 
outros é o método mais utilizado pelos fracos para se desculpar”. Dalila Ferreira. Muito 
obrigado. Dando continuidade o Mestre de Cerimonia convidou a Assessora de Divulgação de 

Projetos Sociais CaL Tânia Pauleti Hoppe. Saudou a todos, Informou que na 3º CG em Chapecó, 
queremos mostrar e compartilhar o sucesso dos Distritos e Clubes na idealização e realização 
dos mesmos, para isso solicitamos que nos enviem fotos e vídeos para dividirmos com todos o 
benefício causado nas comunidades onde estão executados, servindo de modelo e inspiração 
para o DM-LD. Citamos como exemplo o LD-5 que recebeu cem mil dólares para compra de 
equipamentos hospitalares e o LD -7 com o projeto de combate ao mosquito da dengue, 
distribuiu a leguminosa Crotalaria onde a grande maioria dos clubes estão envolvidos. Bons 
exemplos devem ser copiados e adaptados a suas comunidades. Temos cento e vinte dias 
de trabalho pela frente, as pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo, pessoas 
inteligentes usam o tempo. Conto com a colaboração dos Governadores para mostrarmos e 
relatarmos   ao   CC  Ari  Galera  seus  feitos.    Não  sejamos  como   cupins,   como  disse  nosso 
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palestrante, sejamos a família leonística unida e forte no serviço voluntário. Com 
companheirismo, Força, Foco e Fé, desejo a todos êxito e felicidades. Grata. Na sequência 
convidou a Assessora de Gestão Ambiental do DM-LD CaL Alpha Da Rosa Teixeira. 
Cumprimentou a todos, falou sobre o Concurso de Fotografia que segue as regras internacionais.  
Comentou que receberam certificados na 18ª Convenção de Chapecó os seguintes lugares e 
categorias: 1º lugar - categoria: Fenômenos Meteorológicos; 2º lugar - categoria: Paisagem; 3º 
lugar - categoria: Vida Animal e Menção Honrosa: categoria: Vida Animal.  A fotografia do 1º 
lugar foi enviada para o Lions Internacional no dia 24.02 o prazo era dia 01.03.17. Convocou os 
Governadores que divulguem a exposição das fotografias na Convenção, porque as fotos tem 
que ser votadas no Lions Internacional, a fotografia do DM-LD é muito bonita, temos muita 
chance de ganhar um prêmio internacional. O voto é secreto assim podemos pedir bastante 
votos. Muito obrigado pela atenção. Na sequência foi convidado o Assessor para Assuntos 
Fiscais e Tributários PDG Sergio Luiz Scarton: Cumprimentou a todos. Algumas informações 
sobre o Terceiro Setor. Imunidades e Isenções Tributárias: No campo tributário, as entidades do 
terceiro setor (conhecidas como ONGs), podem ser divididas em dois grupos: a) As imunes; b) 
As que somente podem gozar de isenções. As imunes são os templos de qualquer culto: 
entidades sindicais, sem fins lucrativos. Instituições de educação e de assistência social. LEI Nº 
9.532/1997 Assim dispõe sobre a isenção do Imposto de Renda para as Entidades: Art. 15- 
Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e cientifico e 
as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloque 
à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. § 1º- A isenção a que 
se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao Imposto de Renda da pessoa 
jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo 
subsequente. § 2º- Não estão abrangidos pela isenção do imposto de Renda os rendimentos e 
ganhos de capital. Aplicações financeiras de renda fica ou renda variável. Para o gozo da 
imunidade ou isenção, as entidades estão obrigadas a atender simultaneamente aos seguintes 
requisitos: arts. 12 a 15 da Lei nº 9.532, de 1997. Não remunerar, por qualquer forma, seus 
dirigentes pelos serviços prestados; Aplicar, integralmente seus recursos na manutenção e 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; Manter escrituração completa de suas receitas e 
despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; Conservar 
em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão. Os documentos que 
comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização 
de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. 
Apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato 
da Receita Federal. AS ENTIDADES ISENTAS NÃO ESTÃO IMUNES DE PAGAMENTO DE IMPOSTO, 
PIS - pela folha de pagamento e Cofins pela apuração não cumulativa pela taxa 7,6% de ac. 
DECLARAÇÕES DE QUE AS ISENTAS ESTÃO OBRIGADAS: a) RAIS. Todo o ano em março (de acordo 
com divulgação da Receita Federal; b) Deverá ser entregue a Rais negativa ou positiva; c) DIRF- 
Se houve no ano anterior desconto de qualquer tipo de Imposto; d) Federal deverá ser 
apresentada (somente se houve movimento); e) DCTF- Declaração de Contribuições Tributárias 
Federais; f) EFD - CONTRIBUIÇÕES. - Escrituração Fiscal Digital das contribuições; g) Sociais; h) 
As pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto das pessoas jurídicas (IRPJ) soma dos valores 
mensais das contribuições apuradas (pis e cofins) seja superior de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Estão obrigadas a entregar a EFD, na forma Do art. 4º § 3º da IN-RFB 1.252, de 2012. ECD- 
Escrituração contábil Digital: A partir de 2015, ano calendário 2014, as entidades imunes e 
isentas somente ficam obrigadas a entrega da ECD quando a soma dos valores mensais das 
contribuições   apuradas   (pis e cofins).    Sejam   superior  a  R$ 10.000,00  (dez mil reais).   ECF- 



 

 

 
 
 
 
 
 
Escrituração Contábil Fiscal:  As entidades isentas e imunes estão obrigadas a entregar a ECF-  A 
declaração para as entidades é simplificada desde que não extrapolem os limites da ECD e nem 
a EFD (os clubes podem fazer o livro caixa, para fazer esta declaração. Trabalhista: Se a Entidade 
tem funcionários, o procedimento é normal para qualquer empresa. Dando continuidade à 
reunião convidou o PCC Claudio Miessa Rigo e CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo para 
comentar sobre os assuntos: Ferramenta Webinar e Inscrição da cidade de Foz do Iguaçu para 
sede do 50º FORÚM LEONÍSTICO PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE – FOLAC ANO DE 2021. 1) 
Webinar: treinamento e conferência a distância. Realizamos um estudo e teste, existem várias 
empresas que operam com este sistema, chegamos à conclusão que temos pouco conhecimento 
para operar este sistema. Vamos preparar melhor a equipe, depois fazer alguns teste com 
companheiros que vão receber este treinamento via webinar para conhecermos todo o 
processo, assim quando fizermos a implantação no DM-LD ele estará funcionamento.  50º 
FORÚM LEONÍSTICO PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE – FOLAC ANO DE 2021: A muito tempo 
temos o propósito de trazer o FOLAC para Foz de Iguaçu, encaminhamos para o FOLAC 
Guayaquil, Equador a primeira proposta da cidade de Foz de Iguaçu, levamos alguns documentos 
firmados pelo Distrito LD-1 e DM-LD. Entregamos a documentação e apresentamos a cidade e 
foi aceito, tinha mais outros dois países. O DM-LD ficou responsável pelo FOLAC, todo ano até a 
realização precisamos apresentar novos documentos e decisões. Para o próximo FOLAC em São 
Domingos, República Dominicana precisamos levar uma ata Distrito LD-1 aprovada na 
Convenção em março, o mesmo processo acontece com DM-LD na Convenção de Chapecó 
precisamos aprovar a indicação. Também vamos precisar indicar o Coordenador do FOLAC, toda 
documentação tem que ser anexo no formulário padrão. É um grande desafio, o último FOLAC 
realizado no Brasil não deixou boas lembranças. Na sequência o Mestre de Cerimonias PDG 
Vilmar Capanema convidou as Comissões Técnicas para apresentação dos seus relatórios: 1) 
COMISSÃO TÉCNICA DISTRITOS, CLUBES E ASSOCIADOS: DG Marco Tulio Vargas – Presidente, 
DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi – Secretária e DG Luiz Ângelo Cirimbelli – Relator. O 
Relator leu a ata informando que a Comissão não recebeu nenhuma matéria para ser analisada. 
Nada mais havendo a tratar a presente ata será submetida à assembleia para sua apreciação. O 
CC Ari Galera coloca em apreciação a ata da Comissão, em discussão, não havendo 
manifestação, coloca em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se 
levante, está aprovado. COMISSÃO TÉCNICA DE CONVENÇÕES, EVENTOS E POLÍTICA 
LEONÍSTICA: DG Irma Gross Casagrande – Presidente, DG Luciana Maria de Abreu Bernardino –
– Secretária e DG Evaldo Gomes Rodrigues – Relator. O Relator leu a ata informando que a 
Comissão não recebeu nenhuma matéria para ser analisada. Nada mais havendo a tratar a 
presente ata será submetida à assembleia para sua apreciação. O CC Ari Galera coloca em 
apreciação a ata da Comissão, em discussão, não havendo manifestação, coloca em votação, 
quem concorda permaneça como está, quem discorda se levante, está aprovado. COMISSÃO 
TÉCNICA DE MOÇÕES: PCC Jorge Carlos Lehmann – Presidente, DG Marilene Tomkoski De 
Oliveria – Secretária e DG Sérgio Luiz Dal Piva – Relator: O Relator leu a ata informou que 
receberam uma moção:  Ementa: Adoção pelo Distritos do programa do Presidente 
Internacional “Bob Corlew” Semana Mundial de Serviço pela Proteção do Planeta” no período 
de 17 a 23 de abril de 2017. Após analisado a proposta recomendamos a adoção do Programa. 
Nada mais havendo a tratar a presente ata será submetida à assembleia para sua apreciação. O 
CC Ari Galera coloca em apreciação a ata da Comissão, em discussão, não havendo 
manifestação, coloca em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se 
levante,  está  aprovado.  COMISSÃO  TÉCNICA  DE  FINANÇAS  E  AUDITORIA:  PCC Jorge Carlos 



 

 

 
 
 
 
 
Lehmann - Presidente, DG Maria de Lourdes Schardong Gobbi – Secretária, DG Sérgio Luiz Dal 
Piva – Relator leu a ata, receberam 03 proposições e as contas do Distrito Múltiplo LD do 
primeiro semestre do AL 2016/2017 e Distrito Múltiplo LEO LD do quarto trimestre do AL 
2015/2016 e primeiro e segundo trimestre do AL 2016/2017 : 1) Analisar as contas financeiras 
do primeiro semestre do AL 2016/2017 do Distrito Múltiplo LD e a Prestação de Contas do 
Distrito Múltiplo LD relativamente ao quarto trimestre do AL 2015/2016, bem como as contas 
do Distrito Múltiplo LEO do primeiro e segundo trimestre do AL 2016/2017. Após analisarmos 
a documentação apresentada pelo LEO DM-LD e do Distrito Múltiplo LD, bem como o parecer 
do Conselho Fiscal que decidiu recomendar a aprovação dos documentos, esta comissão emite 
seu parecer favorável recomendando sua aprovação. O CC Ari Galera está em discussão a 
documentação do DM-LD e DM LEO, alguma manifestação do Colegiado, não havendo 
manifestação, coloca em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se 
levante, está aprovado por unanimidade. 2) Proposição nr. 07 Ementa: Autorização para o 
Presidente do Conselho de Governadores 2016/2017 participar da 100ª Convenção da 
Associação Internacional de Lions Clube em Chicago. A Comissão analisou o Estatuto do Distrito 
Múltiplo LD, artigo 40, parágrafo quarto e o Regimento Interno do Conselho de Governadores 
do DM-LD, artigo quinto, parágrafo décimo quarto e resolve recomendar ao plenário, a 
aprovação da presente proposição. O CC Ari Galera está em discussão a proposição nr. 07, de 
acordo com o resultado feito pela Comissão de Finanças, não havendo manifestação do 
Colegiado, coloco em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se levante, 
está aprovado por unanimidade. 3) Proposição nr. 10 Ementa:  Autoriza o Presidente do 
Conselho de Governadores a utilizar parte do Fundo Comum do DM-LD. Esta proposição 
encaminha pedido de autorização para o Presidente de Conselho de Governadores a utilizar 
parte do Fundo Comum que foi gerado por sobras de valores em rubricas orçamentarias diversos 
e que hoje acumula o valor de sessenta e oito mil, novecentos e treze reais. Argumenta esta 
proposição, a necessidade de recursos a serem repassados para a realização do Instituto de 
Liderança do DM-LD que ocorre de imediato e a indisponibilidade de valores e rubrica especifica 
no orçamento atual. Argumenta também a necessidade de repasse do valor de dez mil reais 
oriundos do mesmo fundo já referenciados, para ser destinado à nova administração, para dar 
início as suas atividades ao ano leonístico 2017/2018. O CC Ari Galera está em discussão a 
proposição nr. 10, está em discussão pelo Conselho, não havendo manifestação coloco em 
votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se levante, está aprovado por 
unanimidade. 4) Proposição nr. 11 Ementa: Aumento da cota do DM-LD paga pelos Distritos 
Membros, argumenta que desde dois mil e doze não são reajustados, provocando grande 
defasagem nos valores arrecadados. A proposição sugere um reajuste de vinte por cento sobre 
os valores atuais e aplicação de reajuste automático baseado no índice IGPM a partir do ano 
leonístico dois mil e dezoito e dois mil de dezenove. A Comissão emite parecer favorável ao 
aumento das quotas conforme a Preposição número onze, recomendando a sua aprovação ad 
referendum da Convenção do DM-LD. O CC Ari Galera está em discussão a proposição nr. 11, 
aumento da cota do DM-LD sugerida pelos membros da diretoria para ser encaminhado a 
Convenção, está em discussão ata da Comissão pelo Conselho, não havendo manifestação 
coloco em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se levante, está 
aprovado por unanimidade. COMISSÃO TÉCNICA DE ESTATUTOS E REGULAMENTOS: composta 
pelo DG Marco Tulio Vargas – Presidente, DG Luiz Ângelo Cirimbelli – Secretário, DG Evaldo 
Gomes Rodrigues – Relator.   O Relator leu a ata, foram apresentadas a Proposição nr. 05 do 
Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD AL 2016/2017 CC Ari Galera 

cuja ementa é:  Submeter  ao  Conselho  de  Governadores  o  projeto  de atualização do 



 

 

 
 
 
 
Estatuto do Distrito Múltiplo LD para ser encaminhado à XVIII Convenção do Distrito 
Múltiplo com a respectiva justificativa. As alterações são as seguintes: Art. 9º: - Letra b 
acrescenta ou Gabinete Distrital; - letra c acrescenta ou Comitê Consultivo do Governador; - 
Parágrafo Único acrescenta ... ou Comitê Honorário. Art. 15: § 5º- inciso I. substitui o termo 
moções por “Proposições”; - inciso IV, substitui o termo orçamento por “Finanças”; - V inciso 
substitui o termo indicação de candidatos por “Indicações”; - § 7º - As atribuições das comissões 
da Convenção serão definidas no Regimento Interno das Convenções a que se refere o art. 18. 
Art. 18: - O Regimento Interno das Convenções, aprovado em Convenção Ordinária do Distrito, 
regerá todas as convenções e conterá normas relativas a prazos e poder de iniciativa para a 
apresentação de proposições, bem como fixará o funcionamento das comissões técnicas e o 
procedimento das deliberações em plenário. Art. 19: altera seu § 1º - Os interessados em 
concorrer ao cargo de 2º Vice-Presidente do Conselho de Governadores, observado o disposto 
no art. 52, deverão encaminhar à Secretaria do Conselho de Governadores, até a data da 
instalação da comissão de indicações da convenção anual em que se realizará a eleição, ata da 
convenção de seu Distrito, que os tenha indicado a concorrer ao mencionado cargo, e 
documento assinado pelo pretendente, declarando sua vontade de concorrer. O atual § 1º passa 
a ser § 2º. O atual § 2º passa a ser § 3º. Acrescenta o § 4º: Nas hipóteses dos parágrafos 2º e 3º 
deste artigo o candidato ao cargo mais elevado deverá, no prazo do § 1º, encaminhar, por 
escrito, à Secretaria do Conselho de Governadores, sua vontade de concorrer. § 5º - Se na data 
da convenção em que se realizar a eleição ao cargo de 1º Vice-Presidente o cargo de 2º Vice-
Presidente estiver vago, ou se o 2º Vice-Presidente não quiser ou não puder concorrer à eleição, 
o Distrito a que o mesmo pertencer poderá indicar outro candidato, independentemente do 
disposto no § 3º. O atual § 3º passa a ser o § 6º. Art. 28 – inciso I substitui o termo moção por 
“Proposições”. Art. 29 – inciso I acrescenta “inclusive perante a Receita Federal, 
estabelecimentos bancários e outros órgãos da administração pública federal, estadual ou 
municipal, podendo outorgar procuração em papel ou eletrônica para o exercício dessas 
atividades, inclusive com o uso da certificação digital própria do Distrito Múltiplo, quando 
necessário. Os cheques referentes a contas correntes do Distrito Múltiplo serão assinados pelo 
Presidente e pelo Tesoureiro, ou por seus substitutos legais”; - “§ 2º - O Presidente do Conselho 
de Governadores deverá servir por um mandato de apenas um ano, não podendo servir 
novamente nesta qualidade”. - “§ 3º - O Presidente do Conselho de Governadores poderá ser 
afastado de seu cargo, por justa causa, pelo voto de dois terços (2/3) dos membros deliberativos 
do Conselho, em reunião extraordinária convocada especialmente com essa finalidade pela 
maioria de seus integrantes”; - “§ 4º - Na hipótese de afastamento do Presidente do Conselho 
de Governadores com fundamento no parágrafo anterior, o Conselho, em reunião 
extraordinária, que deverá ser realizada dentro de trinta (30) dias do afastamento, escolherá um 
substituto entre ex-governadores do mesmo distrito a que pertencer o Presidente afastado, que 
completará o mandato deste. Enquanto não escolhido o substituto do Presidente”. Art. 37 - § 
2º terá uma nova redação: - “- Os nomes dos candidatos ao Conselho Fiscal serão encaminhados 
à comissão de indicações da Convenção até as 12 (doze) horas do dia anterior àquele em que 
deva se realizar a eleição, em chapa que contenha os nomes dos candidatos a titulares e a 
suplentes, observado o disposto no caput deste artigo”; - “§ 3º - As chapas poderão ser 
encaminhadas à comissão de indicações pelo Conselho Fiscal cujo mandado esteja findando, 
pelo Presidente do Conselho de Governadores ou por qualquer membro deliberativo do mesmo 
Conselho. Se não for encaminhada nenhuma chapa no prazo fixado, a própria comissão de 
indicações deverá elaborar a chapa e encaminhá-la à comissão de eleições”; - “§ 4º acrescenta: 
“que  será  presidido  pelo  ex-governador  mais  antigo  que  o c ompuser”; - “§ 7º -  É vedada a 



 

 

 
 
 
 
 
reeleição de qualquer membro do Conselho Fiscal para o período imediatamente subsequente”. 
– “§ 8º - Os integrantes do Conselho Fiscal não terão remuneração”. Art. 40 - § 3º - acrescenta 
a contratação “dos” entre os termos “recebidos/Seminários”. Acrescenta-se dois parágrafos: - 
“§ 4º - O saldo recebido do Diretor Geral da Convenção, a título de devolução, abatido o valor 
dos patrocínios e doações obtidos para a realização da Convenção, retornará ao Fundo de 
Convenção e ficará disponível para a cobertura de despesas de convenções futuras”. – “§ 5º - O 
valor dos patrocínios e doações obtidos para realização das convenções, quando houver saldo 
positivo, na forma do parágrafo anterior, ficará com os Lions Clubes anfitriões para aplicação em 
suas atividades de serviço, vedado seu uso para manutenção dos Clubes ou para qualquer outra 
finalidade”. São estas as alterações do estatuto do Distrito Múltiplo LD que consoante a 
Proposição 05/ Presidente com data de 16 de fevereiro de 2017. Em seu Art. 1º - O Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD, reunido na cidade de Canela, RS, com fundamento no art. 
53 do vigente Estatuto do Distrito Múltiplo LD encaminha à XVIII Convenção do Distrito Múltiplo, 
a realizar-se na cidade de Chapecó, SC. Ato contínuo, analisar a Proposição nº 06 / Presidente, 
com a seguinte ementa: Submete ao Conselho de Governadores projeto de Regimento Interno 
das Convenções do Distrito Múltiplo LD. Com a respectiva justificativa. Ato continuo, foi 
analisado “adendo ao estudo de atualização do Estatuto do Distrito Múltiplo, no que se refere 
ao Fundo de Convenção. Proposta por CL Ranolfo Vieira aos 09 de fevereiro de 2017 a seguinte 
alteração nos artigos do Art. 40 do projeto de atualização do Estatuto. São os § 3º - Os valores 
recebidos dos Seminários, a título de devolução, serão destinados ao Fundo Administrativo do 
Distrito. - § 4º - O saldo recebido do Diretor Geral da Convenção, a título de devolução, abatido 
o valor dos patrocínios e doações obtidos para a realização da Convenção, retornará ao Fundo 
de Convenção e ficará disponível para a cobertura de despesas de convenções futuras. - § 5º - 
O valor dos patrocínios e doações obtidos para realização das convenções, quando houver saldo 
positivo, na forma do parágrafo anterior, ficará com os Lions Clubes anfitriões para aplicação em 
suas atividades de serviço, vedado seu uso para manutenção dos Clubes ou para qualquer outra 
finalidade. Após relevantes analise a Comissão de Estatuto e Regulamentos recomenda o 
acolhimento e aprovação das proposições de alterações, digo, atualização do estatuto do 
Distrito Múltiplo LD, bem como o Regimento Interno das Convenções do Distrito Múltiplo LD, ad 
referendum, da Convenção. PCC Jorge Carlos Lehmann, se manifestou, ad referendum da 
Convenção Extraordinária. PDG Carlos Guilherme de M. Reinhard se manifestou. Regimento 
Interno é da competência do Conselho de Governadores, não vai para Convenção, tem que ser 
retificada. Quanto as alterações estatutárias, a comissão técnica deu a devida revisão dando seu 
parecer favorável. Tem dois assusto que preocupam pretendo fazer emenda de plenário. 1º 
assunto: Art. 29 parágrafo 3: O Presidente do Conselho de Governadores poderá ser afastado 
do seu cargo, por justa causa, pelo voto de dois terços (2/3) dos membros deliberativos do 
Conselho, em reunião extraordinária convocada especialmente com essa finalidade pela maioria 
se seus integrantes. Até acho justo se acontecer algo relevante.  Mudar as normas 
parlamentares, tirando do 1º Vice Presidente e querendo que seja um ex-governador do próprio 
Distrito, levando em consideração que o cargo é do Distrito? Depois de eleito a gestão não é do 
distrito, depois de eleito é de todos os nove distritos. Quero fazer uma ementa de plenário 
retificando, que o Primeiro Vice-Presidente seja o substituto oficial do Presidente do CG, e é 
legal. Presidente CC Ari Galera votamos este assunto depois falo o outro assunto. Porque uma 
votação de retificação se modifica a ata com efeitos alterando essa posição por isso esta 
emenda. Manifestação do CL Ranolfo Vieira. Concordo e discordo em parte a posição do PDG 
Carlos Guilherme de M. Reinhard. Normas parlamentares devem ser seguidas. Qual é a norma 
parlamentar para as  emendas  ao  estatuto?  Conselho  aprova a redação,  tendo  recebido uma 



 

 

 
 
 
 
 
proposição, o Conselho encaminha ou não a Convenção as alterações propostas, isso tanto no 
código civil quanto nos estatutos internacionais. Normas parlamentares, a comissão da o 
parecer sobre a proposição que foi apresentada e o Conselho vota esta proposição. O que diz a 
proposição do Presidente CC Ari Galera: Proposição nº 5. Ementa: Submete ao Conselho de 
Governadores o projeto de atualização do estatuto do Distrito Múltiplo LD para ser 

encaminhado à XVIII Convenção do Distrito Múltiplo.  No corpo da Preposição: O CL Ari Galera, 
Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, submete ao Conselho de Governadores, reunido 
na cidade de Canela, RS, o seguinte projeto de resolução, ou seja, um projeto para que 
o CG o transformam em voto como resolução. Resolução: Art. 1º - O Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD, reunido na cidade de Canela, RS, com 
fundamento no art. 53 do vigente Estatuto do Distrito Múltiplo LD encaminha à XVIII 
Convenção do Distrito Múltiplo, a realizar-se na cidade de Chapecó, SC, o projeto de 
atualização do Estatuto do Distrito Múltiplo LD em anexo. Que foi remetido para o 
Conselho para deliberação. Um anexo que se introduz algumas normas atualizadoras, 
para facilitar o registro público, uma redação integral do estatuto, as alterações não são 
exclusivamente estas que foram citadas, pinçadas e destacadas pela Comissão Técnica. 
Na verdade tem outras, o que se está sendo submetido é a redação como um todo. Claro 
que é possível ocorrer emendas porque nós temos tanto no âmbito internacional quanto 
no nosso Distrito Múltiplo, está no dois estatutos. Para o âmbito nas correções 
internacionais as alterações estatutárias está posto/colocado que a proposição de 
emenda encaminhada pelo Conselho a Convenção é um ato definitivo quanto a redação. 
Na Convenção está expressamente proibido emendas de plenário, consta no estatuto. 
Não é o caso nesta reunião, como membro do Conselho Consultivo o PDG Carlos 
Guilherme de M. Reinhard pode propor emendas de plenário, exclusiva a esta resolução, 
eventualmente, como ele fez alterando um determinado dispositivo, deste projeto que foi 

remetido em anexo para o Conselho. Art. 2º - Se aprovado pela Convenção, obedecidos os 
artigos 53 e 54 do Estatuto vigente, o novo texto do Estatuto do Distrito Múltiplo entrará 
em vigor na data do encerramento da referida Convenção, devendo a secretaria 
providenciar no imediato registro do novo Estatuto no Registro Público competente. 
Entendo que a Comissão está dando parecer que este texto seja encaminhado a 
Convenção, mesmo que só tenha destacando determinas alterações, conforme já 
mencionamos, as alterações não são exclusivamente estas que foram citadas. 
Convenção ordinária ou extraordinária? Primeiro lugar o que diz o código civil? Reforma 
dos estatutos das associações, serão analisadas em assembleias, especialmente 
convocadas para esse fim, não se confunde com exclusivamente para este fim, volto ao 
âmbito internacional, que devemos também ter como fonte direta para o nosso direito, 
o que diz o estatuto internacional, simplesmente as propostas de alterações de estatuto, 
são encaminhadas a convenção ordinária. Lions só faz alterações em Convenções 
Ordinárias. Toda jurisprudência diz o seguinte, qualquer alteração estatutária se faz de 
acordo com o estatuto vigente, o que diz nosso estatuto vigente, deve ser dado 
publicidade, haver uma determinada convocação com determinado prazo, com o texto 
do  que  vai ser  alterado,  nada  falando  sobre  convenção  extraordinária.  O  edital  de 



 

 

 
 
 
 
convocação seja claro, o que vai se proceder nesta convenção, alteração estatutária em 
tais termos, ela pode ser perfeitamente realizada. Logico que o Presidente do Conselho, 
pode entender diferente e convocar juntamente com a Convenção Ordinária a 
Convenção Extraordinária, o mesmo dia e horário. Quanto ao impeachment do Presidente 
do Conselho está no estatuto ou regulamento do Lions Internacional exatamente isso, qualquer 
que for a forma da escolha do Presidente ele pode ser afastando em reunião extraordinaria do 
Conselho que por 2/3 pode afasta-lo. Quanto a substituição  durante o tempo de afastamento 
o estatuto internacional deixa ao estatuto do distrito multiplo dizer como deve ser feito. A opção 
no texto, aquela que seja indicado para completar o mandato um ex-governador do mesmo 
distrito daquele que está sendo afastado visa simplesmente com que o Primeiro Vice-Presidente 
não seja prejudicado, porque se ele ocupar o cargo ainda que um mandato tampão a 
Presidencia, ele não poderá mais ser Presidente. Então tem que se arrumar um outro meio, e o 
meio encontrado no momento foi este, pode  até se pensar no futuro em outra formula, mas o 
que o estatuto tem que fazer é não deixar em branco se por acaso acontecer o afastamento por 
este modo do Presidente do Conselho. A mesma coisa sobre o Regimento Interno da Convenção, 
foi encaminhado o projeto de resolução com texto propondo que seja encaminhado para a 
Convenção, este projeto relativo ao Regimento Interno  das Convenções me parece embora de 
outra forma, a Comissão Tecnica deu seu parecer para o plenário. Outro assunto: ementa de 
plenario, se por acaso acatada, tem que se modificar a ata. Não a comissão fez isso, sobre alterar 
ata em plenaria, deu seu parecer, esta data não depende da aprovação de ninguem, colocar a 
ata em aprovação, ou discussão por orgão diferente  aquele onde ocorreu o fato e que lavrou a 
ata não é o caminho normal, a ata é aprovada pelo orgão onde se realizou a reunião, ou seja, a 
comissão resolve em reunião, lavrou a ata, assinou a ata isola. A ata está aqui foi isso que 
aconteceu na nossa reunião. Manifestação do PDG Carlos Guilherme de M. Reinhard: estão o 
assunto é mais complicado, não sei se a comissão não olhou direito, o que o CL Ranolfo Vieira 
falou alteração do estatuto fechado, isso implica de outra forma que não apresentada pela 
comissão que fez uma análise individual de item por item, situação mais difícil de ser resolvida, 
o assunto não está muito claro, precisamos resolver. De qualquer forma entendo que a emenda 
de plenário apresentada ela tem que ser, não pode ser ata que eles apresentaram, eles fazem 
um adendo a ela, fazendo a alteração requerida uma vez que o Conselho de Governadores 
entenda da lógica do aspecto do Primeiro Vice Presidente representar o Presidente por um 
afastamento definitivo cabe a ele pedir a sua exclusão do comando, passar para o Segundo Vice-
Presidente para ele se preservar para o ano leonístico dele.  Acho que não podemos fazer coisa 
aleatoriamente, até estranha as normas parlamentares. Presidente CC Ari Galera solicito que 
seja primeiro apreciado isso para depois poder falar sobre o outro assunto, que também quero 
fazer alteração em plenário.  Presidente CC Ari Galera se manifestou, informou que este assunto 
foi muito discutido, debatido e encaminhado a todo Colegiado a mais de cinco meses, dando 
oportunidade para manifestação de todos, colhendo informações, repassando ao CL Ranolfo 
Vieira e Departamento Jurídico, e foram feitas adaptações necessárias, atualizações deste 
estatuto e regimento interno, não me parece que seria mais um momento agora, colocar em 
discussão e debate, tudo que já foi apresentado aqui. Agradeço a colaboração da assembleia em 
querer fazer alterações e sugestões, mas este período, se tratando da reunião do Conselho de 
Governadores, já foi tratado e debatido, demasiadamente sobre este assunto, todas as 
discussões já foram feitas durante o período determinado anteriormente, então coloco em 
discussão ao Colegiado o assunto elaborado por esta Comissão Técnica sobre a proposição nr. 
05 elaborada pela Comissão de Estatuto e Regulamento do DM-LD. Quem concorda com o 
conteúdo permaneça como está, quem discorda se levante, aprovado por todo Colegiado. Após 



 

 

 
 
 
 
 
o Mestre de Cerimonia PDG Vilmar Capanema 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 PDG Vilmar Capanema pelo excelente trabalho de Mestre de Cerimonias. 
CC Ari Galera de manifestou: Queridos amigos chegamos ao final de mais uma reunião muito 
produtiva, trabalhos maravilhosos apresentados pelos Coordenadores e Assessores que se 
manifestaram. Nosso querido Colegiado, já estava com saudade, só visitas realizadas nos 
Distritos é muito pouco, teríamos que ter essa convivência fraternal mais seguido para que 
pudéssemos sentir a energia positiva de cada um, para que possamos trilhar o caminho melhor, 
dias melhores, mais fácil de conquistar o sucesso, mas resta-nos quatro meses, tenho certeza 
absoluta que Deus vai permitir que alcançamos todos os nossos objetivos. Por que a angustia e 
a preocupação de cada dia nos leva ao stress, e o stress acaba nos prejudicando para alcançar o 
sucesso. Precisamos de muita energia positiva, paz e tranquilidade para poder realizar o nosso 
trabalho. Com certeza Deus vai nos permitir, com ajuda e colaboração de cada um de vocês para 
que possamos chegar ao topo. Em seguida realizou sorteio de suco de uva brinde do PDG José 
Zagonel. Comentou sobre o depoimento do PCC Jorge Carlos Lehmann das dificuldades de 
organizar um evento. Agradecimentos especiais: agradeceu ao casal PCC Nadir Cekívio Klein e 
CaL Rosânia por toda receptividade, cederam as salas sem custo, ofereceram o coquetel de 
boas-vindas na abertura, assumiram a diferença dos valores do almoço por que foi terceirizado. 
São pessoas especiais que temos que agradecer a Deus que tenham muito sucesso na caminha, 
sempre contribuindo com nosso movimento leonístico, recebem nosso carinho e nosso abraço. 
Também queremos agradecer o casal Coordenador da 2ª RCG PDG Pedro Gois M. Viezzer e CaL 
Clelia, que aceitaram o convite, se dedicaram, para que tudo acontecesse perfeitamente, 
recebam nosso carinho e abraço. Agradecer nosso Governador anfitrião DG Evaldo Gomes 
Rodrigues e DM Nara, sempre preocupados e envolvidos, enviando informações para o 
Colegiado e para o Gabinete DM-LD para realizar um grande evento em Canela. DG DG Evaldo 
Gomes Rodrigues fez uso da palavra, agradeceu a presença de todos, espera que todos tenham 
aproveitado a reunião e visitas a cidade de Canela e Gramado. Agradeceu o casal PCC Nadir 
Cekívio Klein e CaL Rosânia e o casal PDG Pedro Gois M. Viezzer e CaL Clelia, comentou quando 
foi decidido o local do evento ficou tranquilo porque conhece a organização dos companheiros. 
Também queremos parabenizar o CC Ari Galera e CaL Sandra pela organização e condução do 
evento. A CaL Sandra Galera pelos mimos, desejar um feliz retorno amanhã, que Deus abençoe 
vocês, esperamos que todos consigam cumprir suas metas nestes últimos quatro meses para 
fecharmos nosso AL com os objetivos alcançados.  A CaL Clelia Travi Viezzer também se 
manifestou, agradeceu a presença de todos, agradeceu especialmente o casal CC Ari Galera e 
CaL Sandra pelas palavras, carinho, foi muita alegria, é tão difícil organizar um encontro, tudo 
ocorreu muito bem, com tanta luz, falou das mensagens de abertura maravilhosa. Muito 
obrigado por ter escolhido Canela. O PDG Pedro Gois M. Viezzer comentou que é muito fácil e 
cômodo fazer um evento no Klein Ville Hotel do casal PCC Nadir Cekívio Klein e CaL Rosânia, 
também agradeceu todos os companheiros que estavam presentes no evento. Até breve a 
todos. O PCC Nadir Cekívio Klein agradeceu a presença de temos, nosso lema “Nada faz tanto 
bem como fazer o bem” nossa porta está aberta para todos os Distritos do DM-LD. Muito 
obrigado a todos. CC Ari Galera convidou o PID Edisson Karnopp para receber uma lembrança, 
agradeceu a presença dele em todo o evento, agradeceu a presença dele no FOLAC Guayaquil, 
Equador, só temos que agradecer pelo trabalho. O CC Ari Galera, comentou para que tudo 
aconteça da melhor forma possível existe a necessidade escolher um bom time, uma boa equipe, 
não é só o casal Presidente é uma equipe. Convidou a Diretoria Social CaL Nara Lúcia Fin de 
Oliveria e CL Odelir e filhas CLEO Gabrielle  e  Monique,  a Secretária PDG Renate Hass e CL João 



 

 

 
 
 
 
 
Carlos, a Tesoureira CaL Joice Maria Ikert e PCC Orley, CaL Katiuscia B Kreutz e PDG Allan 
Secretária Adjunta, PDG Indio Birajara Meira Costa CaL Noeli Tesoureiro Adjunto. Agradeceu os 
PDG Sergio Luiz Scarton e CaL Janis e PDG Fátima Simionato Santos Assessores e Ex-
Governadores do Distrito LD-8. Agradeceu os companheiros de Chapecó e do Distrito LD-8 que 
participaram da reunião de Canela e alguns de Londrina. Encerrando o evento o CC Ari Galera 
convidou todos os presentes para fazermos a oração pelo Brasil: Oh! Deus Onipotente, princípio 
e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros, o amor AO PRÓXIMO, ao estudo e ao 
trabalho, para que façamos da nossa Pátria, uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai 
Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja! Solicitou, em silencio, referência ao Pavilhão 
Nacional e encerrou o evento com uma música. 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  
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