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Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e doze, às 16horas, nas 
dependências do Olinda Park Hotel, sito na Rodovia PR 182, Km 2, na cidade 
de Toledo – Paraná, foi realizada a 4ª Reunião do Conselho Distrital do Distrito 
LD-1 e a 51ª Convenção Distrital Friedrich Ruppecht Seyboth, do Ano 
Leonístico 2011/2012. Ao iniciar o CL Raul D’ávila realizou a composição da 
mesa principal para dar início a 4ª RCD. Na sequência o CL Governador Leocir 
Lang invocando à Deus declarou aberta a 4ª RCD do Distrito LD1 e 51ª 
Convenção. Logo, convidou a todos para cantarem a primeira estrofe e 
estribilho do Hino à Bandeira. Para fazer a invocação à Deus, chamou-se a 
frente a 2VDG CaL Marilú Gaspareto Goulart. Na sequência o Governador ao 
justificar a falta do CL Secretário do Distrito Alcivando solicitou que o CL 
Tesoureiro Claiton fizesse a verificação de quorum em seu nome. Os membros 
deliberativos: 1o e 2o Vice Governadores do Distrito; Past Governador Imediato; 
Presidentes de Região do Distrito LD-1; Presidentes de Divisão do Distrito LD-
1; Secretário do Distrito LD-1; Tesoureiro do Distrito LD-1; Presidente do 
Comitê de Honra do Distrito LD-1; Presidente do Conselho Consultivo e de 
Planejamento do Distrito LD-1 e Presidentes dos Clubes do Distrito LD-1; E 
ainda os membros consultivos: Past–Governadores; Assessores Distritais e 
Assistentes Distritais. Ao verificar a presença dos mesmos, o qual afirmou a 
possibilidade para dar início aos trabalhos. Na sequência, realizou-se a leitura, 
deliberação e votação para aprovação da Ata da 3a Reunião do Conselho 
Distrital, realizada em 03 de março de 2012 em São José dos Pinhais, no 
entanto, sugeriu-se dispensar a leitura da ata, uma vez que já havia sido 
enviada por e-mail, supõe-se que todos já a tenham lido. Colocou-se em 
votação a aprovação da ata que foi aprovada sem nenhuma objeção. A reunião 
prosseguiu com as nomeações das comissões técnicas da 4a Reunião do 
Conselho Distrital, que são: A comissão de Estatutos e Regulamentos, 
composta pelo PDG CL Bueno, CL Carlos Eugênio e o CL Raul D’ávila; 
Comissão de Finanças, composta pelo PDG CL Marcos Sader, CaL Neiva 
Scalco e o CL Gilson;  Comissão de Moções, composta pelo PDG CL Vicente, 
CaL Edina e CL Edgar. Colocou-se em votação. A composição das comissões 
foram aprovadas. Logo, o CL Edinor tomou a palavra para confirmar o local da 
1a Reunião do Conselho Distrital - AL 2012/2013, a qual será realizada na 
cidade de Curitiba com o patrocínio de todos os clubes de Curitiba. A data, 



ainda está para ser confirmada. A princípio será nos dias 20 e 21 de julho, no 
entanto, dependem da documentação do Al 2011/2012. Caso contrário, 
realizar-se-á nos dias 27 e 28 de julho. Local e data aprovados. Em seguida, foi 
realizada a aprovação e a composição das Comissões Técnicas: Comissão de 
Credenciais, composta pelo PDG CL Tosihiro Ida, CL Jackson Ott e a PDG 
CaL Liu Un Rigo; Comissão de Indicação de Candidatos, composta pelo PCC 
CL Cláudio Miessa Rigo, CaL Lígia e a CaL Ivone Borges da Costa; Comissão 
de eleições, composta pela CaL Diana Barmann, CL Jordão e o PDG CL Evane 
Dutra; Comissão de orçamentos – PDG CL Nogueira, PDG CL Wesphalen e 
CL Luiz Cardoso; Comissão de Moções – CL Romão, CL Sérgio e PDG CL 
Thomé. As quais foram posteriormente aprovadas. Em seguida, o CL Claiton 
apresentou o relatório da Tesouraria do período janeiro/março, AL 2011/2012, 
o qual foi aprovado. Também, apresentou o relatório da Secretaria do período 
janeiro/março, AL 2011/2012, em nome do CL Secretário Alcivando, o qual 
também foi aprovado. O CL Claiton ainda apresentou o modelo de cédula 
eleitoral para eleição aos cargos de Governador, Primeiro e Segundo Vice-
Governadores. Para tanto, sugeriu-se a substituição de Governadoria por 51ª 
Convenção do Distrito LD1, visto que é o evento que irá validar essa eleição. O 
CL Claiton discordou ao dizer que a escolha foi feita em função do cargo que o 
candidato irá disputar. Sugeriu-se ainda, que no momento que o Presidente da 
mesa assinasse a cédula, fosse incluída a data no verso. No entanto, a ideia foi 
rebatida por outro CL ao dizer que como tudo está registrado em ata e gravado, 
não haveria necessidade de acrescentar nada na cédula, até porque a cédula 
fará parte integrante da ata como documento oficial. Por fim, foi posta para 
apreciação e posterior aprovação. A reunião foi interrompida por 15min para 
aguardar o término das resoluções das Comissões. Ao retornar o PDG CL 
Marcos Sader e a CaL Neiva realizaram a leitura das moções e da ata da 
comissão de Finanças. Moção 1 referente a compensação do item 6 pelo item 
2, uma vez que existe saldo no grupo, sendo necessário apenas ajuste entre os 
itens. A Comissão deu parecer favorável a essa Moção que foi posteriormente 
aprovada. Moção 2 referente a solicitação por parte do Conselho que os 
valores dos itens 1 e 2 do grupo D2 possam ser unificados e que a diferença 
para o saldo devedor desse grupo seja transferido para o grupo D3 item 1 que 
apresenta saldo positivo. A Comissão deu parecer favorável a essa Moção que 
foi posteriormente aprovada. Moção 3 referente a solicitação de que a 
diferença de R$ 1.153,95 seja lançado junto ao fundo de reserva da 
Governadoria do Distrito LD1, visto não estar contemplado na previsão 
orçamentária dessa gestão. A Comissão deu parecer favorável a essa Moção 
com a ressalva de que esse valor seja reposto ao fundo de reserva até o dia 
trinta de junho de dois mil e doze. O CL Vicente sugeriu que essa diferença 
seja extraída de um dos itens que tenha saldo positivo para preservar o fundo 
de reserva. Entretanto, o CL Claiton ressaltou a impossibilidade de fazer o 
remanejamento devido a falta de dinheiro gerada pela inadimplência de R$ 
32.000,00. Além disso, falou sobre a impossibilidade de reposição ao fundo de 



reserva, conforme solicitado pela Comissão. Por fim, sugeriu-se atender ao 
pedido de reposição feito pela Comissão, para que depois o Tesoureiro, em 
seu relatório final, verificasse a possibilidade em devolver o dinheiro ao fundo 
de reserva. A moção foi aprovada. Moção 4 referente ao débito quanto ao 
pagamento da estagiária, solicita que a diferença seja lançada junto ao fundo 
de reserva da Governadoria do Distrito LD1. A Comissão deu parecer favorável 
a essa Moção com a ressalva de que esse valor seja reposto ao fundo de 
reserva até o dia trinta de junho de dois mil e doze, estabelecendo assim, a 
mesma situação da Moção 3. Moção 5 referente a locação da sala comercial 
na cidade de Marechal Cândido Rondon, e ainda, o déficit referente ao 
aumento do valor da sala comercial em Curitiba, uma vez que não estava 
previsto no orçamento, solicita que a diferença de R$ 7.510,22 seja lançada 
junto ao fundo de reserva da Governadoria do Distrito LD1. A Comissão deu 
parecer favorável a essa Moção que foi posteriormente aprovada. Moção 6 
referente a alteração do percentual de contribuição para a Convenção Distrital. 
A Comissão rejeita a referida moção por considerar a Convenção o evento 
máximo no AL no Distrito, e por já estar apresentando valores defasados. A 
Moção foi posteriormente aprovada. Na sequência apresentou-se a Comissão 
de moções, dirigida pelo PDG CL Vicente que apresentou uma Moção 
referente ao pedido de reconhecimento da Associação dos Ex-governadores 
em caráter oficial como entidade representativa dos ex-governadores do 
Distrito LD1. A comissão de Moções concluiu que tal pedido somente poderia 
ocorrer mediante inclusão de disposição no estatuto do Distrito LD1. No 
entanto, ao considerar que a moção não obedeceu ao disposto no artigo 
noventa e oito do Distrito, sugeriu-se que fosse encaminhada a análise à 
Comissão de Estatutos e Regulamentos. A Moção foi aprovada. Em seguida, 
apresentou-se a Comissão de Estatutos e Regulamentos que falou sobre a 
Moção apresentada anteriormente pela Comissão de Moções e constatou a 
inviabilidade da modificação estatutária, por conta do artigo 98 do Distrito. O 
PDG CL Barmann atentou que o objetivo da Associação é o de apenas pedir o 
reconhecimento da existência e do nascimento dessa associação, sem ir a 
detrimento do estatuto. O PDG CL Vicente questionou o pronunciamento do 
PDG CL Barmann quanto a possibilidade de reconhecer oficialmente a 
existência da Associação sem alterar o estatuto. O PDG CL Péricles sugeriu a 
adoção dessa preposição como emenda aditiva de plenário para não constar 
alteração estatutária, e sim, apenas em ata. Após longo debate e discussão 
sobre o pedido, colocou-se em votação o proposto pela Comissão de Estatutos 
e Regulamentos que constatou a inviabilidade da modificação estatutária. A 
Moção não foi aprovada. A Comissão ainda apresentou a Moção 7 referente a 
necessidade de atualização da taxa distrital que propõe uma elevação no valor 
de R$ 35,00 semestral para R$ 45,00 a partir de primeiro de julho de dois mil e 
doze, a qual foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos que 
demonstrou ser favorável ao aumento da taxa distrital, porém sugeriu que o 
aumento fosse para R$ 40,00. Contudo o PDG CL Tosihiro Ida pediu que a 



Comissão de Finanças apenas mantivesse uma posição objetiva quanto a 
aceitação ou não da proposta, de modo que não emitisse outra sugestão, uma 
vez que já havia sido solicitado tal procedimento em Convenções anteriores. 
Na sequência o VDG CL Edinor atentou para importância da elevação do valor 
da taxa distrital, visto que não se trata de um aumento e sim uma correção do 
valor da moeda. Em contrapartida o CL Gilson discordou ao afirmar que com 
esse aumento dificultará ainda mais o ingresso de novos associados. O CL 
Claiton acrescentou que é necessária a correção do valor para viabilizar as 
próximas gestões. Por fim o CL Raul D’ávila ressaltou que a taxa distrital não 
deve ser considerada um empecilho para o ingresso de novos associados, 
visto que isto está ligado a outros fatores, foi posto em votação e foi aprovado 
aumento para R$ 45,00, nada mais a tratar segue-se para intervalo para 
posterior abertura da 51ª Convenção Distrital - Convenção CL Friedrich 
Ruppecht Seyboth. Para constar, eu CL Alcivando Paulo de Andrade, 
Secretário do Distrito LD-1, lavrei a presente Ata, que depois de lida vai 
assinada por mim e pelo CL Leocir Lang, Governador do Distrito LD-1. Toledo, 
27 de abril de 2012. 
 
 
 

CL Alcivando Paulo de Andrade 
Secretário 

 
 

CL Leocir Lang 
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 ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DA 51ª CONVENÇÃO 
DISTRITAL - AL 2011/2012 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e doze, às 20horas, nas 
dependências do Olinda Park Hotel, sito na Rodovia PR 182, Km 2, na cidade 
de Toledo – Paraná, foi realizada a Primeira Sessão Plenária da 51ª 
Convenção Distrital Friedrich Ruppecht Seyboth, do Ano Leonístico 2011/2012. 
Ao iniciar compôs-se a mesa principal. Na sequência, o CL Governador Leocir 
Lang convidou o CL Presidente do Lions Clube de Toledo, João Viezzer Filho 
que, por sua vez, agradeceu e deu boas-vindas aos presentes que se 
disponibilizaram a participar da 51ª Convenção Distrital, Convenção CL 
Friedrich Ruppecht Seyboth. Na sequência o pároco Raulino Cavalieri realizou 
a Invocação à Deus. Logo após, foi entoado o Hino Nacional Brasileiro. Em 
seguida, o DG CL Leocir solicitou a organização dos clubes para fazer o desfile 
dos estandartes que foi conduzido pelo CL Raul D’Ávila. Logo, o CL 
Governador Leocir Lang chamou a frente o CLeo do Distrito LD1 Bernardo 
Lavarda. Em seguida, passou a palavra ao PDG CL Diretor Geral da 
Convenção Distrital, Roberto Borges da Costa do Lions Clube Toledo Cidade 
que deu boas-vindas a todos e mencionou a satisfação em realizar a reunião 
na cidade de Toledo. Na sequência, o CL Governador Leocir Lang estendeu os 
cumprimentos à mesa principal já formada, e ainda, informou sobre a 
programação do dia posterior. Além disso, parabenizou pelo trabalho 
desempenhado no Distrito, e ainda, incentivou a admissão de mais 
companheiros a participarem do Lions Clube. Parabenizou a todos os 
cinquenta e cinco Presidentes de Lions pelo empenho e trabalho realizado. De 
maneira satisfatória, falou sobre o 2º dia mundial do mutirão da saúde, em que 
foram feitos mais de vinte e nove mil atendimentos no Distrito LD1, e ainda, 
sobre a campanha de coleta de sangue para doação de medula óssea, que já 
passaram de mil cadastros para doação, inclusive ofereceu aos clubes 
interessados, um trabalho teatral que o clube Bom Retiro está desenvolvendo 
de conscientização para doação de medula óssea. Para encerrar o CL 
Governador proferiu a oração pelo Brasil, e por fim, convidou à todos a 
participarem do coquetel de boas-vindas a realizar-se no local do evento. Aos 
vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e doze, às 08horas, nas 
dependências do Olinda Park Hotel, sito na Rodovia PR 182, Km 2, na cidade 
de Toledo – Paraná, deu-se continuidade com a Primeira Sessão Plenária da 
51ª Convenção Distrital Friedrich Ruppecht Seyboth, do Ano Leonístico 
2011/2012. Para dar início o CL Vilmar Guttges proferiu palavras de orgulho e 



motivação pela luta por um mundo melhor através do Leonismo. Na sequência, 
convidou os integrantes a comporem a mesa principal. Dando continuidade, 
passou a palavra ao CL Governador Leocir Lang que declarou aberta a 4ª 
Reunião do Conselho Distrital do Distrito LD-1 e a 51ª Convenção Distrital 
Friedrich Ruppecht Seyboth, do Ano Leonístico 2011/2012. Para fazer a 
invocação à Deus convidou o CL Presidente do Lions Clube de Marechal 
Rondon, Elói Pickler. Logo após, foi entoado o Hino Nacional Brasileiro. Em 
seguida, o CL Adelar Osmar Borth realizou a saudação ao Pavilhão Nacional. 
Logo após, o DG CL Leocir convidou o CL PDG Diretor Geral da Convenção 
Distrital, Roberto Borges da Costa para fazer uso da palavra, o qual, além de 
saudar e dar boas-vindas a todos os presentes, também fez a entrega de um 
pim ao Orador Oficial, Deputado Federal Dilceu Sperafico que na sequência 
teve seu currículo apresentado pelo CL Raul Dávila. Logo, deu-se início a 
palestra com o Deputado Federal Dilceu Sperafico que abordou como tema 
principal, o agronegócio brasileiro, que por sua vez, tem respondido 
positivamente a crise mundial, uma vez, que o Brasil é considerado um país 
rico em recursos naturais e matéria-prima. Ao encerrar, agradeceu a 
oportunidade e relembrou ainda, sobre seus 25 anos de Leonismo que foram 
interrompidos devido ao ingresso na política como Deputado Federal. Na 
sequência o DG CL Leocir Lang convidou a DM Lurdes para realizar uma 
homenagem com a entrega de uma placa ao Deputado Federal que, por sua 
vez, agradeceu com saudações leonísticas. Em seguida, convidou o CL Reinert 
Seyboth para juntar-se à mesa principal. Logo, passou a palavra ao CLeo 
Presidente Bernardo Lavarda que apresentou os alguns dados, referentes ao 
desenvolvimento dos Leos na região. Iniciou sua gestão, com 98 associados, 
cujo número expandiu-se em 187, sem contar com a nova fundação em 
Marechal Cândido Rondon que somam mais 23 associados. Mencionou 
aspectos positivos de superação e falou sobre a importância do apoio que têm 
recebido dos clubes e a expectativa de que os mesmos mantenham o apoio 
necessário para o crescimento e o desenvolvimento dos Leos desse Distrito. 
Mencionou outros dados, como a desistência de um clube, a fundação de cinco 
clubes, o trabalho de recuperação que está sendo realizado com o Leo Clube 
de Cascavel. Para encerrar, falou sobre seu trabalho e conquistas realizadas 
no Ano Leonístico que chega ao final. Agradeceu aos CCLL pela ajuda, e 
ainda, estendeu o convite para conferência do Distrito Múltiplo que será 
realizada em Criciúma, nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho, uma vez, que 
foram indicados para assumir o Distrito Múltiplo. Na sequência o CL Vilmar 
Guttges pediu que todos os CCLL de Marechal Cândido Rondon se 
colocassem à frente para prestar uma homenagem ao CL Governador Leocir 
Lang e a DM Lurdes, o qual foi presenteado com o título Melvin Jones. Na 
sequência, em forma de cântico parabenizaram o CL Tesoureiro Claiton pelo 
seu aniversário. A reunião foi suspensa por quinze minutos para o coffe-break. 
Dando continuidade às 11h10min o Governador CL Leocir Lang citou as 
comissões que foram aprovadas ontem: Comissão de Credenciais – PDG CL 



Tosihiro Ida, CL Jackson Ott e a PDG CaL Liu Un Rigo; Comissão de Indicação 
de Candidatos – PCC CL Cláudio Miessa Rigo, CaL Lígia e a CaL Ivone 
Borges da Costa; Comissão de eleições – CaL Diana Barman, CL Jordão e o 
PDG CL Evane Dutra; Comissão de orçamentos – PDG CL Nogueira, PDG CL 
Wesphalen e CL Luiz Cardoso; Comissão de Moções – CL Romão, CL Sérgio 
e PDG CL Tomé. Em seguida, o CL Sérgio do Lions Clube de Toledo tomou a 
palavra para fazer uma homenagem a PDG CaL Liu Um Rigo, que assumiu a 
assessoria de intercâmbio juvenil e estará enviando seis jovens do Distrito ao 
exterior. A PDG CaL Liu ao agradecer a homenagem, fez a divulgação do 
programa. Na sequência deu-se início a homenagem ao CL Friedrich 
Rupprecht Seyboth, que emprestou seu nome à Convenção, além de ser 
fundador do Lions Clube de Marechal Cândido Rondon também o teve como 
primeiro Presidente. Primeiro foi passado um vídeo que contou a trajetória de 
sua vida. Na sequência foram convidados à frente todos os representantes da 
Família Seyboth para receberem o diploma de metal que foi lido pelo CL Dieter. 
Na sequência, tomou a palavra o CL Reinert Seyboth que agradeceu a 
homenagem e proferiu ainda palavras sobre a trajetória do CL Friedrich 
Rupprecht Seyboth. Para dar continuidade, chamou à frente a CaL Edina 
Bueno e o PDG CL Bueno para falar sobre a campanha da coleta de sangue 
para doação de medula óssea. Em seguida, o CL Edinor, falou sobre a criação 
de categoria de associados que dividem-se em: associado ouro que contribui 
com U$ 100,00; Associado prata que contribui com U$ 50,00; e o associado 
bronze que contribui com U$ 20,00. O CL Barmann reiterou que o dinheiro 
pago pelo título Melvin Jones, estará contribuindo com o instituto do sarampo, e 
por isso, quem o adquirir, receberá ainda, outro pim que simboliza essa 
doação. Na sequência chamou-se a frente o CL Joel Lobo para fazer a 
Cerimônia Necrológica, em que foram saudados e relembrados todos os CCLL 
e DMs que já não se fazem presente na vida terrena. Logo, foi convidado o 
PDG CL Evane Dutra para falar sobre instrução leonística. Comentou sobre o 
concurso de instrução leonística que ainda vigora e auxiliou aos que trouxeram 
as instruções que ao serem entregues, serão verificadas em Curitiba e enviado 
uma medalha por Sedex caso tenha sido escolhida. Falou ainda, sobre a 
dificuldade em conseguir novos associados, devido a compromissos, gastos 
que a pessoa virá a ter. Por isso, pretende implantar em todos os clubes de 
Lions uma comissão de esporte, com o objetivo de movimentar o clube através 
da prática esportiva. Para encerrar a parte da manhã, o PDG CL Vicente Rivera 
Filho pediu a palavra para falar sobre os clubes que apenas pagam a taxa 
internacional para permanecerem em funcionamento, porém estão 
inadimplentes com o Distrito LD1. Colocou-se a disposição para solucionar 
esse problema e sugeriu que o CL Governador convocasse o conselho 
consultivo de planejamento que é composto por todos os ex-governadores, ou 
ainda, que entrasse em contato com o CL Barmann presidente dos ex-
governadores para solucionar este problema, para não ser necessário usar o 
fundo de reserva e poder saldar o compromisso administrativo. Antes da saída 



para o almoço o CL Governador Leocir Lang reforçou sobre a programação na 
parte da tarde. Intervalo para o almoço. Dando continuidade às 14h00min, a 
reunião iniciou-se com a fala do CL Cláudio que falou sobre sua proposta em 
realizar um sorteio de um título Melvin Jones. Segundo o CL Cláudio o Distrito 
LD1 é o quinto Distrito que mais possui títulos Melvin Jones. Portanto os CLs 
que tiverem interesse em participar deverão fazer a contribuição de R$ 100,00. 
Na sequência deu-se continuidade com a aprovação das Moções com a 
Comissão de Indicações de Candidatos, cuja leitura da ata foi feita pela CaL 
Ivone Norma Borges da Costa. A comissão decidiu: referente a candidatura 
para Governador, que o candidato CL Edinor Antônio Mariot está apto para 
concorrer a eleição para governador. Referente a candidatura  ao cargo de 1ª 
Vice-Governadora, a candidata Cal Marilú Gaspareto Goulart foi considerada 
apta para concorrer a eleição como 2º vice-governadora. Referente a 
candidatura para 2º Vice-Governador, o candidato CL João Joceli de Almeida 
foi considerado apto para concorrer a eleição como 2º vice-governador. 
Referente a candidatura  ao cargo de 2ª Vice-Governadora, a candidata Cal 
Mônica Teresinha Lotterman Bessa foi considerada apta para concorrer a 
eleição como 2ª vice-governadora. Na sequência colocou-se em votação, 
sendo posteriormente aprovado. Logo após, solicitou-se a todos os delegados 
que ficassem em pé para verificação do quorum. Após conferência constatou-
se que há quorum suficiente. Na sequência, deu-se continuidade com 
apresentação dos candidatos, na qual cada um dispôs de cinco minutos. Logo 
após apresentou-se o parecer referente ao aumento da mensalidade do Distrito 
de R$ 35,00 para R$ 45,00. O parecer da Comissão de Orçamentos foi 
desfavorável a esse aumento. Para tanto o CL Péricles sugeriu uma emenda 
de plenário com reajuste para R$ 40,00. Após longo debate e discussão 
colocou-se em votação o parecer da Comissão que foi aceito pela maioria dos 
delegados. Contudo, na sequência colocou-se em votação a proposta da 
emenda que foi aceita e aprovada. Na sequência a Comissão de Orçamentos 
deu seu parecer favorável referente a previsão orçamentária de receitas e 
despesas para AL 2012/2013, o qual aprovado. Em seguida, apresentou-se a 
Comissão de Moções que apresentou as moções aprovadas na IV RCD que 
foram ratificadas como no dia anterior. Em seguida apresentou-se a Comissão 
de Credenciais que apresentou o resultado referente às credenciações, em que 
foram credenciados para as eleições setenta e quatro delegados e dezesseis 
delegados natos, totalizando em noventa delegados credenciados. Sendo 
aprovado na sequência. Também apresentou-se a Comissão de Eleições que 
fez as orientações necessárias para prosseguir com a votação. A reunião foi 
interrompida por 15min para coffee break. Dando continuidade às 16h30min, o 
DG CL Leocir Lang passou a palavra ao CL Nogueira que deu o parecer da 
Comissão de Finanças referente a prestação de contas das verbas distritais 
utilizadas no período de janeiro, fevereiro e março de 2012. A comissão 
recomendou a aprovação das referidas contas, com a ressalva de que as 
pendências deverão ser solucionadas até o final da presente gestão. Posto em 



votação, logo aprovado. Em seguida, o CL Governador Leocir Lang fez a 
entrega de um pim excelence vindo do Lions Internacional para a Cal Liu Un 
Rigo. Na sequencia foi realizado sorteio de titulo de Companheiro Melvin Jones 
entre os companheiros que contribuíram para o mesmo e o CL Eugênio João 
Pissaia do Lions Clube de São José dos Pinhais, foi quem recebeu o Título 
Melvin Jones, após o sorteio. Após a votação a comissão de eleição se reuniu 
e o CL PDG Evani Dutra anunciou os resultados da seguinte forma: Como 2º 
VDG CaL Mônica Teresinha Lotterman com 54(cinquenta e quatro) votos 
sendo que o candidato CL João Joceli de Almeida obteve 31(trinta e um) votos 
para o cargo de 1º VDG foi eleita a CaL Marilú Gaspareto Goulart com 
84(oitenta e quatro) votos por fim foi anunciado o próximo governador do 
Distrito LD1 para o ano leonistico de 2012/2013 o CL Edinor Antônio Mariot que 
foi eleito com 81(oitenta e um) votos, após o anuncio dos resultados ouve um 
grande entusiasmo de todos os presentes na sequencia cada dirigente proferiu 
palavras de agradecimento destacando o comprometimento deles para com o 
Distrito LD1 e suas principais metas. Por fim, o DG Leocir Lang finalizou a 
reunião com a oração pelo Brasil e todos presentes saudaram o sucesso da 
reunião com uma vibrante salva de palmas. Para constar, eu CL Alcivando 
Paulo de Andrade, Secretário do Distrito LD-1, lavrei a presente Ata, que 
depois de lida vai assinada por mim, pelo CL Claiton Schlindwein, Tesoureiro 
do Distrito LD-1 e pelo CL Leocir Lang, Governador do Distrito LD-1. Toledo, 28 
de abril de 2012. 
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