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ATA DA PRIMEIRA  SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO 
DISTRITO MÚLTIPLO LD – ANO LEONÍSTICO 2012/2013 

 
Aos trinta e um(31) dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze (2012), as quinze 
horas e quarenta e cinco minutos , na Pousada Pedra da Ilha em Penha – no Estado de 
Santa Catarina , Distrito LD-5, ocorreu a primeira sessão plenária da primeira reunião  do 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o Ano Leonístico 2012/2013. A 
composição da mesa foi mantida e confirmada a nomeação do Mestre de Cerimônia PCC 
CL Helso Weber de Oliveira que, de imediato ofereceu a palavra à secretária do Conselho 
para que fizesse a verificação de quorum que informou ser de cem por cento (100%); ato 
contínuo a palavra foi oferecida ao IPCC Douglas de Mendonça Thompson para a 
apresentação  do relatório referente ao ano leonístico 2011/2012, prestação de contas e 
homenagens . O IPCC Douglas convidou o PDG CL José Sbicigo para que estivesse ao 
seu lado, cumprimentou a mesa diretiva dos trabalhos e a todos os presentes; que teve 
uma grande satisfação em dirigir o Conselho de Governadores no ano leonístico que 
findou, enaltecendo os governadores do seu ano, a todo o gabinete e aos companheiros 
que sempre colaboraram; que de imediato tiveram que realizar uma Convenção 
extraordinária na primeira reunião do Conselho e agradece a grande disponibilidade e 
auxílio do PDG CL Péricles; a segunda reunião do Conselho em Chapecó, sob a 
coordenação da PDG CaL Renate Hass e o fechamento de seu ano com a grande 
convenção realizada em Santa Maria. Que uma das questões que é bastante preocupante 
é que ocorreu a fundação de nove novos clubes e dois núcleos, mas fecharam dez clubes. 
Que fez uma comparação em todo o mundo e as perdas são muito significativas e que isto 
requer uma maior reflexão, trazendo à luz que uma das grandes dificuldades está no 
relacionamento das pessoas. As pessoas procuradas e que deixaram o movimento com 
noventa dias, seis meses justificaram não ter visto trabalho relevante nos clubes que 
justificasse a sua permanência; que teve muitas dificuldades com “fantasmas anunciando o 
caos”; que estava muito mais preocupado com a gestão e que o maior feito, pode –se dizer, 
que foi a página do DMLD para o mundo – hoje está tudo no site do Distrito Múltiplo LD , 
informações, atas, resoluções , dados do FOLAC e da grande colaborador e mantenedor 
do website CL Carlos Eugenio. E fica a pergunta : qual é o nosso rumo? Vamos ter que 
planejar e então montamos uma estrutura de formatação do plano global que quase foi por 
‘água abaixo’, pois alguns entenderam que era um plano de lançamento da campanha da 
CaL Rosane . Não entenderam que era a busca de objetivos e metas para que o DMLD 
continuasse sendo o maior distrito múltiplo da  área 3 mas a coesão de um grupo que se 
reuniu e abraçou a causa , fez com que “o plano global “ fosse formatado e  está sendo 
implementado. “Esta é nossa intenção: abrir caminhos, traçar novos rumos, corrigir o que 
está errado, apoiar o que está certo. Avançamos muito nesse sentido”. Acompanhei de 
perto o trabalho de todos os governadores, porque eu não sou aprendiz de Leão, há muito 
tempo eu já vinha trabalhando com todos; várias gestões de múltiplo a gente vem 
conhecendo cada vez mais os distritos, os seus problemas, algumas estratégias que são 
adotadas e que acabam estourando na administração do governador seguinte, por 
problemas de gestão. Clubes fundados pelo gestor e cujos associados não foram 
orientados acerca dos pagamentos das quotas de Lions Internacional e distritais; muitos 
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clubes que deixam atrasos de até cento e cinqüenta dias nas taxas internacionais e isto 
não fica bem para nós, é melhor o clube fechar. Mas, mesmo assim, muitos governadores 
conseguiram dar a volta: uns abraçaram mais a causa, se dedicaram mais, trabalharam 
com retenção e fundação de clubes onde destacou o trabalhos dos governadores CL 
Elisbão do LD-5, CL Schoffen do LD-4 e CL Evilásio, do LD-6. Que um dos grandes 
problemas que minam qualquer gestão são companheiros que  falam uma coisa e fazem 
outra, que precisamos nos dar as mãos porque a partir de cada gestão é a continuidade de 
seus distritos e é necessário entender que nós somos um, que a unidade é uma das 
características do serviço leonístico. Fechamos o ano com vinte e uma resoluções, uma 
série de normatizações e na convenção extraordinária, fizemos o endosso, voto por voto, 
em convenção que foi totalmente legal, fizemos o endosso as candidatura da CaL Rosane 
e junto com este endosso foi criado o fundo de campanha para auxiliar na campanha não 
da Rosane, na campanha do Múltiplo LD, da  ação política de seu Presidente e de todos 
aqueles que estão envolvidos com a campanha; e por isso que fizeram a bela hospitalidade 
, apesar de que os ‘disseminadores do caos’ chegaram a dizer: ‘ quem quer se meter em 
campanha que pague do bolso dele!’, sendo que desde a primeira campanha a presidente 
internacional já houve a criação de um fundo de campanha e justamente agora, que a 
situação econômica não é excelente pra todo mundo, questionam a criação deste fundo. 
Foi aprovado, vocês verão na prestação de contas do nosso tesoureiro, e teve uma boa 
aceitação no primeiro ano, todos os distritos fizeram contribuições, uns totais outros não, 
mas isto será constado como saldo de inadimplência e será consertado, mas isto viabilizou 
a colocação da nossa candidata e outros companheiros, nas ações de representatividade 
do múltiplo. Já existiram comentários de que não prestaríamos conta do fundo de 
campanha, mas a prestação de contas só se faz ao final da gestão, e não seria eu a deixar 
de prestar contas, e estive todo o tempo cercado de companheiros capacitados, 
especialistas para analisar cada passo; sei também de pessoas que falaram da minha vida 
pessoal, mas não movi uma ação porque são pessoas muito ‘pequenas’ e não vale nem a 
pena mexer com isto. Demos ênfase à parte de gestão do conhecimento e tecnologia de 
informação, que será implementada ainda mais neste ano, as informações serão 
repassadas aos novos dirigentes por meio eletrônico, pois eles precisam conhecer tudo 
acerca de seu distrito, um dirigente precisa conhecer o estatuto e os regimentos internos; 
tem que conhecer o manual de normas da diretoria internacional que é uma luz para nossa 
administração. Tem muitas situações que não tem necessidade de conflito que muitas 
vezes buscamos para satisfações pessoais. Portanto, eu tive uma imensa satisfação de 
chegarmos a bom termo em termos de administração, o bom desempenho dos 
governadores e agora eu sou um auxiliar do meu presidente, e vamos trabalhar em 
conjunto para que o múltiplo esteja cada vez mais, no lugar que ele está, produzindo 
serviços e ações. Mas, temos que buscar mais, o mundo do conhecimento hoje está muito 
ligado ao mundo do desenvolvimento da espiritualidade e se nós tivermos as nossas ações 
baseadas na compreensão, no amor e no carinho, no respeito das decisões de convenção, 
pois isto é uma coisa que temos que ter em nossa mente, pois se nós desrespeitarmos a 
nossa convenção, nós estaremos dando um tiro na nossa instituição, e é assim que 
começa a decair. A partir do momento que não se cumprem mais regras, que se 
descumprem as regras que foram votadas e aprovadas em convenção, caímos no caos da 
gestão. Neste momento eu passarei a palavra ao tesoureiro, pois o diretor da convenção 
não pode estar presente por motivos pessoais, e fará a prestação de contas da Convenção 
e do final de gestão. PDG CL José Sbicigo cumprimenta a todos na pessoa do Presidente 
do CG CC CL Nilton e demais lideranças já mencionadas pelo protocolo, bem como a 
todos os presentes. Como em Santa Maria já haviam sido aprovadas as contas do primeiro 
quadrimestre de 2012, serão apresentadas as contas de maio e junho, entre  receitas  e 
despesas  do AL 2011/2012  sobrou  R$ 32.705,61 ( trinta e dois mil, setecentos e cinco 
reais e sessenta e um centavos); este valor está depositado no Banco Santander, pois 
tentou sacar mas a orientação do gerente do banco foi que, caso a conta fosse mantida no 
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mesmo banco, bastava informar a agência que o dinheiro seria transferido e com a 
apresentação da ata de eleição e documentos pessoais do novo presidente e tesoureiro, 
seria feita a transferência, pelo que se optou em conversa com o atual presidente. No 
entanto, todo este valor não se refere somente ao saldo de receitas e despesas de conta 
administrativa, para o qual será explicado o demonstrativo. Portanto, do caixa 
administrativo foi repassado ao CL Nilton o valor de R$ 8.164,72 ( oito mil, cento e sessenta 
e quatro reais e setenta e dois centavos). Do fundo de campanha foi repassado ao AL 
2012/2013 a quantia de R$ 24.540,89 que somado ao saldo da conta administrativa, 
equivale ao valor total repassado  depositado no Banco Santander. Quanto ao fundo de 
campanha, existe um saldo de R$ 9.690,00( nove mil, seiscentos e noventa reais) já 
lançados, mas que não foi feito com depósito identificado e não tivemos como saber quais 
clubes/distritos depositaram. No fundo de campanha tivemos depósitos do LD-1 = R$ 
5.680,00;  LD-2 = R$ 14.330,00;   LD-3 R$ 8.220,00 ; LD-4 = R$ 5.590,00 ;  LD-5= R$ 
8.718,00, ; LD-7 = 19.903,00; LD-8 = R$ 6.640,00; LD-9 = R$ 3.390,00 e um depósito 
espontâneo dos Companheiros Pepe e Astrid do Lions Clube de Agudo – Distrito LD-4 no 
valor de R$ 500,00(quinhentos reais). A documentação será entregue amanhã para a 
secretária para que seja encaminhada às comissões, assim como a certidão negativa de 
débito do INSS fornecida em sete de agosto , a negativa da receita federal, apresentada 
também a declaração de imposto de renda, então, o Distrito Múltiplo LD encontra-se em dia 
com todas as obrigações financeiras e contábeis. Com referência à Convenção a 
documentação também será entregue à secretaria para que passe pelas comissões 
competentes. PDG CL Sbicigo agradece a todos e em especial ao IPCC Douglas pela 
confiança e se coloca a disposição de todos para sanar qualquer dúvida, encerrando seu 
relatório. IPCC Douglas retoma a palavra para informar que houve uma preocupação em 
legalizar a situação do DMLD junto aos órgãos oficiais do país, foram pagos alguns 
impostos pois a ´última vez que havia sido feita uma correção, foi na gestão do PCC 
Pimpão e que deixa o DMLD em situação totalmente legalizada e toda documentação está 
disponível a todos. Principalmente as constas do fundo de campanha, com notas fiscais do 
México com tudo que foi gasto com a sala de hospitalidade, que foi o único múltiplo que fez 
a sala de hospitalidade com recursos próprios de seus associados, sem desvio de dinheiro 
de campanhas. CC Kinoshita manifesta sua gratidão aos companheiros Douglas, Sbicigo e 
Lena que se empenharam muito e realizaram um trabalho eficiente para facilitar a sua 
gestão e solicita a todos os presentes uma salva de palmas aos companheiros da gestão 
anterior. CC Kinoshita, por questão de ordem, que no artigo 30, inciso IV do estatuto do 
Distrito Múltiplo LD, há necessidade do referendo do Conselho de governadores para os 
cargos de secretário, tesoureiro, secretário adjunto e tesoureiro adjunto. Frisa que não 
estão em discussão e solicita a aprovação para os nomes da PDG CaL Liza Cristina 
Ganem Novaes para secretária, PCC CL Jorge Carlos Lehmann para tesoureiro, PCC CL  
Paulo Pimpão Silva para secretário adjunto e CL Alberto Horvatich para tesoureiro adjunto 
do Conselho de governadores do DMLD AL 2012/2013. Aprovados por unanimidade. De 
imediato o PCC Helso, mestre de cerimônia, oferece a palavra ao PCC Jorge Carlos 
Lehmann para apresentação da previsão orçamentária e aprovação da instituição bancária 
pra a o AL 2012/2013; PCC CL Lehmann cumprimenta a todos e agradece a nomeação e 
convida o CL Alberto, tesoureiro adjunto para que ficasse ao seu lado, pois ele é contador e 
cuidará efetivamente das contas e darão continuidade ao trabalho feito pelo PDG Sbicigo à 
frente da tesouraria. Uma cópia da previsão orçamentária para o primeiro semestre do AL 
2012/2013 já foi entregue a todos os governadores e serão entregues os boletos para o 
pagamento da primeira parcela, para que o Presidente CL Nilton possa trabalhar. A receita 
prevista para o primeiro semestre é de R$ 65.657,50 (sessenta e cinco mil, seiscentos e 
cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos). A previsão de despesa anual  é de R$ 
53.840,00 ( cinqüenta e três mil, oitocentos e quarenta reais para o fundo administrativo; 
R$ 13.132,00 ( treze mil, cento e trinta e dois reais) do fundo para reuniões do Conselho de 
governadores; fundo de convenção do distrito múltiplo LD de R$ 32.829,00 (trinta e dois 
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mil, oitocentos e vinte e nove reais); fundo para convenção internacional R$ 9.848,00(nove 
mil, oitocentos e quarenta e oito reais); fundo administrativo do distrito múltiplo LEO de R$ 
9.192,00 (nove mil  cento e noventa e dois reais) ; fundo para o seminário de governadores 
eleitos R$ 5.252,00 (cinco mil, duzentos e cinqüenta dois reais) . fundo  para administração 
do  arquivo do conselho de governadores R$ 7.222,00 
( sete mil, duzentos e vinte e dois reais), perfazendo um total de R$ 131.315,00 (cento e 
trinta e um mil, trezentos e quinze reais) e foi com base no estatuto que foi feito esse 
orçamento. Este é o valor das despesas da gestão do CL Kinoshita para o ano 2012/2013. 
Faz uso da palavra o CL Santos Pedroso Filho , governador do LD-9 para o ano 2012/2013 
que questiona se a previsão orçamentária contempla a associação familiar, o que  é 
respondido que sim. Retomando a palavra o tesoureiro do conselho de governadores PCC 
CL Lehmann coloca sobre o fundo de campanha, que não foi feito ainda o levantamento 
para apresentar naquele momento o valor das quotas do fundo de campanha, e terão que 
ver pois tem muitos recebimentos não identificados que deverão ser analisados para 
posteriores informações aos governadores; e que já busquem junto aos seus distritos as 
informações para auxiliar na identificação dos pagamentos efetuados, enviando os 
comprovantes. A previsão orçamentária será colocada em discussão e aprovação , assim 
como a instituição bancária indicada que é o Banco SANTANDER  – agência de Rolândia, 
dando por encerrada sua participação . O presidente CL Kinoshita agradece  pelo relatório 
apresentado pelo tesoureiro do conselho de governadores, coloca em discussão a previsão 
orçamentária; manifesta-se o DG Dani do Distrito LD-4 , solicitando que se reforce a 
informação sobre o afiliado familiar que em seu distrito é desconsiderado, ou seja , está 
contabilizado a R$ 4,00 (quatro reais); manifesta-se o DG Hermann do Distrito LD-5, 
questiona se virão boletos pela escassez de agências do Banco SANTANDER em seu 
distrito e sendo boleto bancário, pode ser pago em qualquer banco; qual o vencimento será 
colocado no boleto e sobre o fundo de campanha que seu Distrito fez depósito identificado 
da primeira cota pelo Banco do Brasil e que providenciará a cópia dos comprovantes; que a 
segunda cota do fundo de campanha deverá ser em novembro próximo e se os boletos do 
fundo de campanha serão emitidos pelo tesoureiro do múltiplo ou pelos tesoureiros de cada 
distrito. O tesoureiro PCC CL Lehmann informa que a tesouraria do conselho de 
governadores irá enviar o boleto de cada distrito referente ao fundo de campanha, mas 
caberá aos tesoureiros dos distritos a arrecadação dos valores junto aos clubes de seu 
distrito; respondendo ao DG Dani do LD-4, informa que tem trezentos e sete (307) 
associados familiares no valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos), 
totalizando R$ 767,50; e temos  hum mil, trezentos e oitenta e dois associados (1382) a R$ 
5,00(cinco reais) totalizando R$ 6.910,00 (seis  mil, novecentos e dez reais) perfazendo um 
total de hum mil, seiscentos e oitenta e nove associados (1689) e um valor de R$ 7.677,50( 
sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos). Portanto, a diferença que 
o DG Dani está encontrando é que a previsão orçamentária de seu distrito foi feita sobre 
R$ 4,00 (quatro reais) e a da tesouraria do conselho de governadores fez sobre R$ 
5,00 (cinco reais) , valor aprovado na Convenção 2011/2012 em Santa Maria – RS. 

Manifesta-se o DG Edinor, do LD-1 solicitando a colaboração do gabinete do conselho, 
visto que as previsões orçamentárias dos distritos foram aprovadas em sua s respectivas 
convenções, que aconteceram antes da convenção de Santa Maria, e já havia sido 
aprovado um aumento na convenção extraordinária em Ponta Grossa , na primeira RCG 
2011/2012, passando de R$8,00(oito reais) para R$10,00(dez reais) a contribuição dos 
distritos para o múltiplo. O PCC CL Lehmann sugere  ao DG Edinor que faça um orçamento 
complementar para seu distrito e convoque uma convenção extraordinária para a 
aprovação do mesmo, ou fazer um aumento das taxas “ad referendum”  da convenção do 
seu distrito. Pode não ser uma atitude simpática para início de governo, mas o CG não 
pode agir contrariando o que foi aprovado em convenção do múltiplo. Manifesta-se o CL 
Carlos Eugenio, assessor de informática do DMLD, do Distrito LD-1 que ressalta que todos 
os Lions Clubes do Distrito Múltiplo LD aprovaram o valor de R$ 5,00 (cinco reais) na 
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convenção do DMLD, que aconteceu depois das convenções distritais, e os clubes 
aprovaram tal aumento. Portanto, isto passa automaticamente para a administração dos 
distritos, não há que se ficar questionando. O aumento está aprovado pelos delegados dos 
Lions Clubes de todo o DMLD e isto deve ser repassado aos clubes. Manifesta-se o CL 
Fabio Dallanora  , governador do distrito LD-8 pede uma revisão dos valores repassados 
pelo seu distrito ao fundo de campanha, pois a informação está bem aquém do que deveria 
ter sido. Manifesta-se o CL Rudimar Valente , governador do distrito LD-7 que confirma se o 
levantamento é feito com base no recap de 30 de agosto. PCC CL Lehmann , tesoureiro , 
informa que de acordo com o artigo 39 do estatuto , os números de associados para efeito 
de cobrança da taxa do múltiplo devem ser os de 30 de agosto e março de cada AL, e foi o 
que foi feito para a elaboração da previsão orçamentária. Manifesta-se a CaL Alda Maria 
Costa Mendes, governadora do LD-3 que o orçamento de seu distrito foi feito sobre R$ 
5,00 (cinco reais) aprovados da convenção. Encerrada a discussão, passou-se para a 
votação da previsão orçamentária do DMLD para o AL 21012/2013, que foi aprovada 
por unanimidade. Colocada em votação a instituição bancária para o  AL 2012/2013 
sendo o Banco SANTANDER – agência de Rolândia, o que foi aprovado por 
unanimidade. Fez uso da palavra a CaL secretária, pedindo desculpas por alguns erros na 

nominata, devido a correções que chegaram de última hora, e que será feita uma errata e 
encaminhada por e-mail posteriormente. Na seqüência o PCC CL Helso, mestre de 
cerimônias, oferece a palavra à PDG Rejane Gascho para dar informações sobre a 
coordenadoria do DMLD à Convenção Internacional em Hamburgo, na Alemanha. 
Cumprimenta ao Presidente CC Nilton e a todo o colegiado 2012/2013 e agradece a todos 
pela convivência com os “meninos e meninas de Busan” e ao IPCC Douglas Thompson. 
Saúda as demais lideranças já nominadas pelo protocolo e a todos os presentes. Informa 
que a coordenação geral será com o Múltiplo LC com o IPCC Fábio de Oliveira e que já 
tem um trabalho conjunto iniciado; no LA está o CL Gurgel como coordenador e não tem 
referência sobre o LB. Que a convenção de Busan transcorreu muito bem, que foi bastante 
trabalhosa porque foi coordenadora no âmbito de Brasil e que foi muito boa ; dá alguns 
detalhes sobre a convenção internacional de 2013 que acontecerá em Hamburgo, na 
Alemanha, que é a  segunda maior cidade do país, fica no norte da Alemanha e  abriga o 
maior porto da Europa; temperatura média : mínima de doze graus , média dezessete e 
máxima vinte e um graus; a  moeda é o euro e não existe nada de tour para a viagem 
ainda. A convenção será de cinco a nove de julho e nada foi divulgado ainda acerca do 
seminário de governadores eleitos. A data de viagem está definida pois os governadores 
deverão estar em Hamburgo em primeiro de julho e a saída será no dia dez.  Há uma 
previsão de Lions Internacional de entrar em contato com os governadores eleitos em 
novembro para iniciar a compra de passagens. O hotel da delegação brasileira custa cento 
e setenta e oito euros por dia, por casal e é o Radisson  Blue Airport que fica a nove 
quilômetros da convenção; o hotel dos governadores eleitos ainda não está definido, mas 
tem três hotéis : o Hamburg Mariot Hotel a 1,5 km da convenção a  cento e setenta e um 
euros , o Radisson Blue Hotel a 100 metros a  duzentos e quinze  euros   e o Renascense  
a cento e sessenta e oito euros mais taxas. O Hotel da diretoria internacional é o Grand 
Elisee de Hamburgo. Não há necessidade de visto para a Alemanha. Procurem estar em 
dia com as vacinas , inclusive a de febre amarela. O desfile das nações vai ser no dia seis 
às dez horas e o tecido dos paletós será entregue hoje. Passo agora ao CL Nilton, para o 
acervo do Múltiplo com o CL Bini, a bandeira da Coréia, adquirida por ocasião da 
convenção de Busan com verba do distrito múltiplo. A PDG Rejane agradece a atenção e 
se despede. Manifesta-se o PDG CL Guilherme Reinhardt do Distrito LD-3 que fala sobre o 
plano global, que estabelece, numa parte de política internacional, uma solicitação para que 
os governadores de distrito levem à convenção de Hamburgo, pelo menos quinze 
companheiros; está no plano como meta e em função disso, solicita que haja por parte da 
coordenação da delegação um cuidado sobre este aspecto. A PDG CaL Rejane,  então, 
solicita que os governadores enviem por e-mail as suas agendas para que ela possa 
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repassar as informações aos associados dos distritos e a sugestão de tour seria para 
Dinamarca, Finlândia , Suécia, Finlândia e Rússia, que são os países mais perto de 
Hamburgo, que fica ao norte da Alemanha. O CL Presidente agradece as informações e 
retorna a palavra ao PCC CL Helso, mestre de cerimônia que, de imediato oferece a 
palavra ao PDG CL Osmar Vailatti, para que passe informações sobre o FOLAC, o Instituto 
de Leões Sênior e o Instituto Regional de Lideranças.  O PDG CL Osmar cumprimenta o 
presidente Nilton e a todos os presentes. Sobre o Instituto de Leões Sênior que acontecerá 
de 12 a 15 de outubro em Lima – no Perú e as inscrições já encerraram mas não tem ainda 
as inscrições confirmadas; que as inscrições  não são prévias aos distritos, mas 
selecionadas por Lions Internacional. O instituto de Liderança do DMLD que já aconteceu 
durante oito anos e somente no ano passado não houve aprovação da verba por Lions 
Internacional para o múltiplo LD, até porque, com o tempo, mais distritos estão 
reivindicando a realização do instituto. Houve uma mudança no valor do subsídio que era 
de dez mil dólares e agora é de sete mil e quinhentos dólares; que enviou na semana 
anterior ao conselho uma proposta de orçamento para a realização na pousada pedra da 
ilha: serão sete participantes por distrito, sendo nove distritos e sete expositores, 
totalizando setenta participantes. A sugestão  é de cento e oitenta reais a diária para três 
dias, alimentação de trinta reais , quatro coffee breaks a seis reais dando um total trinta e 
três mil, cento e oitenta reais e  quatrocentos e setenta e quatro reais por participante, com 
bebidas a parte e acompanhantes  pagarão o mesmo valor . Neste pacote ainda há de se 
incluir materiais e certificados, numa previsão de hum mil e trezentos reais o que perfaz um 
total de trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais; temos um crédito de sete mil e 
quinhentos dólares, que no valor de hoje daria aproximadamente quinze mil reais. Os 
distritos pagariam hum mil e quinhentos reais cada um e o DMLD pagaria uma diferença de 
seis mil e quinhentos reais. Isto não  é um orçamento fechado, é apenas um proposta para 
a realização que deverá ser analisada posteriormente pelos governadores. Com relação à 
GLT, tanto eu como coordenador do DMLD quanto o CL Edward Macedo, novo 
coordenador nacional  temos encaminhado todas as orientações para  a realização das 
ações. O trabalho da GLT é treinamento, capacitação, aprendizado e todos nós 
precisamos. Cabe ao coordenador do GLT em parceria com o governador do distrito, 
primeiro e segundo vices governadores e coordenadores GMT traçar um planejamento de 
ação para o ano leonístico. O segundo vice governador deve coordenar o trabalho das 
equipes GLT. A qualidade de nossos associados tem caído muito em termos de 
conhecimento, de preparação. Então esta é minha proposta no sentido de promovermos 
um trabalho de treinamento, de capacitação aos nossos associados. Quanto ao FOLAC, o 
coordenador  é o CL Barmann que está convalescendo de uma cirurgia e não pode estar 
presente; é uma reunião fantástica com companheiros que falam uma língua que nós 
entendemos, da nossa área 3. O LD-8 já confirma a ida de setenta e dois companheiros. 
Também neste quesito o governador de distrito fará a diferença na conclamação dos 
companheiros para o comparecimento e cumprimento do plano global . Faz uso da palavra 
o PCC CL Rigo informando sobre os informativos do CL Barmann que, mesmo 
convalescendo, está passando todas as informações sobre o FOLAC, sobre a região, 
pacotes e todas as informações constam no site do DMLD. PDG Osmar retoma a palavra 
para falar sobre a aprovação na Convenção em Santa Maria, para que o DMLD tenha a 
sua revista The Lion, que tem feito algumas pesquisas e que o assunto será discutido na 
diretoria internacional em novembro próximo, de acordo com Mark Burlazik. IPCC CL 
Douglas Thompson se manifesta sobre as duas vertentes do FOLAC, uma que é a 
programação e pacotes feitos pelo CL Barmann e outra é a participação efetiva do 
conselho de governadores, nós teremos a nossa sala de hospitalidade, nós vamos ter uma 
série de ações do múltiplo LD em Antofagasta. Por isto que nós estamos nesta fase de 
organização do evento. A questão da revista, eu peço bastante atenção a todos, nós 
estamos pedindo uma autorização, quando recebermos a autorização será feito um 
orçamento. A proposta que foi feita e que foi avaliada é baseada num orçamento de 
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viabilidade da edição da revista e temos certeza que temos capacidade para isto e nós 
temos uma situação bastante chata com relação a esta revista; eu recebi na semana 
passada a listagem dos cheques que foram pagos ao DMLD, só que não foram 
endossados pelo DMLD e isto é um problema muito sério, gravíssimo por sinal, já 
começamos a tomar as medidas através do banco central, agora encaminharemos a lista 
para identificação do cheque e quem fez o endosso do cheque porque não houve nenhuma 
autorização nossa para endosso nenhum de cheque de uma conta que é administrada por 
nós. Mas isto nós vamos resolver dentro da lei! Não pode ficar isto assim porque junto da 
receita e do banco consta o cheque no nome do múltiplo LD e onde foi o dinheiro? Esse 
dinheiro tem que passar pela nossa conta e ser transferido , porque ele sai em nome do 
múltiplo LD. Agora estou com a listagem toda e vamos resolver isto da melhor forma 
possível porque o múltiplo, perante a lei, está irregular e temos que regularizar doa a quem 
doer. A palavra é oferecida ao PDG CL Tosihiro Ida, assessor ELAE, que diz ser uma 
satisfação apresentar ao colegiado e a todos os presentes assunto de suma importância: 
no ano leonístico 2011/2012, a área de extensão sob o comando do PID CL Karnopp na 
área 3, fundamos nove clubes , dois núcleos e tivemos o acréscimo de trezentos e sete 
associados. Para a atual gestão queremos acrescentar quinhentos novos fundadores até 
trinta de junho. Nossos agradecimentos ao presidente Kinoshita pela minha indicação e 
dizer que a minha participação aqui é conscientizar sobre a importância da oficina de 
extensão, promover o crescimento através da criação de novos clubes. Houve um 
incremento no crescimento em 2007/2008 com o “desafio da Mudança” de Mahendra 
Amarassuriya que jogou um grande desafio de mudança de paradigmas, mudança de 
modelos de atuação. E a partir de então o leonismo mudou uma mudança de tendência. 
Nós é que temos que mudar para que as coisas mudem. Os governadores tem que 
explorar bem estes companheiros que estão ai para ajudá-los. As equipes recebem 
treinamento todos os anos antes do FOLAC. A partir do nascimento do GMT houve um 
incremento de associados. O Lions vai para onde nós quisermos e para isso, vamos 
trabalhar em equipe. Manifesta-se o DG Edinor Mariot – LD-1 que seria interessante não 
ter a limitação de 1 reunião até que haja a fundação de um clube, mas como temos regiões 
territoriais grandes, que se pudesse ter pelo menos uma em cada região do distrito. PDG 
CL Tosihiro expõe que as oficinas poderão ser realizadas desde que os assessores  
tenham disponibilidade de data , mas que haverá custo para o distrito e não haverá o 
reconhecimento pelo Lions Internacional. Portanto oficina de extensão e curso de leão 
certificado são ferramentas importantes para o crescimento dos distritos. PCC CL Helso 
declara encerrado o seu trabalho como mestre de cerimônias, agradece a confiança em 
seu trabalho e devolve o colar e a palavra. O CC CL Kinoshita, Presidente do Conselho 
informa que o horário extrapolou em trinta e dois minutos, agradece a todos e convida  para 
o encerramento com a oração pelo Brasil e uma vibrante salva de palmas ao pavilhão 
Nacional.  
 


