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

 
No primeiro (1º) dia do mês de setembro  do ano de dois mil e doze (2012), as quatorze   
horas e quinze minutos , na Pousada Pedra da Ilha em Penha – no Estado de Santa 
Catarina , Distrito LD-5, ocorreu a terceira  sessão plenária da  primeira Reunião do 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o Ano Leonístico 2012/2013. 
Composta a mesa como no período da manhã , deu-se continuidade a apresentação dos 
relatórios do plano global iniciando-se, desta feita pelo CL  Rudimar – DG LD -7 – “ Inicia 

protestando com  pelo esvaziamento plenário considerando que sua apresentação fica 
prejudicada; situação dos clubes em primeiro de julho tinha setenta e dois clubes ativos e 
um em status quo; em primeiro de agosto passou a setenta e três clubes ativos , já que 
reverteu-se a condição de status quo e foi fundado um clube no final de agosto, 
exclusivamente de mulheres com vinte uma associadas. Dezesseis clubes com menos d e 
vinte associados. A meta de fundar dois novos clubes será cumprida e existe trabalho para 
fundação de novos clubes em quatro municípios. Dois mil e três (2003) associados em 
início de agosto, sendo quinhentas e quarenta e nove (549) companheiras Leão. 
Cumpriremos a meta de cento e vinte (120) associados positivos. Para o início deste ano 
leonístico, optamos por fazer as reuniões de comitê assessor “ampliadas”, visando reunir 
os clubes não apenas da região, mas dando abertura para a participação de mais 
companheiros e passando as diretrizes e a real situação do distrito, no que, até agora , 
tivemos cem por cento de participação dos clubes das divisões onde realizamos e também 
dizer que, se cada clube repuser os associados que saíram e mais 1,5 associado, nós 
cumpriremos a meta de cento e vinte associados no ano leonístico e eu acho até que nós 
vamos passar disto. O projeto mentor não está sendo desenvolvido. A oficina de extensão 
será realizada nos dias quinze e dezesseis de setembro em Carazinho, coordenada pelo 
PDG CL Toshihiro Ida. Temos trinta e seis (36) clubes de LEO, três (03) inativos , LEO 
Junior nenhum e setecentos e dois (702) associados LEOs. Meta para a fundação de 
novos clubes de LEO está sendo trabalhada pelo presidente do distrito LEO, que irá visitar 
todos os clubes de Lions e conclamar , pois vemos como nosso futuro. O assessor LEO 
está engajado e auxiliando neste trabalho junto aos Lions Clubes. O Instituto de Lideranças 
nós não temos, somente a escola de dirigentes que é realizada na segunda quinzena de 
junho ou começo de julho. Para este ano, dividimos o distrito em três regiões em cidades 
de maior porte e reunimos os companheiros, com o objetivo de uma troca maior de 
informações e , até porque, eu fiz questão de participar nos três seminários. Assim como 
tenho participado de todas as Reuniões de Comitê Assessor (RCA), que até agora teve 
cem por cento de presença dos clubes e causou um certo impacto, foi uma coisa diferente 
e eu tenho condição de falar com todos os clubes antes da visita oficial, visto que algumas 
só acontecerão em novembro ou dezembro, já que são setenta e quatro (74) clubes . 
Projetos de busca de subsídios, nós temos um projeto em mãos para ser encaminhado, 
mas nenhum em andamento. A meta projetada de quarenta (40) novos companheiros 
Melvin Jones ainda não pode ser confirmada, estamos trabalhando neste sentido e no 
sentido das doações menores de vinte, cinqüenta e cem dólares, porque ai pode – se 
atingir a todos e a soma disto dá direito a solicitar um título. Mas o primeiro já começou, 
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recebido por mim, dado pelo meu clube no dia da minha posse o que me surpreendeu 
muito e fiquei muito agradecido. Outras formas são consórcios que são feitos nos clubes, 
mas nada administrado pelo distrito. Reuniões do Conselho Distrital, na primeira nós 
tivemos a participação de cinqüenta e um clubes (51), a maior afluência de clubes dos 
últimos tempos com trezentos e vinte (320) participantes. Nossa meta para o FOLAC nós 
pretendemos quarenta, pois no primeiro ano, para o Peru nós fomos em quinze; no 
segundo ano para o México fomos em vinte quatro e estamos pretendendo quarenta agora 
no Chile. Práticas do Distrito são a atuação do Hospital de Olhos em Passo Fundo, do 
Banco de Olhos em Caxias e a unidade móvel que se desloca para os municípios onde tem 
Lions Clube. Uma coisa que estamos trabalhando e aprofundando é no intercâmbio e 
acampamento juvenil. Que o LD-4 já tem uma boa experiência, um bom embasamento e 
estamos buscando subsídios, fomos visitar o acampamento em Canela pra fazer isto 
decolar no nosso distrito. Temos o seminário ‘Paixão pelo Lions’ que acontecerá em vinte 
de outubro e esperamos em torno de trezentas participantes. As oficinas de extensão são 
uma forma de dar uma boa sacudida e também será necessário fazermos uma revisão nos 
nossos estatutos. Temos funcionando bem o blog do nosso distrito que é gerenciado pela 
nossa companheira Lolita que é ‘Lions atravessando fronteiras’. Os nossos companheiros 
entram para os clubes com a intenção de prestar serviços, mas precisam saber da 
grandeza do movimento em que eles estão; por isto que incentivo a participação no FOLAC 
e convenções, mesmo tendo gastos, mas compensam. . Obrigado!”.  CL Edinor – DG –
LD1 – “ Cumprimenta a todos  e informa que adotou uma forma de gestão diferenciada 

para este ano leonístico, onde pretende visitar os clubes , pelo menos , três vezes, durante 
o mandato. Tem cinqüenta e um (51) clubes ativos no distrito e já visitou quarenta e oito 
(48) clubes com reunião administrativa individualizada de, no mínimo, duas horas e meia. O 
resultado foi satisfatório, altamente gratificante porque pudemos constatar o quanto eles 
necessitam de informações. Temos que entender que o nosso movimento, assim como a 
sociedade, sofre constante mutação, e nessas trocas de dirigentes, perdem-se muitas 
informações. Os novos dirigentes que não freqüentam as reuniões do conselho distrital , as 
convenções, ficam a deriva e acham que o leonismo se resume apenas no seu mundinho, 
no clube onde eles estão inseridos. Embora constem cinqüenta e cinco clubes ativos (55), 
são apenas cinqüenta e dois (52) clubes ativos; um foi baixado em quatorze de abril deste 
ano e, por algumas razões que não me cabe detalhar, foi solicitado a Lions Internacional 
que aguardasse que estavam tentando reverter a situação. Isso não ocorreu, mudou-se o 
ano leonístico, ele não constou na estatística de baixa do ano anterior e agora fomos 
interpelados por Lions Internacional para quem enviamos toda documentação informando 
que o clube estava baixado desde abril. Pedi que retrocedessem a estatística, mas Lions 
Internacional disse que isto não será possível. E temos mais dois clubes que constam, mas 
não existem, já estão sepultados há muitos anos porque um há quatro anos não se reúne e 
o outro não se reúne há dois anos.estes clubes serão trabalhados agora. O nosso 
compromisso esse ano está alicerçado num programa que chamo de crescimento 
sustentável . Para isso, ouvindo atentamente as explicações que o CL Sobral colocou e 
ouvindo as explicações que já nos antecederam, e durante toda a minha vida leonística, 
nós temos procurado estudar sobre as causas da evasão no leonismo e chegamos a 
algumas conclusões que, claro, não é diferente daquilo que vocês já sabem, que para que 
nós tenhamos sustentabilidade nos clubes e no nosso movimento é necessários que nós 
preparemos líderes para atender as necessidades do leonismo. Esse é o ponto número 
um; o ponto número dois é que nós temos que dedicar uma atenção especial para 
fortalecer e replanejar os clubes em situação de risco; o ponto número três é fazer com que 
todos os companheiros Leões sintam a importância de patrocinar um novo clube e o ponto 
número quatro, que é o leonismo moderno, que eu chamo do século vinte um, é valorizar o 
trabalho em equipe, o desenvolvimento de projetos e o fortalecimento de parcerias. Se nós 
conseguirmos trabalhar em cima destes pilares que eu chamo de pilares da 
sustentabilidade dentro do nosso movimento, nós vamos ter, com certeza, clubes fortes e 
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um leonismo muito forte e atuante. Clubes com menos de vinte associados eu tinha nove, 
hoje já tenho sete, mas como um já foi baixado, ficaram seis. Nós pretendemos eliminar 
todos estes até o dia trinta de junho e transforma-los em clubes fortes, aqueles que não 
vierem a ser fechados porque nós temos dois que estão na UTI. Estamos trabalhando em 
oito novas cidades para criar um clube de Lions e dezenas delas que já tem um clube, com 
potencial de fundar um segundo clube. Eu tenho convicção que até trinta de junho teremos 
alguns números muito interessantes em termos de crescimento. Associados ativos mil 
quatrocentos e oitenta c cinco (1485), menos vinte baixados agora no mês de agosto, mil 
quatrocentos e sessenta e cinco (1465), sendo quatrocentos e quarenta e nove (449) 
mulheres representando trinta por cento (30%); aqui sim eu vejo um potencial de 
crescimento, e eu tenho levado isto aos clubes, porque nós temos seis clubes que não tem 
companheiras Leão e desses seis, quatro já assumiram o compromisso de admitirem 
companheiras Leão. Eu creio que nós teríamos aí, um ganho de cento e dez mulheres, 
tendo um crescimento de dez por cento de mulheres no nosso movimento. Pretendemos 
atingir a meta de cento e vinte associados, a nossa meta pessoal é de um crescimento 
líquido de duzentos e cinqüenta associados. Nós assumimos, junto a Lions Internacional a 
fundação de quatro clubes, mas pretendemos chegar a oito ou quem sabe  dez clubes. Os 
projetos de retenção de associados : Lions não é uma jaula e eu não gosto da palavra 
retenção. Retenção significa reter, deter, alguma coisa contrária ao nosso movimento que 
prega a liberdade. Eu gosto de dizer o seguinte, e o Professor Sobral colocou muito bem 
aqui, é que nós temos que repensar as pessoas, os companheiros Leões. Eu vi uma frase 
numa escola da APAE em Ubiratã de Paulo Coelho que diz que ‘ a educação não 
transforma o mundo, a educação transforma pessoas e as pessoas é que transformam o 
mundo’. Trazendo para o nosso movimento eu diria o seguinte, nós temos que desenvolver 
as pessoas, treinar as pessoas, os companheiros Leões para que eles, então, possam 
transformar os seus clubes e o nosso movimento. Então os projetos de retenção eu procuro 
colocar que nós estamos trabalhando no clube excelência porque se nós atingirmos as sete 
metas estabelecidas por Lions Internacional para o prêmio clube excelência, nós estamos, 
com certeza, atingindo todas as nossas metas de crescimento, de retenção  e outras mais. 
O projeto mentor não é uma prática no nosso distrito. Já realizamos uma oficina de 
extensão nos dias dezoito e dezenove de agosto em Ponta Grossa e realizaremos a 
segunda em março, em Curitiba. Contamos hoje com quatorze clubes de LEO, sendo nove 
ômega e cinco alfa; tem,os dois clubes que estão sendo reestruturados, o de Rio Negro e 
Dois Vizinhos. Contamos com duzentos e vinte associados LEO em Lions Internacional, 
apesar de haver uma discrepância pois , pelos registros dos clubes passa de duzentos e 
cinqüenta associados, já repassamos o apoio financeiro e esta sendo organizado o SEDEL, 
que é o seminário de lideranças LEO para os próximos dias vinte nove e trinta de setembro 
próximos. As assessoras LEO, uma para a região metropolitana de Curitiba e uma para o 
interior, estão acompanhando as atividades, mas eu ainda não tive tempo de avaliar as 
atividades e dificuldades. O instituto de liderança é uma prática no nosso distrito e iremos 
realizar setoriais em vinte dois de setembro em Toledo , dez de novembro em Medianeira , 
vinte quatro de novembro em Pato Branco e estamos estudando com nosso assessor GLT 
PDG  CL Cláudio Rigo, onde teremos um Fórum permanente modulado, onde teremos 
todos os sábados, durante duas horas e meia ou três horas , no período da manhã, aberto 
a todos os companheiros que queiram ir lá e fazer um módulo de liderança.Nós estamos 
nos preparando para oitenta associados em cada seminário, pois esse ano nós temos uma 
meta de levar informação a trezentos novos associados, líderes no nosso distrito. Escola 
de dirigentes é realizada junto com a primeira reunião do Conselho Distrital, que aconteceu 
em quatorze de julho, porém é muito importante frisar que nós estamos ofertando esta nova 
metodologia de Lions internacional, que são os cursos virtuais, que já foram feitos para os 
presidentes de divisão, inclusive com provas e correções e agora estamos fazendo com os 
presidentes de clubes, secretários e tesoureiros. Eles estão sendo treinados virtualmente. 
Quanto a LCIF, temos alguns projetos e nos próximos quarenta e cinco dias  nós iremos 
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escolher os dois melhores projetos de subsídios  para submeter a Lions Internacional.  
Quanto a aquisição de títulos de companheiros Melvin Jones, nós levamos aos clubes a 
mesma motivação que nós tivemos com nosso CL Tam. Tenho solicitado que me ajudem a 
salvar cinquenta  mil vidas com a doação de mil dólares , que façam consórcios. A primeira 
reunião do Conselho Distrital tivemos a presença de trinta e oito clubes e cento e sessenta 
e seis (166) associados e aconteceu dia quatorze de julho em Curitiba. Sobre o FOLAC , o 
assessor do nosso distrito é o mesmo do múltiplo, CL Barmann e creio que atingiremos 
mais de vinte cinco associados em Antofagasta – Chile. Sobre as melhores práticas 
desenvolvidas no distrito ressalto apenas duas ou três: um clube recém fundado em 
Cascavel, que ainda irá completar um ano de fundação, que fundou o’ Instituto Diabético do 
Oeste do Paraná’ que está devidamente registrado, com parceria com uma grande rede de 
farmácias que cedeu uma sala com telefone e uma secretária;  uma de supermercados que 
abriu as portas para os produtos utilizados pelos diabéticos e laboratórios para doação de 
medicamentos e redução de custos nos exames. Estarão atendendo quinze mil diabéticos 
no oeste do Paraná. Veja que grandiosidade este projeto. Então este é o verdadeiro 
sentido no leonismo, fazer aquilo que o nosso Companheiro Sobral colocou. Também 
encontramos clubes que perderam o sentido : “governador, tudo que nós fazíamos aqui, 
agora  o governo faz. Agora não podemos mais fazer filantropia!” E eu falei : isto é 
maravilhoso, é fantástico! Porque Lions não foi feito para serem trabalhadores braçais, não 
foi feito para vocês dedicarem aqui, oito, dez, vinte horas por semana fazendo filantropia. 
Lions exige Liderança. E o que vamos fazer? Eu retorno a pergunta: vocês já perguntaram 
à comunidade o que ela precisa? Então, nós precisamos, para orientar os nossos clubes, 
que eles busquem na comunidade informação daquilo que a comunidade está precisando, 
o que está faltando na comunidade e no que Lions pode contribuir para essa comunidade. 
E assim redirecionamos, através desse planejamento estratégico, uma dezena de clubes 
cuja tendência era o seu fechamento. Em Ubiratã tem um projeto de amparo a criança – 
contra turno, que atende criança de cinco a quatorze anos ‘SOS criança’, que tem parceria 
com a prefeitura e com o criança esperança da rede globo. Acabam de receber um 
laboratório de informática com vinte cinco máquinas totalmente montado do Criança 
Esperança. Outra parceria importante é com o Banco do Brasil e Unimed . Para finalizar, o 
governador tem se envolvido em diversas ações para auxiliar os clubes. Nesta última 
viagem me encontrei com o delegado da receita federal em Foz do Iguaçu, onde fomos 
pedir apoio aos clubes e ele gentilmente se prontificou a destinar doações de apreensões 
aos clubes de Lions próximos a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná e pedir agilidade na 
distribuição de alimentos retidos. Muito obrigado!” CL Hermann – DG LD-5 – Cumprimenta 

a todos . “ Quando surgiu o plano global do distrito múltiplo, nós já havíamos feito as 
nossas metas . E sempre a gente tem mais afeição e mais comprometimento com o que a 
gente tem conhecimento. A minha colocação é para que o Lions, no futuro , não repita o 
fato. Quem tem que implementar o plano tem que ter participação na sua estruturação, 
essa é a minha opinião e é com,partilhada com muitos dos governadores do colegiado com 
quem tenho conversão. Quero cumprimentar, em especial o Bini e a Zizinha que são 
nossos padrinhos na governadoria e estiveram presentes inclusive em Busan. Quero 
cumprimentar dois presidentes de região, da região três o Jailson de Oliveira Felipe e o 
Ademir Stofele da região quatro, que prestigiam a nossa reunião do conselho de 
governadores. E quero fazer uma menção toda especial à equipe GMT e GLT do meu 
distrito que preparou tudo enquanto estávamos em Busan.  E este ano resolvemos inovar e 
fazer a escola de dirigentes após a posse dos novos presidentes de clube e isto aconteceu 
na primeira reunião do conselho distrital que aconteceu no dia quatorze de julho, com a 
presença dos trinta e sete dos quarenta e oito clubes, onde levamos a mensagem do 
presidente internacional, com a presença de cento e oitenta (180) companheiros. Na noite 
anterior à RCG, todos os ex governadores foram convidados e dos vinte cinco, dezenove 
se fizeram presente e foram presenteados com uma palestra do PDG CL Toshihiro Ida. Até 
o presente momento só fizemos visita oficial a três clubes e quero pedir desculpas por ter 



 CC NILTON TADANORI KINOSHITA  

 Rua Miyoje Kogure, 20 – Apucarana – PR – 86.804-325 

 55-43-99730747 – niltontad@yahoo.com.br 

quebrado o protocolo e não ter iniciado pelo clube do IPDG Elisbão. Quero aproveitar para 
fazer uma observação ao presidente do conselho e ao anterior, o PCC Douglas, no ano 
passado foram preenchidos os papéis e passados ao CL Karnopp , nomeando a PDG CaL 
Ester Giraldi assessora GMT do Distrito LD-5 e até hoje ela não consta como tal para Lions 
Internacional. Eu acho que no mundo de informática e comunicação que nós temos hoje, é 
inconcebível. Hoje assinamos novamente a nomeação dela, está indo para o CL Sergio 
Pilger também e espero que seja solucionado com a maior brevidade possível. CaL Ester 
está trabalhando, está atuando e não tem a nomeação e não consta nos anais de Lions 
Internacional. Além da RCD , o CL Capanema fez um treinamento no dia dezoito de agosto 
para os presidentes de região e divisão, e aqueles que pretendem exercer e se colocar a 
disposição para exercer essa função ; foi muito exitoso. Tenho procurado manter contato 
constante com os primeiros vice governadores e suas famílias. A oficina de extensão está 
programada com o CL Tosihiro Ida para os dias vinte e vinte um de outubro, na cidade de 
Gaspar. O LD-5 tem quarenta e oito (48) clubes ativos, nenhum em status quo ou 
suspensão; temos oito clubes com menos de vinte associados e temos expectativa para 
este mês de setembro regularizar a situação de um destes oito. Estamos trabalhando para 
fundar clubes em quatro municípios. O número de associados em primeiro de agosto de  
2012 era de mil quatrocentos e cinqüenta (1450) com decréscimo de sete companheiros 
em relação ao mês de julho. A minha meta é diferente da fixada no plano global, mas não é 
muito diferente e eu vou perseguir a minha meta que é de cento e cinco (105) 
companheiros ao final da gestão . Estamos trabalhando firme  e procurando reduzir o 
decréscimo de afiliações que foi de 3,4 por clube no ano leonístico 2011/2012 para 1,5 
neste ano leonístico, que daria um número de setenta e dois companheiros nos quarenta e 
oito clubes. O projeto mentor não é trabalhado no nosso distrito. No final de julho dei posse 
ao Distrito LEO na cidade de Rio Negrinho e temos boas expectativas em termos de novos 
clubes. O assessor foi modificado, apesar de ser nomeado para três anos, mas por 
solicitação dele, por ter assumido a presidência de seu clube. Não temos instituto de 
liderança leonística no distrito. LCIF estamos recorrendo aos clubes para que apresentem 
projetos de subsídios para Lions Internacional. Quanto aos quarenta títulos de Melvin 
Jones, estamos no esforçando para ultrapassar. Na primeira reunião do Conselho Distrital 
compareceram trinta e sete dos quarenta e oito clubes e participaram duzentas e quinze 
pessoas, onde tivemos a palestra brilhante do CL Toshihiro, que esteve conosco desde a 
sexta –feira, na reunião da AGDL. O LD-5 sempre mandou um número significativo de 
participantes ao FOLAC e eu acredito que consigamos sobrepujar este número de vinte e 
cinco participantes do plano global. Melhores práticas: vários clubes de nosso distrito tem 
metas e projetos pontuais como a rede de combate ao câncer, o trabalho com as APAEs e 
o teste do olhinho. Quero dizer que estou muito animado e que a minha prioridade são os 
clubes. Estou governador, mas a governadoria pertence a todos os associados, para que 
consigamos atingir as metas pretendidas.” Mestre de cerimônia PCC CL Helso Weber de 
Oliveira comunica ao presidente que estão concluídos os relatórios do governadores 
quanto ao plano global e , de imediato fará uso da palavra o CLEO Guilherme Spindola 
Manente , Vice Presidente do Distrito Múltiplo LEO :  CLEO Guilherme cumprimenta a 
todos, em especial ao Presidente do Conselho CC Kinoshita, ao CL Jailson e ao casal 
Conselheiro Roberto (Dunga) e Samy também presentes. “ Trago o cumprimento do CLEO 
Rafael Carlesso que é o presidente e não pode estar presente porque ele era o presidente 
do Distrito LEO LD-4 e hoje é a troca de diretoria deles. Quero falar para vocês, como 
companheiro leão que também sou, sobre o futuro do Lions; eu entrei no Lions há dois 
anos e meio e parece que nosso futuro não está indo por um caminho muito bom. 
Desculpem se eu estiver enganado, mas tive a visão de um clube de Lions que visitei 
recentemente, numa cidade de cerca de quinze mil habitantes e perguntei ao presidente 
como estão as campanhas do clube; e ele respondeu que o clube está muito bem, pois em 
dois meses o clube está se dedicando a uma campanha e  arrecadou quase duzentos 
quilos  de alimentos. Isso eu faço sozinho! Não precisa de um Lions que representa toda 
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uma cidade. Eu conto essa pequena história para dizer a vocês que há necessidade de 
uma mudança, de renovação de idéias, renovação de funções e inúmeras outras coisas. E 
essa mudança parte do LEO Clube; o LEO clube é uma atividade que no último dia vinte 
oito de agosto completou cinqüenta e quatro anos no Brasil, com nossos quase seis mil 
companheiros LEO em todo Brasil e dizer pra vocês que nós somos SIM o futuro do Lions 
Clube. Falo isso sem medo de errar e confirmo novamente, nós seremos não só o futuro 
como , para todos os Lions que nos utilizam, nós somos também o presente do Lions. 
Somos a força que vem para acrescentar, que vem para unir, que vem pra ajudar, Ontem o 
CL Tosihiro mostrou sobre o número de associados que vem caindo, nós também 
enfrentamos esse mesmo problema. Há dez anos nós estamos nos mesmos patamares de 
cento e cinqüenta clubes de LEO aqui no nosso Distrito Múltiplo, em torno de  dois mil e 
oitocentos associados e não saímos desse patamar. Onde estamos errando? Nós 
começamos no LEO esta discussão, aonde estamos pecando? Com certeza não é falta de 
vontade. Mas em algum momento  tem alguma coisa que nós não estamos conseguindo 
nos adaptar nesta sociedade nova. Então estou aqui oferecendo a vocês o serviço do 
Distrito Múltiplo LEO; usem a gente, o LEO Clube está a disposição de vocês, queremos 
sim contribuir para o movimento de Lions. E essa questão de renovação, de liderança que 
tanto foi citado já hoje e ontem, nós seremos essa mudança. Os novos líderes de Lions 
Clubes, com certeza, muitos serão do LEO Clube. Então eu peço, principalmente aos 
governadores aqui presentes, conclamo vocês para que a gente faça um pacto de 
crescimento; que a gente possa juntos trabalhar, não só nesse ano leonístico, mas para os 
próximos também. Vou conversar com os vice governadores para que a gente possa dar 
continuidade a esse processo. Eu como vice tenho essa preocupação que a gente perdure 
nesse processo. Quero solicitar aos governadores que me entreguem um anuário de vocês 
e que me indiquem dois clubes de Lions em seu distrito que tenha capacidade de ter um 
LEO clube. Eu vou levar esse anuário para o presidente LEO do distrito de vocês, 
explicarei pra ele a função e o que vocês me passaram e ai vamos trabalhar. Nós temos 
ainda dez meses neste ano leonístico para trabalhar e conseguir colocar isto em prática. Eu 
acredito na capacidade de vocês, desse colegiado, espero que vocês acreditem na nossa 
capacidade e a gente, com certeza, vai auxiliar vocês. Farei uma breve apresentação que 
trouxe e será passada agora: as informações não são muito precisas porque os clubes não 
atualizam o nosso sistema de relatórios on line, chamado Garrassys; estes são os três 
símbolos de LEO – o prata que é o mundial, o vermelho representa os LEOs Alfa que são 
associados entre doze e dezessete anos de idade e o azul escuro com associados de 
dezoito a trinta  anos; CLEO Rafael Carlesso é o atual Presidente do DMLD LEO, de Santa 
Maria – RS; este é o sistema Garrasis onde todos os clubes devem postar suas diretorias, 
suas atas, atividades realizadas, mas muitos não o fazem . Situação dos Distritos com 
relação a número de clubes :  LD-1 conta com doze clubes(12) , LD-2 com treze(13) ; LD-3 
com três (03) e  não  tem gabinete distrital LEO, LD-4 com trinta e três (33), LD-5 com cinco 
(5),  LD-6 com nove ( 9), LD-7 com trinta e seis(36) , LD-8 com vinte nove ( 29), LD-9 com 
três (03). Quanto aos eventos, o CDM que equivale ao CG, que reúne os dirigentes LEO 
que acontecerá em São Bento do Sul em dez e onze de novembro; dois e três de março o 
terceiro CDM em Rio Negrinho e quero aproveitar aqui para convidar a todos para 
comparecer em Rio Negrinho, visto que estarão em São Bento do sul e as cidades são 
vizinhas, o que possibilitaria um encontro de todos os representantes dos distritos LEOs  
com os governadores e o presidente do CG e a conferência do Distrito Múliplo LEO que 
será entre doze e quatorze de julho em Passo Fundo-RS. Peço atenção a todos os 
governadores sobre um documento novo que Lions Internacional criou que chama LEO 536 
e que oficializa o cargo de assessor LEO e ele precisa conter a assinatura do assessor e 
do governador e ser encaminhado a Lions Internacional e nele tem a opção de nomear o 
assessor por um a três anos. Até esta data, apenas o LD-3 está oficializado junto a Lions 
Internacional. Meu apreço a todos , e muito obrigado!”. Mestre de cerimônias PCC CL 
Helso  oferece a palavra ao Diretor Geral da XLV ª Convenção do Distrito Múltiplo LD – 
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IPDG Evilásio Bertoldo Conradi “cumprimenta a todos e agradece a confiança pela 
escolha de seu nome para diretor geral da próxima convenção do DMLD , na cidade de 
Maringá sendo ao terceira reunião do Conselho de Governadores e seminário de 
governadores eleitos de 14 a 16 e a convenção de 16 a 19 de maio de 2013. Discorre 
sobre a cidade anfitriã e a região norte do Paraná; mostra a imagem da catedral basílica de 
Maringá , cidade de sessenta e sete anos que conta com trezentos e sessenta mil 
habitantes; um dos aspectos analisados para sediar a convenção foi a acessibilidade: 
aeroporto com as principais companhias nacionais, eixo rodoviário com linhas para todo o 
sul do pais; contato com a CODEM – órgão de planejamento de Maringá com a secretaria 
de turismo, Prefeitura e secretaria de comércio de Maringá que manifestaram apoio ao 
Lions para sediar a convenção. Conclama a todos para trabalhar e conscientizar a 
participação de um grande número de companheiros de todos os distritos. O Hotel 
contratado é o Hotel Internacional e a pedido do CL Evilásio o CL Nestor Ribeiro Filho , 
primeiro vice governador do Distrito LD-6 é o coordenador geral da convenção. Faz a 
apresentação do Hotel Internacional que fica próximo ao aeroporto , ao  MERCOSUL- 
shopping de compras a preço de atacado, ao shopping Catuaí e fechou a um preço de R$ 
145,00 (cento e quarenta e cinco reais) a diária para casal. IPDG Evilásio diz que farão o 
melhor de si  para oferecer a todos uma ótima convenção em Maringá. Os antigos romanos 
falavam ‘todos os caminhos levam a Roma’ e eu quero parafrasear. ‘ companheiros e 
companheiras , todos os caminhos nos levam a Maringá. Todos os eventos do seminário e 
da convenção acontecerão no próprio hotel. “CC Kinoshita suspende a sessão por uma 
hora para análise dos processos. Reabre a sessão e inicia comentando que, por ocasião 
da segunda reunião do Conselho de Governadores da gestão passada, na época primeiros 
vices e hoje o atual colegiado, onde estão todos aqui, nós afirmamos a segunda reunião do 
conselho de governadores do ano leonístico 2012/2013 na cidade de São Bento do Sul – 
SC e, neste ato, eu preciso do referendo dos companheiros governadores. Pergunto se há 
alguma manifestação para discussão por parte de vocês; não havendo manifestação, eu 
coloco em votação a cidade de São Bento do Sul para sediar a segunda reunião do 
Conselho de Governadores 2012/2013; os que estiverem de acordo, permaneçam como 
estão, os contrários, se levantem. Aprovado por unanimidade. Mestre de cerimônias PDD 
CL Helso comunica que serão recebidos os relatórios da comissões técnicas para serem 
discutidos e votados. CC Kinoshita convida a fazer parte da mesa para fazer a supervisão 
dos temas , o CL Ranolfo Vieira , assessor de estatutos e regulamento do CG DMLD. 
Comissão Técnica de Moções . DG José Pacheco Palácios –LD-6  Presidente ; DG Fábio 
Dallanora –LD-8- Relator ; DG Luiz Fernando Tomazelli –LD-2 -  Secretário : Projeto de 
resolução 001-2012/2013 – Ementa: altera procedimentos para arquivos de documentos do 
Conselho de Governadores e dá outras providências.  Parecer: ‘analisada a resolução, a 
comissão de moções recomenda sua aceitação e aprovação com as seguintes alterações: 
A) No artigo primeiro, caput , indica-se a supressão do indicativo ‘ como HD externo USB e 
em discos dvd / blue ray’ ; B) No artigo primeiro inclui-se o parágrafo terceiro com a 
seguinte redação ‘nos procedimentos em que trata a presente resolução poderá ser 
utilizada a assinatura digital certificada; C) No artigo segundo , substitui-se a redação para : 
‘ao final de cada ano leonístico , a mídia removível que trata  o artigo primeiro, deverá ser 
enviada para a sede do distrito múltiplo, para servir como base de dados ao secretário do 
Distrito Múltiplo LD’. Tendo em vista que o projeto fora encaminhado em desacordo com o 
prazo previsto no artigo dezoito do regimento interno do Conselho de Governadores do 
Distrito Múltiplo LD, a comissão de moções sugere a aplicação do artigo dezenove, visto a 
relevância da matéria, a qual, se considerada pela plenária , recomenda-se pela aprovação 
com as alterações sugeridas. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata que vai 
assinada pelos integrantes da comissão. Presidente Kinoshita, coloca em apreciação , 
primeiramente o artigo dezenove, se a moção pode ser mantida como de alta 
relevância . Colocada em discussão, votação, aprovada por unanimidade. Na seqüência, 
coloca em discussão o parecer da comissão de moções, em votação  e este é aprovado 
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por unanimidade. Comissão Técnica de Finanças e Auditoria: DG Edinor Mariot – LD-1 
– Presidente , DG Iraci Antonio Dani – LD-4- Relator e DG Rudimar Valente – LD-7- 
secretário. Sugestão do DG Edinor para futuros trabalhos que a conta de fundo de 
campanha seja controlada numa conta  a parte e que se estabeleça um formulário padrão 
para prestações de contas do múltiplo. Parecer do Conselho Fiscal – prestação de 
contas da XIIIª Convenção do distrito Múltiplo LD , enviada pelo PDG Gildo Meneghello 
de Santa Maria. Comissão fiscal analisou os documentos, houve uma sobre de caixa de R$ 
14.042,10 (quatorze mil, quarenta e dois reais e 10 centavos) que foi rateado entre os Lions  
Clubes de Santa Maria  e recomenda sua aprovação. PCC Orley Ademar Ickert; PDG 
Renato Alcides Moor e PDG  Denério Rosales Neumann . Parecer da comissão de 
finanças: feita a análise dos documentos e levando em conta a recomendação do 
Conselho Fiscal, seu parecer é pela recomendação da  aprovação das contas da XIIIª 
Convenção do DMLD em Santa Maria , Presidente CL Kinoshita  coloca em discussão, 
em votação e aprovado por unanimidade. Quanto às duas sugestões dadas pelo DG 
Edinor no início de sua manifestação , se a comissão julgar relevante que apresente uma 
moção para que tais procedimentos sejam adotados. Parecer do Conselho fiscal – 
prestação de contas dos meses de maio e junho do Conselho de Governadores do DMLD  
realizada pelos PCC Orley Ademar Ickert; PDG Renato Alcides Moor e PDG  Denério 
Rosales Neumann, recomendam sua aprovação. Parecer da comissão técnica de 
finanças : analisando os documentos apresentados e a recomendação do conselho fiscal o 
parecer desta comissão é pela aprovação das contas dos meses de maio e junho /2012 do 
gabinete do Conselho de Governadores do ano leonístico 2011/2012. CC Kinoshita oferece 
a palavra ao CL Ranolfo Vieira , assessor de estatutos de regulamentos,  que 

cumprimenta a todos, em especial ao Presidente CC Kinoshita e esclarece que “ somos 
Leões, estamos Leões e pressupõe que todos sejamos honestos. Porém, o código civil  ao 
estabelecer requisitos para a formação de qualquer associação, com relação aos estatutos, 
devem conter, sob pena de nulidade, uma série de requisitos, entre elas a forma e o órgão 
que julga as contas . Feita esta introdução, o nosso estatuto diz o seguinte, compete ao 
Conselho de Governadores examinar os demonstrativos financeiros e aprovar ou não as 
contas da gestão anterior. Depois do parecer da comissão de finanças e do conselho 
fiscal. O conselho fiscal é eleito anualmente na convenção e empossado , ou seja , ele 
passa a trabalhar  a partir do dia imediato do encerramento da convenção. Portanto, cabe 
ao conselho fiscal do ano seguinte, aprovar as contas do ano anterior.” Manifesta-se o DG 
Edinor, membro da comissão de finanças, que a análise e ata foram feitos sobre os meses 
de maio e junho pois já existe ata do conselho fiscal recomendando a aprovação das 
contas de julho/2011 a abril/2012. PCC CL Orlei Ademar Ickert explica que “ o parecer do 
conselho fiscal de 2011/2012 que diz o seguinte: ... recebemos nesta data a documentação 
das contas relativas ao período de janeiro a abril de 2012. Após a análise da 
documentação, recomenda ao conselho de governadores a sua aprovação por estarem de 
acordo com as normas contábeis vigentes. O conselho fiscal recomenda, no entanto, a 
título de colaboração , que nas próximas prestações de contas sejam tomadas algumas 
providências que facilitam a avaliação das despesas e pagamentos tais como: anexar 
notas, recibos ou declaração com descrição ou justificativa detalhada junto ao respectivo 
cheque e que todos os cheques sejam nominais. PDG Renato Alcides Mohr, PDG Valtair do 
Amaral Madalena e CL Vilnei Edmundo Lenz”. Portanto, faltavam apenas dois meses para 
serem aprovados , visto que até abril foi aprovado pelo conselho fiscal e pelo Conselho de 
governadores na RCG que antecedeu a convenção em Santa Maria – RS. Presidente CC 
Kinoshita interfere dizendo  que ,  tendo em vista a análise e parecer favoráveis do 
Conselho Fiscal da gestão passada dos dez meses  com a aprovação do Conselho de 
governadores do ano leonístico 2011/2012, propõe a recomendação de  aprovação , por 
parte do conselho fiscal  e conselho de governadores atuais , das contas do ano leonístico 
2011/2012  referentes aos dez meses já analisados e, com a análise e parecer da 
comissão fiscal atual dos últimos dois meses da gestão, para que haja deliberação  na  sua 
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totalidade. CL Presidente concede novamente a palavra ao CL Ranolfo Vieira, para análise 
da sua proposta . CL Ranolfo Vieira  diz: “ a minha intervenção  foi no sentido de 
resguardar e passar o meu entendimento. Acho que podemos adiantar da seguinte forma, 
que o atual Conselho , nessa reunião, tendo em vista que já houve um exame destas 
contas anteriormente, aprovar as contas da gestão anterior. Elas não foram aprovadas 
porque o órgão que as aprovou não tem competência para tal. O órgão que tem 
competência é o da gestão seguinte, que são vocês. Nada impede que , se as contas já 
foram analisadas e houve parecer de recomendação pela  comissão fiscal anterior, se siga 
este parecer”. DG Edinor. “ esta comissão entende que poderá emitir uma nova ata com as 
pareceres exarados do conselho fiscal  e que compreenderão o ano leonístico  de primeiro 
de julho de 2011 a trinta de junho de 2012.  Comissão Técnica  de Estatutos e 
Regulamentos : DG Hermann Suesenbach – LD-5  - Presidente , DG Santos Pedroso 
Filho – LD-9 – relator e DG Alda Maria da Costa Mendes – LD-3 – secretária - não havendo  
matéria a discutir  foi lavrada  a ata para constar e aprovada por unanimidade. Comissão 
Técnica de Eventos e Política leonística – DG Santos Pedroso Filho – LD-9 _ Presidente 

, DG José Pacheco Palácios – LD-6 – relator e DG Hermann Suesenbach – LD-5 – 
secretário - não havendo matéria a discutir foi lavrada a ata para constar e aprovada por 
unanimidade. Comissão Técnica de Distritos, Clubes e Associados  DG Fabio 
Dallanora – LD-8 – secretário , DG Edinor Antonio Mariot – LD-1 – relator  e DG Luiz 
Fernando Tomazelli – LD-2 – Presidente  não havendo  matéria a discutir  foi lavrada  a ata 
para constar e aprovada por unanimidade. Dando seqüência , o Presidente CC CL 
Kinoshita passou aos assessores, iniciando pela Assessoria de Concurso de Talentos 
Literários Leonísticos do DMLD– assessor CL Artur Palú Filho – do Lions Clube de 

Apucarana – Distrito LD-6 – “esta assessoria partiu da idéia de que a família leonística 
pudesse participar de um concurso no campo da literatura. Os objetivos dessa assessoria 
são : incentivar a criação literária, por enquanto nos restringindo ao campo dos contos e da 
poesia ; registrar e perpetuar na história, os feitos de grandes leões e também do Lions, e 
os benefícios levados a segmentos vários da sociedade. Essa obra literária sempre teria 
que retratar um assunto leonístico ; divulgar a marca Lions, registrando seu valor e 
importância como clube de serviço. O prazo para quem quiser se inscrever será até o dia 
quinze de janeiro. Esses trabalhos, em sua fase final, serão publicados . Serão editados em 
forma de livro para que fique efetivamente. Os regulamentos  poderão ser obtidos 
diretamente no site do múltiplo, ou entrando em contato diretamente comigo. Poderão  
participar  todos  os  membros  da  família  Leonística ( Companheiros e companheiras 
Leão, cônjuges, domadoras , LEOs)  e parentes em primeiro grau( pais, filhos) mas desde 
que habitem na mesma casa do Companheiro Leão. Cada interessado poderá participar 
com até 2 itens 2 poesias ou 2 contos. A premiaçaõ será a seguinte: na fase final, os cinco 
primeiros, além de receber um certificado, receberão trinta (30)volumes dessa obra 
publicada e do sexto ao décimo lugar receberão uma menção honrosa e  quinze (15) livros 
para cada um. Do décimo primeiro ao décimo oitavo , apenas uma menção honrosa. Isto 
tudo apenas na última etapa. Por uma questão de isenção, os trabalhos serão analisados 
sem identificação pelos membros do júri. Serão três etapas : a primeira em âmbito de 
clube; a segunda no âmbito do Distrito que encaminhará 2 contos e 2 poesias para o 
Distrito Múltiplo. A previsão é de edição de mil e quinhentos livros que , retirados os da 
premiação, serão encaminhados um a cada clube e os demais às bibliotecas públicas e 
críticos literários. A questão dos direitos autorais será preservada, sem problema nenhum e 
a divulgação final será feita na Convenção , em maio do ano que vem em Maringá. Não 
poderão participar desse concurso os presidentes dos clubes, os governadores, o 
presidente do múltiplo e o assessor. Que esta assessoria se torne permanente na vida de 
Lions, para que os feitos de lions se tornem conhecidos . Muito obrigado!” Assessora de 
Captação de Melvin Jones- CaL Tânia Hoppe cumprimenta a todos , em especial ao 

Presidente do Consleho e à CaL Alpha da Roda Teixeira , Companheira de Melvin Jones 
Progressivo e à Domadora Zizinha Bini . “ Todos sabemos da importância do trabalho 
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leonístico e sabemos também da força que temo como voluntários em servir a quem 
necessita. Todo leão sabe de suas obrigações e uma delas, companheiros, é a doação. 
Doação que temos na Fundação Internacional de Lions Clubes (LCIF) a oportunidade única 
de restaurarmos a visão de cento e sessenta e sete pessoas, fornecer alívios em 
desastres, apoiar a juventude e outras necessidades humanas como saúde e deficiências 
físicas. A maneira de fazermos essa doação e nos sentirmos felizes e com o dever 
cumprido é a doação de mil dólares e receberem,os em troca uma condecoração da 
comenda de companheiro Melvin Jones. Governadores, este ano os companheiros tem 
como meta quarenta novos companheiros de Melvin Jones. Temos uma fórmula eficaz para 
conseguirem chegar a este número: é através de consórcios. Companheiro governador, se 
ainda não o fez, nomeie um assessor de captação de companheiros Melvin Jones. Ele 
pode administrar esse consórcio e trabalhar em conjunto com  o coordenador de LCIF de 
seu distrito. Me coloco a disposição dos governadores para orientação aos novos 
assessores. O consórcio é uma maneira segura, prática, confiável e organizada. Trabalhem 
em conjunto ores, com cada presidente do seu distrito, incentivando e mostrando como 
cada doação volta a seu distrito como aux´lio, por exemplo, a desastres ecológicos. 
Lembrem a seus presidentes que no formulário de presidente 100% existe uma 
contribuição a LCIF e ela deve ser feita, que Companheiro Melvin Jones é também uma 
Campanha e que projetos bem embasados são premiados com recursos de LCIF. Na visita 
que o então presidente da Fundação Sid Scrugs fez a esta bela Santa Catarina, 
especificamente à Vila Lions, ofertou uma praça de recreação às crianças da vila. 
Lembrem, também, que nenhum associado, do mundo inteiro de Lions, contribui com a 
Fundação e setenta por cento dos recursos as fundação provém da doação de 
companheiros Melvin Jones. No LD-3 , em dois anos e meio de consórcio, nós entregamos 
sessenta e um novos títulos e destes, três são progressivos – dois são de domadoras , com 
um aumento de 72% no nosso quadro de Companheiros Melvin Jones. Este ano 
chegaremos, com certeza, aos cem por cento Companheira Alda. Hoje , no início deste ano 
leonístico, estamos com um grupo de doze novos companheiros e abrindo outro nos 
próximos dias com contribuições de cem e cinqüenta dólares. Todo distrito pode fazer o 
mesmo. Coloco-me, mais uma vez, a disposição inclusive, se necessário, com visitas a 
cada distrito. Companheiros governadores, sejam um exemplo para seus associados. 
Companheiros de Melvin Jones, usem com orgulho o seu pin , sempre do lado esquerdo do 
peito, e que a batida do seu coração nunca permita que você esqueça do bem que você 
fez. Companheiro Kinoshita, muito obrigada pela confiança e obrigada a todos”. Assessor 
de Banco de Alimentos PDG CL Sidnei Aragon dos Santos – cumprimenta a todos  , em 

especial ao Presidente e colegiado; “agradece pela confiança da assessoria e ressalta que 
vem há muito batendo numa tecla de uma distribuição melhor, mais humanitária, mais 
igualitária neste mundo faminto. Relata sobre um vídeo feito na Espanha em novembro de 
2011, onde várias crianças eram colocadas em uma sala e , na frente de cada uma, era 
colocado um prato com uma cúpula; em alguns pratos havia um sanduíche e em outros 
não. Era dada a ordem para as crianças descobrirem o prato e as crianças observaram , 
então, que uns pratos estavam vazios e outros com um sanduíche. As crianças se 
entreolharam e o que ocorreu é que todas as crianças cujo prato tinha um sanduíche, 
dividiu com os que não tinham. A conclusão que se tira disso é a solidariedade,  pois as 
crianças agem com pureza e espontaneidade. E o que nós podemos fazer e ter estas 
crianças como exemplo? Seguir o exemplo do Banco de alimentos de Porto Alegre que doa 
cerca de duzentos e trinta toneladas de alimentos por mês. Os bancos de alimentos 
oferecem a oportunidade de empresas e cidadãos fazerem a doação de alimentos , 
inclusive firmar parcerias com distribuidoras de alimentos. Parece pouco, mas é a 
oportunidade que todas as pessoas tem de fazer uma doação e o ‘sábado solidário’ 
promovido pelos Lions que mantém o banco de alimentos tem sido muito bem aceito. 
Todas as doações recebidas pela receita federal são feitas prestações de contas com 
nome, endereço e CNPJ das instituições beneficiadas com as doações.Nós temos treze 
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bancos na metade Sul no Rio Grande do Sul e queremos criar mais. Sirvam nossas 
façanhas de modelo a toda terra.” Assessor de Banco de Saúde CL Mirabeau Hoppe – 
“Cumprimenta a todos na pessoa do Presidente e solicita aos governadores as suas 
nominatas. Nós nunca paramos estamos continuando  o trabalho do Banco de Saúde e a 
pedra que possa ter surgido no caminho, com certeza, já ficou pra trás.  Temos trabalhado 
com o banco de saúde dentro da comissão de saúde do LD-3, o histórico do 
desenvolvimento do banco da saúde, os propósitos, e o modelo da página para que os 
profissionais se cadastrem no site do múltiplo LD. Nós tínhamos uma dificuldade quando 
surgia uma necessidade emergencial e este foi o propósito inicial do Banco de saúde, com 
os mesmos propósitos dos ‘médicos sem fronteiras’. Os níveis de emergência , endereços 
de contato para solicitar subsídios e os endereços de acessos. A estrutura parte do distrito 
múltiplo para os distritos e portanto, solicito o empenho dos governadores na divulgação do 
banco de saúde e solicito um levantamento de custo para levar à Convenção em Maringá 
alguém que entenda melhor desta área , como médicos  sem fronteiras. Lamenta o 
pequeno número de ouvinte dos assessores e agradece a oportunidade de se 
manifestar”.CC Kinoshita concede a palavra à Comissão Técnica de Finanças : Parecer do 
Conselho Fiscal 2012/2013 para a  análise das contas do ano leonístico 2011/2012  - 
realizada pelos PCC Orley Ademar Ickert; PDG Renato Alcides Moor e PDG  Denério 
Rosales Neumann,recomendam a aprovação das contas do AL 2011/2012 do período de 
01/07/2011 a 30/06/2012. Parecer da comissão técnica de Finanças e auditoria ; DG Edinor 
Mariot – LD-1 – Presidente , DG Iraci Antonio Dani – LD-4- Relator e DG Rudimar Valente – 
LD-7- secretário – foi lavrada a ata de nº 02 onde, levando-se em conta o parecer do 
Conselho Fiscal 2012/2013, recomendam a aprovação das contas do ano leonístico 
2011/2012 referentes ao período de 01/01/2011 a 30/06/2012. Colocado em discussão, 
votação e aprovado por unanimidade.  Assessor de Informática do DMLD CL Carlos 
Eugenio de Melo – “ cumprimenta a todos e também lamenta o esvaziamento da platéia, 
mas estão aqui os principais que são os governadores e a quem a assessoria de 
informática se coloca totalmente a disposição e quer prestar toda a assitência necessária; 
apresenta o site dos Lions Clubes no Brasil, que faz parte do domínio lions.org.br em que 
estão retratadas todas as manifestações leonísticas no Brasil.  Abaixo os links para os 
diversos múltiplos e outras instituições ligadas a Lions como a AGDL, Instituto Lions Brasil,  
a faculdade Lions, facebook  e outros. As revistas The Lion do Múltiplo LC e dos múltiplos 
LA,LB e LD.Lista de endereços oficiais dos Lions no Brasil e Estados Unidos; os boletos 
bancários para que os clubes façam seus pagamentos . A orquestra filarmônica Lions que 
iniciou em 2010  através da Lei Rouanet , projeto do Lions Clube Curitiba Batel e depois 
agregado a todos os clubes do distrito LD-1 que desenvolverá, em breve , a escola de 
música Lions para crianças carentes de Curitiba. Circle, Circlelp, aplions, Lionet Brasil e o 
site de Instruções leonística do falecido CL Paulo Silvestre. Na página do Múltiplo LD, que 
abre com o pin do CL Kinoshita há espaço para que todos os assessores publiquem suas 
informações, informações dos distritos pelos governadores, da secretaria do CG, 
treinamento GLT com informações passadas pelo PDG Osmar Vailatti.  As informações que 
estão sendo colocadas no site são de uso público, e não disponibilizamos agendas , com 
exceção dos dados dos dirigentes leonísticos do ano . Existem áreas restritas como é o 
caso do Banco de saúde , cujo acesso é pelo assessor ou pelos governadores. Obrigada 
pela oportunidade”. Assessor de Gestão Ambiental CaL Alpha da Rosa Teixeira –“ 

Cumprimenta a todos, em especial ao CL Kinoshita e faz a entrega de uma apostila de 
trabalho para que os governadores levem aos seus assessores de meio ambiente  
distritais, de uma orientação do que eles podem fazer ou servir como ponto de partida.   È 
uma apostila pequena que tem uma apresentação, uma introdução onde se fala do 
programa da Associação Internacional de Lions Clubes e os programas que a gente vem 
desenvolvendo e depois os campos de trabalho. O primeiro campo de trabalho é o 
relacionado com a água; esse é um programa que nós já estamos fazendo há vários anos 
e que é um programa do governo federal, do Ministério do meio ambiente relacionado ao 
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comitê de bacias hidrográficas. O segundo tipo de programa é um programa de educação 
ambiental, que de maneira geral os clubes executam e eu dou nesta apostila, todas as 
indicações dos campos de atividade que eles podem trabalhar , mais ou menos vinte 
campos. Outro tipo de trabalho é a plantação de árvores que é a única forma de 
combatermos a poluição do ar. Outro programa é o concurso de fotografias e eu peço aos 
governadores que incentivem seus associados a participar, pois no ano passado ele não foi 
muito divulgado;só virá uma fotografia de cada Distrito . Sugiro que a gente trabalhe com 
os LEOs na mesma orientação e na última parte, entro em detalhes sobre o trabalho feito 
com o governo federal , dos comitês das bacias hidrográficas.Os estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina já fazem parte, apenas os Distritos do Paraná não fazem parte do 
comitê .Peço aos governadores que entreguem estas apostilas aos assessores de meio 
ambiente de seus distritos. Obrigada pela atenção de todos”.  Assessor  de Civismo e 
Patriotismo PDG CL  José Evane Dutra – “ saúda o presidente do CG e cumprimenta a 

todos e destaca o dia primeiro de setembro como o dia em que se iniciam as 
comemorações pela semana da Pátria. È necessário resgatar em todos o civismo e o 
patriotismo e esta é também uma atribuição de Lions . A  escolas estão sem nenhuma 
programação de civismo e patriotismo e a televisão tem, a cada dia, apresentado 
programas com menos formação e recato. Através desta assessoria e neste primeiro dia da 
semana da Pátria, precisamos levar nossos associados às escolas, para fomentar o 
civismo e o patriotismo em nossos estudantes, ressaltar os vultos históricos e os símbolos 
nacionais . Sou também o primeiro vice presidente da AGDL , entidade de âmbito nacional  
e trago a mensagem do PCC CL João Furtado, presidente 2012/2013 de São Luis do 
Maranhão do DMLA , que envia seu abraço, sucesso ao presidente e a seu colegiado . 
Muito obrigado!”. CC Kinoshita concede a  PCC CL Helso , mestre de cerimônia, retorna a 
palavra ao Presidente Kinoshita que abre  para as considerações finais dos governadores e 
estes optam por deixar outras manifestações para a segunda reunião, visto já terem feito a 
apresentação do relatório de forma mais ampla. O PCC CL Helso  declara encerrada sua 
participação como mestre de cerimônia e cumprimenta o Presidente CL Kinoshita pela 
forma como conduziu a reunião. “ Muito obrigado a todos e que o Grande Arquiteto do 
Universo leve vocês sãos e salvos para suas residências. Muito obrigado!” CC CL Kinoshita 
agradece o trabalho do CL Helso e, de imediato, oferece a palavra à PID Rosane Vailatti 
para uma informação. “Agradecendo mais uma vez ao Presidente Nilton e ao colegiado, 
pela oportunidade ímpar de ter sido a oradora oficial deste eventos, quero fazer uma 
pequena comunicação, mas para nós Leões, muito grande; o clube de Leões de Trujillo no 
Peru realiza a cada ano o festival da primavera no mês de setembro . Já tive a 
oportunidade de participar uma vez com uma menina do Rio Grande do Sul, no ano 
passado foi uma menina aqui de Santa Catarina e esse convite também chegou dias atrás, 
e até estávamos contatando a Léo de Piçarras- Penha mas, ela também não podia. Ontem 
a noite eu conversava com algumas pessoas e hoje nós temos a grata surpresa de 
comunicar a participação do DMLD e representando o Brasil a patrícia Valente , filha do 
nosso casal governador Rudimar e Noeli do LD-7. Então estaremos torcendo por ela, hoje 
passaremos os dados e comprando as passagens, porque é tudo por conta do clube de 
Lions de Trujillo no Peru, ela vai permanecer lá cerca de doze dias. Obrigada Rudimar e 
Noeli por essa aquiescência e a ela por ter  aceito o convite de representar a nós todos. 
Oxalá todas as reflexões que aqui foram feitas sirvam para fortalecer mais o nosso 
movimento Lions e LEO. Muito obrigado CL Nilton e a cada um de vocês.” CC CL Kinoshita 
comunica o término da primeira reunião do Conselho de Governadores do ano leonístico 
2012/2013 se dizendo satisfeito, “pois todos sabem que sou uma pessoa insatisfeita, 
porque se ficamos satisfeitos , ficamos parados no mesmo, prisioneiros do mesmo. Na 
realidade eu só tenho uma palavra, agradecer. A cada um de vocês, a cada governador, a 
toda a equipe que trabalhou neste evento, pela compreensão, pois estamos aqui , quase 
oito horas da noite e se computarmos durante todo o evento tivemos apenas duas horas de 
atraso. É claro que queríamos ter mais gente aqui na plenária, mas é a velha história, não 
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podemos somente apontar os erros. Costumo dizer que Lions não é lugar para autópsia, 
identificar a causa mortis ; lions é um local pra gente fazer ‘biópsia’, pegar uma coisa que ta 
com problema e mantê-la sempre viva e da melhor maneira possível. E hoje nós vimos  
aqui a paciência de cada um de vocês. Nós temos que aprender com os norte americanos 
:’ I you do my best’ , eu vou dar o meu melhor! Não é fazer o possível, então isto não é uma 
frase, é uma atitude. Pra cada assessoria que fez a apresentação aqui, num trabalho que é 
voluntariado, num trabalho que não tem recursos pra se trabalhar, o que vamos falar? 
Nessa assessoria do CL Carlos Eugenio, cada melhoria trás mais gastos. Estou citando um 
exemplo e vejam quantos passaram por aqui. E eu fico pensando o que faz com quem nós 
fiquemos aqui desde quinta -feira, hoje já é sábado a noite, por uma única razão : a gente, 
na verdade, não quer ser inútil, agente não quer ser vazio, a gente não quer ser superficial, 
a gente quer deixar uma marca na nossa vida e leonismo nos oportuniza isso. A Rosane 
fez uma palestra fantástica, o CL Sobral nos falou sobre os valores éticos do 
comportamento humano – humanismo puro e isto vem ao encontro do meu lema 
“queremos, podemos , devemos!”. È o que eu sempre digo: tem coisas que eu quero, mas 
não posso; tem coisas que eu posso , mas eu não devo; tem coisas que eu devo mas eu 
não quero. Então, a nossa vida é pautada sempre por essas três palavras : querer,  dever, 
poder.  O querer é o desejo, a vontade. Eu devo! Nos remete à nossa liberdade, a liberdade 
do outro. Eu posso! Ai já é a razão . E essas três palavras encaixam em tudo. Então eu 
quero apenas alerta-los para que dêem uma olhadinha nas assessorias que foram 
montadas para esse ano, algumas inovações que foram feitas que, na verdade, não são 
inovações, são necessidades para o futuro. Inclusive, ontem a noite conversando com a 
CaL Liu, pensamos: por que não criar a assessoria da bioética, uma coisa para o futuro 
para nós que falamos tanto em ética. Então, para esse ano nós temos o assessor de 
comissões técnicas do CG, assessoria de tecnologia da informação. Tivemos uma reunião 
ontem, o CL Jardel, o CL Carlos Eugênio e o CL Cascaes e a nossa intenção é criar uma 
plataforma de EAD – ensino a distãncia. Estamos sonhando alto sim, mas alguém tem que 
começar e sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. Assessoria de gestão do 
conhecimento, assessoria LEO-Lions , concurso de talentos literários , temos tantos 
talentos aqui dentro. Gestão de procedimentos . Como mensagem final, quero deixar uma 
frase que gosto muito do nosso Grande Mestre: ‘Eu desejo que tenhais vida em 
abundância!’ É isso que eu quero pra todos vocês e pra todos nós. Muito obrigado!” 
Convidou a todos para fazer a oração pelo Brasil e a uma vibrante salva de palmas ao 
Pavilhão Nacional dando por encerrada a reunião.  
 
 


