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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALÇÃO DA XIV CONVENÇÃO DO DISTRITO 
MÚLTIPLO LD – ANO LEONÍSTICO 2012/2013 

 
Aos dezesseis dias (16) dias do mês de maio do ano de dois mil e treze (2013), às vinte 
horas e trinta minutos, no Chateau Village Buffet, situado à Avenida Paranavaí, 1733 em 
Maringá – no Estado do Paraná, Distrito LD-6, ocorreu a sessão solene de instalação da 
décima quarta Convenção do Distrito Múltiplo LD para o Ano Leonístico 2012/2013. A 
composição da mesa foi feita pelo PCC Helso weber de Oliveira, ficando assim constituída: 
Presidindo a sessão o CC CL Nilton Tadanori Kinoshita – Presidente do Conselho de 
Governadores para o AL 2012/2013, ID CL Jaime Garcia Cepeda – Orador da Convenção, 
PID CaL Rosane Terezinha J. Vailatti – Diretora Internacional 2008/2010, IPCC CL Douglas 
de Mendonça Thompson, PDG CL Evilásio Bertoldo Conradi – Diretor Geral da Convenção, 
PDG CL Ademar Schiavone representando o Exmo. Sr Prefeito Municipal de Maringá, PCC 
CL Jorge Carlos Lehmann – Patrono da Convenção, 1º Vice-presidente do Conselho PDG 
CL Olímpio Moritz, 2º Vice Presidente do Conselho PDG CL Cláudio Rogério Mendes,     
CL José Pacheco Palácios – Governador do Distrito LD-6 – anfitrião do evento, PDG CaL 
Liza Ganem – secretária do CG, os governadores do ano e nomeadas suas: Distrito LD-1 
CL Edinor Antonio Mariot e CaL Arluce, Distrito LD-2 CL Luiz Fernando Tomazelli e CaL 
Camila, Distrito LD-3 CaL Alda Maria Costa Mendes e PDG CL Cláudio Rogério, Distrito 
LD-4 CL Iraci Antonio Dani e CaL Maria Clara, Distrito LD-5 CL Herrmann Suesenbach e 
CaL Gracelita, Distrito LD-7 CL Rudimar Valente e CaL Noeli, Distrito LD-8 CL Fábio José 
Dallanora e CaL Léa Maria. Solicitado aos ex-presidentes do Conselho de Governadores 
que se colocassem em pé para receber o aplauso da plateia também o patrono do 
Seminário para dirigentes eleitos e lideranças PCC CL Paulo Pimpão Silva e CaL Maria 
Lúcia Formada a mesa diretora dos trabalhos o Diretor Geral da Convenção PDG Evilásio 
Bertoldo Conradi faz a instalação solene da XIV Convenção e entrega a condução dos 
trabalhos ao CC CL Nilton Kinoshita, presidente do Conselho de Governadores do distrito 
múltiplo LD para o ano leonístico 2012/2013 que, de imediato convida o CL Agnelson 
Galassi do LIONS Clube de Arapongas para executar o Hino do LIONS. Presidente CC 
Kinoshita fez a abertura protocolar e de imediato convidou a CaL Patrícia Portolessi do 
LIONS Clube de Maringá Coral para fazer a oração a Deus. Ato contínuo O CC CL 
Kinoshita, nomeou para atuar como Mestre de cerimônias o PCC Helso Weber de Oliveira, 
a quem convidou para receber o colar, símbolo da função. PCC CL Helso agradeceu a 
confiança e, de imediato convidou o LC Paulo Russo e DOM. Alice Leonardo do LIONS 
Clube de Maringá para fazer a entrada das bandeiras. Mestre de cerimônias PCC CL 
convidou a todos para se colocarem em pé para a execução do Hino da Colômbia, país do 
Orador Oficial da Convenção. Ato contínuo, convidou a CaL Antonia Felice de Sales do 
LIONS Clube de Maringá Cristal para cantar o Hino Nacional. Na sequência a palavra foi 
oferecida ao DG CL José Pacheco Palácios, governador anfitrião para seu 
pronunciamento. DG CL Palácios saudou a todos e deu as boas vindas em nome do 
Distrito LD-6 e convidou o CL Paulo Russo para declamar uma poesia de Patativa do 
Assaré como boas vindas a todos. PCC CL Helso, mestre de cerimônia oferece a palavra 
ao PDG Evilásio Bertoldo Conradi, diretor geral da convenção para fazer uso da palavra. 
PDG CL Evilásio cumprimenta a todos e convida para que fiquem ao seu lado sua CaL 
Bernadete e o CL Nestor José Ribeiro Filho, coordenador da convenção e sua CaL 
Gracilene. Agradece ao CC CL Kinoshita pela confiança da nomeação para diretor geral da 
convenção. Faz uma apresentação do pin da convenção, que é uma araucária estilizada, 
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tendo ao centro o Distrito LD-6, anfitrião do evento e, nos demais galhos, os outros distritos 
que compõem o DMLD. Agradeceu o empenho da CaL Bernadete, do coordenador CL 
Nestor e sua CaL Gracilene; a presença de todos, de todos os distritos que compõem o 
Múltiplo e o comprometimento e a ação de todos para o sucesso da convenção. Encerrou 
“desejando a todos uma boa estada em Maringá”. Na sequência a palavra é oferecida à 
PDG CaL Liza Ganem para fazer a apresentação do Patrono da convenção PCC CL Jorge 
Carlos Lehmann e DOM. Sonia. CaL Liza cumprimenta a todos e diz ‘que é uma grande 
alegria fazer a leitura do currículo do PCC CL Jorge e convida a DOM Sonia para que 
esteja ao lado do CL Jorge neste momento. Faz a leitura do rico currículo do PCC Jorge 
Carlos Lehmann; que o LD-6 não poderia ter escolhido melhor patrono para esta 
convenção, depois de tantos anos sem sediar uma . CL Jorge é um  homem íntegro, 
trabalhador , amigo, companheiro, excelente pai, excelente marido  e ele tem tantos 
adjetivos que não teria como descrever todos. Mas posso dizer que o CL Jorge, mesmo 
que as vezes tenha a expressão séria, é um maroto, é um homem com coração de menino. 
Jorge Carlos Lehmann  é um grande companheiro ! No ano de  dois mil e oito, quando eu 
ensaiava meus passos rumo a governadoria do distrito LD-6, ele foi um dos baluartes; ele 
encarou conosco estrada em vários dias da semana , as vezes até altas horas nas 
reuniões setoriais que lançamos no nosso Distrito e foi um grande incentivador do Instituto 
de estudos e educação Leonística do LD-6 (IEEL). Jorge Carlos Lehmann, Sonia, querida 
Soninha como é carinhosamente tratada é uma alegria tê-los no movimento leonístico. É 
uma alegria tê-los no convívio como amigos que são. E eu não tenho como dizer tudo isso 
com palavras, mas irei utilizar um trecho de uma música que diz: ‘ não preciso nem dizer, 
tudo isto que eu lhes digo, mas é muito bom saber, que vocês são meus amigos!’...Nossos 
amigos! Parabéns Jorge, parabéns Soninha é uma alegria tê-los conosco e que por muitos 
mais anos vocês estejam na nossa convivência, na nossa companhia e muito obrigada pela 
deferência de me permitir apresentá-lo a essa assembléia da convenção do Distrito Múltiplo 
LD. Amo vocês!”Mestre de cerimônia, de imediato, oferece a palavra ao homenageado 
PCC CL Jorge Carlos Lehmann que saúda a todos os dirigentes já nominados pelo 
protocolo, ao colegiado, aos futuros governadores e aos vices”. Ao filho Fábio, as cunhadas 
Maria Rosa, Vania e ao cunhado Garlan que se fazem presentes; justifica a ausência da 
sogra que está adoentada, mas que é sempre presente em sua vida e da filha Tatiana e do 
Genro Flávio e dos netos Natan e Sofia, visto que a Sofia está adoentada e não puderam 
se fazer presentes. Cumprimento especial ao PCC Paulo Pimpão Silva e CaL Lucia e a 
todos os companheiros do Distrito LD-6. De propósito eu deixei de citar três nomes, não foi 
esquecimento, foi intencional: primeiro eu quero agradecer o CL Alberto Horvatich que fez 
um trabalho maravilhoso na tesouraria operacional, que foi meu braço direito. O que falar 
da CaL Liza...escolhi a Liza, a nossa secretária . Isso não é uma secretária, é uma pessoa 
que se dedica ao leonismo através do seu trabalho e ela é que me homenageou aceitando 
fazer a minha apresentação. Eu e Sônia amamos você Liza e agradecemos do fundo do 
coração. Agora eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa especial, um filósofo, um 
homem  de fala mansa, ele fala bastante, eu sempre digo, mas toda mensagem dele nos 
toca, todas as mensagens dele tocam o fundo do nosso coração. É uma pessoa que 
superou totalmente as nossas expectativas. Quando começamos a trabalhar para ele ser o 
presidente deste Conselho, trabalhamos na certeza, com a confiança desse trabalho 
merecedor de todos os aplausos durante todo esse ano e que nós temos a certeza que, 
quando chegar na hora ‘H’ companheiros Kinoshita, você vai receber os maiores elogios. E 
eu tenho certeza que a sua caminhada leonística não vai parar aqui. Você nos deu essa 
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honra, você fez uma coisa que é difícil acontecer : homenagear alguém em vida e essa 
homenagem em vida nos deixa muito emocionados. Portanto, nosso filósofo, o nosso 
‘japonesinho do Geisel’ como eu sempre digo, os olhinhos pequenininhos e o coração tão 
grande, você será lembrado eternamente e eu sempre disse isto a você, quando a gente 
termina uma gestão a gente tem que deixar a marca pra ser sempre lembrado e você vai 
ser eternamente lembrado. Por isso a minha saudação especial a você e deixei você para o 
fim, quebrando o protocolo, porque eu teria que ter nominado seu nome primeiro, mas eu 
tenho certeza que a plateia vai aplaudir o meu gesto e o meu presidente do conselho. 
Agradeço também ao meu Lions Clube de Rolândia e pelo que todos fiquem em pé para o 
aplauso. É um clube que é um exemplo de trabalho e um dos grandes clubes do Distrito 
LD-6, do DMLD e do movimento leonístico. Muito obrigado companheiros de Rolândia, 
serei eternamente grato a vocês!  Obrigado o a todos! Neste momento ofereço a palavra ao 
meu braço direito, aquela que sempre esteve ao meu lado, uma domadora que não é 
somente domadora, ela é uma pessoa extraordinária e não é a toa que estamos juntos há 
quase quarenta e dois anos. E se eu tenho o que tenho na vida, Sonia sempre 
compartilhou comigo e faz parte da minha vida. Domadora Sonia cumprimenta e agradece 
a todos pela significativa homenagem e que a emoção se fez intensa desde que soube que 
Jorge seria o homenageado desta convenção; que há um ano Jorge teve sérios problemas 
de saúde mas que sabe que a corrente de força e orações de todos os Leões colaborou 
para que ele se restabelecesse. Mesmo em restabelecimento, fez questão de honrar o 
compromisso que havia assumido com o CL Kinoshita de ser o tesoureiro de sua gestão. 
Assim é Jorge! Muito obrigada! Os companheiros do Lions Clube de Rolândia, neste 
momento, adentram ao salão com uma faixa de homenagem ‘ CL Jorge Carlos Lehmann e 
DOM. Sonia – dedicação e liderança que orgulham o Lions Clube de Rolândia’ CL Jorge 
retoma a palavra e faz uma retrospectiva de seu trabalho em Lions e que a maior 
satisfação é a do dever cumprido! E encerra com palavras de Madre Tereza de Calcutá, 
externando ao DMLD os mais sinceros agradecimentos pela homenagem recebida. Que 
continuará trabalhando pelo DMLD e pelo movimento leonístico.  Muito obrigado!  Na 
sequência, o casal PCC CL Jorge e DOM. Sonia Lehmann recebem das mãos do 
presidente do conselho CC CL Kinoshita o certificado de Patrono da Convenção. Ato 
contínuo o Mestre de cerimônia oferece a palavra ao representante do Prefeito de Maringá, 
PDG CL Ademar Schiavone que cumprimenta a todos os dirigentes já nomeados pelo 
protocolo na pessoa do CC CL Kinoshita e cumprimenta a todos os presentes. “Tem muito 
mais graça a vida quando a gente tem com quem repartir a graça que a vida tem! Está é a 
saudação do CL Roberto Pupin, Prefeito de Maringá que se encontra nos Estados Unidos 
representando o Município; nosso vice-prefeito encontra-se em Brasília e daí a minha 
presença para representá-los. Sejam todos muito bem vindos a Maringá, uma cidade que 
acaba de completar sessenta e seis anos de fundação, que tem trezentos e sessenta mil 
habitantes, que tem setenta e dois mil alunos em faculdades e universidades locais. 
Maringá os recebe de braços e corações abertos. Boa noite!” Ato contínuo, a palavra é 
oferecida à PID CaL Rosane Vailatti para que faça a apresentação do ID CL Jaime Garcia 
Cepeda, da Colômbia, orador oficial da Convenção. Na sequência a palavra é oferecida ao 
Diretor Internacional CL Jaime: “boa noite a todos! Pedi a Rosane que fizesse a minha 
apresentação em português para que entendessem melhor. Saúda o Presidente CL 
Kinoshita e a todos da mesa diretora dos trabalhos e a todos os presentes, Agradece pelo 
convite, por recebê-los e por oferecer a amizade. Estamos muito contente e muito felizes 
de estar aqui no Brasil. Recordava que faz algumas semanas estava no Chile, numa cidade 
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de areia, areia, areia. E ao terminar a convenção me convidaram para conhecer um sítio 
muito especial a três horas de viagem dali. Chegando lá vimos ser a maior concentração de 
verde da região com uma linda queda d’agua, no meio do deserto. Desde que chegamos 
ao Brasil, cada metro quadrado é verde, é bonito. Então, muitas vezes as pessoas não dão 
valor ao que tem. assim é com o Lions, cada Distrito tem que valorizar cada um dos 
associados, o mais bonito que tem num Distrito é cada um de vocês. Neste momento quero 
pedir que cada um dê um abraço em quem está a seu lado e diga que é o melhor que tem 
no distrito. “_ Todos os presentes se abraçam num momento de emoção e alegria." 
“Fiquem certos amigos, que o melhor do LD é cada um de vocês!”O melhor do leonismo 
somos todos nós! E por isto, nesta convenção, vamos contagiar-nos desse amor, dessa 
felicidade e recordo um conto de Gabriel Garcia Marques cuja moral é a seguinte: as vezes 
pensamos negativamente, pensamos em crise, mas quando temos a mentalidade que tem 
que ter quem pertence à organização número um do mundo, quando se pertence a uma 
organização que durante este ano deu a mais de cinco milhões de pessoas assistência, só 
se pode pensar positivamente. E o único que nós podemos contagiar com o êxito, nós 
temos que contagiar com o trabalho, nós temos que contagiar com o amor e temos que 
contagiarmo-nos com a felicidade. Temos que contagiar a todo o mundo e quero encerrar 
dizendo que além de contagiar, temos que inspirar! Nelson Mandela é outro grande 
exemplo de alguém que mostrou a negros e brancos que todos lutavam pelo seu país. Há 
quase cem anos Melvin Jones começou um grupo pequeno e hoje somos mais de um 
milhão e quatrocentos mil pessoas que trabalham para transformar este mundo num lugar 
melhor; e cada um de nós faz parte disto. Muito obrigado!” CL Helso oferece a palavra ao 
Gilclér Regina, palestrante motivacional durante a convenção que cumprimenta a todos e 
diz que” de tudo que ouviu, o mais importante é deixar rastros, deixar a nossa marca. Que 
cada um entenda leonismo e a liderança com humildade de coração e rapidez de 
pensamento. Muito obrigado!”. Ato contínuo, a palavra é oferecida ao PDG CL Osmar 
Vailatti que cumprimenta a todos e diz “todos os associados do Lions sabem que a maior 
honraria que a Fundação LIONS presta a uma pessoa é a outorga do Título de 
Companheiros Melvin Jones. Em reconhecimento ao trabalho que foi prestado pelo 
Companheiro Presidente Kinoshita na presidência do conselho de Governadores, vinte 
amigos seus decidiram cotizar uma contribuição à Fundação LIONS, para homenageá-lo 
como Companheiro de Melvin Jones. Ser companheiro de Melvin Jones é ser uma pessoa 
que não pensa somente em si, mas que também pensa no bem estar dos outros. Ser 
companheiro de Melvin Jones é ser um paladino dos cegos, soldado de Helen Keller na 
cruzada contra a escuridão. É servir desinteressadamente. Viva o Companheiro Kinoshita, 
Companheiro de Melvin Jones!”. PCC CL Helso Weber de Oliveira declara encerrado seu 
trabalho como Mestre de cerimônia, o cumprimenta pelo recebimento do Título de Melvin 
Jones e devolve o colar e a palavra ao Presidente CL Kinoshita. Presidente Kinoshita 
agradece ao CL Helso pelo trabalho realizado. Agradece a todos pela presença, pela 
Comenda de Melvin Jones que acaba de receber e declara aberta a décima quarta 
convenção do Distrito Múltiplo LD. Que o ritmo dos corações bate pelo companheirismo 
que se faz naquele momento. Convida a DG CaL Alda Maria para fazer a oração pelo Brasil 
seguida de calorosa salva de palmas e dá por encerrada a presente reunião de instalação 
da décima quarta convenção do Distrito Múltiplo LD, tendo como Patrono o PCC Jorge 
Carlos Lehmann e DOM Sonia, e como Orador Oficial o ID CL Jaime Garcia Cepeda e CaL 
Anna.   
 


