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ATA DA  QUARTA SESSÃO PLENÁRIA  DA XIV CONVENÇÃO  DO DISTRITO MÚLTIPLO 
LD – ANO LEONÍSTICO 2012/2013 

 
Aos dezoito dias (18)  dias do mês de maio do ano de dois mil e treze (2013) ,  as treze 
horas , no Espaço Romano do Hotel internacional , situado à Rua Pioneiro Dirceu Palma , 
161 em Maringá  – no Estado do Paraná  , Distrito LD-6, ocorreu a segunda sessão 
plenária 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 DG CL Edinor Antônio Mariot , governador do 
distrito LD-1,  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, 
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 companheiras : Distrito LD-1 CL Edinor Antonio Mariot e  CaL Arluce , Distrito LD-2  
CaL Camila, Distrito LD-3 CaL Alda Maria Costa Mendes e PDG CL Cláudio ,  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 platéia. Formada a mesa diretora dos 
trabalhos  o DG CL Luiz Fernando Tomazelli- LD-2 , presidente da sessão  fez a abertura 
protocolar e convidou o DG CL Fábio José Dallanora , LD-8, para fazer a oração a Deus. 
Na sequência, convidou a todos para entoar a primeira estrofe e estribilho do Hino a 
Bandeira. Confirmou para atuar como Mestre de Cerimônia o PCC CL Helso Weber de 
Oliveira e o convidou para receber o medalhão, símbolo da função, PCC CL Helso 
agradeceu a confiança e solicitou que todos os delegados credenciados que se 
colocassem nas primeiras fileiras  e dando inicio à pauta dos trabalhos ofereceu a palavra à 
Comissão Técnica  de Credenciais  para apresentação de seu relatório . O presidente da 
comissão PDG Flori José Abelo anunciou os demais integrantes :secretário PDG CL Elvio 
Antonio Casassola, relator CL Vilnei Edmund Lenz e membros PDG CL Tosihiro Ida, CaL 
Helena Mohr, CaL Cleide Pennacchi, CL Artúr Palú Filho, CL Jailson Felipe. Feita a leitura 
da ata que apresentou os dados Distrito LD-1 = 7 delegados natos e 11 efetivos; LD-2= 5 
delegados natos e 5 efetivos, LD-3 = 6 delegados natos e 10 efetivos. LD-4 = 3 delegados 
natos e 2 efetivos; LD-5  = 9 delegados natos e 29 efetivos; LD-6 = 6 delegados natos e 16 
efetivos; LD-7 = 2 delegados natos e 17 efetivos; LD-8 = 3 delegados natos e 7 efetivos; 
LD-9 – não houve credenciamento de delegados, perfazendo 41 delegados natos e  97 
indicados pelos clubes, totalizando 138 (cento e trinta e oito) delegados. Não houve 
necessidade de delegados suplentes. Nada mais havendo a tratar , foi lavrada a presente 
ata. DG CL Tomazelli coloca em discussão, e não tendo manifestações, foi colocada em  
votação e aprovada por unanimidade. DG CL Tomazelli convida o CL Ranolfo Vieira, 
assessor de estatutos e regulamentos , para que faça parte da mesa para auxiliá-lo no caso 
de alguma intervenção que se faça necessária. PCC CL Helso  anuncia a votação do 
regimento interno da Convenção. DG Tomazelli coloca em apreciação , em discussão , 
em votação e não tendo nenhum contrário é aprovado por unanimidade. PCC CL Helso 
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convida a fazer uso da palavra a comissão de indicações. PCC CL Orlei Ademar Ickert 
cumprimenta a todos e apresenta os membros da comissão de indicações , sendo ele 
próprio o presidente , CL Sérgio Nunes Pilger - relator e PDG CL Odilo Paulo Wachholz – 
secretário. CL Orley oferece a palavra ao relator para a leitura da ata: 1º) indicação da 
cidade sede da 16ª Convenção do DMLD  tendo a comissão recebido ofício da 
governadoria do distrito LD-3, assinado pela DG Alda Maria Costa Mendes indicando a 
cidade de Porto Alegre – RS para sediá-la. O parecer da comissão é favorável e 
recomenda a sua aprovação. 2º) Indicação do PDG CL Olímpio Moritz, do Lions Clube de 
Blumenau Garcia do distrito LD-5, como candidato a Presidente do Conselho de 
Governadores do Distrito múltiplo LD para o ano leonístico 2013/2014. Após análise da 
documentação recebida a comissão de indicações emite parecer favorável e recomenda 
sua aprovação pelos delegados da Convenção; 3º) indicação do PDG CL Cláudio Rogério 
Mendes do Lions Clube de Porto Alegre Balneários do distrito LD-3 como candidato ao 
cargo de 1º Vice Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o 
ano leonístico 2013/2014. após análise da documentação recebida a comissão de 
indicações emite parecer favorável e recomenda sua aprovação pelos delegados da 
convenção. 4º) indicação do PDG CL João Péricles Goulart, do Lions Clube Ponta Grossa 
Vila Velha do  Distrito LD-1 como candidato ao cargo de 2º Vice Presidente do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD para o ano leonístico 2013/2014. Após análise da 
documentação recebida a comissão de indicações emite parecer favorável e recomenda 
sua aprovação pelos delegados da convenção. 5º) indicação para nomeação dos 
integrantes do conselho Fiscal para o ano leonístico 2013/2014 pelo CC CL Nilton Tadanori 
Kinoshita. Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD no ano 
leonístico 2012/2013, tendo o PDG CL José Sbicigo, PDG CaL Mariza Farias Hoepers e 
PDG CL Valtair do Amaral Madalena como membros titulares. E o PDG Denério Rosales 
Neumann, PDG Renato Alcides Mohr e CL Vilnei Edmund Lenz como membros suplentes. 
Estando de conformidade com os estatutos do distrito múltiplo LD no capítulo 3º, artigo 29, 
nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e. desta forma, recomendamos sua aprovação pelos 
delegados da convenção do Distrito Múltiplo LD. Adendo da ata – 6º) de acordo com o que 
estabelece o artigo 21 dos estatutos do Distrito Múltiplo LD referente a eleições no seu 
parágrafo segundo que diz “quando existir candidato único inscrito para concorrer a cada 
um dos cargos, somente nesta hipótese, poderá a comissão de indicações propor à 
plenária da convenção, que sejam os mesmos aclamados”. Desta forma, recomendamos 
que a eleição seja por aclamação. E nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata 
que vai assinada por todos os membros da comissão. DG Tomazelli coloca em discussão a 
ata , em votação e a ata é aprovada por unanimidade. 1º) indicação da cidade sede da 
16ª Convenção do DMLD tendo sido indicada  a cidade de Porto Alegre – RS para sediá-
la. Em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. . 2º) Indicação do PDG CL 
Olímpio Moritz, do Lions Clube de Blumenau Garcia do Distrito LD-5, como candidato a 
Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o ano 
leonístico 2013/2014. Colocado em apreciação a indicação do candidato, em votação, 
aprovado por unanimidade. 3º) indicação do PDG CL Cláudio Rogério Mendes como 
candidato ao cargo de 1º Vice Presidente do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LD para o ano leonístico 2013/2014. Colocado em apreciação a indicação do 
candidato, em votação, aprovado por unanimidade. 4º) indicação do PDG CL João 
Péricles Goulart como candidato ao cargo de 2º Vice Presidente do Conselho de 
Governadores do Distrito Múltiplo LD para o ano leonístico 2013/2014. Colocado em 
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apreciação a indicação do candidato, em votação, aprovado por unanimidade. 5º) 
indicação para nomeação dos integrantes do conselho Fiscal para o ano leonístico 
2013/2014 tendo o PDG CL José Sbicigo, PDG CaL Mariza Farias Hoepers e PDG CL 
Valtair do Amaral Madalena como membros titulares. E o PDG Denério Rosales Neumann, 
PDG Renato Alcides Mohr e CL Vilnei Edmund Lenz como membros suplentes. Colocado 
em apreciação, em votação, foi aprovado por unanimidade. 6º) Recomendação  que a 
eleição seja por aclamação. Colocada em discussão , pede a palavra o CL Ranolfo Vieira , 
assessor de estatutos e regulamentos que orienta que há uma duplicidade de atribuições 
nas comissões de indicação e de eleições e que a atribuição de defnir se a eleição será 
por votação ou por indicação é da comissão de eleições. DG CL Tomazelli coloca em 
análise a emenda supressiva deste último item, levantada pelo CL Ranolfo. Colocada em 
discussão a emenda supressiva apresentada pelo CL Ranolfo, em votação e aprovada 
por unanimidade. Ato contínuo, a palavra é oferecida à Comissão de Moções, composta 
pelo PDG CL Guilherme Reinhardt como presidente, PDG CL Valtair do Amaral Madalena 
como membro, PDG CL Sidnei Aragon dos Santos como secretário e como relator o CL 
Vilmar Capanema.  Não houve apresentação de matéria para esta comissão e a ata foi 
lavrada para constar. Colocada em discussão, em votação e aprovada por 
unanimidade. PCC CL Helso convida para fazer uso da palavra a Comissão de 
Orçamentos que é composta pelo PDG Renato Alcides Mohr  , PCC Douglas de 
Mendonça  Thompson – Presidente  , CL Marcos Cortez e PDG CL Elton Zarth, para 
analise da previsão orçamentária para o primeiro semestre do ano leonístico 
2013/2014. analisando os documentos e acatando a recomendação da comissão de 
finanças do Conselho de Governadores , recomendamos a sua aprovação. Colocada em 
apreciação, em votação, aprovada por unanimidade. Não houve apresentação de 
trabalho para a comissão de estatutos e regulamentos, PCC CL Helso anuncia que será o 
momento da premiação  dos concursos e dá início oferecendo a palavra à CaL Ilse 
Terezinha Boulhouwer assessora do concurso de instruções leonísticas. CaL Ilse 
“cumprimenta a todos e em especial ao CC CL Kinoshita, a quem agradece pela distinção e 
honraria da assessoria de instruções leonísticas, que já desempenhou em seu distrito LD-3 
e acha salutar a leitura de um texto nas assembléias de Lions; isto faz com que os nossos 
associados conheçam mais o movimento e se atualizem. Considero a instrução leonística a 
chave para ampliar o nosso movimento leonístico; é através dessa leitura que nós temos 
um conhecimento mais e sempre atualizado. Com a realização deste concurso de 
instruções leonísticas do DMLD, continuamso esta atividade já desempenhada 
anteriormente pelo PDG CL José Evane Dutra, que muito conbribuiu para o conhecimento 
do movimento. Com a participação e a demonstração dos interesses dos Leões do distrito 
Múltipolo, foi um sucesso. Quero agradecer a todos os participantes; nós recebemos vinte 
textos de instruções leonísticas e considero isto um sucesso. Se não há participação não 
adianta nada, nada é sucesso. Aos governadores, muito obrigada pelo incentivo de 
comunicar aos seus clubes e aos seus distritos. Ao CL Carlos Eugênio agradeço de 
coração pela colaboração no site . agradeço à comissão julgadora que foi formada por três 
companheiros do nosso distrito, uma vez que ficaria difícil pegar companheiros de todos os 
estados, então foram a CaL Vera, a CaL Mary Caetano e o CL Osvaldo Machado, sob a 
supervisão do CC CL Kinoshita e da PDG CaL Liza Ganem Um agradecimento especial à 
secretária Liza; ela teve uma dedicação e um apoio integral, a qualquer hora do dia ou da 
noite, a gente ligava para qualquer situação que ocorria e ela sempre estava pronta. Acho a 
CaL Liza maravilhosa, ela trabalha , como todos estão vendo aqui, e assim é com todas as 
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assessorias. O concurso de instruções leonísticas teve o regulamento apresentado na 
última reunião do conselho de Governadores em São Bento do Sul, foi distribuído a todos 
os governadores, foi encaminhado via e-mail e foi postado no site do DMLD ; o prazo de 
encerramento foi dia 5 de maio. As participações foram LD-2 com 3, LD-3 com 5, LD -4 
com 1, LD-5 com 6, LD-7 com 2 e LD-8 com 3 instruções. Todos os participantes receberão 
certificado de menção honrosa mas, conforme consta no regulamento os três primeiros 
lugares foram os vencedores. Se o concorrente não estiver aqui, será entregue ao 
governador de distrito o certificado e o troféu do laçador. No verso de cada certificado está 
a instrução leonística . Em terceiro Lugar a CaL Iraci Cesco Wagner do Lions Clube de 
Xanxerê Inovação do Distrito LD-8, em segundo lugar CaL Marelice Kalinoski  do 
Lions Clube de Clevelãndia do distrito LD-1 e o primeiro lugar CL Ireneo Valdir dos 
Santos, do Distrito LD-5 , que encaminhou cinco instruções. Obrigada a todos!Presidente: 
queremos, podemos e devemos! DG Tomazelli agradece , em nome do colegiado e do 
presidente do CG CL Kinoshita a companheira Ilse pelo belo trabalho, pela dedicação e 
que, sem dúvida, foi um dos mais belos trabalhos leonísticos do ano. PCC CL Helso 
convida a CaL Alpha da Rosa Teixeira para o concurso de fotografias do meio 
ambiente. CaL Alpha cumprimenta a todos e diz que o concurso de fotografias do meio 
ambiente atende a uma solicitação da Associação Internacional de Lions clubes. Neste ano 
, como em todos os outros anos , o concurso se desenvolveu em três etapas: a primeira no 
clube, a segunda no distrito e a terceira do Distrito Múltiplo, que encaminhará a fotografia 
vencedora para Lions Internacional para o concurso mundial que será durante a convenção 
internacional. A comissão julgadora foi formada no Distrito LD-3 por dois companheiros e 
dua s fotógrafas profissionais. Participaram do concurso os distritos LD-1,LD-2, LD-3, LD-4, 
LD-5 e LD-8. Foram classificados os três primeiros lugares e a menção honrosa. A menção 
honrosa é do Lions Clube Guaíba do Distrito LD-3, do CL Flávio Luiz Souza Ribeiro 
com o título ‘Metamorfose’; o terceiro lugar é da categoria vida animal, com o título 
‘Borboleta Azul’ do Lions Clube Tangará do Distrito  LD-8 e o autor é o CL Pedro Longo, 
o segundo lugar  da categoria fenômeno meteorológico com o título ‘Por do Sol” do Lions 
Clube Novo Hamburgo Centro do Distrito LD-2 e a autora é a CaL Marivane Trevisan e 
o primeiro lugar da categoria vida animal com o título ‘Flamingo’do Lions Clube de Santa 
Maria Medianeira do Distrito LD-4 de autoria da Cal Luci Giaretta Stefanello. Muito 
obrigada a todos!” DG Tomazelli agradece em nome do colegiado e da presidência do CG 
pelo trabalho que ela faz, há anos, sempre com muito carinho. Ato contínuo, a palavra é 
oferecida ao CL Artur Palú Filho assessor do concurso de Talentos Literários 
Leonísticos do DMLD. CL Palú cumprimenta a todos. “Quando esta nova assessoria foi 
criada , era um desafio que se lançava. Conversando com  o CL Nilton, dizia ele que vis 
nesta assessoria uma importãncia muito grande por dar oportunidade a todos de se 
manifestarem, as suas habilidades, a sua capacidade artística através das letras. E o 
objetivos maior que se deu a essa assessoria é, dentro daquilo que Lions prega, divulgar a 
marca Lions. Então, os fatos e feitos de Lions devem ser divulgados para que, no 
conhecimento deles, possamos imitá-los e possamos criar mais feitos para que possam ser 
conhecidos de todos.Quero valorizar a todos aqueles que participaram . Tivemos trabalhos 
dos Distritos LD-3, LD-5 e LD-6. Foram trabalho de peso, de valor e que, como estava 
previsto , foram registrados em livro. Estes livros foram entregues a todos os governadores, 
para que remetam um para cada clube de seu distrito, para que todos tenham 
conhecimento. Além disso se pretende colocar no site do DMLD de modo que dará acesso, 
não apenas aos clubes do distrito, mas a qualquer pessoa do mundo, seja ele leão ou não. 
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Esta assessoria deverá continuar no próximo ano leonístico, de acordo com contato que 
mantive com o CL Olímpio. Já fui convidado para que esta assessoria também aconteça no 
distrito LD-6, ao molde deste do DMLD. A comissão julgadora julgou em duas modalidades: 
conteúdo e forma e foi formada pelo PDG CL Evilásio Bertoldo Conradi, PDG CL Acir 
Iwankiw e CL Marçal Satucci para análise do conteúdo. Os demais foram o Professor 
Edson Fernando Tabares, Professora Leni Fernandes Zulin e professor Valdir Vicenzi, 
todos da academia de letras de Apucarana. Como prêmio nos estabelecemos um 
certificado e trinta volumes do livro para que os autores façam a divulgação a seu critério. 
Certificado de apreciação ao CL Ribamar  Leonildo  Maroneze do Lions Clube de 
Apucarana  do Distrito LD-6 com o primeiro lugar na categoria contos; CaL Majô 
Batistoni do Lions Clube de Maringá Cristal do Distrito LD-6   na categoria contos ; 
Cleia Maria J, Faraco do Lions Clube Porto Belo do Distrito LD-5 na categoria contos . 
CL Ireneo Valdir dos Santos do Distrito LD-5 na categoria de contos. Na categoria 
poesia CL Roberto Kurt  do Distrito LD-5,   CaL Marizia de Jesus Ferreira Vieira do 
Lions Clube de Pelotas – LD-3, Luiz Alberto Bastos Verdade do Lions Clube Guaíba –
LD-3; CaL Majo Batistoni do Lions Clube de Maringá Cristal do Distrito LD-6 na 
categoria poesias. Foi um trabalho altamente meritório e agradeço o CL Nilton por ter 
levado adiante esta idéia. Muito obrigado!” De imediato a palavra é oferecida ao CC CL 
Kinoshita que solicita a presença dos governadores dos Distritos LD-1, LD-4, LD-5, LD-6, 
LD-7, LD-8 e que se reúnam com o assessor de estatutos e regulamentos do DMLD, CL 
Ranolfo Vieira, para sanar algumas dúvidas acerca do ex concurso Pena de Ouro e , neste 
ano, “Mostra Pena de Ouro”. Na sequência  PCC CL  Helso , mestre de cerimônia anuncia 
a leitura do relatório do concurso de Cartaz da Paz  do qual participara os Distritos LD-2, 
LD-3, LD-4, LD-5. , LD-6, LD-7, LD-8 e LD-9 e a inovação com o Concurso de redação 
sobre a Paz participou o Distrito LD-4 com o aluno Vitor Vianna Caprioli. Esta redação e o 
cartaz do Distrito LD-6 , patrocinado pelo Lions Clube de Cidade Gaúcha e de autoria da 
aluna Isabela Cristina da S. Rech foram encaminhados aos EUA. Fez uso da palavra o CL 
Vilson Spilimbergo, presidente do LIONS Clube de Cidade Gaúcha que , pela terceira vez, 
tem um cartaz premiado no âmbito internacional, informando do grande trabalho de equipe 
que é feito pelo seu clube, pela escola , professores e alunos. Neste ato o CC CL Kinoshita 
faz a entrega de um certificado ao Lions Clube de Cidade Gaúcha por ter patrocinado o 
cartaz da paz e um certificado e um net book à ganhadora do concurso. Na sequência o 
PCC CL Helso, mestre de cerimônias, anuncia a apresentação e indicação da cidade sede 
da XV Convenção do DMLD em 2014. A palavra é oferecida ao PDG  CL Elisbão Isvaldir 
Antunes para convidar a todos para a convenção de 22 a 24 de maio de 2014 na cidade de 
Blumenau – SC- LD-5, onde todos serão aguardados com carinho. Os companheiros do 
Distrito LD-5 fazem uma apresentação musical com a distribuição de chapéus de feltro aos 
homens e arcos de flores para as mulheres, ao estilo alemão característico da cidade de 
Blumenau. Fazem também uma paródia em homenagem a Maringá e aos coordenadores 
da convenção de Maringá. PCC CL Helso anuncia o coffee break .No retorno, a direção dos 
trabalhos está a cargo do DG CL Herrmann Suesenbach, governador do Distrito LD-5 que 
confirma o PCC Helso como mestre de cerimônia. De imediato a palavra é oferecida ao DG 
CL Fábio Dallanora que falará sobre o que foi deliberado para a “Mostra pena de Ouro. DG 
CL Fábio cumprimenta a todos e faz a leitura da ata da reunião dos governadores dos 
distritos LD-1 DG CL Edinor Antônio Mariot, LD-4 DG CL Iraci Antonio Dani, LD-5 DG CL 
Hermann Suesenbach, LD-6 DG CL José Pacheco Palácios , LD-7 DG CL Rudimar Valente 
, LD-8 DG CL Fábio José Dallanora que presidiu a reunião  ,  o assessor de estatutos e 



 
 

 

 

 

 

 

 CC NILTON TADANORI KINOSHITA  

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

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

LIONS CLUBE INTERNACIONAL 

DISTRITO MÚLTIPLO LD 

PR – RS – SC – AL 2012/2013 

Presidente : CC CL Nilton T. Kinoshita 
Secretária : PDG CaL Liza Ganem  

Tesoureiro : PCC CL Jorge Carlos Lehmann 
Secretário Adjunto:PCC CL Paulo Pimpão Silva 

Tesoureiro Adjunto : CL Alberto Horvatich  

regulamentos CL Ranolfo Vieira  e a PDG CaL Liza Ganem como secretária , deliberaram o 
seguinte: “tendo em vista o item 3 da indicação da Mostra Pena de Ouro que refere-se à 
indicação da comissão julgadora não ter sido satisfeita e pela ausência da assessora CaL 
Renate Gigel, os governadores decidem certificar os três participantes com menção 
honrosa pelos trabalhos apresentados. Os referidos certificados serão emitidos pelo Distrito 
Múltiplo LD e enviados aos governadores dos respectivos participantes da Mostra.” A ata foi 
assinada por todos que participaram da referida reunião. DG CL Hermann justifica que a 
decisão dos governadores foi endossada pelo CC CL Kinoshita , Presidente do conselho de 
Governadores e não houve a participação dos governadores dos Distritos LD-2 e LD-3 por 
serem os dois únicos distritos com trabalhos apresentados à Mostra Pena de Ouro. 
Colocado em discussão, em votação e aprovado por unanimidade. PCC CL Helso , mestre 
de cerimônia convida a fazer uso da palavra a Comissão de Eleições , formada pela PDG 
CaL Liu Um Rigo – Presidente, secretária CaL Ilse Terezinha Boulhouwer e relatora PDG 
CaL Mariza Farias Hoeppers , que fez a leitura da ata cujo parecer : “ recebemos da 
comissão de indicação os nomes dos PDG CL Olímpio Moritz, PDG CL Cláudio Rogério 
Mendes e PDG CL João Péricles Goulart  para  concorrerem , respectivamente aos 
cargos de Presidente, primeiro e segundo vice presidentes e em cumprimento do 
disposto do  parágrafo segundo do artigo vinte nove do Estatuto do Distrito Múltiplo LD, a 
comissão de eleições recebeu os nomes para comporem o Conselho Fiscal para o ano 
leonístico 2013/2014 PDG CL José Sbicigo, PDG CaL Mariza Farias Hoeppers e PDG CL 
Valtair do Amaral Madalena como membros titulares. E o PDG Denério Rosales Neumann, 
PDG Renato Alcides Mohr e CL Vilnei Edmund Lenz como membros suplentes. Tendo em 
vista que existem candidatos únicos, a comissão de eleições propõe à plenária da XIV 
Convenção do DMLD que sejam eleitos por aclamação, de acordo com o parágrafo 
segundo do artigo vinte um e o parágrafo segundo do artigo vinte oito do estatuto do DMLD 
e combinado com o artigo vinte oito, parágrafo segundo do regimento interno da XIV 
Convenção do Distrito Múltiplo.” . A ata da comissão foi colocada em discussão, votação e 
aprovada por unanimidade; Colocado em apreciação os nomes para comporem o 
Conselho Fiscal, em votação e aprovados por unanimidade. Colocado em apreciação 
que a votação seja por aclamação, em votação e aprovado por unanimidade. Colocado 
em apreciação o nome do PDG CL João Péricles Goulart  , candidato a segundo vice 
presidente do conselho de Governadores para o ano leonístico 2013/2014, colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Colocado em apreciação o nome do PDG CL 
Cláudio Rogério Mendes  , candidato a primeiro vice presidente do conselho de 
Governadores para o ano leonístico 2013/2014, colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Colocado em apreciação o nome do PDG CL Olímpio Moritz  , candidato a 
presidente do Conselho de Governadores para o ano leonístico 2013/2014, colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. DG CL Hermann Suesenbach, presidente dos 
trabalhos, fez a aclamação dos eleitos para o ano leonístico 2013/2014 ficando  como 
Segundo Vice Presidente do Conselho de Governadores do DMLD o PDG João 
Péricles Goulart, como Primeiro  Vice Presidente do Conselho de Governadores do 
DMLD o PDG Cláudio Rogério Mendes e Presidente do Conselho de Governadores o 
PDG CL Olímpio Moritz. PCC CL  Helso  anuncia a palavra dos eleitos e que façam parte 
da mesa diretora dos trabalhos, com suas respectivas companheiras. A palavra é oferecida, 
de imediato ao PDG CL João Péricles Goulart, segundo vice presidente leito do Conselho 
de Governadores  “muito obrigado! Vocês que nos aplaudiram e apoiaram estão 
comprometidos com a nossa causa. Muito obrigado!”.  Na sequência, a palavra é oferecida 
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ao  PDG CL Cláudio Rogério Mendes , primeiro vice presidente eleito : “Queridos amigos, 
muito obrigado!Espero corresponder à expectativa de todos vocês , trabalhando pelo nosso 
múltiplo. E aproveito para lembrar a todos que daqui a dois anos estaremos aguardando a 
todos vocês em Porto Alegre, que nos encontremos novamente no ano que vem em 
Blumenau e vamos confraternizar, trabalhar e tocar para a frente. Muito obrigado a vocês 
todos!” A palavra é oferecida ao Presidente eleito PDG CL Olímpio Moritz “convida o filho 
CL Rodrigo e sua nora para que estejam a seu lado e justifica a ausência da filha; pede que 
os companheiros de Blumenau se levantem para receber o agradecimento e o aplauso da 
plenária . Agradece de modo especial aos companheiros do distrito LD-5 pelo apoio  e 
presença. Que desde que entrou no Lions pensou em fazer parte da diretoria do 
movimento e que é uma honra ser o presidente do conselho de governadores do DMLD. 
Muito obrigado! Conto com todos vocês que são a essência do leonismo!” Ato contínuo a 
palavra é oferecida ao ID Jaime Garcia Cepeda: “ cumprimenta a todos e diz que este 
momento é de uma dupla conotação  : a felicidade de ter compartilhado com todos e 
conhecer este excelente distrito , de conhecer a todos os dirigentes que, com orgulho os 
lideram e compartilhar com todos. Agradece em nome de sua esposa Anna , a 
receptividade do Cc Nilton, da PID Rosane e CL Osmar, à Sonia e Jorge Carlos Lehmann 
que os anfitrionaram  e a todos que os tem acompanhado. Muito obrigado por todas as 
atenções. È verdade que vamos contentes, muito bem impressionados com todos e com 
tudo que está fazendo o Brasil. “ Em algum lado tem um momento em que sem que ir e não 
se quer ir!”. Nossa amizade independe do tempo e do espaço. Não sei quando e nem onde, 
mas sei que muito em breve o leonismo nos levará ao reencontro. E em qualquer hora que 
nos encontremos, nossa amizade crescerá, Muito obrigado!” Ato contínuo a palavra é 
oferecida ao PDG CL Evilásio Bertoldo Conradi, Diretor geral da Convenção que agradece 
a presença de todos; que é um misto de alegria e tristeza pela despedida que se aproxima. 
Agradece ao Reinaldo que operou o som, Ao Sr Luis Bernava , proprietário do hotel e a Sra 
Claudete coordenadora pela presteza; ao CL Nestor José Ribeiro que auxiliou em todos os 
momentos. Agradece ao CC CL Kinoshita pela confiança, a colaboração da CaL Liza 
ganem e ao casal Lehmann por ter emprestado  o nome á convenção. Obrigado a todos 
pela presença” A palavra é oferecida ao CC CL Kinoshita que oferece um mimo ao casal 
Sonia e Jorge Lehmann em nome do DMLD. Agradece aos companheiros Evilásio e 
Bernadete para receberem um certificado como diretor geral da convenção, assim como ao 
Coordenador CL Nestor José ribeiro Filho, governador eleito do Distrito LD-6. Parabeniza 
os eleitos e faz um agradecimento ao Sr Almir Mulazani, fotógrafo dos CGs e Convenções 
há anos , a quem oferece um certificado  de agradecimento e reconhecimento pelos vários 
anos de trabalho e parceria. Faz a entrega de  certificados de Lions Internacional:  à PID 
CaL Rosane Vailatti, assessora de relações internacionais; ao PDG CL Valtair do Amaral 
Madalena como assessor da Visão; ao CL João Carlos Cascaes  como assessor de 
Atividades Comunitárias. Quem conduziu as plenárias da Convenção foi este maravilhoso 
colegiado, um colegiado maduro que está deixando sua marca. Obrigada “equipe poiésis!” 
Esta equipe trabalhou basicamente com duas frases, a primeira é de Kant ‘tudo que não 
puder contar como fez, não faça!’ ea outra do apóstolo Paulo ‘tudo me é lícito, mas nem 
tudo me convém!’Isto é altamente ético. Fizemos um trabalho de gestão e de ética.  Minha 
mensagem derradeira “acabei a carreira, guardei a fé! Acaba a minha gestão à frente do 
Múltiplo mas guardo minha fé no movimento leonístico. Meus sinceros agradecimentos e 
desejo sucesso constante a todos. Queremos, podemos, devemos! Quando a causa é boa, 
persistir sempre, desistir jamais!”. PCC CL Helso Weber de Oliveira declara encerrado seu 
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trabalho como Mestre de cerimônia e agradece a distinção. DG CL Hermann convida ao 
DG CL José Pacheco Palácios para  fazer a oração pelo Brasil . Pede a todos uma grande 
salva de palmas aos pavilhões e ao êxito dos trabalhos e declara encerrada a XIV 
Convenção do distrito Múltiplo LD. 
 
 
 


