
 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE 

GOVERNADORES DO DISTRITO MÚLTIPLO LD – AL 2015/2016, REALIZADA NO 
PERÍODO DE 18 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITÁ SC. 
 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, tendo como local as 

dependências do Hotel Thermas de Itá na cidade de Itá SC, às 8h30m horas teve início 

a Segunda Sessão Plenária da 1ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito 

Múltiplo LD. O PCC Helso Weber de Oliveira compôs a Mesa Diretiva dos trabalhos que 

ficou assim constituída: CC João Péricles Goulart, Presidente do Conselho de 

Governadores do Distrito Múltiplo LD; PID Edisson Karnopp, palestrante desta reunião; 

PID Rosane Teresinha Janhke; Governador do Distrito LD-8 DG Roberto Farias, 

anfitrião; Governadora do Distrito LD-1 DG Neiva Anna Genari Scalco; Governador do 

Distrito LD-2 DG Carlos Enor Lindemann; Governador do Distrito LD-3 DG Leovegildo 

Filho Costa e Silva; Governador do Distrito LD-4 DG Eusébio de Vargas Neto; 

Governador do Distrito LD-5 DG Danilo Pacheco Escaramusa; Governador do Distrito 

LD-6 DG Ademir Paulino Ferrarini; Governadora do Distrito LD-7 DG Maria Leonora 

Ribeiro Martins; Governador do Distrito LD-9 DG Mário José Antônio Salvador. 

Registrando a presença do CLEO Henrique Fabris, Presidente do Distrito LEO LD-8. Os 

primeiros e segundos Vice-Governadores já estão reunidos com seus respectivos vice-

presidentes do Conselho de Governadores. Para a mesa diretora foram ainda 

convidados o IPCC Cláudio Rogério Mendes e para a mesa de extensão os ex-

presidentes do Conselho de Governadores aos foi solicitado que ficassem de pé para 

receber os aplausos dos presentes. Finalmente para compor a mesa diretora foram 

convidados o Secretário do Distrito Múltiplo LD, CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo e 

o Tesoureiro do Distrito Múltiplo LD CL Luiz Fernando Torres Cardozo, o PDG Hermann 

Suesenbach, Vice-Presidente da AGDL e CL Leandro Sartoretto, Presidente do Lions 

Clube Itá, coordenador deste evento, completando a composição da mesa. Invocando 

a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os povos, o Presidente CC Péricles deu 

por aberta a segunda plenária da Primeira Reunião do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LD, convidando DG Leovegildo, do LD-3 para fazer a Invocação a Deus 

e solicitando o cântico da primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. Para Mestre 

de Cerimônia convidou o PCC Helso de Oliveira para receber o Medalhão e o programa 

da reunião. De imediato solicitou ao Secretário, CL Carlos Eugenio que informasse sobre 

o quórum para a realização desta reunião, o qual informou que estávamos com 100% 

de presença dos membros do CG do DM LD. O primeiro item da pauta é sobre a 

informação do Diretor Geral da XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD, PDG Idercildo 



 

 

Thomé que por motivos justificáveis não compareceu e foi representado pelo próprio 

presidente do CG, CC Péricles que informou a todos sobre a decisão tomada a respeito 

do nome de tal convenção em homenagem a um leão baluarte do leonismo não só do 

Distrito LD-1, como de todo o Múltiplo LD, no Brasil e América Latina e com atuação 

Internacional incontestável em nossa área 3, como coordenador do FOLAC há quase 

dez anos, PDG Ernesto Martin Barmann. A convenção e o seminário para governadores 

ocorrerão em Foz do Iguaçu, PR de 17 a 21 de maio de 2016, provavelmente no Hotel 

Internacional no centro de Foz. Na próxima RCG a se realizar em Caxias do Sul serão 

apresentados os detalhes de tal convenção. O Mestre de cerimônia a seguir ofereceu a 

palavra ao PCC Claudio Rigo para discorrer sobre dados estatísticos e desenvolvimento 

de lideranças por meio da internet denominado de webinar, o qual tem um mecanismo 

adequado para disseminação de informações e palestras via internet. Informou que o 

sistema facilita a participação on line de instrutores e treinandos. Nesta reunião se 

propõe aos governadores a sua utilização e que para tal tivéssemos um contrato com 

as empresas que detém a direito de uso de tal ferramenta que deveria ser contratada. 

Em termos de custo o mais sofisticado teria um valor de R$ 1.000,00 por mês que 

poderia ser utilizado por todos os distritos para seus seminários on line. Sobre 

estatística o PCC Rigo apresentou o quadro resumo desde 2008 até agosto de 2015 e 

constatou que nesse período conseguimos 1.481.000 novos associados, o que 

corresponde a um número maior do que temos hoje, somos bons em trazer novos 

associados, mas foram cancelados 1.410.000. Por isso devemos discutir por que 

perdemos tantos associados, pois nesse período perdemos mais do que temos hoje. 

Em termos de Brasil informou que para o mesmo período, trouxemos 47.000 novos e 

perdemos 42.000 associados. Não sabemos fixar nossos associados. Fez análise entre 

os múltiplos LA LB LC e LD no ano leonístico anterior. O pedido é que se reverta os 

quadros negativos que se apresentam e os governadores devem acompanhar as metas 

mês a mês. Quanto aos clubes com menos de 20 associados fez análise comparativa 

no Brasil ressaltando que clubes nessa condição não trabalham para as comunidades. 

No LD quem está com clubes abaixo de 20 associados são LD-3 com 38% de clubes 

com menos de 20 associados; o LD-6 com 37% para citar os mais negativos. Outro 

ponto apresentado pelo PCC Rigo foi a respeito dos relatórios mensais. LD8 e LD3 estão 

zerados e receberam uma calorosa salva de palmas. Sobre a mulher associada mostrou 

que 37% são mulheres e que temos um espaço de 13% para crescer, e que devemos 

chegar aos 50% de mulheres no Distrito Múltiplo LD. O LD-8 tem a maior quantidade 

percentual de mulheres, terminando sua apresentação. Mestre de Cerimônia PCC Helso 

ofereceu a palavra ao PCC Douglas de Mendonça Thompson para falar sobre GLT. O 



 

 

enfoque do PCC Douglas de Mendonça Thompson foi sobre Gestão, discorrendo diversas 

situações que ocorrem nos clubes, divisões e distritos, sobre a necessidade dos 

gestores administrarem suas áreas, usando a tecnologia da informação e a estrutura 

de Lions Clubes para tal. PDG Celito fez aparte enfatizando que novo projeto de gestão 

deve ser estabelecido para todos os distritos, tendo o CC Péricles colocado que tal 

proposta deve ser colocada no papel, devidamente estruturada para ser apreciada pelo 

Conselho. A finalidade do plano de gestão é discutir essa matéria e que o mesmo deve 

ser revisado sistematicamente, concluiu PCC Douglas de Mendonça Thompson. Ao PDG 

Iraci Dani foi dada a palavra pelo Mestre de Cerimônia PCC Helso, para discorrer sobre 

GMT que primeiramente apresentou a equipe GMT de todos os Distritos informando que 

temos uma equipe altamente qualificada e que chegou a hora da ação. Cada 

coordenador de distrito recebeu as metas e devem seguir no seu cumprimento, 

fazendo-as chegar aos clubes. O Presidente de divisão deve fazer a ligação entre o 

distrito e os clubes e deve estar presente nos clubes, trazendo os problemas e soluções 

para conhecimento. Os vice-presidentes de clubes devem participar desde já na gestão 

do clube, para acompanhar o clube e se preparar para assumir o clube. Os clubes 

devem acompanhar o que acontece no distrito e no múltiplo, envolvendo os associados, 

envolvendo os diretores de associados. Os líderes devem dar os exemplos, treinando e 

adequando as pessoas para seguir em frente. CC Péricles informou que será feito um 

intervalo de quinze minutos, devendo todos retornarem para a continuidade desta 

reunião. Ao retorno do intervalo o Mestre de cerimônia convoca o Coordenador de LCIF, 

1VCC Gobbi para sua apresentação, informando que a LCIF está neste momento sendo 

acionado para socorrer as vítimas das recentes enchentes nas regiões do sul do Brasil. 

Apresentou os coordenadores LCIF dos Distritos. Informou que a LCIF atende quatro 

pilares: visão, jovens, vítimas de catástrofes e esforços humanitários, inclusive aos 

refugiados. O quadro de doações ao LCIF foi mostrado da situação de cada distrito, 

constatado que no total foi arrecadado em 2.013 - 14 US$220.000. Em 2.014 - 15 

U$147.000, baixando sensivelmente de um ano para outro. Informou que LCIF têm 

parcerias com grandes organizações que doam o que for arrecadado, multiplicando o 

valor coletado por intermédio do Título de Companheiro Melvin Jones. Várias regras são 

adotadas pelos clubes para se conseguir tais doações, e foi lançado na presente reunião 

coleta entre os participantes de R$ 100,00, daqueles que quiserem colabora para o 

sorteio de um Título de Companheiro Melvin Jones, o que foi aceito por todos, 

encerrando sua fala. O Mestre de Cerimônia convidou o representante da Comissão de 

Credenciais para apresentar o relatório da mesma para a participação dos associados 

e delegados na Assembleia Extraordinária. A comissão ficou constituída pelos CCLL 



 

 

Vimar Capanema - Presidente, PDG Marisa Hoepers - relatora e CL Mirabeua Esquivel 

– secretário que fez a leitura da ata, que apontou um total de 94 delegados, sendo que 

PCC Rigo contestou a quantidade o que foi informado que diversos clubes estavam 

inadimplentes para com Lions Clubs International e que por esse motivo não foram 

credenciados. Mesmo assim houveram novas contestação nessa quantidade e como foi 

detectado que alguns delegados não assinaram o livro de credenciamento ou que o 

fizeram em local equivocado. Por proposição da presidência do Conselho aos 

Governadores ficou decidido que o credenciamento será reaberto por mais algum 

tempo até as 12h00m antes da convenção extraordinária iniciar, para que os 

governadores que não se credenciaram o façam e que as assinaturas do demais 

delegados sejam verificadas se estão no local correto e se os respectivos clubes 

estiverem em dia o credenciamento poderá ser feito somente nessa condição, o que foi 

aprovado até ao meio dia. Na sequência o Mestre de Cerimônia informou que o Past-

Diretor Internacional Edisson Karnopp palestrante da reunião, será apresentado pelo 

DG Mário Salvador do LD-9, o qual lembrou a todos que a liderança do PID Karnopp 

vem de longa data e que em contatos profissionais já o conhecia e que naquela época 

já lhe deu demonstração de sua atuação. Falar de Karnopp é difícil e todos o conhecem 

por isso nada mais há a dizer e pediu ao Companheiro que inicie sua fala. PID Karnopp 

fez uma reflexão de sua trajetória e disse que fez duas faculdades e que esta faculdade 

LIONS é maravilhosa e enriquecedora. Lembrou que estamos hoje no maior Distrito da 

América Latina e Caribe, o LD-8 e no maior Distrito Múltiplo LEO da mesma área 

estatutária ao dizer isso chamou a presidente Aline do DM LEO e demais jovens Lions 

LEOs presentes para virem a frente mostrando quem revigora o movimento leonístico 

colocando na lapela do CL fundador de dois novos clubes o PIN presidencial bem como 

aos demais jovens ali chamados, enfatizando que o próprio governador Dunga é um 

jovem leão e foi LEO. Aos coordenadores LCIF, GMT, GLT prestou suas justas 

homenagens. Fazendo novas considerações sobre as diferenças entre gerações, 

chamou, como exemplo, o 1VDG do Distrito LD-1 Marco Túlio Vargas, pertencente ao 

primeiro clube de nossa área, Lions Clube Curitiba Centro, que tem um jovem 

presidente e que na sua primeira atuação já inovou, criando um evento novo, 

conseguindo significativa arrecadação para o Hospital Pequeno Príncipe para aquisição 

de máquinas hospitalares. Em mensagem aos governadores sugeriu que devem 

estabelecer metas e procurar segui-las, deixando ao final de seu mandato a 

continuidade do leonismo como seu legado mais importante. CC Péricles entregou ao 

palestrante, em agradecimento, um mimo como forma de seu reconhecimento pela 

grande motivação que sempre nos traz. CC Péricles interrompeu a sessão para almoço 



 

 

informando que a Primeira Reunião do Conselho de Governadores continuará durante 

a convenção extraordinária que será iniciada no período da tarde. Dando continuidade 

à reunião, às 14h00m, do CG, o Mestre de Cerimônia convocou a Comissão de 

Credenciais para reapresentação do seu parecer que foi lida pelo relator já mencionado, 

CL Mirabeau, que mostrou o seguinte resultado de delegados por distrito: LD-1 Natos: 

5, Delegados efetivos: 8; LD-2 Natos: 2, Delegados efetivos: 4; D-3 Natos: 6, 

Delegados efetivos: 14; LD-4 Natos: 4, Delegados efetivos: 7; LD-5 Natos: 7, 

Delegados efetivos:11  ; LD-6 Natos:4  , Delegados efetivos:1 ; LD-7 Natos: 4, 

Delegados efetivos:3 ; LD-8 Natos: 7, Delegados efetivos:9 ; LD-9 Natos: 2, Delegados 

efetivos:2  ; Totais: Natos: 41, Delegados efetivos: 59, totalizando 100 delegados com 

direito a voto. CC Péricles solicitou a verificação de quórum e se constatou que nem 

todos os membros deliberativos do CG estavam presentes e interrompeu a reunião. 

Nesse intervalo as Companheiras Leão presentes, junto com demais Companheiros 

adentraram o recinto cantando “Amigos para Sempre” e invocando o nome da 

Candidata Rosane Teresinha Jahnke, que foi muito aplaudida. Ao reiniciar os trabalhos 

CC Péricles informou que foi pego de surpresa pela homenagem feita à candidata 

Rosane e que tão merecida homenagem representa a força da mulher brasileira que 

vai brilhar à frente de Lions Clubs International. Prosseguindo e detectando que já havia 

quórum voltou ao assunto apresentado pela Comissão de Credenciais, colocando o 

assunto em discussão, não havendo manifestação colocou o parecer em votação que 

foi aprovado por unanimidade do Conselho de Governadores para homologação da 

Convenção Extraordinária. Mestre de Cerimonia chamou a Comissão de Indicações para 

apresentar seu relatório para o Conselho de Governadores. A Comissão composta por 

PDG Lisa, PDG Ester Giraldi e PDG Valtair Madalena, informou tendo recebido uma 

indicação do Distrito LD-5 para conceder o endosso para a candidatura de PID Rosane 

Teresinha Janke para concorrer às eleições para os cargos de Segunda e Terceira Vice-

Presidente de Lions Clubs International, tendo como justificativa que o endosso anterior 

já concedido foi para ela se candidatar especificamente ao cargo de Segunda Vice-

Presidente Internacional e como na última Convenção Internacional realizada no Havaí, 

foi criado o cargo de Terceiro Vice-Presidente é necessário convalidar seu endosso para 

Segunda Vice-Presidente assim como para o cargo de Terceira Vice-Presidente para 

que ela possa se submeter à candidatura de ambos os cargos na próxima eleição de 

Lions Clubs International em 2016 no Japão. Colocado em discussão o parecer da ata. 

Manifestou-se o PDG Sidinei Aragon dos Santos que solicita a leitura integral, o que foi 

feito, conforme consta no livro de atas da Comissão de Indicações pela PDG Ester. CC 

Péricles coloca novamente em discussão a ata e após algumas manifestações por 



 

 

questões de ordem levantadas pela PDG Marisa e pelo PCC Jorge Carlos Lehmann, o 

Presidente do Conselho de Governadores suspendeu os trabalhos da Primeira Reunião 

do CG e fez a abertura dos trabalhos da Convenção Extraordinária especialmente 

convocada para o dia de hoje, conforme ata específica. Às 15horas e 30 minutos, após 

o término da Convenção Extraordinária o CC Péricles reabre os trabalhos da Primeira 

Reunião do Conselho de Governadores. Solicitou ao PCC Claudio Rigo que nos 

informasse sobre expedientes que serão endereçados ao Presidente Internacional, IP 

Dr. Jitsuhiro Yamada. Usando da palavra PCC Rigo informou que está sendo preparada 

uma segunda carta convite ao IP, assinado agora pelo Conselho de Governadores, seu 

Presidente e Governadores e também pelos dois Past-Diretores Internacional, para que 

o mesmo seja o Orador Oficial do Distrito Múltiplo LD a ser realizado em Foz do Iguaçu 

em 20 e 21 de maio de 2016. O outro expediente é sobre o endosso da candidatura da 

PID Rosane, que não concorreria a Segunda Vice no Japão, por compromisso assumido 

que, se houvesse uma candidata mulher, ela não concorreria. Da mesma forma, como 

Terceira Vice no Japão ela também não concorreria, por existir um candidato da Coreia 

que tem apoio de toda aquela região que o apoia. O expediente informa que o Distrito 

Múltiplo LD ficou frustrado, mesmo sendo o maior distrito da área 3, por não ter 

conseguido a indicação de sua candidata e solicita apoio do IP Yamada e dos demais 

líderes internacionais para sua candidatura a Terceira Vice-Presidente na Convenção do 

Centenário a se realizar em Chicago US em 2017. A PID Rosane ainda se manifestou 

informando que após a escolha do apoio aos novos líderes indicados, o IP Yamada, 

telefonicamente, conversou com ela e informou que não puderam escolher a área três 

porque não havia união por aqui, o que foi rebatido informando que como em outras 

áreas o Brasil está com quatro regiões autônomas e que quando for a vez da área 3, 

queremos que o Distrito Múltiplo seja a vez do LD, porque merece. O Mestre de 

Cerimônia passou a palavra ao IPDG Claudio Mendes, que fez a entrega de premiações 

recebidas após o término de seu mandato ao LD-4 e LD-9 de medalha pela fundação 

de clubes aos Past-Governadores dos respectivos Distritos. O Governador do LD-2 foi 

convidado a receber o certificado de Leão do Ano pelo Distrito Múltiplo LD, em nome 

do CL Ditter daquele distrito, reconhecido por Lions Internacional. Chamando também 

o e IPDG Paulo Roberto Mafessoni, IPDG Fátima Simionato Santos para receber a 

medalha, o PIN e comenda do IPCC Claudio Mendes. A IPDG Fátima, retribuindo ao 

IPCC Cláudio Mendes entregou-lhe uma Medalha de Mérito em reconhecimento ao seu 

trabalho desenvolvido no ano leonístico anterior. Finalmente o IPDG Claudio Mendes 

entregou à PDG Alda Maria Mendes sua última honraria de seu ano, entregando-lhe 

também a medalha, PIN e comenda. Ao IPDG Alberto Gonçalves de Souza foi entregue 



 

 

a mesma lembrança entregue aos demais governadores durante a Convenção de Porto 

Alegre.  Ao CL Paulo Benach será entregue por intermédio do IPDG Evilásio Bertoldo 

Conradi do LD-6 o agradecimento de seu trabalho nesses anos todos. Mestre de 

Cerimônia chamou a CLEO Aline, Presidente do Distrito Múltiplo LEO LD, que descreveu 

suas atividades nos dez anos como LEO, seu lema, “Conhecer para Amar Servir para 

Liderar” é uma parte do desenvolvimento do Distrito Múltiplo LD. Apresentou seu 

gabinete com nove distritos e 173 LEOs clubes 2386 Associados, tendo como Vice-

Presidente o CLEO Miguel, como Secretário CLEO Nicolas, o CLEO André Segundo 

Tesoureiro e PDG Eugenio que é a ponta de ligação entre LEO e LIONS. PDG Eugenio 

Schoefer tomou um aparte para informar que foi LEO desde 1980 e que devemos 

investir muito nos jovens e nada melhor que investir nos LEOs clubes. CLEO Aline 

apresentou a metodologia de trabalho com compartilhamento entre os 9 distritos. 

Compartilhamento até entre os quatro múltiplos do Brasil é também considerado. O 

site www.dmleold.org é o site. O pedido feito é que os Lions abram suas portas para 

os LEOs, pois ela acredita ser presente, mas que o movimento LEO é o futuro do Lions, 

sendo efusivamente aplaudida ao final. CC Péricles agradeceu a Presidente Aline e 

informou que Ponta Grossa deverá ter dois novos LEOS clubes, apresentando CL Acir, 

que está trabalhando para tal. Nesse instante foi feito novo intervalo de quinze minutos, 

ficando suspensa a reunião. No retorno, com a abertura da continuação da reunião do 

Conselho de Governadores foi chamada a Comissão de Moções para apresentar seu 

relatório, composto pelos governadores DG Carlos Enor Lindemann, DG Danilo Pacheco 

Escaramusa e DG Ademir Paulino Ferrarini, que apresentou moção do centenário da 

Comissão de Comemoração do Centenário de Lions Clubs, composta pelo PCC Helso, 

PCC Rigo e PDG Marisa, CaL Joice e CaL Ligia, para criação de selo comemorativo junto 

aos Correios. A Comissão propôs e foi aprovado pelo Conselho de Governadores que a 

moção deve ser encaminhada aos Coordenadores do Centenário dos Distritos para 

divulgarem a proposta nos clubes de seus distritos e que seja formada uma comissão 

para reivindicar junto aos Correios a isenção de valores para o Lions e que seja 

encaminhada para a segunda RCG para nova apreciação. Na sequência O Mestre de 

Cerimonia deu a palavra para a Comissão de Estatutos e Regulamentos, composta pelos 

governadores DG Neiva Genari Scalco, DG Carlos Enor Lindemann e DG Maria Leonora 

Ribeiro Martins, que nada havendo a tratar apenas leu o relatório que foi aprovado. Na 

ordem foi chamada a Comissão de Finanças, composta por DG Leovegildo Filho Costa 

e Silva, DG Danilo Pacheco Escaramusa e DG Mário José Antônio Salvador que 

analisaram o balanço geral do DM LD 2014 2015, os documentos comprobatórios do 

exercício findo em 30/06/2015 que aprovam por unanimidade as contas e analisaram 



 

 

também as contas da convenção anterior, de maio de 2015 que apresentou um 

superávit de R$ 9.166.62 para ser entregue ao Presidente do CG DM LD por meio de 

cheque 009 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, que foram aprovados por 

unanimidade da Comissão. Foram também examinados o LEO LD, que deixa de emitir 

parecer tendo em vista que a documentação apresentada se refere a exercícios 

anteriores 2013 2014 e anteriores. PCC Claudio Rigo falou sobre o fundo de campanha 

solicitando sua prestação de contas. CL Cilo respondendo informou que R$ 39.827.66 

foi recebido, tendo arrecadado mais R$ 31.402.04 e gastos R$ 65.435.71 sobrou R$ 

5.793,59. PCC Jorge Carlos Lehmann informa que não entendeu nada pois tudo foi 

misturado e que faltou o parecer do conselho fiscal. Tendo em vista tal comentário a 

Presidência do CG, CC Péricles, sugeriu que os documentos sejam encaminhados ao 

Conselho Fiscal. PCC Jorge Carlos Lehmann, sobre as contas da campanha deve ser 

feita uma prestação de contas e submetida ao conselho fiscal. CC Péricles sugere que 

as contas sejam encaminhadas ao Conselho Fiscal. CL Valmor José Salami informou 

que recebeu todas as contas e entendeu que estão corretas e que a Comissão de 

Finanças do CG aprovou as contas, mas se ela entender que deve ser enviada ao 

Conselho Fiscal, fica sem efeito ou ad referendum do Conselho Fiscal. DG Danilo do LD-

5, a título de contribuição informou que a Comissão de Finanças deve apreciar, enviar 

ao Conselho Fiscal e se aprovar submeter ao Conselho de Governadores e este 

submeter à próxima convenção a quem compete em última instância sua aprovação, 

de forma separada para cada conta. PDG Valtair Madalena por ser integrante do 

gabinete da gestão 2014 2015 e membro titular do Conselho Fiscal 2015 2016, se 

abstém de votar sobre essa matéria. PDG Celito informou que, na reunião do CG em 

maio último, foi sugerido que as contas fossem apresentadas de forma separada e que 

as contas dependem de um parecer do Conselho Fiscal e que como membro suplente 

do Conselho Fiscal não recebeu nenhuma convocação, o que teria que ocorrer 

previamente a esta reunião. PCC Rigo está de pleno acordo que as contas não podem 

ser apreciadas antes de previa análise por parte do Conselho Fiscal. IPCC Claudio 

Mendes gostaria que as contas fossem analisadas previamente pelo Conselho Fiscal. 

PCC Jorge Carlos Lehmann considerou que antes as contas eram analisadas 

trimestralmente, mas agora seria analisada anualmente passando ao Conselho Fiscal e 

depois ao Conselho de Governadores. CC Péricles deu a palavra ao DG Leovegildo 

informando que o trabalho vai ser encaminhado ao Conselho Fiscal e depois na próxima 

reunião será submetido ao CG. Afirmou ainda que será entregue ao Tesoureiro CL 

Cardozo o cheque mencionado. A Comissão fará um aditivo à ata encaminhando para 

parecer do Conselho Fiscal. CC Péricles após emitir instruções para colocar em votação 



 

 

comentou que existem no DM LD dois órgãos que se sobrepõem, a Comissão de 

Finanças e Auditoria, composta por três governadores do DM LD e o Conselho Fiscal do 

DM LD composta por 3 membros titulares e 3 membros suplentes atualmente todos 

PDGs. DG Danilo ainda comentou que de acordo com a legislação brasileira a 

fiscalização das contas deve ser feita por pelo menos três membros, bastando que o 

ato jurídico seja perfeito e que o estatuto atual não está adequado, gerando essa 

confusão. Após algumas outras manifestações a respeito ficou decido que as contas 

serão encaminhadas ao conselho fiscal e que o cheque não será recebido pela atual 

gestão. PCC Rigo tentando acalmar os nervos pediu que a votação seja feita. CC Péricles 

fez a votação entre os membros deliberativos do Conselho de Governadores do DM LD 

2015 2016 com a proposição que as contas e comprovantes fossem encaminhadas ao 

Conselho Fiscal 2015 2016, com a substituição de seu titular do PDG Valtair e que o 

cheque do saldo apresentado fosse entregue ao Tesoureiro do DM LD, CL Luiz Fernando 

Torres Cardozo para depósito na conta corrente do DM LD. A votação foi nominal e 

todos os governadores concordaram encerrando a questão. Dando continuidade à 

reunião o Mestre de Cerimônia chamou o CL Tesoureiro Luiz Fernando Torres Cardozo 

para fazer a apresentação da previsão orçamentária do DM LD 2015 2016. O orçamento 

do primeiro semestre do DM LD foi entregue aos governadores e que foi mostrado. Os 

boletos foram enviados para cada governador com vencimento 30/09/2015. A receita 

estimada com a arrecadação pelos Distritos é de R$ 67.407,50, distribuída 

proporcionalmente a cada um para o primeiro semestre. A arrecadação estimada anual 

é de R$ 131.965,00. Foi mostrada a distribuição das despesas por rubrica. Atualmente 

só foram consideradas duas despesas desse orçamento: R$3.275,16 despesas da 

Presidência e R$ 4.754,70 pela confecção dos PINs da gestão. A contabilidade está 

sendo feita por escritório em Curitiba. O Saldo anual do orçamento anual atual é de R$ 

123.935,14. Alguns pagamentos foram feitos para a gestão anterior que deixou os 

recursos, como da sede de Itajaí e outras da gestão anterior do DM LD. A previsão 

orçamentária foi colocada em votação tendo sido aprovada. Em sequência foi dada 

palavra ao PDG Herrmann Suesenbach, Vice-Presidente da AGDL - Associação dos 

Governadores dos Distritos Múltiplos L que em nome do Presidente Clóvis da 

necessidade do fortalecimento da AGDL que é representação do Lions no Brasil, no 

momento a presidência está com o LB depois vai para LA e em 2017 virá para o DM 

LD. Solicitou dos governadores atuais e passados e aos vices seu envolvimento para, 

na medida possível, engajar-se como novos associados da AGDL fazendo sua inscrição 

como associados e que em cada distrito deve ter um coordenador para se fazer em 

Caxias do Sul, na próxima reunião do CG DM LD um encontro da AGDL com a ajuda de 



 

 

alguns companheiros trazendo brindes como se fazia no tempo do CL Bine e CaL Zizinha 

para tal. Depois de uma turbulência hoje a AGDL está equacionada e o site da instituição 

nos dá possibilidades de interação completa. Nosso envolvimento é porque acreditamos 

nessa instituição para que tenhamos uma representação forte do Lions no Brasil como 

era antes mesmo tendo quatro nações Lions no Brasil. PDG Hermmann apresentou-se 

também como Coordenador para o FOLAC do Uruguai e se coloca à disposição dos 

governadores e associados e que precisa ter uma posição dos distritos sobre quantos 

governadores e equipe irão ao Uruguai em janeiro próximo. De acordo com Leon Jose 

Maria Torro do Uruguai atualmente o FOLAC está com 598 inscritos sendo 177 do Brasil, 

da esperada 1200 inscrições. As pessoas estão indo de carro, aéreo ou em excursões, 

afirmando que em sua opinião quem vai ao primeiro FOLAC não deixa mais de ir aos 

seguintes. As inscrições devem ser feitas somente pelo site ao preço de US$ 200.00 e 

mais uma diária de hotel de US$ 130.00. Ainda, pedindo licença, ao final fez a entrega 

ao CL Carlos Eugenio de uma placa entregue pelo PDG Domingos, Past-Presidente da 

AGDL e agora fazendo chegar às suas mãos, contendo o agradecimento da AGDL pelos 

relevantes serviços prestados desejando-lhe longa vida. Usando da palavra CL Carlos 

Eugenio agradeceu aos PDGs que fizeram nesse ano leonístico uma verdadeira 

revolução na AGDL, com suas participações e atualização do banco de dados 

desenvolvido, colocando-se sempre à disposição. O Mestre de Cerimônia chama agora 

os assessores previamente inscritos com dez minutos para cada apresentação, 

chamando em primeiro lugar CaL Alfa Teixeira Assessora de Gestão Ambiental que vem 

solicitar um ajuda para que realizem até junho 2018 o desafio do centenário de LCI, 

pois a partir de recomendações de LCI os clubes devem promover o bem-estar das 

comunidades para viver em consonância com a natureza.  São quatro campanhas até 

junho 2018: juventude, visão, fome e ambiente. Se pede a consciência a ser 

desenvolvida nas pessoas. Foi preparado e enviado a cada governador, as orientações 

da Assessoria, que junto com os coordenadores de cada estado devem passar aos 

assessores distritais e aos presidentes de região e deste para as divisões e clubes. A 

educação ambiental voltada para preservação ambiental deve ser dirigida aos jovens, 

são sete temas a serem desenvolvidos, com exemplos do que se pode fazer. Na parte 

do atendimento as leis da água, foi detalhado toda a legislação sobre recursos hídricos 

e os comitês de estudos hídricos e o Lions deve participar pois em muitos locais esses 

espaços estão vazios. Sobre concurso fotografia do meio ambiente deve haver o 

envolvimento dos LEOs assim que estiver detalhado será informado no site. De 

imediato chamado o PDG Sidinei Aragon dos Santos, Assessor do Banco de Alimentos, 

que discorreu sobre o desafio do centenário de Lions Clubs International para beneficiar 



 

 

100 milhões de pessoas na área de jovens visão meio ambiente e 25 milhões no 

combate a fome, até junho 2018. A estatística feita pelo Banco de Alimentos de Porto 

Alegre calculou que se consegue alimentar uma grande quantidade por meio de doações 

e que o banco de alimentos se mostra conveniente para essa conquista. O Projeto está 

se espalhando pelo Brasil todo, não só na região sul, mas no Rio de Janeiro e Curitiba 

e novos bancos no LD-4, sempre envolvendo a comunidade e parcerias com a logística 

minimizando custo do transporte para deixar mais perto das necessidades. O clique 

alimentos é outra forma de se conseguir que uma empresa poderá fornecer um quilo 

para cada clique e já foi conseguido 4 (quatro) milhões de quilos por meio deste 

sistema. No site estão os passos a serem seguidos. A próxima Assessora foi CaL Ilze 

Boulouver, de Instrução Leonística para reiterar aos governadores para participarem 

desse concurso com seus Lions Clubes e associados. A leitura de um texto sobre o Lions 

leva aos associados um conhecimento imenso sobre o Lions e pede aos governadores 

que levem as informações sobre o concurso a todos. Na sequência chamado a CaL Dora 

e PDG Marisa para falar sobre o grupo “Amigas para Sempre” informando que foram 

efetuados dois depósitos da contribuição do primeiro semestre para levar adiante a 

candidatura para PID Rosane no caminho da Vice-Presidente Internacional, informou 

que o grupo está aberto a novas adesões e que todo contribuição é muito bem-vinda e 

não só com palavras daremos a demonstração da nossa vontade de vê-la nos 

representando. PDG Marisa solicitou aos governadores que levem a prestação das 

contas das arrecadações. A próxima chamada foi a CaL Rosi sobre a Revista LION, 

informando que fez contatos com Norma da editora, e que estabeleceu normas para a 

edição. O procedimento é que a editora encaminha em PDF a revista a ser impressa 

para CaL Rosi e ela encaminha o arquivo aos Governadores pedindo que em dois dias 

cada um deles dê o retorno pelo menos sobre o conteúdo de seu distrito para eventuais 

acertos e correções para repasse das informações para impressão. A revista atual online 

tem uma formatação pesada e deverá ter diagramação mais adequada para web. A 

revista terá também os dirigentes do LC, que tem sua revista própria, gerando custos 

ou diminuição de espaço. Sobre o envio de material para publicação do clube deve ser 

feito diretamente à editora Norma com cópia para a Assessora Rosi e esta deve passar 

à editora. PCC Olimpio Moritz questionou se a revista seria feita online e como ficaria a 

responsabilidade pelos custos que seriam bem menores. CC João Péricles Goulart 

informou que sobre esse assunto, até a reunião do CG de Caxias a CaL Rosi deve 

apresentar informações para decisões que serão tomadas pelo Conselho de 

Governadores a ser realizada naquela ocasião e que no momento não gostaria de se 

adiantar sobre o que está em estudo. DG Dunga diz que a competência do DM LD deve 



 

 

ser respeitada e que se deve evitar que o envio das matérias de nosso interesse e que 

não seja publicada, tendo recebido da CaL Rosi a informação que que a versão on line 

será gratuita devendo apenas se ter a editoração. Colocada em votação e aprovado 

que a CaL Rosi se encarrega de coletar as matérias junto aos governadores de todos 

os distritos do LD e que, a partir de agora, vale esse encaminhamento dela à editora, 

sendo que amanhã já teremos essa comunicação no próprio site do Distrito Múltiplo 

LD. CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo, Assessor de Informática, informou que o LD 

OnLine - Informativo do Distrito Múltiplo LD é distribuído para todos os e-mails 

cadastrados, para os associados do LD que têm o registro de seu e-mail no cadastro 

do LCI e que tal informação vai chegar a todos esses destinos, devendo haver sempre 

o reforço dos Governadores para com seus clubes. Na sequência CC João Péricles 

Goulart disponibilizou a palavra aos governadores para que em cinco minutos façam 

suas considerações finais, tendo cedida a palavra ao DG Danilo, enfatizando que 

devemos agilizar as decisões aqui tomadas e usando as ferramentas do LCI, treinando 

e usando a estrutura. Devendo as decisões serem levadas a todos imediatamente. Os 

governadores devem utilizar mais as reuniões do comitê consultivo do governador - 

RCC - dando mais força para os presidentes de divisão e região. Devemos utilizar mais 

o conhecimento sendo até autodidata para tal. O Mestre de Cerimônia encerra seu 

trabalho na maestria de cerimônia, agradecendo e devolve o medalhão, tendo o CC 

Péricles informado que feito o sorteio de mais um Companheiro Melvin Jones com o 

auxílio do PID Edisson Karnopp, anunciado pela PID Rosane, indicou o vencedor do 

sorteio como sendo IPCC Claudio Mendes que agora passa a ser MJF progressivo. Ato 

seguinte o Presidente do Conselho de Governadores João Péricles Goulart agradeceu a 

Jessica, funcionária do Hotel sua dedicação para o sucesso da reunião informando que 

ela não mediu esforços para atender a todas as necessidades para o sucesso da reunião 

e da Assembleia Geral Extraordinária. Aos governadores informou que as pedras estão 

espalhadas pelo caminho, mas que as flores do sucesso surgirão no final de nossa 

caminhada pelo DM LD. Ao Governador Dunga os agradecimentos pelos esforços por 

ter sido anfitrião de nosso evento. Afirmou que nós vamos mudar e que vamos mudar 

para o bem do leonismo, e que vamos continuar lutando para a candidatura de PID 

Rosane que é a candidata do DM LD. Encerrando os trabalhos foi pedido que o DG 

Eusébio Vargas Neto conduzisse a oração pelo Brasil, que foi entoada em uníssono por 

todos os presentes e ao final o presidente solicitou e foi atendido por todos que se 

desse uma grande salva de palmas para o encerramento da segunda sessão plenária 

da Primeira Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD. O Presidente 

do Conselho de Governadores João Péricles Goulart solicitou para que eu, Secretário 



 

 

do Distrito Múltiplo LD, CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo, lavrasse a presente Ata, 

que segue devidamente assinada pelo Presidente e por mim, Secretário.  

 

Itá/SC, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quinze.  

 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo,  

Secretário do CG DM-LD  

 

 

CC João Péricles Goulart, 

Presidente do CG DM-LD 

 


