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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO 

DISTRITO MÚLTIPLO LD – AL 2015/2016, REALIZADA NO DIA 19/02/2016 EM CAXIAS DO SUL RS 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, tendo como local as dependências do 

Personal Royal Hotel, sito à Rua Garibaldi, 153 - Pio X, em Caxias do Sul RS, às 8 horas e 30 minutos 

teve início a primeira sessão plenária da 2ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo 

LD. O PCC Helso Weber de Oliveira compôs a Mesa Diretora que ficou assim constituída: CC João Péricles 

Goulart, Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD; PCC Claudio Miessa Rigo, 

orador oficial desta reunião; PID Edisson Karnopp, Diretor Internacional 2010-2012; PID Rosane 

Teresinha Janhke Diretora Internacional 2008-2010; Governadora do Distrito LD-7 DG Maria Leonora 

Ribeiro Martins - anfitriã; Governadora do Distrito LD-1 DG Neiva Anna Genari Scalco, ausente por motivo 

de saúde; Governadores do ano já em pe’, do Distrito LD-2 DG Carlos Enor Lindemann e CaL Marlete; 

Governador do Distrito LD-3 DG Leovegildo Filho Costa e Silva e DM Eluza; Governador do Distrito LD-4 

DG Eusébio de Vargas Neto e CaL Tânia Maria; Governador do Distrito LD-5 DG Danilo Pacheco 

Escaramusa e CaL Maria Izabel; Governador do Distrito LD-6 DG Ademir Paulino Ferrarini e CaL Maria 

Alice; Governador do Distrito LD-8 DG Roberto Farias (Dunga) e CaL Samelli ausentes nesta sessão de 

abertura por motivo de saúde; Governador do Distrito LD-9 DG Mário José Antônio Salvador e CaL Maria 

Iria. Para a mesa de extensão foi convidado também IPCC Claudio Rogério Mendes ainda ausente nesta 

sessão de abertura e os Primeiros Vice-Governadores e seus cônjuges. Foi solicitado que ficassem de pé 

para serem identificados: 1VDG Marco Tulio Vargas do LD-1; 1VDG Márcia Ester Castro Pilger e PDG 

Sérgio do LD-2; 1VDG Marilene Tomkoski de Oliveira e o próprio PCC Helso do LD-3; 1VDG Sérgio Luiz 

Dal Piva e DM Gema do LD-4; 1VDG Luciana Maria De Abreu Bernardino e CL Célio José do LD-5; PCC 

Jorge Carlos Lehmann e DM Sonia do LD-6;  1VDG Maria De Lourdes Schardong Gobbi e 2VCC Luiz 

Roberto do LD-7; 1VDG Irma Gross Casagrande e CL Vilson do LD-8; 1VDG Luiz Ângelo Cirimbelli e CaL 

Maria Salete do LD-9; 2VDG Waldir Wessler e DM Albertina do LD-1; 2VDG Jardel Da Motta Pacheco e 

CaL Fernanda do LD-2; 2VDG Paulo José Almeida e CaL Ana do LD-3; 2VDG Domingos Plínio Klein e DM 

Marli do LD-4; 2VDG Paulo Roberto Maurici e Cal Ligia Maria do LD-5; 2VDG Wolney Cesar Rubin e CaL 

Ivan do LD-6; 2VDG Renato Carlos De Souza e DM Jozeli do LD-7; 2VDG Etelvino Luiz Festa e DM Helenir 

do LD-8; 2VDG Donato Moro e DM Ivone do LD-9. Continuando a formação da mesa diretora na sequência 

ainda foram chamados para a mesa de extensão os ex-presidentes do Conselho de Governadores aos 

quase foi solicitado que ficassem de pé para receber os aplausos dos presentes. Em continuidade, na 

mesa diretora de extensão convidados os Coordenadores do Múltiplo LD LCIF, 2VCC Luiz Roberto Gobbi; 

GMT PDG Iraci Antônio Dani e CaL Maria Clara; GLT PCC Douglas de Mendonça Thompson; na mesa 

principal foram também chamados o Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Governadores do DM LD 

1VCC Ari Galera e CaL Sandra; o Segundo Vice-Presidente do Conselho de Governadores do DM LD 2VCC 

Luiz Roberto Gobbi e 1VDG Maria de Lourdes. Ainda foram chamados o Secretário do Conselho de 

Governadores do DM LD, CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo e o Tesoureiro CL Luiz Fernando Torres 

Cardozo, CaL Marlene Pacheco Presidente do Lions Clube Caxias Forqueta e o Coordenador deste evento 

CL Pedro Serafim, do mesmo clube. Após a formação da mesa, o Presidente CC Péricles, assumindo seu 

papel, invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os povos declarou aberto os trabalhos da 

primeira sessão plenária da Segunda Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para 

o Ano Leonístico 2015 2016. Convidou de imediato o Companheiro DG Roberto Dunga, Governador do 

Distrito LD-8, para fazer a Invocação a Deus, o que foi feito com todos em pé e na sequência convidou 

a todos para cantar a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira, o que ocorreu com bastante 

entusiasmo amplificada pelo serviço de som. Designou o PCC Helso Weber de Oliveira para Mestre de 

Cerimônia da sessão, tendo o mesmo recebido o medalhão da função sob aplausos dos presentes. 

Agradecendo a designação, de imediato convidou o CL Secretário Carlos Eugenio para fazer a verificação 
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de quórum, que relatou apenas a ausência, por motivo justificável de doença da Governadora do LD-1, 

estando todos os demais membros deliberativos presente. Na sequência foi dada a palavra ao CL Pedro 

Serafim Coordenador do Evento para seu pronunciamento, que instruiu a todos sobre os aspectos 

organizacionais e de logística que serão necessários no dia de hoje para os eventos de confraternização 

já informados. Foi solicitado aos primeiros Vice-governadores que acompanhem o 1VCC Ari Galera para 

uma reunião específica do colegiado 2016 2017 que será realizada em outra sala. PCC Helso entregou, 

oferecido pela Brasipla, uma agenda para os dirigentes. Solicitou ao Secretário que o mesmo fizesse a 

distribuição dos processos às comissões e prestasse informações da secretaria. Da Secretaria foi relatado 

que recebeu toda a documentação do Past-secretário da gestão anterior e parte dela entregue para 

arquivamento na sede do DM LD em Itajaí, elaborou as convocações das reuniões e suas atas, tendo 

contratado empresa LOCAWEB para distribuição de 30.000 email enviados. Foi criado o espaço dos 

Assessores do DM LD, junto com a Assessoria de Informática, com mais de 115 páginas de acesso, e 

uma área não pública acessada com login e senha a 25 documentos restritos a todos os dirigentes 

leonísticos, além de contabilizar as correspondências enviadas tendo sido aprovado o relatório pelo CG 

DM LD. A seguir foi chamado o Tesoureiro, CL Luiz Fernando para apresentação da sua pasta. Sobre o 

comportamento orçamentário 2015 2016, no 1º. semestre um total de arrecadação foi de R$ 65.155,00 

de taxas distritais, tendo apenas um distrito contribuído com valor menor ao faturado. As despesas do 

fundo administrativo R$ 19,801,00; fundo de reuniões do CG R$10.223,00 fundo de convenção 

Internacional de R$ 5.422,97, totalizando R$ 35.447,56 tendo disponibilidade de despesas para o 

segundo semestre de R$ 96.517,44. Quanto a posição patrimonial, iniciamos com R$ 92854,87 de 

disponibilidade que chegou a 122.132,68 em 31/12/2015, tendo sido pago à gestão atual R$ 4.120,00, 

permanecendo o mesmo imobilizado de R$ 36.880,00. O Passivo, no item fundo de campanha iniciamos 

o ano com R$ 5.793,99 e chegamos a 21.008,01 em 31/12/2015. Nos itens de Marcas e divulgação 

tínhamos R$ 24.800,00 e chegamos a 6.250,00 em 31/12/2015, tendo sido entregues 7 marcas para os 

diversos distritos. O patrimônio líquido em 31/12/2015 era de R$ 131.754,67. Quanto a fundo de 

campanha foi mostrado que os repasses neste AL foram de R$ 4.925,96 + 5.146,52 e + 16.531,48 para 

cobrir despesas do período e arrecadados outros valores que tornaram a disponibilidade em 16/02/2016 

de R$ 28.226,53. Os demonstrativos foram colocados em discussão e em votação e será analisada pelo 

conselho fiscal, tendo sido aprovado preliminarmente para encaminhamento ao Conselho Fiscal. PCC 

Helso chama agora os assessores inscritos com 15 dias de antecedência, dando o tempo de 15 minutos 

a cada um, informando que as palestras serão disponibilizadas no site do DM LD: 

http://www.lions.org.br/multiplold/2015_2016/index.htm#assessorias2rcg, chamando inicialmente CL 

Olli Omar Almeida que discorreu sobre a Assessoria de Planejamento Familiar, desde os inícios dos 

tempos e que a assessoria fez diversas parcerias com universidades para conscientizar jovens através 

de palestra a centro universitários e empresas, sobre todos os aspectos da sexologia humana tanto 

reprodutiva como preventiva e de como evitar as doenças sexualmente transmitidas, tendo um protocolo 

desenvolvido com as entidades parceiras para conduzir as palestras, para públicos desde para crianças 

até para a terceira idade. Foram, em 2015, 188 mil pessoas envolvidas que reproduziram esse conteúdo 

para 2 pessoas a mais, em média, abrangendo, portanto, mais de 500 mil pessoas. A seguir o Assessora 

de Gestão Ambiental, CaL Alpha da Rosa Teixeira, discorreu sobre “Ar e seu aquecimento”, mostrando o 

que o Brasil está fazendo na participação internacional, tendo participado do COP21 que visa construir 

um novo acordo entre países para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, diminuindo o 

aquecimento do globo e limitando como consequência, o aumento da temperatura em 2º C até 2100. 

Foi informado pelo CL Carlos Eugenio que uma das formas dos clubes agregarem valor à gestão do meio 

ambiente seria a de participar de programa instituído pelas Nações Unidas do Pacto Global, do qual 

apenas o  Lions Clube Curitiba Batel é o ÚNICO Lions Clube totalmente em dia, neste momento, no 

mundo, a elaborar e disponibilizar no prazo regulamentar o relatório COE, ou seja o RELATÓRIO DE 

http://www.lions.org.br/multiplold/2015_2016/index.htm#assessorias2rcg


 

 

P
ág

in
a3

 

COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO AO PACTO GLOBAL – COE - Communication on Engagement em 2015, 

juntamente com incontáveis organizações públicas ou privadas signatárias do Pacto Global, que farão a 

diferença, em futuro próximo, no que se relaciona com DIREITOS HUMANOS, TRABALHO, MEIO 

AMBIENTE E CONTRA A CORRUPÇÃO, princípios básicos Do Pacto Global e dos dez princípio básicos. Na 

Assessoria de acampamento e intercâmbio Juvenil a PDG Liu Un Rigo relatou as atividades em 

andamento, sendo que foi desenvolvido o site no domínio dos Lions Clubes no Brasil, 

http://www.lions.org.br/multiplold/assessorias/acampamentos/index.htm, tendo DG Carlos Lindemann, 

sugerido que todos os distritos participem mais ativamente do programa tanto para receber como para 

enviar intercambistas. A seguir o Presidente do CG João Péricles tomando a palavra para assuntos 

importantes e atuais, informou que recebeu correspondência de LCI enviando certificados de apreciação 

do Presidente Internacional, chamando IPCC Claudio Mendes para receber o seu certificado e o dos nove 

governadores do seu Ano Leonístico. Sobre o marco Leonistico informou que alguns clubes do RS e PR 

receberam o marco e LCI não enviará novas remessas antes da prestação de contas do que foi feito e 

caso não haja a respectiva prestação, o clube deverá ressarcir LCI dos valores pagos. Sobre o Concurso 

Leones Adelante o Presidente informou que os distritos têm até 15 de maio para enviar suas sugestões 

de clubes a receberem tais prêmios. Finalmente sugeriu também que os clubes façam parceria com 

outras entidades para o combate ao mosquito transmissor de dengue e outras doenças. Na sequência 

foi feito um intervalo de 15 minutos para o coffe break. Na volta aos trabalhos o Presidente CC Péricles 

anunciou a presença do Prefeito Municipal de Caxias do Sul, Sr. Alceu Barbosa Velho e sua esposa 

Alexandra Baldisserotto que nos honraram com sua presença e lhe passa a palavra para sua saudação. 

O Prefeito relatou que a cidade tem um vínculo muito grande com o Lions Clube local e que, como o 

Lions, tem o parecer que a família é que forma o cidadão, voltando o município a adotar essa tradição. 

Forneceu diversas informações sobre Caxias do Sul que tem PIB de 25 bilhões de reais e bastante 

diversificada em sua economia, e que foi eleita como sendo a primeira cidade do Rio Grande do Sul em 

qualidade de vida, graças ao trabalho de seu povo. O Prefeito e sua esposa acolhem com muita satisfação 

todos os Leões que trabalham e que vieram a Caxias do Sul em data tão memorável. Na sequência, o 

mestre de cerimônias solicitou ao Secretário CL Carlos Eugenio fizesse a apresentação do Orador Oficial 

PCC Claudio Rigo, que discorreu rapidamente informando apenas ele e seu Padrinho de Lions se 

conhecem a mais de 40 anos, em suas vidas profissionais, e que todos os presentes também conhecem 

fartamente o Orador pelos seus excelentes trabalhos pela liderança que lhe é peculiar, dispensando 

outras apresentações. CC Péricles solicitou que os integrantes da mesa se deslocassem para a primeira 

fila de cadeiras na plateia para apreciarem melhor a apresentação. PCC Claudio Rigo iniciou saudando a 

todos e que vai desenvolver o tema sobre Estratégias Leonísticas, propondo que neste evento, já de 

grande sucesso, se elabore uma carta manifesto mostrando que Lions Clubes está veementemente 

contrário a toda essa situação em que se encontra o país com tanta corrupção que se verifica em seu 

dia a dia, sendo entusiasticamente aplaudido pelos presentes. Para tanto sugere ainda que se crie uma 

comissão, de imediato, para elaborar o texto que será discutido e aprovado para farta divulgação. Sua 

palestra está totalmente reproduzida no site do múltiplo em vídeo e áudio e começa com a frase da 

presidente de um clube que fechou “o Lions é muito Chato e que você é muito chata! ”. Sua palestra se 

voltou a analisar uma constatação que se verifica no dia a dia e que deve ser analisada e corrigida dentro 

de um plano que deve ser seguido por todos. A preciosa palestra está reproduzida em 

http://www.lions.org.br/multiplold/2015_2016/secretaria/2rcgcaxiasdosul/oradoroficial.htm e mostra 

as estratégias na abordagem que deve ser dada pelos Lions Clubes a cada uma das categorias de 

geração, desde a dos veteranos, Baby Boomers, Geração X, Y e Z. Ao final deixou um espaço para 

conversas com a plateia, tendo recebido contribuições do PDG Rudimar Valente, que, com experiência 

como orientador de clubes novos, que a existência da possibilidade de clubes cibernéticos trará um novo 

vigor ao crescimento e que devemos criar outros clubes. A seguir o PCC Douglas Thompson 

http://www.lions.org.br/multiplold/2015_2016/secretaria/2rcgcaxiasdosul/oradoroficial.htm
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cumprimentou o orador e constatou que os grupos de jovens da geração Z têm o perfil adequado ao 

trabalho desenvolvido por Lions e pelas empresas que também devem se adaptar a essa nova realidade. 

PDG Elvio informou que um LEO pode ser Companheiro Lions, trazendo sua experiência ao trabalho 

leonístico, sendo que o orador se manifestou cuidadoso nessa questão de mistura de categorias com 

preocupações muito distantes o que pode causar barreiras perdendo-se a chance de fortalecer o LEO 

como um novo clube Lions. 1VDG Jorge Lehmann do LD-6 parabenizou o orador e relatou sua conversa 

com o Presidente Internacional que somos ótimos em novos sócios mas que perdemos muitos sócios e 

que a retenção deve ser tratada e que pesquisa deve ser elaborada por LCI para saber a razão de tantos 

ex-sócios, ao que o orador informou que houve uma premiação aos clubes que não baixassem sócios 

mas na primeira oportunidade serão perdidas a solução é investir na qualidade das pessoas que entram 

pela primeira vez no Lions pois somente aquelas que entram adequadamente é que devem permanecer. 

Trazer sócios com qualidade é a melhor retenção que possa haver. Trazer sócios com o perfil adequado 

é a melhor política, concluiu, envolvendo-o com o movimento. DG Dunga do LD-8 afirmou que outra 

forma é nos preocuparmos e sermos evoluídos. O Orador finalizou dizendo que por experiência própria 

de seu clube, no passado, quando o clube estava morrendo, um iluminado trouxe um novo sócio que 

revolucionou o clube, nominando o PDG Tosihiro Ida, que a partir daí trouxe outros sócios que mudaram 

o clube e o transformaram num dos melhores a mais atuantes atualmente, dizendo-se muito honrado 

em estar com todos nessa palestra. CC Péricles e PDG Marilu entregaram um mimo e certificado ao 

Orador agradecendo sua participação. Da mesma forma a Presidente do Lions Clube Caxias também 

entregou um mimo ao orador. PCC Helso mais uma vez informou que todas as palestras estarão no site 

do múltiplo www.lions.org.br/multiplold. A seguir a sessão foi interrompida para o almoço, encerrando 

os trabalhos da primeira sessão plenária da Segunda Reunião do Conselho de Governadores do Distrito 

Múltiplo LD – al 2015/2016, tendo solicitado a mim, Secretário CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo redigir 

esta ata que vai assinada por ambos, dia 19/02/2016 em Caxias do Sul, RS. 
 

 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo,  

Secretário do CG DM-LD  

 

CC João Péricles Goulart, 

Presidente do CG DM-LD 

 
 

 

  

http://www.lions.org.br/multiplold
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ATA DA SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO 

DISTRITO MÚLTIPLO LD – AL 2015/2016, REALIZADA NO DIA 19/02/2016 EM CAXIAS DO SUL RS 

 

Exatamente às 14 horas o Mestre de cerimônia PCC Helso recompôs a mesa diretiva dos trabalhos e lhe 

foi autorizado pelo Presidente CC Péricles o reinício dos trabalhos. De imediato chamou PCC Douglas 

Thompson e PDG Iraci Antônio Dani, respectivamente coordenadores GLT e GMT do Distrito Múltiplo LD 

para usarem a palavra. PCC Douglas informou que ambas as coordenadorias devem andar juntos e que 

a estrutura e as ferramentas definidas devem fazer chegar as informações à base com clareza. A 

estrutura atual existente deve ser avaliada e buscar, através da GLT, conhecer as ações requeridas. Não 

devemos mais utilizar documentos ou situações que já foram modificadas. O GLT deve buscar a melhoria 

do conhecimento dos dirigentes e utilizar linguagem mais moderna e modificada, não usando aqueles 

padrões do século XX. Mencionou que as reuniões do Comitê Assessor levem ao Governador as 

preocupações de cada um dos clubes de sua área. Devemos fazer um trabalho de base junto aos clubes. 

O PDG Dani falou a seguir enfatizando que LCI – Área 3, Distritos, Região, Divisões até aos clubes que 

são a base que não está sensibilizada para seguir as rotinas fornecidas por LCI. Os clubes precisam 

envolver os vice-presidentes para serem treinados para darem continuidade. Da mesma forma o 

gabinete dos governadores devem ser acompanhar os relatórios dos clubes e motivar, parabenizar ou 

cobrar os resultados. Visualizar o futuro e verificar o que nosso clube pode fazer pela comunidade, 

aproveitando o centenário para resgatar a autoestima de nossos associados envolvendo cada um deles. 

Devemos estender a mão aos presidentes de clubes para o sucesso. O Governador e o Presidente de 

Divisão devem estar juntos com GMT GLT para conseguir o sucesso. PCC Helso informa que haverá uma 

reunião às 16horas com os Coordenadores Distritais em outro ambiente. Na sequência chama PCC Rigo 

para apresentação sobre o Seminário para Dirigentes em Foz do Iguaçu antes da Convenção do DM LD. 

Cada apresentação deverá ter melhores resultados em função de avaliações que foram feitas em Porto 

Alegre e que será repetida em Foz do Iguaçu. Será feita a tentativa de que cada apresentação seja 

enviada aos participantes com três perguntas que deverão ser respondidas e discutidas nas 

apresentações ao vivo, para melhorar o aproveitamento. Na sequência foi convidada PDG Ester Giraldi 

para apresentar assuntos da 99ª. Convenção Internacional a se realizar no Japão Fukuoka, sobre 

uniformes já enviados e os preparativos para a viagem. Cada Governador a ser eleito deve fazer uma 

brochura de toda a documentação trocada e informada por e-mail. Todo os companheiros do LD viajarão 

juntos a partir de Guarulhos. O grupo deverá viajar pela Emirates coordenador pelo Sr. Fokan. Já existem 

8 passagens em mãos, dos nove que viajarão, sendo que na próxima semana estará entregue a 9ª. 

passagem. As camisetas da delegação estão liberadas a quem desejar, devendo cada governador solicitar 

a quantidade desejada, ao custo de R$ 33,00 mais transporte desde Natal, RN. Cada Governador deve 

levar sua bandeira oficial. Os PINs da convenção estão sendo confeccionado ao custo de R$ 3,00 e estão 

liberados para aquisições através de cada Governador.  Em continuidade o Presidente CC Péricles prestou 

algumas informações: sendo que na próxima semana será repassada a verba destinada a cobrir os gastos 

da convenção para a assessoria. Informou também que dia 31 de março é a data limite para o repasse 

para o Múltiplo LD das cotas distritais. Comunicou também que a presidência acaba de criar uma 

comissão para elaborar o manifesto à nação sobre a questão da corrupção espalhada pelo país, composta 

por PCC Rigo, DG Ferrarini e DG Leovelgido. Finalmente informou que também o LEO Clube está 

coletando assinatura para outro manifesto, solicitando que o mestre de cerimônia continuasse seu 

trabalho, o qual, de imediato, chamou PDG Idercildo Thomé, Diretor da XVII Convenção do Distrito 

Múltiplo LD que diz estar desenvolvendo um trabalho intenso, com apoio da Assessoria de Informática, 

com muitas informações sobre o evento. Este ano foi conseguido um Hotel no centro para o Seminário 

e Convenção, o Golden Foz Internacional, com outros hotéis próximos com preços acertados 

previamente. A seguir foi passado um vídeo que está disponível no site da convenção que está disponível 
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a todos em http://convencaold.lions.org.br convidando a todos para participarem da convenção em maio 

de 2016. A convenção será em homenagem ao PDG Ernesto Martin Barmann recentemente falecido. Na 

sequência, PCC Helso solicitou ao PDG Valtair Madalena que entregasse ao PDG Thomé a maquina de 

cartão de crédito e o carimbo da convenção, bem como a prestação de contas da convenção de Porto 

Alegre a ser entregue ao Presidente para arquivo. Na sequência foi chamada a Assessora DM LD para a 

Visão, CaL Rosa Maria Ribeiro, e expos sugestões de campanhas a serem desenvolvidas pelos distritos 

no tocante ao programa Sight First e como cada clube possa contribuir para o combate a cegueira, 

informando sobre as doenças  através da Imprensa falada e escrita com entrevistas com pessoal 

habilitado, com Palestras em escolas e indústrias, com confecção de cartazes e exposição dos mesmos, 

com atividades no Dia Mundial da Visão e em campanha do Trânsito Seguro. Detectando o deficiente 

visual, Realizando Medida da acuidade visual em escolas, fábricas, stands em feiras ou praça públicas 

com material disponível no site do Distrito Múltiplo, no Espaço dos Assessores, realizando testes de 

Daltonismo em parcerias com Faculdades de Medicina e realizar triagem para Glaucoma com medida da 

pressão intraocular. Encaminhar o deficiente visual à oftalmologia da cidade, contatar com órgãos 

públicos: secretarias municipais ou estaduais de saúde e em caso de catarata, solicitar encaminhamento 

com código do SUS e contatar esta assessoria da Visão do DM LD. Se caso for para transplante de córnea, 

com laudo oftalmológico a assessoria encaminha para Hospital de Olhos de Sorocaba. Caso de Câncer, 

o clube deve procurar a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Solucionando o problema na comunidade 

com consultas oftalmológicas: contatar as Secretarias de Saúde para viabilizar o atendimento via SUS, 

mas se o SUS for difícil, contatar oftalmologista da cidade para parceria com atendimento pela tabela da 

AMB. Se necessitar óculos, realizar parceria com as óticas da cidade ou criar o Banco de Óculos do Lions 

de sua cidade. Detectando e solucionando o problema, realizando projetos de alto alcance como Projeto 

Catarata, Projeto Retinopatia Diabética, criação de salas de deficientes Visuais com subsídio de LCIF. 

Para outras orientações entrar em contato com a assessoria do DM LD pelo e-mail rosalions@uol.com.br 

e para outras providências conforme a sua palestra também disponibilizada no site do DM LD. O mestre 

de cerimônia convida agora os Governadores do ano para seus relatórios. O primeiro deles presente é o 

LD-2, DG Carlos Enor Lindemann, apresentou as estatísticas de Lions Clubes e LEOs e que o LD-2 tem 

uma meta de conseguir, no centenário de Lions, 100 novos associados sendo que haverá uma posse 

coletiva em junho para atingir tal quantidade. Reuniões com Presidentes de Região e Divisão foram feitas 

até agora. Para o centenário está desenvolvendo trabalhos, com materiais desenvolvidos com a logo do 

centenário será objeto de venda, tendo a renda revertida para ajudar o desenvolvimento de LEOs. O LD-

2 participou com o governo do estado de captação de 6% do imposto de renda para beneficiar clubes 

com projetos comunitários. Participou de entrevista, no aniversário de Melvin Jones em rádio local 

divulgando o Lions. No Folac no Uruguai teve uma bela representação. A cozinha do Hospital Santa Cruz 

foi inaugurada como obra do Lions. Foi feito pedido de 100 mil dólares para reforma de hospital em sua 

região. O Presidente interrompeu os trabalhos por quinze minutos para coffe break. Após o intervalo, o 

Presidente concedeu autorização ao Mestre de Cerimônia para se retirar e participar com os trabalhos 

referentes à Comissão do Centenário em outra sala do mesmo hotel. CC Péricles, chamo, na continuidade 

da reunião o DG Leovegildo saudando os presentes apresentou seu relatório do Distrito LD-3, informando 

sobre as estatísticas de seu distrito e que o discurso para os seus clubes sempre foi voltado à necessidade 

de aumento de associados e meta de 50% no índice de mulheres no distrito, além de seguir as 

determinações de Lions Clubs International. DG Eusébio foi o próximo governador a apresentar o 

relatório do Distrito LD-4, que está tentando alcançar as metas. O LD-4 já realizou sua reunião de 

gabinete e com muitos clubes, tendo inclusive participado de irmanação entre clubes para engrandecer 

nosso conhecimento. Em Porto Xavier, há 30 anos participou da Boneca do Lions Clube Porto Xavier, 

uma excelente promoção, além do Fórum da família Leonística, SOS Região Sul, Banco de Alimentos, 

Alerta Lions, repasse de verbas de catástrofe e ainda atividades referentes ao 2º. Acampamento da 

http://convencaold.lions.org.br/
mailto:rosalions@uol.com.br
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Intercâmbio Juvenil, encaminhando 22 jovens para o exterior, entre outras. Na sequência, CC Péricles 

chamou DG Escaramusa - LD-7, que agradecendo e saudando os presentes, resumiu o relatório tendo o 

foco no associado que deve ter voz e ser ouvido para buscar as ações necessárias com criatividade. 

Realizou todas reuniões programadas e ainda terá a reunião que ocorre a cada 5 anos, em conjunto com 

os demais distritos de Santa Catarina. A primeira rodada de visitas aos clubes foi concluída e está 

programada mais uma visita a todos. Falou da estatística dos números e que a situação atual será 

revertida e certamente positivada, promovendo o crescimento com qualidade de associados. Nas 

finanças foi feita revisão do orçamento, reduzindo despesas para evitar aumento da cota distrital, 

convidando a todos para participarem da reunião integrada do LD5, LD8 e LD9, em Itajaí, dia 01 e 02 

de abril próximo, encerrando sua fala com citação a Paulo Freire. Na sequência DG Ferrarini - LD-6, 

saudou os presentes, apresentou o relatório: 1ª. reunião do CD, Encontro de Líderes Gestores, Almoço 

Italiano de Astorga, Exploflor de Cianorte e Maringá, Concurso de Soletração de Cambará, Semana do 

Trânsito de Cornélio Procópio, Projeto para APAE de Nova Esperança, Outubro Rosa, Festa dos Estados, 

Núcleo de Cianorte e Cidade Gaúcha, GincaLEO de Campo Mourão, Campanha Água para Mariana MG, 

Cartaz sobre a Paz, Redação, Banco Ortopédico, Projeto Árvores da Vida, Projeto Crescer, Dia Nacional 

de Serviço Leonístico em conjunto com LD-1 e DM LD em Curitiba, além das reuniões de Gabinete 

programadas e as visitas aos clubes, entre outras atividades desenvolvidas em conjunto com os clubes 

do distrito, concluindo sua fala. Na sequência foi a vez do DG Roberto Dunga do LD-8, que após suas 

saudações e relatou os números do distrito e as providências para chegar à situação de positivo até o 

final da gestão. Está com programa intenso de trabalhar junto LIONS LEO para fortalecer tais 

organizações. Os dirigentes devem trabalhar na motivação aos associados para que façam suas 

atividades. Afirmou e deu apoio ao DM LD para estar mais firme na candidatura da PID Rosane rumo à 

Vice-presidência de LCI. Serão premiados clubes que positivarem pelo menos 1 associado, 5 ou 10 com 

as respectivas premiações de excelência de clubes. Com a palavra DG Salvador - LD-9, saudou a todos 

e informou que também o LD-9 enfrenta dificuldades e acompanha diariamente os resultados e após 

muitas visitas aos clubes com esperanças, discorrendo os fatos acontecidos e relatando que na passagem 

pelos clubes e junto com os coordenadores GMT e GLT está fazendo reuniões com as divisões e clubes 

individuais para dar a arrancada final para obter o saldo positivo. Participou no dia do Lions, na 

Assembleia de Deputados do Santa Catarina, divulgando o trabalho leonístico. Visitou os clubes do 

distrito e espera ainda pela fundação de novos clubes programados. Finalizou dizendo que, como seu 

lema, tem alegria em servir.  Na sequência passou a palavra à governadora anfitriã, DG Eleonora, do 

LD-7, que cumprimentou a todos e em especial ao PID Karnopp e PID Rosane, discorrendo sobre suas 

estatísticas e que deve permanecer como o maior distrito em quantidade de clubes do DM LD, tendo 

visitado os clubes do distrito para conhecer primeiro e depois realizar as atividades necessárias, tanto 

para os LEOs como LIONS. No início do mandato foi feita a recepção ao Presidente da LCIF em Passo 

Fundo que tem o Hospital de Olhos. As reuniões do gabinete foram realizadas, assim com Intercâmbio 

de jovens e acampamento com 37 jovens sendo a próxima com 40 em Franco da Cunha. Está trabalhando 

para a fundação de 3 novos Lions Clubes. Após sua fala o CC Péricles convoca uma reunião específica na 

tarde de amanhã para tratar da XVII Convenção, encerrando a segunda sessão plenária do Segunda 

Reunião do Conselho de Governadores do distrito Múltiplo LD, entoando em uníssono a Oração pelo Brasil 

e solicitando uma grande salva de palma ao pavilhão nacional, tendo solicitado a mim, Secretário CL 

Carlos Eugenio Carneiro de Melo redigir esta ata que vai assinada por ambos, dia 19/02/2016 em Caxias 

do Sul, RS. 

 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo 

Secretário do CG DM LD 

CC João Péricles Goulart 

Presidente do CG DM LD 

 


