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

DISTRITO MÚLTIPLO LD – AL 2015/2016, REALIZADA NO DIA 20/02/2016 EM CAXIAS DO SUL RS 

 

Aos vinte 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 terceira 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 pé, 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; 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, CLEO Aline Sommerfeld da Silva, Presidente do Distrito 

Múltiplo LEO LD e o Coordenador deste evento CL Pedro Serafim, do Lions Clube Caxias do Sul Forqueta. 

PCC Helso tendo concluído informou que ao Presidete que a mesa estava formada. CC Péricles, pela 

grandeza da Pátria e a paz entre os povos declarou aberto os trabalhos da terceira 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 Danilo Esmaramuza, 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 próprio CC Pericles para apresentação dos dois palestrantes ex Diretores 
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Internacionais, PID Rosane e PID Karnopp, para que ambos repartam o tempo para apresentação 

conjunta, dando uma “aula” a todos. PID Karnopp iniciou o diálogo dizendo como está trabalhando e que 

é convidado para 6 diferentes eventos, enaltecendo o trabalho de todos aqueles que se apresentaram 

antes dele, tendo todos a certeza que cada um dos governadores vai conseguir atingir as suas metas, 

partindo para o diálogo direto com vários companheiros Leões e LEOS na plateia, sempre envolvendo 

cada um deles em suas colocações, relembrando os legados dos ex-governadores que conseguiram 

atingir suas metas e que levaram o DM LD o maior da América Litina e Caribe – Área 3, o que dá o 

suporte para a candidatura de PID Rosane e para as comemorações do centenário de LCI. O envolvimento 

dos 1ºs. 2º.s Vice-governadores, líderes GMT e GLT do múltiplo e dos distritos é crucial para se conseguir 

as metas no plano para dois anos, que agora são fixados em consenso por todos. 1.425.000 associados 

é o que se espera em dois anos em nível mundial. A “Equipe Distrital” e a “Equipe do Governador do 

ano” é o que deve ser falado a partir de agora e não mais o “meu ano leonístico”. Em nível internacional 

também existirá uma equipe para seleção de candidatos ou comitê de nomeação, para selecionar melhor 

aqueles que querem continuar. Outro plano para 5 anos “LCI Ao Futuro” que está sendo estudado com 

assessorias profissionais, são alterações no foco, que atualmente são “juventude, saúde, fome e meio 

ambiente” que poderão ser modificados para 5 ou 6 novas áreas. “Meu Clube a Minha Maneira”, outro 

programa que está trazendo polêmicas e não fazer confusão entre protocolo e programa, sendo que se 

deve adequar os programas dos clubes para atender todas as gerações de associados, novos e veteranos, 

os jovens e os “jovens há mais tempo”, pois todos nós somos úteis. A implantação de um ou mais 

“marcos leonísticos” devem ser registrados para o centenário. PDG Rudimar Valente solicitou aparte para 

informar que seu distrito estará deixando uma marca fazendo “O recanto do Bem Viver” do Lions para 

pessoas idosas, que é uma obra grande e feita somente com doações. Outra grande motivação é a 

candidatura de Rosane para Vice-presidência Internacional, pedindo a ela que se manifestasse a respeito. 

PID Rosane estará no seu tempo disponível conversar com todos e trocar ideias para que falemos a 

mesma linguagem e entender o “Lutar sempre. Vencer talvez. Desistir nunca. ”. O DM LD como já foi 

dito é o maior Múltiplo da área 3 e tem muitos líderes que devem conhecer todos os pontos dessa 

candidatura: Felicidade: devemos estarmos felizes e somente estando felizes é que conseguiremos a 

felicidade de outras pessoas. FOLAC: alguns ex-diretores, a exemplo do que aconteceu na Venezuela, 

manifestaram o interesse de se fazer uma nova votação sobre a candidatura, ao que PDI Rosane e PID 

Nelson Vital se mostraram contra a ter seus nomes na cédula desses ex-diretores presentes, pois não 

precisaria disso para saber a posição deles que ali estavam e que não representavam a maioria, pois 

não é essa a forma de se fazer escolha de um nome para cargo deverás importante, mas assim mesmo 

isso foi feito e o nome do outro candidato foi escolhido por esse grupo. O próprio presidente Yamada 

esteve antes nessa reunião e fez uma belíssima preleção dizendo que os tempos mudaram e que não 

deveríamos fazer como era feito a 40 anos atrás, mas quando ele saiu da sala o pessoal insistiu em 

“vamos votar” “vamos votar” e em nenhum lugar do mundo alguns diretores escolhem um vice-

presidente e PID Rosane deixou claro que essa decisão não era do FOLAC e sim de um grupo de ex-

diretores presentes, se fosse do FOLAC a escolha deveria ser dos delegados credenciados, que sequer 

foram convocados para tal conforme reza o estatuto e regulamentos da entidade internacional. Assim 

continua tudo igual e a PID ROsane continua candidata. As manifestações mostradas pelo candidato 

mostram apoios individuais, enquanto que as manifestações colocadas no site mantido pelos Lions Clubes 

no Brasil mostram documentos de convenções de várias partes do mundo e do Brasil apoiando a 

candidatura de ROsane. Esperança: todo o histórico de nosso distrito dá a segurança e esperança que 

essa candidatura é viável. Mulher: quando houve a candidatura de uma mulher para ser a primeira 

mulher como vice, da Islândia, que tem nosso apoio e no Japão se for o caso declinaremos a seu favor. 

Fundo de Campanha: esse assunto constrange a PID, mas o LD instituiu tal fundo o que ela agradece e 

esse fundo vai somente para os gastos com salas de hospitalidade e que despesas com passagens nada 
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tem a ver com isso. Os gastos são totalmente controlados e autorizados pelo DM LD e não pela candidata. 

Boletim: se alguém não recebe o informativo emitido pela candidatura, deve avisar a PID para se 

inscrever. Qualquer dúvida deve ser questionada aos governadores aos assessores a todos para que 

nenhum ponto deixa de ser esclarecido. PDG Celito Schlickmann pergunta sobre o planejamento futuro 

e se as informações dadas pelo outro devem ser respondidas, ao que foi dito que sim e que está em 

elaboração uma carta manifestando que sua candidatura continua. As estratégias são difíceis de se criar 

porque depende sempre da peça seguinte e agora a peça da vez será o que vai acontecer no Japão. 

Somente depois disso é que vai iniciar a busca pelo que vai acontecer em Chicago. Pergunta que sempre 

surge: Quem pode concorrer? Resposta: quem estiver com o endosso de seu clube, distrito e múltiplo é 

que pode concorrer desde que faça seu endosso junto a LCI. Na convenção internacional é feita a eleição 

pelos delegados. A porta está aberta para quem tiver essas condições. PCC Helso se manifestou que 

todos devem ser mais municiados de informações para leva-las a todos. Como não houve acerto na área 

3, a área 3 não foi escolhida e outra área foi preferida. Ao final todos os presentes se deram as mãos e 

disseram “Amigos par Sempre”, com grande manifestação. Na sequência foi feito mais um intervalo para 

coffe break de 15 minutos. Ao retorno do coffe break após recomposição da mesa, PCC Helso chamou 

de imediato o 1º. Vice-Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, 1VCC Ari Galera, 

que iniciou informado que o lema do próximo Presidente da Associação Internacional de Lions Clubes é 

“Escalando Novas Montanhas”. Afirmou que o próximo Ano Leonistico será difícil com o dólar em alta, 

com eleições municipais e que os Lions Clubes terão que cuidar, principalmente em cidades pequenas, 

para não se deixar influenciar politicamente, o que é restrito em nossa organização. Informou também 

que pretende fazer a 1ª. RCG em Londrina, PR de 1º. a 03 de setembro de 2016, a 2ª. RCG em 2 a 4 

marco em Canela RS e a 3ª. RCG e Convenção em Chapecó, SC de 03 a 07 de maio de 2017. 

Comprometido com a caminhada à vice-presidência internacional continuando o apoio à PID Rosane. Seu 

lema será: “Foco, Força e Fé”. Precisamos desses três itens para desempenhar a missão seguinte para 

o atingimento de nossas metas. A seguir o PDG Valente falou sobre o FOLAC do centenário que 

acontecerá em 2017, em Guayaquil no Equador e que está sendo organizado uma viagem para quem 

assim o desejar e a participação de todos é muito importante. Na sequência foi dada a palavra para 

CLEO Aline Sommerfeld da Silva, Presidente do Distrito Múltiplo LEO LD, que após sua saudação discorreu 

sobre a importância desse contato com os Governadores do DM LD. A prestação de contas deveria ser 

mostrada, mas através das redes sociais isso está disponível e assim poderemos ganhar tempo. Visitas 

já foram feitas a 4 distritos, faltando ainda 3. Os LEOs querem ser o presente e não o futuro e a interação 

com os governadores é fundamental. Perguntou aos Governadores se conhecem cada um de seus 

Distritos LEOs, declinado todos os presidentes de Distrito LEO e que estarão reunidos em Criciuma 

proximamente. CLEO se sente como um porta voz do movimento que ama e que busca uma porta aberta 

e uma oportunidade para ser o futuro do Lions, mas que querem desempenhar o presente do LEO, com 

ajuda de todos e sendo o Distrito Múltiplo LEO LD é a referência LEO no Brasil. Os eventos de LEOs são, 

apesar disso, tão pequenos e se os governadores de Lions estiverem mais perto dos presidentes LEOs, 

eles poderão ter maior desempenho, reconhecendo cada governador que já fizeram algo pelos LEOs. 

Concluiu dizendo: “Nós Precisamos de vocês”. O coordenador LEO do Lions Clube São Ludgero, Assessor 

LEO de seu Distrito informou que neste momento está acontecendo o acampamento LEO em sua cidade 

e que entrega para CLEO Aline o PIN desse encontro LEO. Em sequência foi dada a palavra para PDG 

Lisa do LD-6 representando a Assessora do Cartaz sobre a Paz CaL Juraci André Cardoso, que informou 

a respeito de como foi feita a comissão julgadora e que o primeiro lugar, enviado a Lions Clubs 

Internacional foi do aluno Pedro Henrique Fogaça, 13 anos, do 8º ano representando o Lions Clube Santa 

Maria Camobi, RS, da escola E.E.E.F. General Edson Figueiredo, cuja mensagem foi “No meu desenho 

eu expresso o que as pessoas estão em busca de um mundo melhor e também levando sentimentos 

bons para compartilhar a paz”. PDG Lisa ainda informou que espera rever a todos em Foz do Iguaçu, na 
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Convenção do DM LD oportunidade em que está apresentando seu nome como candidata ao cargo de 

2ª. Vice-Presidente do CG DM LD. Dando sequência chamado CL Carlos Eugenio, sobre AGDL, Leones 

Adelante e Talentos Literários. Sobre AGDL, relatou o seguinte. Sobre AGDL, Associação dos 

Governadores dos distritos Múltiplo L – Brasil que a Diretoria atual eleita na Assembleia Geral da AGDL 

realizada em Campinas, dia 05/06/2015 foram eleitos os seguintes companheiros com posse automática 

a partir de 01/07/2015 para a direção da AGDL: Presidente: PDG Clóvis Quilice, LB-1, 1º. Vice-

presidente: PDG Antônio Nogueira Filho, LA-3, 2o. Vice-Presidente: PDG Hermann Suesenbach, LD-5 e 

3º. Vice-presidente: PDG João Roberto Moreira Alves, LC-1. Informou sobre a situação atual que está 

inoperante após dia 01/07/2015, porem mantido o Site e Banco de Dados que estão ativos, congelado 

em 30/06/2015, apesar da inatividade da atual diretoria. O Site e sistema mantido pelo webmaster, sob 

parceria com Lions Clube Curitiba Batel, em troca da adoção de Alunos da Escola de Música Lions, que 

entendeu que, não havendo custos, deve ser mantido até definição da diretoria. Nos encontros no FOLAC: 

Reuniram-se em Montevideo, durante FOLAC o 2º. Vice-Presidente, o Past-Presidente Imediato, PDG 

Domingos Alves de Lima Neto e este webmaster para tentar uma solução de continuidade. Como o atual 

presidente foi indicado pelo PID Zander e PID Sebastião Braga foi solicitado a eles que dialogassem com 

o Presidente para tentar reativar ou emitir uma carta de renúncia. Se ainda assim não tivesse sucesso o 

2º. Vice-Presidente iniciaria uma convocação extraordinária conforme estatuto que diz: “Art. 10º. – A 

Assembleia Geral reunir-se-á: b- extraordinariamente em qualquer época, por convocação da Diretoria 

Executiva, do Conselho Consultivo ou por solicitação de no mínimo 20 (vinte) Governadores (as) e de, 

no mínimo, de 3 (três) Subdistritos”. Assim informou que estamos aguardando os acontecimentos para 

saber o que vai acontecer, porém enquanto isso, várias famílias de Past-governadores falecidos tentaram 

entrar com pedido de contribuição da MUTUA, sem sucesso; não foi efetuada nenhuma “chamada” para 

fundos da MUTUA desde junho2015, mesmo havendo solicitações de pagamento pelas famílias de 

associados falecidos que estavam em carteira; foi deixado de cobrar as semestralidades da AGLD por 

falta de indicação de banco a receber e pela diretoria atual não ter feito a documentação necessária para 

movimentação bancária; e finalmente que as verbas existentes estão em contas correntes do 

BRADESCO, sem movimentação. A Informação, de interesse dos Past-Governadores Governadores, 

serve como alerta de que outras providências deverão ser encaminhadas para resolver as questões daí 

advindas. Sobre o segundo Assunto, representando o Assessor PCC Jaldir Bunn, Leones Adelante. O 

Programa “LEONES ADELANTES” foi criado pelos Diretores Internacionais e Ex-Diretores Internacionais 

objetivando modernizar, dinamizar e aumentar os Lions Clubes da América Latina - FOLAC, cabendo a 

cada Governador de Distrito, juntamente, com a equipe por ele nomeada, escolher e indicar ao Conselho 

de Governadores do Distrito Múltiplo LD, os cinco melhores clubes de seu Distrito. Até o dia 15 de maio 

de 2016, cada Governador apresentará ao Secretário do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo, 

as indicações dos cinco Clubes do seu Distrito que concorrerão a cada uma das cinco categorias do 

Programa, sendo um Clube para cada categoria. O Conselho de Governadores, na sua 3ª Reunião, 

avaliará e premiará o melhor Clube do Distrito Múltiplo, em cada categoria. Os Clubes vencedores serão 

anunciados e receberão o Prêmio durante a XVII Convenção do Distrito Múltiplo LD, em Foz do Iguaçu –

PR. Os critérios a serem adotados pelos clubes e governadores estão expostos no site do DM LD, na 

respectiva Assessoria. O próximo assunto sobre o IV Concurso Talentos Literários, representando o 

Assessor CL James Henrique Castro de Souza com a finalidade de estimular e valorizar a produção 

literária e divulgar as realizações do Lions, que institui o Edital que regulamenta o Concurso de Contos 

ou Crônicas e Poesias para o Ano Leonístico 2015/2016. Todas as informações também constam no site 

da Assessoria e o prazo de inscrição é de 22 de fevereiro a 20 de março de 2.016. Em continuidade foi 

dada a palavra a CaL Ilse Boelhouwer Assessoria de Instruções Leonísticas que levou a todos o pedido 

para participarem do já conhecido concurso, e que os governadores incentivem os clubes e autores a 

participarem, entregando o regulamento aos governadores. O prazo é para entrega até 30 de abril, 
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sendo a premiação em Foz do Iguaçu durante a convenção. A seguir foi oferecida a palavra à CaL Alpha 

Teixeira, da Assessoria de Gestão Ambiental para apresentar o resultado do Concurso de Fotografia, que 

leu o relatório da comissão que julgou os trabalhos, informando que o primeiro lugar que será enviado 

para Lions Internacional na categoria Vida Animal, da CaL Erika Junkes, do Lions Clube Blumenau Garcia 

do Distrito LD-5. A seguir foi passada a palavra ao I PCC Claudio Mendes que trouxe mensagem recebida 

de LCIF onde Presidente Barry Palmer envia certificado para o coordenador LCIF Denério Neumann pela 

dedicação com a qual desempenhou suas funções frente a essa coordenadoria. A seguir o Presidente 

Péricles informou que recebeu junto com sucos de uva da empresa Hugo Prieto Sucos, distribuído aos 

dirigentes leonísticos que tem uma mensagem dedicada aos Leões que dizem muito a nosso respeito. O 

Presidente encerra a terceira reunião 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 
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ATA DA QUARTA SESSÃO PLENÁRIA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO 

DISTRITO MÚLTIPLO LD – AL 2015/2016, REALIZADA NO DIA 20/02/2016 EM CAXIAS DO SUL RS 
 

Após a recondução dos dirigentes à mesa, feita pelo PCC Helso, o Presidente CC Péricles, assumindo seu 

papel, invocando a Deus nesta quarta e última plenária da segunda reunião do CG solicita que elevemos 

nossos pensamentos ao Criador e agradecermos por nos conhecermos melhor e difundir as nossas ideias 

leonísticas entre todos nós e principalmente aumentar nossos esforços para que possamos servir nossos 

semelhantes, pedindo um minuto de silêncio para nossas reflexões. Solicita ao Mestre de Cerimônia já 

nomeado para seguir com os trabalhos, que, por sua vez solicita ao Secretário CL Carlos Eugenio para 

verificação de quórum, o qual informa que o CG está com apenas uma falta, tendo o quórum 

regulamentar para prosseguir. Chamada a 1VDG Maria de Lourdes Gobbi para fazer sua apresentação 

como Assessora Lions Quest. Após os cumprimentos de praxe conversa sobre a Assessoria, lamentando 

que até hoje não conseguimos instalar esse programa no DM LD. O travamento e dificuldade para essa 

implantação depende entre outras coisas, do PID Zander detentor do material de Lions Quest, enviar o 

material atualizado para a Assessoria a qual informou que não faltam esforços de nossa parte, mas que 

por razões desconhecidas o envolvimento do responsável não nos dá alternativas, mas tem esperança 

que com o envolvimento do CC Péricles e do 1VCC Ari Galera, as coisas possam se encaminhar, pois o 

DM LD tem grande interesse em participar desse projeto. O envolvimento do governo do estado do RS, 

através da Secretaria de Educação, já está em adiantada negociação e poderemos mostrar que LIONS é 

muito maior e que pode ser mais bem aceito. Infelizmente não avançamos, mas estamos à disposição 

para se fazer mais, disse a 1VCC Maria de Lourdes. CC Péricles agradeceu o trabalho da Assessora. PCC 

Helso, falando como Assessor para o Centenário, informou que a equipe do centenário composta dos 

Assessores Distritais do DM LD está fazendo um trabalho excelente e que na tarde de ontem foi feita 

uma reunião específica para que os 4 assessores dos múltiplos tivessem um trabalho unificado, mas as 

reuniões foram marcadas e depois desmarcadas e agora tem convocação para reunião em Recife e para 

tal, os Assessores Distritais deverão repassar ao PCC Helso todas as informações para levar a Recife. CC 

Péricles solicita aos Governadores e Assessores que façam suas reservas para a XVII Convenção do DM 

LD em Foz do Iguaçu, o quanto antes, pois a mesma estará recebendo companheiros da Argentina e 

Paraguai e concita a todos para se programarem o quanto antes, tendo o apoio do site do DM LD para 

tal. Na sequência foi chamado CL Ranolfo Vieira, Assessor de Estatutos e Regulamentos para seu 

pronunciamento, que após suas saudações, informou que não veio para fazer uma conferência, mas sim 

como assessor, um auxiliar executivo que assessora desenvolvendo tarefas em sua área de atuação, 

veio para conversar com os dirigentes. Fez um histórico de sua atuação na assessoria, da qual é veterano. 

Sobre as novidades que LCI está fazendo nas normas internacionais, ele informa que não há novidade 

nenhuma e para isso ele recorda os conceitos sobre associação que é uma reunião de pessoas físicas ou 

jurídicas para fins não econômicos, que, para o código civil, deve ter o seu estatuto. Fundamentalmente 

a associação dos Lions Clube é uma pessoa jurídica que tem seu estatuto que deve ser seguido pelos 

seus associados, os Lions Clubes. Com o advento da internet, está tudo às claras nos sites. O alcance 

do estatuto padrão e de todos os documentos de LCI devem ter um caráter sugestivo e não diretivo. 

Como a sede LCI originalmente está nos Estados Unidos, está também informado que “todas as 

publicações deverão ser examinadas quanto à tradução por pessoas qualificadas nos respectivos países”. 

Assim, o Assessor discorreu sobre os problemas que existem com as traduções existentes em mais de 

10 idiomas no site oficial. Sempre que houver conflito entre as traduções deve prevalecer a versão 

inglesa. Assim justifica que o dito “estatuto padrão” não é de uso obrigatório e apenas recomendado. 

LCI está adequando seus documentos e tarjando em amarelo o que é mais importante. O uso de termos 

como “gabinete de Governador” era antes “Conselho Distrital”, mas o termo em inglês não mudou e 
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sempre foi “Governor Cabinet”, ou seja, recomendou a todos os distritos que estão querendo mudar para 

fazer uma adequação o façam com todo o cuidado e não deve ser recomendado mudar nada por causa 

da tradução. Aberta a sessão de perguntas, o DG Dunga do LD-8, informa que a partir de 01/07/2016 

tem a recomendação do LCI de adequação, ao que o assessor responde que a troca de nomes de 

comissões ou de formas não deve ser alterado. DG Danilo LD-5 discordando informa que está 

trabalhando sob o padrão de LCI onde tem informação que um governador da Índia foi removido do 

cargo por não adotar o “padrão”. A matéria é complexa e continua entendendo que a melhor posição é 

de espera. O Assessor por exemplo falou sobre o terceiro vice-governador que existia no passado e agora 

está voltando. Era “adjunto”. Em LCI havia três vices e agora está sendo recriado. Os distritos podem 

criar o cargo, mas não são cargos oficiais e o 3º vice não é reconhecido como pré-requisito para que ele 

chegue a 2º. Vice. DG Leovegildo Costa e Silva, do LD-3 sempre lê as exposições de motivo e no caso 

dos distritos é de opinião que não devemos nos precipitar e deve ser feito aos poucos, com o que o 

Assessor concorda e que qualquer mudança não deve ir contra o estatuto de LCI. Finalmente o CC 

Pericles esclareceu o seguinte “Aqueles Distritos que já alteraram seu estatuto, muito bem. Os que não 

alteraram não vão aplicar as normas de imediato porque Lions Internacional não os impõe prazo para 

alteração de estatuto”. A palavra foi dada ao 2VCC Luiz Roberto Gobbi que discorreu sobre LCIF, como 

Coordenador do LCIF do DM LD, substituindo PDG Denério que por muitos anos fez um trabalho excelente 

na coordenação. LCIF mudou sua estrutura, agora com 21 curadores que tem uma meta do centenário 

de 50 milhões de dólares no 50º. Aniversário de LCIF, aumentando a conscientização dos doadores. Até 

o ano leonístico passado o múltiplo contribuiu com 160 mil dólares e este AL, até janeiro, foi de 40 mil. 

No mundo LCIF já outorgou 2,8 milhões de dólares. Os projetos de grande escala dependem de doações 

nas quatro áreas: Visão, Catástrofes, Juventude e Humanitária. Nessa última área no Brasil se poderia 

desenvolver um projeto para o combate ao mosquito da dengue, por exemplo. Listou as razões para 

doar: MJF, excelência de clube, promoções dos governadores, histórias de impacto, entre outras. No AL 

14-15 LCIF concedeu 53 subsídios com total de US$ 52,5 mi. Sendo o Brasil o que mais recebeu. Fato 

inédito foi que a Fundação chegou em Cuba antes do Lions, com Prevenção da Cegueira. Descreveu os 

subsídios padrão existentes. Após apresentar os programas de LCIF o Assessor descreveu o novo 

programa de reconhecimento de LCIF com oferecimento aos clubes das medalhas bronze, prata, ouro, 

platina e diamante para se conseguir atingir a meta de 50 Milhões desde 2013-2014 até 2017-2018, 

tendo já angariado perto de 40 milhões de dólares até o AL 2014-2015. Para 2015-16 a área III tem 

meta de atingir $1.325 mil, o que dá uma média menor que 13 dólares por associado e incentivou os 

Governadores a levarem o programa e incentivo aos clubes de sua jurisdição. Na sequência o Mestre de 

Cerimônia informou que teremos um intervalo de coffe break de 15 minutos. Ao retorno PCC Helso 

informou que era a vez das Comissões Técnicas apresentarem seus relatórios. A primeira comissão 

Técnica foi a de Moções formada pelo DG Lindemann, LD-2, DG Danilo LD-5 e DG Ademir, que leu o 

relatório informando que não houve nenhuma moção para análise, que foi para votação dos membros 

deliberativos e aprovado. A Comissão de Estatuto e Regulamentos formada por DG Neiva (ausente) DG 

Lindemann, LD-2 e DG Maria Leonora, LD-7, que leu o relatório informando que não houve nenhuma 

matéria a ser apreciada, que foi para votação dos membros deliberativos e aprovado. A Comissão de 

Distritos, Clubes e Associados formada por LD-3: DG Leovegildo, LD-4: DG Eusébio e LD-6: DG Ademir 

que leu o relatório informando que não houve nenhum processo para análise, que foi para votação dos 

membros deliberativos e aprovado. A seguir foi chamada a comissão designada para elaborar o manifesto 

à nação, composta por PCC Claudio Miessa Rigo, DG Ferrarini, DG Leovegildo apresentou a minuta da 

mesma que foi projetada e recebeu inúmeras sugestões de melhorias e uma vez consolidada ficou assim 

redigida, lida, colocada em votação não só pelos governadores, mas por todos os presentes e aprovada 

sem restrições: “CARTA ABERTA DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO MÚLTIPLO LD DA 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES 
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PARANÁ – SANTA CATARINA – RIO GRANDE DO SUL - Os Dirigentes do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LD, da Associação Internacional de Lions Clubes, representantes dos Associados dos 

Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com mais de 15.000 associados, manifestam 

publicamente: 1. Endossamos, na íntegra, as ações do Ministério Público consubstanciadas na 

proposição de adoção das 10 medidas contra a corrupção e impunidade a ser apresentada ao Congresso 

Nacional. Entendemos que a corrupção e a impunidade trazem consigo sérias consequências, não só na 

redução de recursos para a saúde, educação e segurança, mas também na deterioração do 

comportamento das pessoas, levando-as a acreditar que este é o caminho e isto se torna trágico na 

formação moral e ética dos brasileiros. É preciso que haja justa punição de corruptos e corruptores e, 

também, o ressarcimento aos cofres públicos dos valores envolvidos. Encorajamos os agentes do 

Ministério Público, das Polícias Federal e Estaduais, dos Tribunais de Contas e outras entidades 

fiscalizadoras a manterem firme posição no sentido de restringir as práticas de corrupção. O mesmo o 

fazemos com as autoridades judiciais a aplicarem a lei, sem distinção de classes ou partidos políticos. 

Não vemos como o nosso País conseguirá deixar essa marca terrível de subdesenvolvimento convivendo 

com a arraigada corrupção instalada em nossa sociedade. 2. Da mesma forma, colocamos nossa firme 

posição contrária a qualquer iniciativa visando o aumento de impostos, particularmente contra a 

recriação da CPMF e outros subterfúgios tributários como, por exemplo, a não atualização dos valores 

básicos do Imposto de Renda e aumento de suas alíquotas. Ao mesmo tempo, exigimos das autoridades 

constituídas as ações necessárias para a redução dessa gigantesca e ineficiente máquina estatal que 

sangra mais de 35% do nosso PIB para mantê-la. Caxias do Sul, Sala da Plenária, 20 de fevereiro de 

2016”. A carta aberta deve ser formatada e assinada pelos seguintes dirigentes presentes à reunião: CC 

João Péricles Goulart, Presidente do Conselho de Governadores do DM LD; 1VCC Ari Galera, 1º Vice-

Presidente do Conselho de Governadores do DM LD; 2VCC Luiz Roberto Gobbi; 2º Vice-Presidente do 

Conselho de Governadores do DM LD; 1VDG Marco Tulio Vargas, Vice-Governador do Distrito LD-1 / PR;  

DG Carlos Enor Lindemann Governador do Distrito LD-2 / RS; DG Leovegildo Filho Costa e Silva, 

Governador do Distrito LD-3 / RS; DG Eusébio de Vargas, Governador do Distrito LD-4 /RS; DG Danilo 

Pacheco Escaramusa, Governador do Distrito LD-5 / SC; DG Ademir Paulino Ferrarini, Governador do 

Distrito LD-6 / PR; DG Maria Leonora Ribeiro Martins, Governadora do Distrito LD-7 / RS, DG Roberto 

Farias, Governador do Distrito LD-8 / SC e DG Mário José Antônio Salvador, Governador do Distrito LD-

9 / SC. A carta aberta foi entregue ao Secretário do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo que a formatou, imprimiu em papel timbrado e colheu as assinaturas 

de todos, para posterior e ampla divulgação na internet e para encaminhamento às autoridades 

competentes da nação brasileira. 2VCC Gobbi também sugere que seja feita outro manifesto sobre a 

nossa posição a respeito da comunicação que está sendo feito nas escolas, regido pelo Ministério da 

Educação, como forma de doutrinação política nos alunos. CC Péricles concordando com a sugestão 

completou que seria importante que para tal manifesto haja participação de outros órgãos compostos 

por especialistas no assunto de educação e que os governadores deveriam discutira tal sugestão com 

seus clubes para que o assunto possa voltar para uma apreciação. Na sequência foi chamada a Comissão 

de Finanças e Auditoria formada por Distrito LD-3: DG Leovegildo; Distrito LD-5: DG Danilo; Distrito LD-

9: DG Mário, que informou que examinaram o Balanço Geral do DM LD AL 2014 15 e o aprovaram por 

unanimidade. Analisaram as contas da Convenção do DM LD realizada em Porto Alegre, de maio de 2015 

que apresentou superávit de R$ 9.166,62 que foi entregue ao Presidente do DM LD, sendo as contas 

aprovadas pela Comissão, por unanimidade. A comissão deixa de emitir parecer sobre documentos do 

Distrito Múltiplo LEO do AL 2013-14 e anteriores, por ser de anos anteriores a esta gestão. O parecer 

assinado em Itá, SC em data de 18/09/2015, após a 1ª. RCG DM LD está anexado ao livro de atas da 

Comissão, juntamente com os documentos citados. A mesma comissão elaborou e fez a leitura nesta 

plenária da 2ª. RCG em Caxias do Sul da ata referendando as aprovações citadas, baseado no parecer 
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favorável do Conselho Fiscal. O parecer foi colocado em discussão pelo CC Péricles e como não houve 

maiores manifestações, foi colocado em votação pelo CG, tendo sido aprovado por unanimidade dos 

presentes. A seguir se passou às considerações finais dos Governadores para o encerramento da reunião, 

tendo sido chamado cada um dos Governadores presentes para suas palavras, na ordem numérica dos 

Distritos.  LD-2: DG Carlos Enor afirmou que cada um de nós sai daqui com o pensamento voltado ao 

que nos propusemos; LD-3: DG Leovegildo disse que todos ganhamos e crescemos pela oportunidade 

de ouvir e aprender leonismo. LD-4: DG Eusébio além de descrever diversas atividades desenvolvidas 

pelo distrito, completou dizendo que estamos aqui para carregarmos nossa bateria para aplicarmos as 

energias para levar ao nosso distrito. LD-5: DG Danilo não tem dúvida que as dificuldades serão 

aproveitadas na forma de aprendizagem futuras. LD-6: DG Ademir agradeceu o carinho de todos e 

parabenizou pela organização deste evento. LD-8: DG Dunga falou sobre a motivação que este tipo de 

evento nos traz, pois quanto mais convivemos com a família leonística mais motivados ficamos. LD-9: 

/DG Mário Salvador declinou que no dia 01/07/2016, no primeiro segundo desse dia, devemos fazer uma 

pergunta para nós mesmo indagando se nós fizemos algo nesse AL e a quem servimos e se tivermos 

uma resposta positiva devemos agradecer a Deus por termos tido a oportunidade de servir a pátria, aos 

homens e ao Lions desinteressadamente. Finalmente a anfitrião do evento DG Eleonora de LD-7, que 

após os cumprimentos e agradecimentos constatou que ser Lions é ser a Felicidade e que os clubes 

devem ser valorizados por tudo que fazem e que esta lembrança, da presença de todos, ficará para 

sempre no coração. O Mestre de Cerimônia PCC Helso agradeceu a todos que participaram para o sucesso 

desta reunião em especial ao Lions Forqueta que fizeram de tudo para que tudo desse certo e devolve o 

colar de Mestre de Cerimônia ao Presidente que concede a palavra ao PCC Claudio, Orador Oficial, que 

reforçou todos os agradecimentos já feitos e fez um especial à CaL Liu, por estar sempre junto e que 

recebeu uma salva de palmas. Sugeriu aos atuais governadores que pensem no que querem após doa 

30 de junho e que se espelhem naqueles que queriam ser felizes no Lions. A palavra foi dada ao PID 

Karnopp que relatou que, em sua programação neste AL, não haverá outra oportunidade de estar junto 

com os companheiros do DM LD, pois tem sido convidado para participar de outros eventos leonísticos 

aos quais tem que estar presente. E reafirma que o Lions nos faz feliz e que a nossa presença faz feliz 

outras pessoas. CC Péricles nominando sua equipe e ao final o IPCC Claudio Mendes agradeceu o 

envolvimento de todos e que queremos deixar a nossa marca da eficiência, comprometimento e que 

ainda temos muito trabalho a fazer, lembrando a convenção que se avizinha. Agradeceu a Deus por ser 

possível chegar até aqui, aos governadores, ao Lions Clube Caxias do Sul Forqueta, ao CL Pedro Serafin, 

organizador deste evento e a todos os presentes, encerrando com a Oração pelo Brasil em uníssono e 

pedindo o reconhecimento devido à sua Secretária Adjunta PDG Marilu Goulart a quem deve tudo que 

faz e solicitou uma grande salva de palmas ao pavilhão nacional, encerrando a quarta sessão plenária e 

esta Segunda Reunião do Conselho de Governadores do distrito Múltiplo LD, tendo solicitado a mim, 

Secretário CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo redigir esta ata que vai assinada por ambos, dia 

20/02/2016 em Caxias do Sul, RS. 

 

 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo 

Secretário do CG DM LD 

CC João Péricles Goulart 
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