
 

 

ATA DA CONVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO MÚLTIPLO LD – AL 2015/2016, 

REALIZADA NO DIA 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 14 horas e 40 minutos 

teve início a sessão plenária da Convenção Extraordinária do Distrito Múltiplo LD AL 

2015 2016 convocada para discutir e votar Regimento Interno de Referência das 

Convenções do Distrito Múltiplo LD; indicar candidato (a) ao cargo de Vice-presidente 

de Lions Clubs International e analisar fundo de campanha. A mesa diretora dos 

trabalhos já composta para a segunda sessão plenária da Reunião do Conselho de 

Governadores pelo Mestre de Cerimônia, PCC Helso Weber de Oliveira, ficou assim 

constituída: CC João Péricles Goulart, Presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LD; PID Edisson Karnopp; 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. Para a mesa diretora estavam ainda presentes o IPCC 

Cláudio Rogério Mendes, 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. Na mesa de extensão os primeiros e segundos 

Vice-Governadores e seus respectivos vice-presidentes do Conselho de Governadores. 

Exatamente às 14h40m o CC João Péricles Goulart deu por aberta a Convenção 

Extraordinária. Passando de imediato à discussão e homologação das Comissões de 

Credenciamento, Indicação e Eleições apresentadas e aprovadas na Reunião do 

Conselho de Governadores, as quais foram homologadas pelo plenário da convenção. 

A Comissão de Credenciamento fez a leitura do seu parecer 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. O parecer foi colocado em 



 

 

discussão e em votação sendo aprovado pelos delegados presentes. Da mesma forma 

o regimento interno tendo como modelo o mesmo utilizado em convenções anteriores, 

não tendo sido levado a discussão o regimento interno de referência apresentado na 

convocação desta assembleia. O regimento interno assim baseado foi aprovado pelos 

delegados. Dando continuidade à convenção, o Mestre de Cerimônia, PCC Helso Weber 

de Oliveira convocou a Comissão de Indicação para apresentação do seu relatório e 

parecer. A Comissão composta por PDG Lisa, PDG Ester Giraldi e PDG Valtair Madalena, 

informou que recebeu 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 ou 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 solicitou a leitura integral, o que foi feito, conforme consta no 

livro de atas da Comissão de Indicações pela PDG Ester, propondo que, por ser 

candidata única, a eleição seja feita por aclamação dos delegados previamente 

credenciados para esta convenção extraordinária. CC Péricles coloca novamente em 

discussão a ata e após algumas manifestações por questões de ordem levantadas pela 

PDG Marisa que afirma que a ata já foi aprovada pelo Conselho de Governadores e que 

a relatoria da ata colocou que a Comissão foi indicada pelo CC João Péricles Goulart e 

homologada pelo Conselho de Governadores, e que essa aprovação deve ser feita pela 

plenária dos delegados desta convenção e que a ata não contempla que a Comissão foi 

homologada pela convenção. CC Péricles informou que por decisão dos delegados desta 

Convenção a homologação da comissão e da ata podem ser objeto de ratificação dessa 

situação e que neste momento, para deixar claro, está em andamento os trabalhos da 

convenção, estando os trabalhos do Conselho de Governadores suspenso, que 

permanecerão abertos, aguardando decisões desta convenção. Na sequência em mais 

um aparte foi dado a palavra ao PCC Jorge Carlos Lehmann, que fez o comentário sobre 

a ata da comissão de credenciamento que foi apresentado anteriormente, ainda em 

trabalho da reunião do Conselho de Governadores, afirmando que deveriam ter feito 

outra ata com as quantidades de delegados revisada na manhã de hoje, ainda na RCG 

e não apenas trocados os números agora consolidados de delegados desta convenção. 



 

 

PDG Ester esclareceu que na ata da comissão de indicação fará adendo informando que 

a Comissão de Indicação foi nomeada pelo Presidente do CG, CC João Péricles Goulart, 

sem mencionar que foi homologada pelo Conselho de Governadores, uma vez que é 

atribuição do CC nomear e cabe aos delegados da convenção homologar ou não essa 

nomeação, o que já foi feito pelos delegados. PDG Gilberto esclareceu que a ata está 

correta da maneira que está e que cabe aos delegados aprová-la ou não. Os delegados 

aprovando a ata a qual propõe a indicação do PID Rosane, automaticamente aprova 

sua indicação. Para esclarecer as questões de Ordem o CC Péricles informou que temos 

dois momentos distintos, o primeiro levantado pelo PCC Jorge Carlos Lehmann que é 

de competência do CG e o momento da análise da proposição da Comissão de Indicação 

é de competência dos delegados desta convenção. Informou mais ainda que a ata da 

Comissão de Credenciais está sendo retificada pela própria Comissão junto ao CG e que 

não modifica a ata e a quantidade de delegados apresentados a esta convenção, que 

totalizou corretamente os cem delegados. Novamente o PCC Jorge Carlos Lehmann 

levantou a questão que a competência de aprovação dos pareceres das Comissões de 

Credenciamento, de Indicação e de Eleições é dos delegados desta Convenção. 2VDG 

Paulo Rogério Maurício concorda quanto à competência mas informou que a ata da 

Comissão de Credenciamento não foi aprovada na sua primeira apresentação ao CG na 

sua reunião na parte desta manhã e que a apresentada nesta tarde já é o parecer final 

da Comissão de Credenciamento que deve ser aprovada pelos delegados. PDG Valtair 

levantou ainda que as indicações das comissões devem ser homologadas pelos 

delegados da Convenção. Uma vez esclarecidas as questões de ordem levantadas, o 

Presidente da Convenção CC João Péricles Goulart volta a esclarecer que a Convenção 

foi convocada exclusivamente para tratar de três assuntos, quais sejam discutir e votar 

Regimento Interno de Referência das Convenções do Distrito Múltiplo LD; indicar 

candidato (a) ao cargo de Vice-presidente de Lions Clubs International e analisar fundo 

de campanha. Assim sendo, mais uma vez, colocou cada um dos assuntos em votação 

separada, primeiramente sobre o regimento interno conforme modelos aprovados em 

convenções anteriores, na forma em que se encontra, tendo sido aprovado. Colocado 

em votação a ata da Comissão de Indicação, a mesma foi aprovada. Colocada em 

votação o parecer da ata com a proposta da Comissão de Indicação do endosso da PID 

Rosane, para concorrer às eleições para Segunda ou Terceira Vice-Presidente de Lions 

Clubs International, foi aprovada. Na sequência o CC João Péricles Goulart esclareceu 

que o item que deveria tratar do Regimento Interno de Referência, que não foi tratado 

nesta convenção extraordinária por envolver necessárias modificações no estatuto em 

vigor, será tratado após estudo a ser realizado por uma comissão específica que será 



 

 

nomeada pelo Presidente do Conselho de Governadores, composta por três assessores 

na qual será convidado o Assessor de Estatutos e Regulamentos, CL Ranolfo Vieira e o 

Assessor Jurídico IPDG Paulo Roberto Maffessoni que deverá também incluir os cargos 

de terceiro vice-presidentes de clubes e de Distrito Múltiplo e terceiros vice-

governadores, de acordo com decisão de Lions Clubs International, bem como modificar 

denominações ainda em uso. Na sequência o Presidente do Conselho de Governadores 

João Péricles Goulart solicitou ao DG Danilo Pacheco Escaramusa que fizesse a 

apresentação ao plenário da candidata PIP Rosane Teresinha Jahnke recém indicada 

pela Comissão de Indicação e pela Comissão de Eleições para submeter essa indicação 

à plenária da convenção, que fará antes o uso da palavra. DG Danilo Pacheco 

Escaramusa relatou como foi o processo de indicação da candidata no seu distrito, 

apresentando um vídeo sobre o trabalho realizado pela PID Rosane Teresinha Janke. A 

candidata Rosane tendo usado da palavra, afirmou que seu coração estava batendo 

mais forte e agradeceu a Deus e a todos, procurando individualizar cada um pelo nome 

e solicitou a todos que pronunciasse seu nome em voz alta e com isso reconhecendo 

como se ela mesmo tivesse pronunciado tais nomes. Após seu discurso emocionado e 

ovacionado em diversos momentos, encerrou com um muito obrigado. O Presidente do 

Conselho de Governadores João Péricles Goulart, na sequência, devolveu a palavra à 

PID Rosane para um momento de reconhecimento e premiação a quem se dedicou e 

conseguiu um grande número de associados no ano leonístico 2014 2015, tendo sido 

chamada a CaL Marilu Goulart para receber a premiação de Lions Clubs International 

por ter patrocinado nada menos que 15 novos associados. Como penúltimo ato CC João 

Péricles Goulart deu a palavra ao Presidente do Lions Clube Ita, CL Leandro que 

agradeceu mais uma vez a presença de todos e colocou a cidade de Ita e o Lions Clube 

local como tendo potencial para receber outros eventos leonísticos. Finalmente CC 

Péricles colocou aos delegados desta convenção o nome da candidata Rosane Teresinha 

Jahnke em votação para receber o endosso de sua candidatura a Segunda ou Terceira 

Vice-Presidente de Lions Clubs International, e os que concordassem com essa decisão 

se colocassem em pé, ao que em ruidoso momento entre aplausos todos se colocaram 

em pé, tendo como Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD o 

CC João Péricles Goulart e no uso das atribuições legais declarou a PID Rosane 

Teresinha Jahnke devidamente endossada para concorrer a Segunda ou Terceira Vice-

Presidente de Lions Clubs International, encerrando a Convenção Extraordinária 

agradecendo a presença de todos e aos companheiros que atuaram nas comissões, 

tendo solicitado 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 dezenove 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 


