
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL 

 

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, no Auditório do  

Centro de Ciências Rurais da UFSM, prédio nº  42, às nove horas, reuniram-se 

os associados do Distrito LD-4 para a Primeira Reunião do Conselho Distrital e 

Posse dos Membros do Gabinete Distrital do Ano Leonístico dois mil e 

doze/dois mil e treze, conforme constam das assinaturas no registro das 

presenças. Para dar início aos trabalhos, foi constituída a mesa principal com 

as seguintes  lideranças e autoridades: CL Iraci Antonio Dani e CaL Maria 

Clara dani, casal Governador do Distrito LD4; PDG CL Denério Rosales 

Neumann e CaL Marilene Neumann, Casal Orador Oficial da Reunião; CL 

Eugenio Schoffen e sua Domadora CaL Janete, Casal Past-Governador 

Imediato do Distrito LD-4; Exmo Sr. Ver.  Manoel Renato Teles Badke, 

Presidente do Legislativo Santamariense; Professor Felipe Martins Müller, 

Magnífico Reitor da UFSM: CaL Helena P. Mohr, 1ª Vice Vice-Governadora, CL 

Leonesildo Bertê e CaL Marli, casal 2º Vice-Governador; PDG CL Renato 

Alcides Mohr, Presidente da AGDL: CL Flávio Luiz Nagel e DM Maria Alice, 

casal Presidente do Lions Clube Santa Maria Camobi, representando todos os 

presidentes de clubes de Santa Maria, demais CC.LL PDG e convidados 

presentes. A CaL Sandra Rebelato, do Lions Clube Santa Maria Medianeira, 

após conduzir a formação da Mesa Diretiva, solicitou ao ex-Governador 

Imediato, CL Eugenio Schoffen que fizesse a entrega da Chave do Distrito LD-

4 ao CL Iraci Antonio Dani. Após este ato, o CL  Governador Distrital, 

declarando aberta a 1ª Reunião do Conselho Distrital e Posse do Gabinete 

Distrital e Assessores, convidou a CaL Maria Clara para fazer a  Invocação a 

Deus. Em seguida, após o canto do Hino Nacional Brasileiro, o CL Governador 

nomeou Mestre de Cerimônias  a CaL Sandra Maria Rebelato, do Lions Clube 

Santa Maria Medianeira que recebeu a insígnia de sua função, agradeceu a 

honrosa distinção e prometeu cumpri-la dentro dos preceitos Leonísticos. 

Dando início aos trabalhos, convidou o CL Flávio Luiz Nagel, do Lions Clube 

Santa Maria Camobi, para saudar os presentes. Dando prosseguimento, a 

Companheira Mestre de Cerimônias colocou a palavra à disposição da família 

do casal Governador, fazendo uso seu filho Williams que, juntamente com os 

demais membros da família, prestaram uma homenagem aos pais, 

relembrando ensinamentos deles recebidos para a preservação de valores 

enfocados no ser, não no ter. Seguindo, passou a palavra ao PDG CL Eugenio 

que fez um retrospecto de sua governadoria, mostrando que a inspiração para 

um trabalho dedicado ao leonismo vinha dos próprios companheiros e estava 

feliz por ter realizado suas principais metas de trabalho. Disse que todos agora 

se unem ao CL Dani e Clara que tem  uma equipe bem preparada para fazer o 

distrito crescer ainda mais.. Na seqüência, fez uso da palavra o Presidente do 

Legislativo, Ver. Manoel Badke, destacando sua amizade com o Governador 

Dani e se identificando com o trabalho do Lions por ser rotariano e sua atuação 



no Poder Legislativo junto com a CaL Sandra Rebelato.que também é 

Vereadora. Após este pronunciamento, a CaL Mestre de Cerimônias leu uma 

mensagem do Prefeito César Schirmer desejando uma exitosa reunião e 

justificando sua ausência devida a compromissos na solenidade de abertura da 

Feira do Cooperativismo Solidário no mesmo horário. Falou, a seguir, o Reitor  

da  UFSM, Felipe Müller, que destacou o trabalho empreendedor do CL Dani 

quando Gerente de  Banco no Campus da Instituição, com profundas 

modificações,  melhorando o relacionamento entre a Universidade e o Banco. 

Disse que a Universidade e o Lions tem o mesmo  objetivo -  servir a 

comunidade, por  isso  podem se unir em parceria para um trabalho conjunto. 

Fazendo uso da palavra o CL Governador Dani colocou em evidencia o 

compromisso do Lions com as gerações futuras apontando a proposta do 

Presidente Internacional, Wayne Madden, vinculado ao seu lema: “Em um 

Mundo de Prestação de Serviço” que associado ao lema do Presidente do 

Distrito Múltiplo LD, CC  CL Nilton Tadanori Kinoshita – se “Queremos, 

Podemos, Devemos” , será possível por em prática ações que tragam  uma 

vida melhor para nossa comunidade. E ainda, no lema da sua Governadoria: 

“Leonismo com Visão, Alegria e Ação” se busca a excelência dos serviços e 

para isso é necessário trazer mais associados para ajudar nesta caminhada. 

Reportando-se a fala do Reitor Felipe Muller, há de se propor uma parceira 

com a UFSM para projetos de elevado interesse social. Ao  finalizar,  disse 

estar feliz com a grande participação de todos  neste evento, expressando seu  

agradecimento. Concluída a exposição do Governador Dani, com um vídeo de 

motivação, a CaL Mestre de Cerimônia   anunciou o final da mesa diretiva com 

autoridades civis, deixando-as livres para permanecer ou não no local. Em 

prosseguimento, foi procedida a cerimônia de posse dos dirigentes distritais 

nomeados em Portarias lidas pela Mestre de Cerimônias. Portaria número um - 

Gabinete Distrital.: Secretário – CL Hermes Bressan; Secretária Adjunto – CaL 

Luci Giaretta Stefanello; Tesoureiro – CL  Sérgio Luiz Dal Piva; Tesoureiro 

Adjunto – CL Carlos Dionei Carvalho Marino; Coordenador de Gabinete – CL 

Robertinho Luiz Meneghetti; Secretária Executiva _ Márcia Bisognin 

Meneghetti. Portaria número  dois: Presidentes de Região – Região “A”, CL 

Eusébio de Vargas Neto; Região “B”, CL Valter Vargas de Souza; Região “C”, 

CL Carmo José Lermen; Região “D”, CL Ingo Veit.  Portaria número três: 

Presidentes de Divisão – Divisão “A-1”, CaL Marlene Sager; Divisão “A-2”, CL 

Daltro Giacomelli; Divisão “B-1”, CaL Lourdes Garcia; Divisão “B-2”, CL 

Roberto Luiz Segabinazzi; Divisão “C-1”, CaL Vera Lúcia Link; Divisão “C-2”, 

CL Erni Arthur Vollbrecht; Divisão “D-1”, CL Baldur Luiz Bohrer; Divisão “D-2”, 

CL Antonio Seghetto. Portaria número quatro:  Assessores – Coordenador 

GMT, PDG CL Luis José Lena; Coordenador GLT, Ex-Gov. Imediato CL 

Eugenio Schoffen;  Estatutos, Regulamentos e Assistente Jurídico,  PDG CL 

Odilo Zimmermann; Prevenção a Cerca de Drogas, PDG CaL Nélida Rosa 

Zorzan da Luz; Editora de Boletins, CaL Maria Clara Soltau Dani; Protocolo e 

Praxes Leonísticas e Convenções, CL Robertinho Luiz Meneghetti; Concurso 

de Eficiência e Premiações, CaL Luci Giaretta Stefanello; Eventos Femininos, 

CaL Janete Flores Schoffen; Atividades Culturais e Comunitárias, CL Arlindo 

Disconzi; Conscientização e Ação Acerca de Diabetes, CL José Carlos Ourique 

de Ourique; Meio Ambiente, CL Edgar Schnitzler;   Preservação, 

Conscientização  e Ação em Prol da Audição, CL Vanderlei Henchen; Assessor 

Honorário, PDG CL Décio Dupont; Presidente do Comitê de Honra, Ex-Gov. 

Imediato CL Eugênio Schoffen; Informática, CL Eduardo Mello Marcon; 



Relações Internacionais, CL Roney Cardoso Machado; Lions Quest “Lions 

Educando”, PDG CL Vitor Liberal Damião; Alerta do Lions, CL Antonio Odil 

Gomes de Castro; Serviço Leonístico para Crianças, CL CaL Teresinha B. 

Santos Almeida; Concurso de Cartaz Sobre a Paz, CaL Sônia Regina Lima 

Rigo; Relações Públicas e Comunicações, CaL Darcila de La Canal Castelan; 

Preservação, Conscientização e Ação em Prol da Visão e Trabalho com 

Cegos, CL Rodrigo Pinto Betin; Juventude, Oportunidade Leonistica para 

Jovens e Assistente Leo Clubes, CaL Tatiana Poltosi Dornelles; Acampamento 

e Intercâmbio Juvenil, CaL Vera Lúcia Frantz; Assistente de Acampamento e 

Intercâmbio Juvenil, CaL Marlene Sager; Coordenador da LCIF do Distrito, 

PDG CL Gildo Adagir Meneghello; Assessor para Leos, CL Valdemar Ilarregue; 

Assessor do Acervo, Arquivos e Documentos da sede fixa Ld4, CL Eusébio de 

Vargas Neto; FOLAC/2013, CL José Paulo Silveira. Portaria número cinco: 

Assuntos Contábeis e Fiscais – Conselho Fiscal – Titulares: PDG CL Renato 

Alcides Mohr; CL José Paulo Silveira; CL Edevir Weber. Suplentes: CL Marco 

Antonio Corrêa Navarro; CL Nilton Antonio Bedin; CaL Marilene Sphor. 

Empossados todos os dirigentes, a CaL Mestre de . Cerimônia solicitou  ao CL 

Bressan, Secretário, ora empossado, que apresentasse os assuntos de sua 

pasta. Em sua participação  pediu ao CL Governador que colocasse em 

apreciação e votação a Ata da 50ª Convenção Distrital, realizada em São Borja 

, cuja cópia já havia sido enviado aos clubes. Pediu ainda que consultasse a 

plenária  da necessidade de sua leitura ou não. Como não houve pedido de 

leitura, foi submetida a apreciação e votação, sendo aprovada sem qualquer 

restrição. A seguir foi passada a palavra ao Tesoureiro do AL 2011-2012, CL 

Carmo para apresentar relatório de prestação de contas, ficando a apreciação 

e parecer do relatório a cargo do Conselho Fiscal. Com a palavra o CL Sérgio 

Dal Piva, Tesoureiro deste AL, que apresentou a Carta de Fiança da Empresa 

Transportadora Brondani e indicou o Banco Sicredi para a movimentação 

financeira do Distrito. Prosseguiu sua exposição com a Previsão Orçamentária 

para este AL, anunciando, no final, que a taxa distrital será a mesma do 

exercício anterior. No final foi  aprovado   o Banco indicado - Sicredi. Na 

sequencia, a CaL Mestre de Cerimônias passou a palavra ao Assessor de 

FOLAC ou seu representante para suas informações. O CL Marcos Cortez, 

representando o titular CL José Paulo Silveira, apresentou um vídeo com 

pontos turísticos de Antofagasta, Chile, bem como pacotes de viagem por duas 

empresas à disposição dos interessados em participar do evento. Esta 

apresentação, em Power Point,  será passada aos clubes para melhor analisar 

e escolher seu plano  de viagem. Terminada a exposição do evento FOLAC, a 

CaL Mestre de Cerimônia solicitou a CaL Luci Stefanello  apresentar o currículo 

do PDG CL Denério Rosales Neumann, Orador Oficial da 1ª RCD.  Em sua 

palestra o CL Denério abordou dois temas  -    Origem e evolução da Fundação  

Lions Internacional  e Liderança. Ao longo da sua  exposição destacou o 

trabalho humanitário LCIF no salvamento de vidas com recursos angariados 

pelos Leões onde a maior fonte de arrecadação advém do Prêmio 

Companheiro Melvin Jones. Enfocou o Poder da visão que leva ao sonho de 

realização em busca da felicidade, ensinando a dividir a riqueza e não a 

miséria. O PDG CL palestrante encerrou sua apresentação exibindo um filme 

motivacional de 3 minutos e  recebeu do CL Governador  um Certificado de 

Reconhecimento por sua valiosa contribuição nesta 1ª RCD, enquanto a CaL 

Maria Clara entregava um mimo à CaL Marilene, domadora do palestrante. 

Antes de encerrar o turno da manhã, o CL Governador anunciou uma surpresa 



ao um valoroso companheiro do Lions clube de Dom Pedrito. Convidou o PDG 

CL Gildo e CaL Carmem, Assessor da LCIF, para acompanhar a entrega do 

Premio Companheiro Melvin Jones ao CL Valter de Souza e DM Sonia, 

oferecido por seu filho Rossano. Após o intervalo do almoço na sede do CTG 

Sentinela da Querência, realizou-se o treinamento para Secretários e 

Tesoureiros de Clubes, em salas independentes, enquanto os demais 

companheiros e dirigentes distritais permaneciam no Auditório em trabalho 

paralelo. Retomando os trabalhos da tarde, a Cal Sandra, passou a palavra ao 

Governador Dani  que discorreu sobre suas metas  para este AL, destacando o 

Cartaz da Paz, com o fornecimento de um Kit a cada Clube; Contrato de 

Gestão em busca da excelência dos serviços junto aos Clubes;  orientação das 

ações baseadas nos lemas do Presidente Internacional, Distrito Múltiplo LD e 

da Governadoria;  Preparação de mais líderes através de treinamentos dentro 

das regiões;  agir de acordo com as necessidades da comunidade; melhorar o 

Meio Ambiente plantando árvores e promovendo ações saneadoras; apoiar 

entidades que   trabalham com jovens; criar banco de informática; apoiar 

programas da LCIF com busca de mais Companheiro Melvin Jones; maior 

participação no Prêmio Eficiência e apoio a Fundação Moacir Ramos Martins, 

entre outras. Finalizando sua fala, concitou a todos a firmar um pacto para 

atingir 2000 associados no Distrito LD4 em 30/06/2013. A CaL Mestre de 

Cerimônia colocou a palavra ao PDG CL Eugenio Schoffen para Presidir a 

Reunião  do Conselho Deliberativo da Fundação Lions Moacir Ramos Martins. 

Como Presidente do Conselho, o PDG CL  Eugênio justificou a  existência da 

nossa Fundação,  dizendo que ela é tão importante para o Distrito LD4 como é  

a LCIF para Lions Internacional. Devido a não aprovação das contas  nos 

últimos anos, bem como ausência de eleições de diretoria, ficou ameaçada de 

extinção pelo Ministério  Público. E, para voltar à normalidade é preciso  seguir 

os procedimentos  recomendados por  um contador em Fundações. Após o 

término da reunião do Conselho Deliberativo, a  CaL Sandra passou a palavra 

ao PDG CL Luis José Lena, Coordenador GMT que, se identificando como um 

Leão apaixonado pelo movimento, lançou um desafio aos clubes para chegar 

aos 2000 associados em 30/06/2013, cumprindo a meta sonhada pelo CL 

Governador Dani. Disse que o Lions Chiapeta já está contribuindo com 20 

associados, o que já somam 1721 no Distrito LD4, pela sua reativação. 

Enalteceu a ação dos clubes que mais admitiram associados, evidenciando a 

importância da orientação, acompanhamento pelo padrinho e a designação 

para uma comissão para o seu entrosamento. Todos devem lutar mais  pela 

conservação sem ter medo de convidar novos Leões. O Ex-Gov. Imediato CL 

Eugenio, Coordenador GLT, na sua fala destacou a importância do trabalho em 

equipe que tenha líder motivado para ir mais longe. Líderes que reflitam onde 

querem chegar nas próximas gerações; que façam planejamento futuro de  

suas  atividades e uma radiografia do seu clube para medir seu potencial de 

trabalho; que despertem a necessidade de criar e dar oportunidade às novas 

lideranças para se ter um clube mais atuante. Disse que um clube se torna 

forte quando conserva três grupos de associados conforme o tempo de 

afiliação: 1° grupo, constituído pelo fundadores; 2º grupo, associados de 10 a 

30 anos, e 3º grupo, com menos de 10 anos. Daí a necessidade de estar 

sempre renovando. Necessidade de designar previamente os cargos de vice-

presidente nos clubes com o compromisso de assumir futuramente a 

presidência, como já se pratica no Distrito, Distrito Múltipo e Lions 

Internacional. Afirma a necessidade do líder estabelecer metas de quantos 



associados devem ser admitidos no período de mandato. Adverte que a 

transição de Domadora para Companheira Leão pouco acrescenta na força de 

trabalho do Clube, pois já vinha trabalhando,  por isso  a quantidade ideal de 

associados por clube deve ser, no mínimo, de 30 associados. Usando a 

palavra, a CaL Helena P. Mohr, 1ª Vice-Governadora, destacou o trabalho da 

Governadoria do Ex-Gov. Imediato CL Eugenio que apresentou, entre outras 

grandes realizações, o maior saldo positivo de associados,102 no LD4.  

Também, o Distrito LD4  possui o maior número de mulheres dentre os 4 

Distritos Múltiplos, o que abre caminho para um trabalho vencedor, mas é 

preciso mais homens e mulheres para que se tenha mais mãos a serviço da 

comunidade. Citando trechos da  mensagem do Presidente Internacional,  

Wayne Madden, embasado no seu lema – “Em um Mundo de Prestação de 

Serviço”, aponta uma direção motivadora para os nossos clubes. Finalizou sua 

participação solicitando a todos repetirem o lema do CC  CL Nilton Tadanori 

Kinoshita, Presidente do DMLD: “Queremos, Podemos, Devemos”.  A seguir, a 

CaL Mestre de Cerimônias passou a palavra ao CL Leonesildo Bertê, 2º Vice 

Governador, o qual manifestou seu reconhecimento aos companheiros que  o 

apoiaram na sua eleição em São Borja e se coloca à disposição do Distrito 

para trabalhar juntos e melhorar a vida dos mais necessitados. Encerra 

agradecendo ao Ex-Gov. Imediato CL  Eugenio pela sua excelente atuação no 

Distrito e desejando êxito ao casal Governador Dani e Maria Clara. Na 

sequencia, o CL Governador solicita um espaço para corrigir um lapso ocorrido 

na exposição da Tesoureira: Faltou apreciação e votação da Carta de Fiança, 

do Banco para depósito e da Previsão Orçamentária. Colocada em votação, 

foram todas aprovadas.   Seguindo, a CaL Sandra convidou os Companheiros 

Leões e Companheiros Leo de Camobi para prestar uma homenagem ao casal 

governador que pertence a este Clube e foi o incentivador na fundação do Leo 

Clube. A C..Leo Angela Zanella apresentou  uma mensagem e depois uma 

apresentação musical, e em acordeon, pelo C.Leo Andrigo Zanella, ao ritmo de 

“Amigos para Sempre”. Premiação:  O CL Eugenio,  Ex-Governador Imediato,  

fez entrega de prêmios aos clubes que se destacaram  nos programas e metas 

de  sua governadoria.  Clube Destaque em Atividades Leonísticas – L.C. 

Santana do Livramento;  em Projetos –  Panambi;  Campanha  do +1- Tres de 

Maio; Melhor Campanha em Dependência Química – Pejuçara; Meio Ambiente 

–  Uruguaiana Centro; Fundação de Leo Clube – Santa Maria Camobi;  Leones 

Adelantes, instituído pelo DMLD,   Lions Clube Santa Maria Camobi; Concurso 

Eficiência:  5º lugar – Augusto Pestana;  4º lugar – Santa Maria Dores; 3º lugar 

– Uruguaiana Três Fronteiras; 2º lugar – Ijui e 1º lugar – Santo Angelo 

Universitário, ao qual coube, além do Troféu, um Título de Companheiro Melvin 

Jones para ser sorteado no clube. Finalizando sua participação, CL Eugenio 

agradeceu, sensibilizado,  a todos os seus assessores,  aos clubes  e 

principalmente a sua equipe de trabalho. A CaL Janete, sua Domadora  e 

Secretária Distrital de sua Gestão, prestou-lhe uma homenagem de 

reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação ao leonismo.  Projetou um vídeo 

com depoimentos emocionantes de cada membro da sua equipe numa 

demonstração do dever cumprido. Na sequencia  foi solicitada a participação 

da Assessoria de Assuntos Contábeis e Fiscais a cargo do seu Presidente 

PDG CL Renato A. Mohr e membros CL Edvir Weber e Nilton A. Bedin, que 

examinaram as contas do exercício 2011/2012  e emitiram ata aprovando-as. 

Submetida a apreciação e votação do plenário, foi aprovada. Prosseguindo, o 

casal Governador prestou uma homenagem ao casal CL Eugenio e Cal Janete, 



Ex-Governador Imediato, oferecendo um mimo de recordação com o 

sentimento de gratidão do Distrito  pelo bem que fez no seu AL 2011-2012. Na 

sequencia, foram propostas as cidades para sediarem a 2ª e a 3ª RCD. Como 

não houve mais propostas, foram aprovadas: Cidade de Santiago vai sediar a 

2ª RCD a ser realizada em 24/11/20123 e, a cidade de Cruz Alta, a  3ª RCD a 

ser realizada em 09/03/2013. Nessa  Reunião  de Cruz Alta, na parte da 

manhã, RCD e à tarde, Forum Feminino. Encerrada a participação da Mestre 

de Cerimônia, CaL Sandra agradece e devolve o colar que o identificou na 

função.  Concluída a Oração pelo Brasil  e canto do Hino do Lions, o CL 

Governador encerrou a 1ª RCD, desejando a todos um bom retorno às sua 

casas. E para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo CL Iraci 

Antonio Dani, Governador do Distrito e por mim, CL Hermes Bressan, 

Secretario Distrital. 

           

          CL Iraci Antonio Dani                                          CL Hermes Bressan 
      Governador do Distrito LD4                                   Secretário do Distrito LD4 
 

    


