
 

1ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL E POSSE DO GABINETE AL 2016/2017 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas, iniciou a solenidade 

de Posse e da 1ª Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LD-4, do AL 2016/2017, na 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM no pavilhão número quarenta e dois. A reunião 

começou com palavras da CaL Sandra Rebelato responsável pelo protocolo com a explanação 

de que o movimento leonístico começou em 1917 com Melvin Jones, e agora às vésperas de 

completar 100 anos de fundação com o lema NÓS SERVIMOS. Deu-se início à solenidade de 

posse e da primeira Reunião do Gabinete Distrital com a Formação da Mesa Principal 

chamando DG SERGIO LUIZ DAL PIVA/CaL Gema, o Presidente do Conselho de Governadores 

do Distrito Múltiplo LD - PDG ARI GALERA . Exmo Sr. Presidente do Poder Legislativo: Vereador 

Luiz Carlos Fort representado pela Vereadora CaL Marta Zanela, PDG imediato: Eusébio de 

Vargas Neto, Magnífico Reitor da UFSM Paulo Afonso Burmann, 1º Vice Presidente do 

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, PDG Luiz Roberto Gobbi, Ex Presidente do 

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo PDG Douglas de Mendonça Tompson, 

Governadora do Distrito LD-7 DG, Maria de Lourdes Gobbi, 1º Vice Governador do Distrito LD-

4, 1º DGe, Domingos Plinio Klein, 2º Vice Governador do Distrito LD-4, 2º DGe, Ingo Veit, CL 

Carlos Alberto Dezorzi, presidente do Lions Clube Santa Maria Camobi, representando os 

demais presidentes dos Lions Clubes de Santa Maria.  O ex- governador Imediato Eusébio de 

Vargas Neto fez a entrega das Chaves do Distrito LD4 ao Governador Sergio Luiz Dal Piva, 

almejando que o Governador Dal Piva faça bom uso da mesma. A Invocação a Deus pela 

grandeza da Pátria e a Paz entre os povos foi realizada pela CaL Gema Galgani Dal Piva que 

enalteceu sua oratória falando sobre o amor ao próximo e que no ano Leonístico que 

comemorará o Centésimo aniversário de Lions Internacional com leões cheios de esperança 

em novas escaladas em novos desafios pra vivermos em um mundo melhor. Todos entoaram 

no Hino Nacional. A CaL Sandra Rebelato, foi convidada para ser Mestre de Cerimônia. O CL 

Carlos Alberto de Zorze fez a saudação aos presentes dizendo que a escolha do Lema do 

Governador denota a renovação do compromisso as ações que abrigam o solidarismo na 

transformação de um mundo melhor. Uma homenagem especial da família do Governador Dal 

Piva, Maria de Lourdes Gobbi pronunciou-se na união dos Lions, coragem e perseverança no 

grande movimento voluntário, a fazer o bem a quem precisa. Com a palavra o ex- governador 

Imediato Eusébio de Vargas Neto se pôs a disposição do novo Governador e agradeceu pelos 



objetivos alcançados na oportunidade de contribuir e manter o Distrito forte e perseverante 

na gestão de seu AL. O Vereador Luiz Carlos Fort enviou brindes do Poder legislativo de Santa 

Maria – livros de autores Santa Mariense, editado pela Câmara de Vereadores para cada um 

dos clubes do Distrito LD4 como sinal de boas vinda, O DG Sérgio Luiz Dal Piva – Agradeceu a 

todos que depositaram confiança e apoio incondicional para chegar a ser Governador dos 

cinquenta e quatro clubes, descreveu a emoção de tomar posse no Japão, do desafio 

cominado a oportunidade de conhecer um povo tão educado que faz reverência pra tudo e 

sorrir para todos. Pediu o investimento às creches porque educação é tudo, comentou que 

Lions Internacional faz um chamamento em “ajude uma pessoa, ajude o mundo, ajude o 

mundo para ajudar o planeta”, motivou os CCLL com o Lema Foco, Força e Fé no traz o 

significado de maior participação, esforço e compreensão com espírito de crescimento no 

servir. O Coordenador de Gabinete CLMJ Robertinho Luiz Meneghetti, fez alguns 

esclarecimentos com intuito de renovar a RGD a fazendo em um turno único com maior 

participação dos CCLL deixando livres o restante da tarde, também comentou da construção 

da obra do Projeto Abrigo Leão Denis com 311m² com custo estimado em R$ 490.000,00 

(quatrocentos e noventa mil reais), pediu o apoio de todos, sendo que os ganhadores da rifa 

doaram os prêmios recebidos ao próprio Lions para beneficiar essa grandiosa e tão esperada 

obra. A CaL Sandra Rebelato fez a leitura da Portaria Um - Gabinete Distrital - Coordenador do 

Gabinete Robertinho Meneghetti, secretária distrital Luci Giaretta Stefanello secretário 

adjunto Hermes Bressan, tesoureiro distrital Iraci Antonio Dani, tesoureiro adjunto Willian 

Ceolin. Segunda portaria os componentes de Presidente de divisão e Coordenador de região, 

Portaria três - Conselho Distrital nos cargos de assessores e assistentes distritais e Presidente 

do Cômite de Honra. A Secretária Distrital passou os informes da secretaria solicitando os 

dados corretos dos presidentes, tesoureiros e secretários referente aos nomes, telefones e 

contatos no Lions Internacional, O Governador colocou em discussão a Ata da 4ª RGD e 54ª 

Convenção de Três Passos enviada antecipadamente a todos CCLL via e-mail, perguntando a 

plenária a necessidade de leitura da referida ata, foi colocada em aprovação - a ata foi 

aprovada. Com a palavra o tesoureiro distrital Iraci Antonio Dani destacou que no AL 

2016/2017 há a previsão de dois mil e quatorze associados até 30 de junho de 2016, referente 

à previsão orçamentária será de R$ 79.625,00 (setenta e nove mil e seiscentos e vinte e cinco 

reais), recurso este gerenciado com os percentuais da despesa e o bruto que vai enquadrar 

estatutariamente cada destino das despesas, explanou sobre a Cota Distrital e a Cota 

Internacional a ser paga até 31 de julho de dois mil e dezesseis, solicitou para o Governador 

pedir a aprovação ou não do orçamento – em apreciação – foi aprovado à previsão 

orçamentária para o AL 2016/2017, sendo aprovada pela plenária também a continuação da 



conta bancária do Distrito LD4 em Santiago/RS, BANRISUL - AG 0360 CC 06077623-04, com a 

palavra a Assessora Distrital do Centenário Helena Mohr que falou sobre a celebração do 

Centenário, destacando o visionário Melvin Jones. Palestrou sobre a comemoração dos 100 

anos de Serviços Leonísticos reverenciando o passado, valorizando o presente e construindo o 

futuro, com a culminância da comemoração em 30 de junho de 2018, frisou o tema onde há 

uma necessidade há um Leão, com impacto positivo do trabalho, engajando os jovens LEO, 

escoteiros e outros dentro da comunidade em crescimento pessoal e amplo – Alívio a Fome, 

Visão, Progressão ao Meio Ambiente, doações LCIF, Vacina contra sarampo e rubéola dos 

legados deixados à comunidade, solicitou o uso do Site Lions 100.org como sua principal fonte 

de recursos para auxiliar nas atividades e celebrações do Centenário, lembrando de informa-

las em MyLCI. Com a palavra a CaL PDG Nélida Zorzan da Luz lançou a 1ª Campanha do Distrito 

LD-4 sobre a visão, o desafio com a meta de ajudar crianças de 5 a 9 anos com deficiência 

visual. Todos os presidentes de clubes receberam um kit da visão para crianças alfabetizada, 

pré-escola e crianças em início de alfabetização, pediu para fazer esse trabalho nas escolas, 

fazer essa capacitação em encaminhar as crianças ao oftalmologista, pediu a convocação 

urgente dos LEO Clubes que deverão estar engajados no recurso valoroso de auxiliar as 

comunidades. O Lions Clube Santa Maria Camobi destacou a parceria que fez com as óticas de 

Santa Maria e região ao encaminhar as crianças ao oftalmologista para benéfice das mesmas. 

No que tange o Conselho deliberativo da Fundação Lions Moacir Ramos Martins a CaL Thais 

Bondarenko destacou que 1200 pacientes foram beneficiados com as consultas e exames em 

atividades ao benefício das crianças, destacou também que será confeccionada pelas CCaLL, 

100 bolsas para as presidiárias de Santa Maria com kits de material de higiene. Com a palavra 

o CL PDG Coordenador Equipe GMT PDG Iraci Antonio Dani que pronunciou o desafio de não 

baixar de 2000 associados, que os líderes estão à frente do planejamento e metas ao início da 

caminhada para produção de bom plano de ação unidos na nova jornada na busca de novos 

associados. Com a palavra PCC Douglas de Mendonça Thompson Assessor GLT do DMLD para 

seu pronunciamento falou dos CCLL estarem inseridos no Programa Clube Excelência numa 

estratégia de ações associadas às prioridades da cidade, atividades diferenciadas, obrigações 

com processo de execuções, juntar GMT e GLT, ação evoluída e global ao bem estar de todos 

seres racionais e irracionais, investidos no conhecimento com nível de comprometimento no 

compromisso. Ocorreu a apresentação de dois intercambistas acompanhados do Assessor de 

Intercâmbio, Com a palavra 1º Vice Governador eleito Domingos Plinio Klein - solicitou o apoio 

de todos os dirigentes aos novos CCLL que estão se juntando na grande caminhada do “Servir”, 

clubes prestigiem seus presidentes de divisão para avançar as metas e objetivos. Recebeu das 

mãos do Governador Sérgio Luiz Dal Piva o PIN de primeiro Vice Governador vindo 



especialmente de Lions Internacional. Com a palavra 2º Governador eleito Sr. Ingo Veit – em 

sua oratória colocou que individualmente cada um forma a liderança desse movimento aliada 

ao projeto que coloca o Distrito LD4 com vários treinamentos de dirigentes à nível de 

Múltiplos, falou das oportunidade de superação à contribuição ao sucesso dos dirigentes. 

Também recebeu das mãos do Governador Sérgio Luiz Dal Piva o PIN de segundo Vice 

Governador. Com a palavra a CaL LEO Deise, neste ato representando CaL Presidente CLEO 

Fernanda Hermann a qual estava em Canela/RS, sendo empossados oficialmente como 

Gabinete LEO do Distrito LD-4, em mensagem conforme leitura aos CCLL disse que os LEO e 

LIONS devem trabalhar juntos com o Projeto Diamantes, isto e, incentivar os LEOS que estão 

atingindo a idade limite a se tornar sócio de Lions Clube, incentivando a estimulando dos CCLL 

LEOS a cultivar os dois LL. A Assessora do Programa Intercâmbio Juvenil do México Adriana 

comunicou que no Intercâmbio Juvenil está com 47 jovens no Brasil sendo LD8, LD2, LD7 e 

LD4, 39 jovens fora do Brasil fazendo o Intercâmbio, logo, 10 são do LD4. Com a palavra o CL 

Volnei Gavioli tesoureiro distrital do AL 2015/2016 que apresentou resultado final do referido 

AL com o balanço patrimonial, início com R$ 39.000 e entrega desse capital no montante de R$ 

43.911,22 sobrou em saldo líquido – lucro acumulado em R$ 10.254,40 Com a palavra IPDG 

Eusébio de Vargas Neto que fez a explanação sobre suas visitas oficiais a clubes, sobre o Cartaz 

Da Paz, Fórum da Família, premiando os selecionados nas Metas do Concurso Eficiência de 

Clubes – LC Porto Xavier, LC Agudo, LC Santa Maria Medianeira, LC Santa Maria Camobi e LC 

Santo Ângelo Universitário, falou sobre a Convenção em Três Passos, fez alguma premiações 

de Honra ao Mérito Leonístico e outras premiações a assessores e entregou a todos os 

presidentes de clubes uma revista constando informações diversas de seu AL inclusive com o 

balanço patrimonial encerrado no primeiro semestre de 2016. O gabinete distrital 2015/2016 

entregou uma homenagem ao IPDG Eusébio de Vargas Neto pelo encerramento de sua gestão 

e liderança, o qual disse que não está se despedindo mas está se colocando a disposição de 

todos. O PDG Renato Mohr, José Sbicigo, Enedir Weber e Antonio Bedin, analisaram o balanço 

patrimonial do PDG Bertê, apresentando a aprovação dos documentos, sendo colocado em 

apreciação, em votação as contas 2014/2015 - sendo aprovado. O CL Flávio Luiz Nagel fez a 

leitura do Curriculum do Palestrante Orador Oficial da 1ª RGD CL Ari Galera, Com a palavra o 

presidente do Conselho do Múltiplo LD – destacou que Lions e LEO andam abraçados, pessoas 

e entidades que fazem o bem para sua comunidade, mais de um milhão e quatrocentas mil 

pessoas espalhadas pelo mundo só de Lions e setecentos mil de jovens de LEO, nenhum 

obstáculo será grande se sua vontade for maior, por isso o Distrito LD4 está com 2014 mil 

associados e 54 associados positivos perdendo por um para o LD1 Com 55, mas a preocupação 

ainda é à saída dos associados, o Lions Internacional está trabalhando intensamente sobre o 



Centenário, fez a leitura da correspondência enviada pelo Presidente do Internacional Robert 

Corlew, descrevendo sobre o significado de seu lema “Escalar novas montanhas” somos 

chamados a servir aos outros, nossa organização e tradição continuamos nesse mundo de 

constância mudanças, nós devemos poder fazer mais – Alcançar o ápice dos serviços, chegar 

ao topo de uma montanha no é o fim de uma jornada é o início de uma outra é uma nova 

oportunidade, falou de seu lema “Foco, força e fé” que tem o objetivo de elevar o 

comprometimento de seus associados através dos clubes do mundo inteiro, divulgou o nome 

da candidata a Presidente Internacional a CaL Rosane Vailat que luta e faz de sua vida o Servir 

as pessoas, falou sobre o comprometimento dos CCLL, metas para cada Distrito no AL 

2016/2017 com plano de ação,  identificar cada cidade com Lions colocar o marco leonístico, 

devemos abraçar o CL Governador e dizer estamos com vc. Com a palavra o Governador o qual 

em Assembleia a apreciação colocou a cidade de Ibirubá para realização da 2ª RGD dia 5 de 

novembro de 2016 – sendo esta aprovada. Foi entregue a insigna que identificou a função de 

MC. Com a palavra do Governador agradecimentos diversos, os CCLL em pé proferiram a 

Oração pelo Brasil, salva de palmas pelo sucesso dessa reunião. Deu-se por encerrada a 1ª 

RGD, assim, lavramos a presente ata, não havendo mais nada a ser tratado. 
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