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Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta e cinco 4 

minutos, nas dependências da Associação Atlética Banco do Brasil, sita à rua Santo Ângelo nº 5 

1169, na cidade de Três de Maio – RS, reuniram-se os associados (as) do Distrito LD4, 6 

previamente convocados, para a 1ª Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LD4, AL 7 

2018/2019, compondo a mesa oficial: O governador do Distrito LD4 DG Ingo José Veit e 8 

CaL Heloísa, CC Liza Ganem Novaes Presidente do Distrito Múltiplo LD, Governador 9 

imediato IPGD Domingos Plínio Klein, o Prefeito Altair Francisco Copatti, o Presidente da 10 

Câmara Municipal de Vereadores Senhor Flávio Pagel, representado pelo Vereador Marcos 11 

Vinicius Corso, o Presidente da AGDL4 Irani Antônio Dani, 1º Vice-Governador do Distrito 12 

LD, 1° VDGE Breno Ferigollo, o 2º Vice- Governador, 2º VDGE Luis Alberto Machado, Três 13 

de Maio CL Evandro Carlos Schutz,  o Presidente do Distrito Leo LD4, Cleo Yuri Patrick 14 

Teixeira, composta a mesa oficial e as mesas auxiliares com as  demais autoridades 15 

leonísticas, leoísticas e convidados, o  IPDG Domingos Plínio Klein fez a entrega da chave do 16 

Distrito LD4 ao DG Ingo José Veit, dizendo: com muita honra entrego-lhe a chave  do 17 

Distrito LD4 e agradeço a todos pela parceria no AL 2017/2018 , na certeza de que o 18 

companheiro Ingo e a sua equipe não medirá esforços para fazer do LD4 um Distrito ainda 19 

maior e melhor, desejando uma intensa e profícua gestão. O DG Ingo José Veit agradeceu ao 20 

IPDG Plínio e fez a abertura oficial do evento. A Invocação a Deus foi proferida pela CaL 21 

Iara Teresinha Fortes do Lions Clube Santo Ângelo Centro, cantado o Hino Nacional e 22 

nomeado o CL Flávio Nagel para atuar como Mestre de Cerimônias, recebendo a insígnia 23 

como identificação da mesma. Na sequência o Mestre de Cerimônias chamou o CL Marcos 24 

Domanski para proceder a saudação aos presentes. De imediato passou a palavra ao IPDG 25 

Domingos Plínio Klein em sua fala agradeceu a todos pela caminhada no AL 2017/2018 a 26 

todos indistintamente pela intensa luta em buscar e minimizar as necessidades dos menos 27 

favorecidos pela sorte. Ressaltou: A única certeza na vida é a mudança. Mudam-se os tempos, 28 

mudam-se as vontades, mudam-se as metas, muda-se o ser. Hoje é um dia de mudança de 29 

natureza leonística que é a passagem sem deixar de ser continuidade. É como o rio cujas águas 30 

se vão, mas ele permanece no curso renovando a correnteza. Passam-se mandatos, mas no 31 



 

 

nosso Distrito LD4 se perpetua firme e forte dentre os três Estados do Sul do Brasil. Esta 32 

transição merece nossos votos de sucesso ao Casal Ingo / Heloísa, que irão continuar 33 

alcançado o nosso Estandarte por todos os recantos desse nosso enorme Distrito LD4. Quero 34 

que vocês compartilhem de nosso companheirismo e amizade. Meu e da Marli. Sejam felizes 35 

com seus bons propósitos em pro de um Distrito LD4 harmonioso e feliz. Parafraseando a 36 

nossa presidente Internacional Gudrum:” Passar o leme agora é sonhar em noite de lua e mar 37 

calmo, antevendo a continuidade de esforços por outro timoneiro, nas plenitudes de dias 38 

claros, rumo ao norte leonístico das boas realizações” Que Deus vos ilumine e vos acompanhe 39 

nessa caminhada. Ato a seguir usou a o presidente do Lions Clube de Três de Maio CL 40 

Evandro Carlos Schutz agradeceu a todos pela amável presença e disse que o Clube preparou 41 

com muito carinho e apreço essa Reunião de Posse do CL Governador Ingo e Heloísa que 42 

pela segunda vez temos um governador em nosso Clube   e desejou a todos uma feliz estada 43 

em nossa cidade. O presidente da AGDL PDG Irani Antônio Dani, saudou e a todos, dizendo: 44 

Hoje é um dia histórico de muitas pessoas que estão aqui nesse recinto. Um dia que é marcado 45 

pela visita da nossa Presidente do Distrito Múltiplo LD CC Liza Cristina Ganem Novaes, 46 

ficamos felizes e agradecidos com a sua presença. Um dia de gratidão por encerrar um ciclo 47 

de serviços na caminhada do Ser do IPDG Plinio e Marli. Fizeram o melhor possível e 48 

deixaram suas marcas e posições cumprindo os Objetivos de Lions. Internacional, Agora 49 

vocês trocam apenas de posição dentro do Distrito e continuam ajudando com seus 50 

conhecimentos e habilidades Fica o nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Um 51 

dia de Esperança e inovação, conhecer uma nova orquestra que vai reger o próximo AL, 52 

porque a vida é feita de encontros de trabalho, de amor, de ideias de solidariedade de 53 

encontros de pessoas que se revelam. Caro governador, como presidente da AGDL, coloco-54 

me seu inteiro dispor. Conte conosco e juntos poderemos fazer mais e melhor. Bom trabalho e 55 

sucesso. A seguir usou da palavra o Presidente do Legislativo Três-Maiense representado pelo 56 

vereador Marcos Vinícius Corso que ao mesmo tempo representou o coirmão Rotary e amigo 57 

da família em sua alocução destacou os trabalhos desenvolvidos pelo Lions Clube de Três de 58 

Maio e pelo Leo. Colocando-se ao inteiro dispor numa parceria entre Lions e Legislativo para 59 

juntos construímos um momento melhor para todos os necessitados. Finalizando, desejou ao 60 

Governador Ingo e Heloísa uma gestão feliz de muito trabalho e alegria no servir. O 61 

Presidente do Distrito Leo Yuri Patrick Ferreira, exortou a importância dos jovens no 62 



 

 

movimento. Elogiou o DG Ingo e Heloísa pelo apoio, entusiasmo e dedicação e nos motiva a 63 

fazer mais, numa perfeita união entre Leo e Lions. Vamos juntos construir e consolidar essa 64 

parceria. Ato contínuo usou a palavra o Prefeito Municipal Altair Francisco Copatti. Em sua 65 

fala destacou a alegria e reconhecer no Ingo um forte espírito de liderança, perfil programático 66 

e engajamento que será fundamental para uma boa governança. A satisfação em ter um 67 

membro do Lions Clube de Três de Maio assumir o mais alto cargo do Distrito LD4. A alegria 68 

de ver um cidadão digno a representar nosso município no cenário regional. Cumprimento a 69 

todos os integrantes do Lions Clube de Três de Maio pela dedicação a nossa comunidade há 70 

mais de 40 anos. Concedo a palavra a CC Liza Cristina Ganem Novais presidente do Distrito 71 

Múltiplo LD assim se expressou: As mudanças acontecem num ritmo frenético, rápido e 72 

frequente. Há cem anos iniciamos o maior e melhor movimento surgido ao longo dos tempos 73 

em prol dos menos favorecidos numa inserção contínua e permanente. Paulo Freire já dizia 74 

que: “o amor é uma ação de sujeitos” Convido a todos a refletir sobre o Lions, numa releitura 75 

sobre o seu papel social, seus programas, suas ações na comunidade a que pertence. 76 

Precisamos de inovação, criatividade e reinventar com análise crítica nosso modo de ser e 77 

agir. Iniciamos um novo século e no comando uma CAL Leão, Grudun, convidando a todas as 78 

mulheres a continuarem sendo a força no leonismo. Desejo a você DG Ingo José Veit, à CaL 79 

Heloísa e ao Distrito LD4, um ano de enriquecimento pessoal e leonístico, de sucesso e 80 

grandes realizações. Fraterno abraço na certeza de que Nós Servimos com Todos e para 81 

Todos! Ato contínuo o Governador e sua CaL Heloísa fez a entrega de um mimo a CC Liza 82 

Cristina Ganem Novaes em visita oficial ao Distrito LD4. A seguir ocorreu a homenagem da 83 

família do DG Ingo José Veit e CaL Heloísa, os filhos destacaram a importância do Pai e da 84 

mãe no ambiente familiar, deixando uma linda mensagem de agradecimento e gratidão. Após 85 

a bela e emocionante homenagem da família o DG Ingo, passou a direção dos trabalhos ao 1º 86 

Vice- Governador Breno Ferigollo e fez uso da palavra saudando os dirigentes leonísticos, 87 

leoísticos e demais autoridades, e com a voz embargada disse: é com muita alegria que a 88 

Heloísa e eu, juntos com os nossos filhos, Júnior, Fernando e Henrique e nossas queridas 89 

noras Débora, Ana e Mariana estamos envoltos por esta maravilhosa família do Distrito LD4. 90 

Gratidão ao Lions Clube de Três de Maio, juntos e sintonizados em torno de um mesmo ideal, 91 

para dar asas a um sonho que é nosso sim, mas também para dar continuidade ao sonho de 92 

Melvin Jones.  Retornamos da 101ª Convenção Internacional cheios de energias e vibração, 93 



 

 

inspirados pela primeira mulher a assumir a presidência Internacional da nossa Associação. 94 

Nossas metas são coincidentes e indicam um claro caminho a seguir, o do Nós Servimos. 95 

Nosso planejamento premia em 1º lugar o associado com objetivos claros e definidos, com 96 

direção segura, metas realistas e entusiasmada equipe de assessores a nos auxiliar neste ano 97 

leonístico. Todos são chamados a integrarem a grande orquestra do LD4 com serviços, 98 

companheirismo e alegria no coração. Convocamos a força de trabalho do Distrito LD4 para 99 

explorar de forma eficiente as cinco áreas de trabalho propostas por LCI. Convocou as 100 

mulheres a serem o exemplo da CaL Gudrun a representarem a força da Mulher no Leonismo, 101 

atingindo 50% de CCaLL Leão no Distrito LD4.Temos uma mulher na Presidência 102 

Internacional a CAL Gudrun. Em breve queremos ter uma outra presidente e que seja do 103 

Brasil e do DMLD, por isso estamos, apoiando a ID Rosane Teresinha Jahnke para 3ª Vice- 104 

Presidente para reforçar ainda mais o papel da mulher no leonismo. Promover o Cartaz da paz 105 

nas comunidades, ampliar o intercâmbio Juvenil, Ampliar o Banco Ortopédico, preservação 106 

dom meio ambiente, um olhar especial às crianças, combate às drogas. Combate à diabetes, 107 

audição e a principal Campanha a visão. Salientou que tem muito carinho e apreço pelos 108 

Jovens e os desafiou a fundar novos Leo Clubes no Distrito LD4. Um pedido especial pela 109 

presidente Gudrun é o apoio irrestrito à Fundação LCIF, através da aquisição de Títulos 110 

Melvin Jones, além de outras assessoria que constam na Revista entregue a todos os clubes e 111 

associados e a registrar em Mylci todos os serviços realizados, mensalmente, utilizando para 112 

isso as redes sociais, mídias, o app Mylion e site do Distrito LD4. Queremos registrar 113 

agradecimento especial ao IPDG Domingos Plínio Klein / CaL Marli pelo seu constante apoio 114 

e de igual forma à AGDL através de seus PDGs.que nos deram suporte a todo o momento. 115 

Agradecimento a vocês CCLL, CCaLL, Domadoras e Leos que vieram aqui num perfeito 116 

engajamento em nossa causa e de LCI, acima de tudo, do Distrito LD4. Sejamos guardiões da 117 

solidariedade - que nosso produto - da ética e do serviço de voluntariado sejam nossos valores 118 

para trabalhar na busca de um futuro promissor para as comunidades, Distrito e Associação. 119 

Nós nos propomos. Nós nos Importamos, Nós Servimos.  DG Ingo retorna à mesa Oficial e 120 

assume a direção dos trabalho. Ato contínuo o DG Ingo informou que estava encerrada a parte 121 

formal da Abertura da 1ª RGD, agradecendo a presença das autoridades e convidados, que 122 

poderão permanecer conosco, ou se retirarem, se assim o desejarem. MC convidou ao CL 123 

Ernesto Alberto Kochhann, coordenador do Gabinete e do Clube para avisos de ordem geral 124 



 

 

do evento. A seguir o Governador DG Ingo Veit deu sequências aos atos ordinários 125 

solicitando ao mestre de cerimônias CL Flávio que proceda a cerimônia de posse do Gabinete 126 

e Assessores Distritais para o ano leonístico 2018/2019, orientando que os nominados se 127 

postem em pé, permanecendo em seus lugares e peço que os aplausos sejam dados ao final da 128 

cerimônia de posse. PORTARIA Nº 01/18 Ingo José Veit no uso de suas atribuições estatutárias e 129 

regimentais, NOMEIA para integrarem o gabinete Distrital nos cargos os seguintes CCLL e 130 

CCaLL: Secretário PDG Luiz José Lena / CaL Teresinha; Secretária Adjunta CaL Ângela 131 

Balz Franzen / CL Geovani; Tesoureiro CL José Orlando Kochhann / CaL Marisa; Tesoureiro 132 

Adjunto CL Evandro Schutz / CaL Elaine, Coordenador de Gabinete CL Ernesto Alberto 133 

Kochhann / CaL Edi. PORTARIA n° 02/18. Nomeia os Presidentes de Divisão A-1: CL Rubem 134 

Stein / CaL Rosane; DIVISÃO A-2: CL Hermes Brum/ CaL Rose; DIVISÃO B-1: CL Roney 135 

Cardoso Machado/ CaL Márcia; DIVISÃO B-2: CaL Jussara Rosa Rodrigues/ CL José Mario; 136 

DIVISÃO C-1: CL Renato Barrocas Moreira/CaL Rosicler; DIVISÃO C-2: CL Elio Schuh/ CaL 137 

Conceição; PORTARIA nº 03/18. Nomeia o Presidente da Comissão de Honra o IPDG Domingos 138 

Plínio Klein/CaL Marli; EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL: GAT: COORDENADOR GMT DO DISTRITO: PDG 139 

Sergio Dal Piva/CaL; Gema, COORDENADOR GLT DO DISTRITO: PDG Eugênio; Schoffen/CaL 140 

Janete; COORDENADOR GST DO DISTRITO:  PDG Iraci A. Dani/CaL; Clara COORDENADORA 141 

PARA LCIF NO DISTRITO: CaL Janete Schoffen/PDG Eugênio ASSESSORES: ASSESSORIA DE 142 

PROTOCOLO E PRAXES LEONÍSTICAS: CL Flávio Nagel/ DM Maria Alice; ASSESSORIA ESPECIAL 143 

PARA A VALORIZAÇÃO DA MULHER: CaL Iara Teresinha Zappe Fortes; ASSESSORIA PARA 144 

EVENTOS DA FAMÍLIA: CaL   Marli Bock/ CL Erni; ASSESSOR PARA CONVENÇÃO DISTRITAL: CL 145 

José Schaffer/CaL Marilde; DIRETOR GERAL DA 57ª CONVENÇÃO: CL Vanderlei Henschen/ DM 146 

Adriana ASSESSORIA DE PRESERVAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÕES PARA A VISÃO: PDG Nélida 147 

Zorzan da Luz; ASSESSORIA DE PRESERVAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÕES PARA A AUDIÇÃO: 148 

CaL Nilda Binn/CL Elt; ASSESSORIA DE CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÕES SOBRE DIABETES: CaL 149 

Mônica de Castilhos/CL Márcio; ASSESSORIA DE CONSCIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES PARA 150 

CÂNCER INFANTIL: CL Cesar Roberto Barcelos de Almeida/CaL Luciane; ASSESSORIA DE 151 

PREVENÇÃO ACERCA DE DROGAS: CL Paulo Ricardo Pinto Rogério/DM Mariza; ASSESSORIA DE 152 

SERVIÇOS LEONÍSTICOS PARA CRIANÇAS: CaL Ana Valéria Machado/ CL Luiz Alberto; 153 

ASSESSORIA PARA O CARTAZ DA PAZ E CONCURSO DE REDAÇÃO: CaL Vânia Marisa Varini 154 

Ceolin/CL Cirineu; ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE: CL Jean Marques 155 



 

 

Rosa/CaL Letícia; ASSESSORIA PARA DIFUSÃO DO BANCO ORTOPÉDICO: CL Jacinto Jairo 156 

Viana/DM Edir; ASSESSORIA PARA O CONCURSO DE EFICIÊNCIA:  CL Leandro Steiger/CaL 157 

Marília; ASSESSORIA DE  INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS: CL Elio Winck/CaL Ester; 158 

ASSESSORIA PARA O CONCURSO DE FOTOGRAFIAS: CL Erni Bock/ CaL Marli; ASSESSORIA DE 159 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS: CL João Vilson Salvadé/CaL Alvira; ASSESSORIA DE ALERTA 160 

LIONS: CL Antonio Odil Gomes de Castro/ CaL Maira; ASSESSORIA DE LIONS QUEST: CL 161 

Dilson  Gastaldo  Guerra/ CaL Elisângela; ASSESSORIA DE ATIVIDADES CULTURAIS E 162 

COMUNITÁRIAS: CaL Ana Cláudia Machado Grossi/; ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS, 163 

INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO: CL Gerson Dri/CaL Elisângela; ASSESSORIA DE ATIVIDADES DE 164 

LEITURA: CL Renato Barrocas Moreira/CaL Rosicler; ASSESSORIA PARA TRANSIÇÃO LEO PARA 165 

LIONS: CaL Fernanda Mietch Hagemann/CL Claudio; ASSESSORIA PARA LEOS CLUBES:  CaL 166 

Vera Lúcia Frantz/esposo Júlio; ASSESSORIA  PARA JOVENS, INTERCÂMBIO E ACAMPAMENTO 167 

JUVENIL: CaL Vera Lúcia Frantz/Esposo Júlio; ASSISTENTES: Para Famílias Anfitriãs: CaL 168 

Simone Duarti da Silva/ CL Jair Outbounds: CaL Cleusa Bohn Specht Inbounds: CaL Vera 169 

Lúcia Frantz/ Esposo JúlioJúnior:  CLEO  Kátia Aline Garzão; ASSESSORIA PARA FIDELIZAÇÃO 170 

DOS ASSOCIADOS: CL Gilmar Luiz  Jager/ CaL Ilaine; ASSESSORIA  JURÍDICA, ESTATUTOS E 171 

REGULAMENTOS: PDG  Eugênio Schoffen/CaL Janete Assistente  Jurídico: CL Luiz Alberto 172 

Machado/CaL Ana Valéria. Assistente Jurídico: CaL Laura Redel; ASSESSORIA DE 173 

CIVISMO E CIDADANIA: CL José Alberto Leal/CaL Maria Helena; ASSESSORIA DE ACERVO, 174 

ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SEDE DO LD4:  PDG José Dalberon Fortes Nunes / CaL Gessi; 175 

ASSESSORIA PARA O FOLAC 2019:  PCC Douglas de Mendonça Thompson/ CaL Margareth; 176 

FUNDAÇÃO LIONS MOACIR RAMOS MARTINS: CaL Thais Bondarenko Padilha; ASSESSORIA PARA 177 

ASSUNTOS FISCAIS E CONTÁBEIS: CL Edelmar Eloi Barasuol; AUDITORES TITULARES PDG Iraci 178 

Antônio Dani/CaL Maria Clara, CL Volnei Antônio Damian Gavioli/ CaL Ivonete  CL Nilton 179 

Antonio Bedin/DM Gracieli; AUDITORES SUPLENTES PDG  Renato Mohr/PDG Helena PDG 180 

José Sbícigo/CaL Alcíria. PORTARIA nº 04/18 Nomeia para integrarem a comissão de avaliação e 181 

prestação de serviços do projeto de revitalização, acessibilidade, ambiência e Humanização da 182 

unidade de Padiatria e Internação do Hospital Santo Ângelo-RS. Subsídio STD 183 

nº:15609/LD4 no valor de U$$ 77,471, o CL Edvir Weber – Lions Clube de Ijuí, CaL 184 

Adriana Henchen – Lions Clube de Santa Rosa Centro e o CL Enilto Balbinot – Lions Clube 185 

Tucunduva. A comissão recebeu da Coordenadora LCIF toda a documentação para que fosse 186 



 

 

analisada e após ser submetida à assembleia para discussão e a devida aprovação. Neste 187 

momento o DG Ingo passou os trabalhos ao 1º Vice- Governador Breno Ferigollo e fez a 188 

colocação dos pins ao Gabinete, presidentes de Divisão, Gat, e assessores, Ato contínuo usou 189 

da palavra o CL Marcos Domanski introduziu o momento especial um Clip Orquestra, 190 

referindo-se assim” Ninguém pode assoviar uma sinfonia sozinho. É necessário uma orquestra 191 

inteira para tocá-la. Com a batuta na mão direita o maestro é responsável por indicar aos 192 

músicos o compasso e a velocidade de execução das partituras, Cabe à mão esquerda a tarefa 193 

de sugerir o sentimento que eles devem agregar às composições, se devem tocar com mais 194 

intensidade, alegria e vibração, ou suavidade e melancolia. O gesto do maestro é portador de 195 

uma ideia, de uma frase, de um efeito, uma dinâmica e de um encadeamento harmônico.Com 196 

a mão direita indicará as atividades de serviço, ações e metas do Clube e do Distrito e com a 197 

mão esquerda, transmite o entusiasmo e motivação que resultem em impacto nas 198 

comunidades. Leões e seus dirigentes, são como a música que precisam ser ouvidas e 199 

compreendidas. Umas tocam a vida, outras a alma, mas existe a especial que é a verdadeira 200 

trilha sonora nas veredas do servir. Convido a todos, juntos com o regente, fazermos da 201 

grande orquestra do Distrito LD4, a maior e melhor sinfonia do Distrito Múltiplo LD. E 202 

apresentou a verdadeira orquestra momento especial por todos os dirigentes, tocando num só 203 

tom, numa sinfonia perfeita. A seguir mestre de cerimônias concedeu a palavra ao o 204 

Secretário PDG Luiz José Lena, recém empossado, secretário do Distrito LD4, solicitou ao 205 

Governador se seria necessário a leitura sobre as atas do 4º RGD e 56ª CONVENÇÃO do 206 

Distrito LD4, enviadas por e-mail a todos os CCLL, assim sendo o Governador perguntou à 207 

plenária, que respondeu que não seria necessário a leitura das mesmas, que foram colocadas 208 

em votação e aprovadas. PDG Lena manifestou-se dizendo: encerro aqui a minha participação 209 

e agradeço. Ato contínuo o Mestre de Cerimônias concedeu a palavra ao   Tesoureiro do 210 

Distrito LD4 CL José Orlando Kochhann, que expôs a previsão orçamentária referente ao 1º 211 

Semestre do AL 2018/2019, e indicação do Banco para a movimentação financeira do Distrito 212 

LD4, colocada em apreciação e aprovada pelos CCLL da Plenária. CL José Orlando 213 

manifestou-se, encerro aqui minha participação. Mestre de Cerimônias convidou a usar da 214 

palavra o 2º Vice-Governador do Distrito LD4, 2º VDGE Luis Alberto Machado que após 215 

saudar a mesa oficial felicitou ao IPDG Plínio pelo trabalho realizado no AL 23017/2018 e 216 

colocou-se à disposição do DG Ingo José Veit / CAL Helóisa para o desenvolvimento das 217 



 

 

cinco metas que constam da revista programa do LD4. Finalizando disse, como 2º VDGE 218 

desejo palmilhar junto em todas as ações e metas desse. AL. De imediato o Mestre de 219 

Cerimônias passou a palavra ao 1º Vice – Governador do Distrito LD4 VDGE Breno 220 

Ferigollo e na sua característica jovem e comprometida e com atitude ativa saudou as 221 

autoridades da mesa oficial e à Família pelo gesto demonstrado aos pais, agradeceu a 222 

aprovação da ajuda ao lº Vice-Governador quando da participação nas reuniões das Divisões. 223 

Continuando disse que havia galgado esse cargo graças a dois loucos do movimento 224 

Leonístico: O PDG Lena e depois o DG Ingo. O exemplo desses dois dirigente colocaram no 225 

meu coração a chama do leonismo. Destacou três premissas que devem ser usadas como 226 

pilares no movimento Leonístico: Comprometimento, Planejamento e Ação, com Motivação e 227 

entusiasmo. Elogiou o IPDG Plínio / CaL Marli pelo seu desempenho, pela atitude e 228 

simplicidade. Enalteceu a presença da Presidente do Múltiplo LD CC Liza Cristina Ganem 229 

Novaes em visita oficial ao Distrito e que tenha uma feliz estada nessa terra abençoada do 230 

LD4. Fez referência aos Leos, afirmando que não devemos convidá-los e sim conquista-los. 231 

Continuando disse que havia galgado esse cargo graças a dois loucos do movimento 232 

Leonístico: Mestre de Cerimônias concedeu a palavra ao PDG Sérgio Dal Piva, coordenador 233 

GMT para seu pronunciamento, iniciou,  cumprimentando a mesa oficial, destacando o 234 

governador sainte pela sua postura no AL 20127/2018, parabenizando o DG Ingo / Heloísa 235 

governador entrante pela escolha de seu nome como coordenador GMT no AL 2018/2019.Fez 236 

uma chamamento para todos os Clubes, companheiros e companheiras a buscarmos com 237 

comprometimento, atitude e ação o cumprimento de mais uma vez o Distrito LD4 permanecer 238 

invicto pela 12ª.em aumento de associados. O Governador é um só, mas jutos seremos fortes e 239 

imbatíveis. Ato contínuo o cerimonial chamou o PDG Iraci Antônio Dani para sua 240 

manifestação que disse, agradeço ao governador Ingo e Heloísa pela distinção de ter sido 241 

escolhido como coordenador GST do Distrito LD4 no AL 2018/2019 definindo 242 

primeiramente seu conceito e o que faz. Identifica as necessidades da comunidade e traz para 243 

o Clube analisar e prioriza aquelas que o Clube tem condições de realizar. Feita a seleção faz 244 

o plano de ação para executá-la. Em consonância com as cinco áreas de serviço do Lions 245 

Internacional para melhorar o valor da afiliação, aumentar o impacto em serviço e buscar a 246 

excelência de Clubes, modificar a opinião pública e aumentar a exposição. Para isso, oferece 247 

as ferramentas do querer, entusiasmo, alegria, ação e felicidade. Permita-me usar o lemas do 248 



 

 

PCC Nilton Kinoschita: Queremos, Podemos, Devemos ser o Distrito nº 1 em serviços e o 249 

horizonte é nosso. Solicito a todos os Clubes o máximo de empenho nas realizações das metas 250 

estipuladas pelo Governadoria na certeza de todos nós iremos cumprir essa tarefa, não só em 251 

fazer as ações e serviços, mas acima de tudo registrá-las no Mylci em Lions Internacional ao 252 

final de cada mês. De imediato o Mestre de Cerimônias passou a palavra à Assessora Especial 253 

para Valorização da Mulher no Leonismo CaL Iara Teresinha Zappe Fortes que assim se 254 

expressou: Estamos vivendo um momento muito especial em Lions Internacional. Iniciamos o 255 

segundo Século com uma Mulher Presidente da Associação Internacional e Lions Clube. Isso 256 

deve ser orgulho para cada uma de nós. Pela primeira vez a mulher foi reconhecida pelo seu 257 

esforço e trabalho. O Lions é formado por homens e mulheres que buscam os mesmos 258 

objetivos. Se ontem éramos fortes, hoje unidos seremos imbatíveis. Peço encarecidamente 259 

para que nos Clubes as Domadoras se transformem em companheiras Leão, um forte 260 

chamamento da nossa PIP Gudrum como gratidão e reconhecimento. Precisamos lutar para 261 

que outra mulher assuma a Presidência Internacional em breve e que seja do Brasil e do 262 

Distrito Múltiplo LD a PID Rosane das Américas. Sendo assim, com muita garra e 263 

determinação, seremos a força da Mulher no Leonismo. Ato contínuo o Mestre de Cerimônias 264 

deu a palavra a coordenadora LCIF do Distrito CaL Janete Flores Schoffen que no seu 265 

pronunciamento fez um balanço dos projetos aprovados e dos subsídios recebidos no AL 266 

2017/2018 e prestado contas à Fundação, conforme Portaria nº 04- Subsídio nº 15609 U$$ 267 

77,471 ao Hospital Santo Ângelo. Afirmou, ainda, que está tramitando em sua assessora mias 268 

três projetos que após concluídos serão encaminhados a LCIF no valo de 100 mil dólares. 269 

Elogiou a atitude do DG Ingo José Veit em alavancar recursos para o Al 2018/2019 de 4 270 

Títulos Melvin Jones e desafiou aos Clubes para cada um fizessem no AL 2018/2019 2 271 

Melvin Jones por Clube. A plena com aplausos concordou com o desafio. Encerrou dizendo: 272 

uma das maneiras mais importantes que os leões podem fazer a diferença em suas 273 

comunidades é por intermédio da Fundação de Lions Clube Internacional – LCIF que em 274 

2018 completa 50 anos existência e de mãos estendidas para o mundo. Usou da palavra a CaL 275 

Vânia Ceolin – Assessora do Cartaz da Paz – em sua fala agradeceu ao DG Ingo por premiá-la 276 

com tão importante assessoria e solicitou a todos os presidentes de Clube que não percam essa 277 

oportunidade de oferecer aos jovens essa oportunidade de compartilhar sua visão sobre a Paz. 278 

Nesse AL 2018/2019 com o título: A Bondade Importa, cujas regras a serem obedecidas 279 



 

 

constam em cada pasta recebida pelos Clubes. Alertou que todos os classificados, Cartazes ou 280 

Redações dos Clubes deverão retornar a essa Assessoria até o dia 30 de outubro próximo 281 

Mestre de Cerimônias concedeu a palavra a Assessora de Transição Leo pra Lions, Cal 282 

Fernanda Mietch Hegemann, sinto-me orgulhosa nessa escolha e agradeço o DG Ingo por essa 283 

oportunidade. Depois de tantos anos vivendo a realidade do Leo Clube é uma grande 284 

felicidade viver novas ideias no mundo do leonismo e trazer propostas para esse movimento 285 

centenário. Há anos tentamos unir Leo e Lions numa mesma proposta, num mesmo ideal, 286 

parara trilhar um me mesmo caminho. Vamos dar o primeiro passo nesse AL na concretização 287 

dessas ideias para que juntos Leos e Lions, pensando num futuro com muito amor e 288 

cooperação. Vamos Juntos! Dando continuidade Metre de Cerimônias concedeu a palavra ao 289 

PCC Douglas de Mendonça Thompson – Coordenador do Folac a realizar-se nos dias 18 a 20 290 

de janeiro de 2019. Apoiar e demonstrar nossa força como o maior Distrito Múltiplo LD da 291 

Área 3.Explicounesse Folac será escolhido o novo local para a realização do Folac 2020. E 292 

passou a palavra ao CL Dilson Guerra coordenador responsável pela caravana ao Folac de 293 

Rosário na Argentina. Deu explicações à plenária sobre preços de Inscrições, viagem e demais 294 

custas. Convidou a todos para que participassem devido a importância do evento, 295 

principalmente por realizar-se perto de nós aqui do LD4. Na oportunidade demostraremos a 296 

nossa força para a ID Rosane, candidata a 3ª Vice- Presidente Internacional. Ato contínuo 297 

mestre de cerimônia passou a palavra à PDG Nélida Zorzan da Luz, Assessora de Preservação 298 

e Ação em prol da Visão para seu pronunciamento. Fez um breve chamamento para a 299 

importância da preservação e ação em prol da visão. Os nossos olhos são as janelas para o 300 

mundo e precisamos como tal ter o máximo de cuidado com essa preciosidade, principalmente 301 

com as crianças. A Associação Internacional tem como meta principal a acuidade visual e 302 

conclamo para todos os Clubes estejam engajados nessa luta para minimizar esse mal que 303 

tanto aflige à humanidade. Agradeceu a todos os Clubes que se envolveram nessa campanha 304 

com mais de 14 827 exames de acuidade visual. Citou Helen Keller. Que numa Convenção 305 

em 1925 desafiou os leões a serem os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. Hoje 306 

tivemos a oportunidade de assistir a ASDEVI de Três de Maio a maioria com cegueira fazer 307 

uma apresentação musical de luxo. Lembrou diversos Clubes e destacou elogiou a atitude do 308 

LC de Cruz Alta e o LC de Santo Cristo de realizar os exames de acuidade visual não só na 309 

comunidade, mas em municípios vizinhos. O mês de outubro é o mês da Acuidade visual e 310 



 

 

desafiou aos Clubes a realizarem mais de 15000 exames em parceria com a Secretaria da 311 

saúde, Hospitais, Clínicas oftalmológicas, ópticas e com as próprias empresas. Avante 312 

companheiros muitas crianças nos aguardam. Finalizando, quando conseguimos tocar a alma 313 

humana conseguimos coisas incríveis. Nesse momento o cerimonial CL Flávio Nagel 314 

informou o intervalo para o almoço e o reinício das atividades previstas para as 14h30 315 

minutos e passou a palavra ao Coordenador do Gabinete e do evento CL Ernesto Alberto 316 

Kochhann a respeito do almoço. O reinício das atividades deu-se no horário previsto, às 317 

14h30 minutos com o Mestre de Cerimônias convidando as autoridades que compunham a 318 

mesa oficial para retornarem aos seus lugares para o início da 2ª parte do Evento, colocando a 319 

palavra à disposição do Governador Ingo José Veit que colocou em apreciação à Assembleia, 320 

a cidade de Uruguaiana para sediar a 2ª RGD no dia 10 de novembro de 2018. A proposta foi 321 

apreciada pela plenária e aprovada por unanimidade. A seguir o governador colocou em 322 

apreciação o parecer da Comissão designada pela Portaria 04/18 sobre a aplicação e 323 

prestação de contas do recurso proveniente da LCIF, projeto de revitalização, Acessibilidade e 324 

Humanização da Unidade de Pediatria e Internação do Hospital Santo Ângelo –RS, Subsídio: 325 

STD/LD4 15609, no valor de U$$ 77, 471 dólares, Com a palavra a Comissão  formada  pelo 326 

CL Edvir Weber – Lions Clube de Ijuí, CaL Adriana Henchen – Lions Clube Santa Rosa 327 

Centro e o CL Enilto Balbinot – Lions Clube Tucunduva para seu parecer. Lida a ata a 328 

Comissão exarou o seguinte parecer: Examinada a documentação constatou-se que tudo 329 

estava em perfeita ordem e sugere a aprovação da prestação de contas dos recursos recebidos 330 

e aplicados no Projeto de Revitalização, Acessibilidade, Ambiência e Humanização da 331 

Unidade de Pediatria e Internação do Hospital Santo Ângelo – RS. A Comissão salienta que 332 

teve o acompanhamento da Coordenadora LCIF/LD4 CaL Janete Flores Schoffen. O 333 

governador colocou a matéria em apreciação da plenária e aprovada sem nenhuma restrição. 334 

Informou que a documentação será enviada à assessoria da LCIF para seu devido 335 

encaminhamento a LCIF.o Mestre de Cerimônias solicitou ao Governado DG Ingo para que 336 

colocasse em apreciação e votação da Plenária, a cidade de Uruguaiana para realização do a 2ª 337 

RGD no dia 10 de novembro de 2018. O governador colocou o assunto à plenária para 338 

apreciação e como não houve nenhuma manifestação, colocou a mesma em votação, sendo 339 

aprovada por unanimidade pela plenária.  A cidade de Uruguaiana como sede da 2ª RGD 340 

Distrital. Ato contínuo, o Mestre de Cerimônias concedeu a palavra ao IPDG Domingos 341 



 

 

Plínio Klein para apresentar seu relatório e premiações referentes ao AL 2017/2018 – Distrito 342 

LD4, mas antes por um dever de consciência e de gratidão dizer que para a CL Marli e para 343 

Mim, é tempo de agradecer e dizer que nos sentimos recompensados pela amizade, pelo 344 

companheirismo saudável e pela satisfação de poder servir nosso Distrito nesse AL 345 

2017/2018. Na multidão de agradecimentos que teremos hoje, um abraço especial para todos 346 

nossos Clubes incansáveis colaboradores do Gabinete Distrital, Presidentes de Região e 347 

Divisão e nossos Assessores, chamando a Secretária Luci Stefanello para ajudá-lo. Entregou 348 

um mimo para todos os seus colaboradores: Gabinete Distrital, Presidentes de Região, Divisão 349 

e Assessores, num momento de muita alegria e descontração. O IPDG Plínio chamou o 350 

Presidente da Divisão D1 CL Gabriel Mallmann  Noschang / CaL Classi que implantou o 351 

Banco Ortopédico no Distrito para fazer um sorteio de uma cadeira de Rodas, entre os Clubes 352 

presentes na 1ª RGD, sendo contemplado o Lions Clube de Frederico Westphalen. De 353 

imediato chamou o Presidente da Divisão C2 CL Jacinto Jairo Viana, DM Elir onde o Lions 354 

Clubes de Panambi e Cruz Alta receberam das mão do Governador um Certificado das 355 

referias Câmaras de Vereadores. A seguir continuou, agora, com a Premiação de Eficiência 356 

Leonística do Distrito LD4 – AL 2017/2018. A Secretária Luci parabenizou a todos e 357 

ponderou que todos fizeram um trabalho maravilhoso, alguns porém se destacaram. Vamos a 358 

premiação: Lions Clube Cruz Alta – 5º Lugar. – Lions Clube Francisco de Assis – 4º Lugar, - 359 

Lions Clube Camobi – Santa Maria – 3º Lugar. - Lions Clube de Ijuí – 2º Lugar e Lions Clube 360 

Frederico Westphalen – 1º Lugar. Recebeu das mãos do Governador um título Melvin Jones e 361 

um Distintivo para Estandarte. Mais uma vez o IPDG Plínio agradeceu a todos e recebeu 362 

palmas pelo seu desempenho e retornou a palavra ao Mestre de Cerimônias, este por sua 363 

manifestou-se: todo o encontro leonístico renova nossas forças e reforça nossos objetivos de 364 

construirmos uma comunidade sempre melhor, Assim encerro meus trabalhos, esperando ter 365 

cumprido minha missão a contento e devolvo a insígnia que identificou na função e dirigiu-se 366 

à mesa oficial para a entrega da Insígnia ao Governador. O governador agradeço ao Mestre de 367 

Cerimônias pelo seu magnífico trabalho, assim como aos demais que participaram desta 1ª 368 

RGD e Posse do Gabinete Distrital, bem como ao Lions Clube que foi o anfitrião desse 369 

evento. Convido a todos para em pé proferirmos juntos A Oração pelo Brasil. Solicitou a 370 

todos que permanecessem em pé homenagear o Pavilhão Nacional e com uma salva de palmas 371 

pelo sucesso dessa Reunião 1ª RDG, 14 horas e 30 minutos. Em ato solene, declaramos para 372 



 

 

os devidos fins, que toda e qualquer documentação que se fazer necessária assinatura para o 373 

AL 20182019 deverá constar, respectivamente, as assinaturas dos responsáveis referente ao 374 

Distrito LD4, sendo estes: Governador do Distrito LD4 DG Ingo José Veit, brasileiro, casado, 375 

empresário, portador do RG 901.655.6401 e CPF 153.623.619-53, residente e domiciliado à 376 

Rua do Erval,589 – Três de Maio. CEP 98.910.00. Secretário Distrital, PDG Luiz José Lena, 377 

brasileiro, casado, professor aposentado, portador RG 100.440.1368 e CFF 055.583.950-87 378 

residente e domiciliado à Travessa São Vicente,27 – Três de – RS – CEP 98.910.00 .José 379 

Orlando Kochhann, brasileiro, casado, aposentado portador RG.101.372.740.8652 e CPF 380 

104.372.t40-04, residente e domiciliado à Rua Expedicionário Bertoldo Boeck, 88 em Três de 381 

Maio – RS. Para toda e qualquer movimentação financeira assinará o Governador DG Ingo 382 

José Veit e o Tesoureiro Distrital José Orlando Kochhann. O Endereço da Sede da 383 

Governadoria do Distrito LD4 à Av. Pinheiro Machado 2291, prédio Melvin Jones – 2º andar- 384 

Bairro Centro, na cidade de Santiago – RS. Finalizando a reunião o Governado após 385 

especificados os dados dos dirigentes, o Governador encerrou em definitivo a 1ª RGD eu PDG 386 

Luiz José Lena, Secretário Distrital, lavrei a presente ata, que depois de lida, apreciada, 387 

discutida e aprovada, será assinada pelo Governador, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do AL 388 

2018/2019 389 

 390 
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DG Ingo José Veit,                                               PDG Luiz José Lena 392 

Governador do Distrito LD4,                              Secretário Distrital. 393 
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