
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL 

GOVERNADORIA DO DISTRITO LD–4 DE LIONS INTERNACIONAL 

ANO LEONISTICO 2003/2004. 

REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2003 

NA CIDADE DE SANTA MARIA–RS  

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro, do ano de dois mil e três, as oito horas e trinta 

minutos tendo como local, o auditório do centro de ciências  Rurais (prédio 42) da UFSM, 

teve inicio a II (Segunda) Reunião do Conselho Distrital. Logo após a formação da mesa 

que ficou assim constituída, Governador do Distrito LD-4 CL Carlos Ronei Freitas de 

Almeida e Secretária do Distrito CaL Teresinha Beatriz, Pres. Do CG CL PDG Alberto 

Klas Neto, Past Governador CL PDG Douglas de Mendonça Thompson, Vice-Governador 

CL José Dalberon Fortes Nunes, Presidente da AGDL CL Gildo Meneghello, Presidente da 

Divisão A1, CaL Carmem Meneghello, Tesoureiro do Distrito LD-4 CL Remi José Fachim, 

Presidente do Distrito Leo CLEO Márcio Junior Capellari CaL Jocélia Kantorski 

comunicou a presença do CL PDG Odilo e CaL Maria Edith Zimmermann, e deu por 

encerrada a formação da mesa. O CL Governador deu início aos trabalhos invocando à 

Deus pela Grandeza da Pátria e a Paz entre os homens e convidou a CaL Fátima Oliveira 

para proceder a Invocação a Deus. Ato contínuo convidou os presentes para acompanharem 

e cantarem com  o Coral Coração do Rio Grande a 1ª estrofe e estribilho do hino a 

Bandeira. Logo a seguir o CL Governador anuncio que em homenagem a CL Klas Pres. do 

CG e de todos os CCLL e DMs o Coral cantará o Hino do Lions (Ser Leão), o Hino do Rio 

Grande e mais duas músicas nativistas. O CL Governador agradeceu ao maestro e a todos 

os componentes do coral pela bela apresentação. A seguir convidou o CL Carlos Viana 

Olms para proceder a saudação a bandeira. O que foi feito com brilhantismo. Logo em ato 

contínuo o CL Governador nomeou a CaL Jocélia Kantorski para trabalhar como mestre de 

cerimônias nesta reunião e a convidou para receber o colar da função. Ao assumir sua 

função a mesma imediatamente convidou o CL Robertinho Meneghetti para saudar as 

autoridades, visitantes CCLL, CCaLL, DM, e LEOS. O CL Robertinho saudou a todos em 

nome dos clubes da divisão A1 que são os anfitriões do evento. Dando prosseguimento a 

MC fez a comunicação dos ausentes e em ato contínuo, o CL Governador pediu um minuto 

de silêncio em homenagem aos nossos companheiro e Domadoras que já não estão mais 

entre nós. A seguir a MC convidou a CaL Secretária do Distrito para que fizesse a leitura da 

Ata da 1ª Reunião do Conselho Distrital e posse do Gabinete. A CaL Secretária fez a leitura 

da Ata e imediatamente o CL Governador colocou-a para apreciação e qualquer sugestão de 

mudança poderá ser feito uma vez que todos os clubes receberam a referida ata. Não 

havendo nenhuma interferência o CL Governador colocou em votação, tendo sido aprovada 

sem alterações. A seguir a CaL MC anunciou o CL Remi Fachim, Tesoureiro do Distrito, 

para apresentar o relatório financeiro e orçamento para o 2º semestre. O CL Tesoureiro fez 

as descrições dos dados financeiros que diz o seguinte: Depósito inicial da Governadoria 

Anterior R$13.664,31, depósito em 31/07/03 R$1.170,00, depósito em 30/09/03 R$295,00 

e um depósito que veio da Fundação para APADA de R$73.500,00 e mais as taxas distritais 

no valor de R$25.856,80 totalizando R$116.486,11 , Saídas: Impressos R$564,00 telefone e 

aluguel R$1.324,41 representação do Governador R$9.038,11, Pins e Prêmios R$ 3.700,00 

Secretário Executivo, R$1.100,00 LEO CLUB R$1.270,15, Instalações do Gabinete e 

eventuais, R$267,00 Material de Expediente R$788,24 Lions Internacional, R$241,08, 



Aplicações financeiras, Banco Sicredi R$89.000,00. O CL tesoureiro esclareceu que nesse 

valor está o depósito dos valores pertencentes a APADA, do qual o CL Romalino é o 

administrador responsável. Devolução de cheque R$295,00 que é justamente este valor que 

aparece mo depósito nas entradas, cota do Conselho do Governador, R$1.746,00, eventuais, 

R$50,00 ajuda de custo ao Vice-Governador R$1.000,00, ajuda de custo aos Presidentes de 

Divisão R$ 400,00, Fundação Moacir Ramos Martins, R$317,54, Fundo de Manutenção do 

Arquivo, R$1.270,15. APADA Santa Rosa, retirou até o mês de outubro R$1.116,00 e 

depois no mês de novembro R$ 46.384,00 e ainda existe em saldo de R$26.000,00 que o 

CL Romalino administra. Dessas entradas do distrito temos ainda 5(cinco) clubes que estão 

inadimplentes. Apresentou ainda o orçamento para o 2º(segundo) semestre que foi baseado 

na receita de 1369 sócios, dados de 31de outubro conforme os informes dos clubes num 

total de R$32.034,62 assim distribuídos: edição de boletins 6% R$1.922,08. Convenção 

Distrital 4%  R$1.281,30 Portes de comunicação 3% R$ 961,04 Impressos 3% R$ 961,04 

Telefone e aluguel 7% R$2.242,42 Representação do Governador, 29% R$9.290,03 Pins e 

Prêmios 6% R$ 1.922,08, Secretário Executivo 5% R$1.601,73, Leo Club 8% R$2.572,77, 

Cota do CG 11% R$3.523,84, Material de expediente 3% R$961,04, Assistência contábil 

1% R$320,84, Fundação Moacir Ramos Martins 1% R$320,84 Fundo de manutenção do 

arquivo 4% R$1.281,38 e ajuda de custo ao Vice-Governador e Presidentes de Divisão 9% 

R$2.883,11 totalizando 100% de R$32.034,62. Feita a devida explanação contábil o CL 

Governador colocou a mesma para apreciação da Assembléia que fez a aprovação por 

unanimidade. A seguir a CaL Mestre de Cerimônias convidou a CaL Secretária para que 

fizesse as informações da secretaria, o que foi feito, tendo a CaL secretária informado que 

já estão contabilizados as doações neste 1º(primeiro) trimestre R$107.988,62 e tivemos 

14.377 horas trabalhadas isto dos clubes que enviaram as informações de suas atividades, 

afirmando ainda que com certeza seriam maiores estes dados se todos os clubes tivessem 

enviado seus informes. Para o conhecimento de todos os CCLL a CaL Secretária fez a 

leitura de duas correspondências referentes a Fundação Moacir Ramos Martins, a 1ª do 

procurador Geral de Justiça para assuntos jurídicos Dr.Antônio Carlos de Avelar Bastos 

que declarou aprovada as contas apresentadas pela Fundação, a 2ª um parecer contábil feito 

pelo Contador Gilberto Dias Martins CRC/RS 35096 que declarou aprovada as contas 

apresentadas pela Fundação Moacir Ramos Martins dando por encerrada a sua 

apresentação. Logo a seguir a CaL Mestre de Cerimônias encerrou sua participação e 

devolveu o colar que lhe identificou na função. O CL Governador agradeceu e deu 

prosseguimento aos trabalhos registrando a presença do CL PDG Elói Peres Garrido e CaL 

Luciana. O CL Governador comunicou que nossa programação foi alterada uma vez que a 

CaL Drª Elma Tereza Puntel, nossa palestrante desta tarde, teve sua participação alterada 

para a gora ainda na parte da manhã e solicitou a CaL Carmem Meneghello que fizesse a 

apresentação da Drª Elma. Ato contínuo a Cal Carmem fez a apresentação da Drª Elma que 

é Juíza Pretora atualmente designada para a cidade de Novo Hamburgo. A Drª Elma 

dispensa apresentação de curriculum, por tanto a CaL Carmem utilizou-se dos versos da 

poeta Cora Carolina para fazer a apresentação da palestrante, salientou também que Drª 

Elma é responsável por vários projetos em Santa Maria como “Ronda da cidadania” e o 

“Projeto Harmonia”, hoje “Instituto harmonia” em ambos os projetos os Lions foram 

parceiros para desenvolver os trabalhos; Drª Elma também é CaL Leão e pertence ao LC 

Medianeira, a Cal Carmem convidou a palestrante para falar sobre o tema “Mulher, 

Competência e Desafios” o que foi feito com brilhantismo; Drª Elma discorreu sobre 

crescente crescimento social e profissional das mulheres nas comunidades, logo após as 



palavras de Drª Elma Puntel o CL Governador solicitou a CaL Teresinha Almeida que 

fizesse os agradecimentos em nome da Governadoria e especialmente em nome de todas as 

mulheres presentes o que foi feito. Ato contínuo o CL Governador convidou o CL PDG 

Alberto Klas Neto – Presidente do Conselho de Governadores AL 2003-2004 para que 

fizesse uso da palavra. O CL Klas saudou a todos e iniciou sua fala comentando o real 

crescimento e competência da mulher no Leonísmo. Refletiu também sobre o importante 

papel que é reservado a nós Leões sobre os destinos da nação. Deixou uma mensagem de 

otimismo e convidou a todos a aceitarem o desafio de transformar o nosso Distrito LD no 

maior múltiplo da América Latina e Caribe. O CL Governador agradeceu as palavras do CL 

Klas e entregou juntamente com sua DM CaL Teresinha Beatriz um mimo ao CL Klas e 

sua DM Nadir. Dando continuidade o CL Governador disse que estava entregando aos 

clubes o boletim n.º2 e que o mesmo não contém fotos mas buscou-se colocar conteúdos 

Leonísticos  objetivando proporcionar conhecimentos a muitos CCLL novos no movimento 

e já ocupando cargos diretivos, bem como prevendo a entrada maciça de novos 

companheiros também para que os mesmo possam ter o A,B,C do Leonísmo. Ato contínuo 

o CL Governador Convidou o CLEO Marcio Capellari para que fizesse uso da palavra. Este 

colocou o Distrito Leo a total disposição dos Clubes de Lions que quiserem 

esclarecimentos e ou apoio, para fundação de novos clubes de Leos. Agradeceu o apoio que 

tem recebido da Governadoria e disse que os Leos proporcionam muitas alegrias ao seus 

patrocinadores e vale a pena investir nos Leos Clubs. Ato contínuo o Cl Governador 

convidou os presidentes de Divisão para que fizessem um relato resumido das atividades 

dos clubes de sua divisão o que foi feito com clareza por todos os presidentes ressaltando os 

principais trabalhos, campanhas etc, realizadas pelos clubes de suas respectivas regiões. 

Após  a apresentação do CL Jorge Lopes presidente da Divisão B2, o CL Governador fez 

um intervalo para o almoço e convocou a todos para estarem as 13h30mim no mesmo local 

para o reinicio dos trabalhos. Logo após o almoço e no horário previsto deu-se início aos 

trabalhos com a participação do coral do Lions Clube de Panambi o que foi feito agradando 

a todos os presentes. Terminada a apresentação o CL Carlos Ronei parabenizou e agradeceu 

ao LC. de Panambi e deu continuidade a apresentação dos trabalhos dos presidentes de 

divisão reiniciando com Divisão C1 e dando prosseguimento as demais Divisões, todos 

prestando depoimentos das atividades realizadas; não estavam presentes os CCLL 

presidente de Divisão D1, E1 e E2. Dando continuidade o CL Governador convidou o CL 

PDG Douglas de Mendonça Thompson para que fizesse uso da palavra, ele que em nome 

da equipe de Leões Orientadores do Distrito apresentou o trabalho sobre “Orientação para 

Novos Sócios”. O CL Douglas no seu trabalho frisou muito a necessidade de treinar com 

muita seriedade os novos sócios, transmitindo-lhes os mais variados conhecimento sobre o 

movimento Leonístico; ato contínuo o CL Carlos Ronei Solicitou a Secretária que fizesse a 

entrega dos Pins de Presidente excelência aos seguintes Lions Clubs: Alegrete Ibirapuitã, 

Ijuí, Jaguari, Porto Xavier, Santiago Centro, São Gabriel, Santa Maria Camobi, Santa Maria 

Centro, Santa Maria Dores, Santa Maria Itararé, Uruguaiana, Uruguaiana Três Fronteiras. 

Dando continuidade o CL Governador convidou os presentes para assistirem a fita recebida 

de Lions Internacional a qual mostra alguns programas desenvolvidos pela Associação, 

logo a  seguir o CL Roberto Viturino Wagner, Assessor de Relações Públicas e Instruções 

Leonísticas apresentou um trabalho sobre relacionamento humano e as relações públicas, 

trazendo assim uma bela contribuição para todos os companheiros, Domadoras e LEOs. A 

seguir o CL Governador colocou em votação para os presentes as cidades que 

candidataram-se a sediar a 3ª Reunião do Conselho Distrital, Panambi e São Gabriel; 



colocado em votação a cidade de São Gabriel foi escolhida com 52 votos, Ficou acertado, 

então, que a próxima Reunião do Conselho Distrital será dia 06(seis) de março de 

2004(dois mil e quatro) em São Gabriel. A seguir o CL Governador concedeu a palavra ao 

PDG Gildo Meneghello que falou sobre a Fundação Moacir Ramos Martins, mas antes já 

anunciou que a próxima reunião da AGDL será dia 05(cinco) de março em São Gabriel. 

Imediatamente o CL Governador ratificou a Comissão nomeada na Gestão passada para 

estudar e propor critérios de escolha da cidade sede para o nosso Distrito, ficando assim 

constituída: CL Marcus Kun e CL Décio Dupont do Lions Clube de Ijuí; José Sbicigo, do 

Lions Clube Uruguaiana Três Fronteiras e CL Osmar Santos do Lions Clube Santa Maria 

Camobi. Ato continuo o CL Governador apresentou o assunto que deixou de constar na 1ª 

Reunião do Conselho Distrital; a eleição da Nova Diretoria da Fundação Moacir Ramos 

Martins. Assim, considerando a não apresentação da lista tríplice para formar a Diretoria da 

referida Fundação durante a 1ª Reunião do Conselho Distrital, a Governadoria apresentou 

como sugestão, a prorrogação do mandato da atual diretoria 2002/2003 para o ano de 

2003/2004. A sugestão foi aprovada por unanimidade, ficando assim reeleitos o presidente 

CL PDG Gildo Adagir Meneghello e Vice – Presidente CL Luiz Fernando Cunha, ambos 

do Lions Clube Santa Maria Centro. Ato continuo o CL PDG Júlio Garcia falou sobre a 

Mútua Leonística, lembrando da importância da mesma, nos momento de dificuldades pela 

perda de um ente querido, uma vez que é repassado os valores imediatamente ao fato 

ocorrido, funcionando como um seguro de vida para os associados, que só pagam quando 

do ato de ingresso (jóia de 30 reais) e quando das chamadas extras, por ocasião de 

falecimento de um associado, no mesmo valor. O CL Gildo solicitou a palavra para reforçar 

as palavras do CL Júlio, conclamando os companheiros para se associarem a mútua 

Leonística. Em continuação o CL Governador informou aos presentes que nomeou através 

de portarias a equipe de Leões Orientadores do Distrito e também a equipe de Leões 

Orientadores Certificados. Não havendo mais nada a tratar o Governador agradeceu a 

presença honrosa do CL Alberto Klas Neto presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LD, que em visita ao Distrito LD-4 trouxe o seu estimulo aos Clubes e 

companheiros, colocando o Distrito à disposição do ilustre visitante. Agradeceu também a 

presença de todos os CCLL e aos Clubes da Divisão A-1 que foram os anfitriões, 

coordenados pela CaL Carmem, Presidente da Divisão A1. Convidou a todos para em pé, 

fazerem a oração pelo Brasil e em seguida saudar o pavilhão Nacional com uma calorosa 

salva de palmas, dando assim por encerrados os trabalhos da II Reunião do Conselho 

Distrital. Eu, Cal Teresinha Almeida, secretária do Distrito, lavrei a presente ata que vai por 

mim assinada e pelo CL Governador.  
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