
A T A D A I I ª  RE UNI ÃO  DO CO NS ELH O DIS TR IT AL  1 
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e cinco, na cidade de Três Passos, estado do Rio 2 

Grande do Sul, Brasil, realizou-se a Segunda Reunião do Conselho Distrital do Distrito LD-4 e 3 

Primeiro Fórum Leonístico AL 2005/2006. Inicialmente o CL Silvio Paulo Zeni, solicitou que os 4 

CCLL Presidentes dos clubes de Três Passos, conduzissem o casal Governador CL Renato Alcides 5 

Mohr e a CaL Helena até a mesa diretiva dos trabalhos, a seguir procedeu à chamada das demais 6 

autoridades presentes. O Governador do Distrito, CL Renato Alcides Mohr invocou a Deus pela 7 

grandeza da Pátria e a paz entre os homens e declarou aberta a presente reunião. Convidou a CaL 8 

Lourdes Dresch, do Lions Clube de Três Passos Centro, para proceder a Invocação a Deus. Em 9 

seguida, foram introduzidas no local as bandeiras de Lions Internacional, Distrito LD-4, da Cidade 10 

de Três Passos, do Estado do Rio Grande do Sul e finalmente a Bandeira Brasileira, de imediato 11 

convidou aos presentes para entoarem a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. Logo após, 12 

convidou o CL PDG Ernesto Rodrigues Sobrinho, do Lions Clube de Três Passos Centro, para 13 

proferir a saudação à Bandeira Nacional. O CL Governador nomeou como Mestre de Cerimônia, o 14 

CL Carlaile Ernesto Horbe, do Lions Clube de Três Passos Tucumã que recebeu o colar, símbolo da 15 

função. O CL Mestre de Cerimônia solicitou a auto-apresentação por clubes, logo após convidou o 16 

CL Silvio Paulo Zeni, do Lions Clube de Três Passos Tucumã, para proceder à saudação de boas 17 

vindas aos presentes, o que prontamente ocorreu. Na continuidade o CL Mestre de Cerimônia, 18 

convidou o Coral de Crianças Especiais da Cidade de Três Passos, para fazer sua apresentação, o que 19 

emocionou a todos com a magnífica demonstração de arte e desenvolvimento humano. O CL Mestre 20 

de Cerimônia convida a Sra. Rejane Luisa Richter, Vice Prefeita e Prefeita em Exercício do 21 

Município de Três Passos para fazer o uso da palavra, a qual em seu pronunciamento destacou o 22 

trabalho dedicado e necessário na Comunidade, exercido pelos Companheiros dos Lions Clubes de 23 

Três Passos. O CL Mestre de Cerimônia convida o CL Renato Alcides Mohr, Governador do Distrito 24 

LD-4 para fazer uso da palavra, que saudou a todos os presentes e elencou as ações que Lions 25 

Internacional vem desenvolvendo pelo mundo todo e os Clubes de nosso Distrito em especial. Logo 26 

após o Governador do Distrito, agradeceu a presença das autoridades presentes, deixando-as a 27 

vontade para retirarem-se, caso necessitassem. O CL Mestre de Cerimônia convida o CL Jorge 28 

Claudimir Prestes Lopes, Secretário do Distrito LD-4, a fazer uso da palavra, oportunidade em que o 29 

CL Secretário, procedeu em um primeiro momento à leitura da ata da Primeira Reunião do Conselho 30 

Distrital, que posta em apreciação, houve apenas uma alteração solicitada pelo CL PDG Carlos 31 

Ronei Freitas de Almeida, o qual solicitou a substituição da palavra Clubes Fracos pela expressão 32 

Clubes com menos de vinte sócios, a qual colocada em votação pelo Governador, teve aprovação da 33 

ressalva aprovada pelo plenário, bem como o restante do conteúdo da Ata, que igualmente foi 34 

aprovada por unanimidade. Na continuidade o Secretário procedeu à leitura da portaria número 35 

quatro que estabelecem premiações para Clubes engajados no aumento liquido do quadro de 36 

associados, da portaria número cinco, que nomeia o PDG ALCIDES DOS ANJOS TEIXEIRA, Leão 37 

Reestruturador do Lions Clube de Catuípe e da portaria número seis, na qual o Governador nomeia o 38 

CL LEOMAR EVALDO BERTHOLDT e a CaL CLAUDIA HUBNER BERTHOLDT, para 39 

Assessores Distritais de LEO Clube. Na seqüência o Mestre de Cerimônia convidou o CL José Niton 40 

da Cunha Silva, Tesoureiro do Distrito LD-4, para fazer uso da palavra. O CL Tesoureiro prestou 41 

informações sobre as finanças do Distrito e apresentou o orçamento do segundo semestre leonístico. 42 

Colocado em apreciação pelo Governador, solicitou o uso da palavra o CL PDG Carlos Ronei Freitas 43 

de Almeida, que solicitou informações ao Lions Clube de Santiago, referente à necessidade da 44 

manutenção da taxa de quatro por cento para manutenção do arquivo do Distrito, o que foi informado 45 

imediatamente pelo CL PDG José Dalberon Fortes Nunes, que em virtude do arquivo já ter sido 46 

reestruturado, a dotação poderia passar a ser de dois por cento, o qual colocado em apreciação pelo 47 

Governador foi aprovado por unanimidade. O Governador colocou em apreciação o novo destino dos 48 

dois por cento do orçamento agora liberados de comprometimento, foram elencadas duas propostas, 49 



sendo a primeira de ser destinada à complementação da verba de representação do Governador e a 50 

segunda para que seja incluída na rubrica destinada ao auxilio no custeio de convenção, sendo esta 51 

última aprovada pelo plenário. Ao encerrar o CL Tesoureiro procedeu à leitura de uma mensagem do 52 

CL PDG George El Haouli, Presidente do CNG 92/93. Dando seqüência à programação o Mestre de 53 

Cerimônia convidou o Governador do Distrito, CL Renato Alcides Mohr, a proceder à abertura do 54 

Primeiro Fórum Leonístico do Distrito LD-4 AL 2005/2006. Usando da palavra o Governador 55 

destacou o carinho com que foi preparado o evento e convidou os Companheiros a assistirem um 56 

áudio visual, onde foi mostrado o trabalho realizado pelos Companheiros de Lions em diversas 57 

regiões do Planeta. Na continuidade, o Mestre de Cerimônia, convida o CL Renato Alcides Mohr, 58 

Governador do Distrito LD-4, a realizar a palestra “Ampliando os Horizontes do Servir”, na qual o 59 

Governador destacou além dos nossos lideres mundiais e nacionais, a importância do Leonísmo para 60 

a sociedade, em especial o que tem feito pelas parcelas carentes no mundo todo. Ao encerrar a 61 

palestra o Companheiro Governador, convidou a sua Domadora, CaL Helena Mohr, que realizasse a 62 

explanação da mensagem de gratidão e união, envolvendo os tenores Plácido Domingo e José 63 

Carreras, a qual emocionou os presentes. Dando seqüência à programação o Mestre de Cerimônia, 64 

convidou a CaL Luciane da Cunha Lopes, para proceder à apresentação e leitura do belíssimo 65 

currículo do palestrante oficial da IIª Reunião do Conselho Distrital, CL PCC Helso Webber de 66 

Oliveira. O CL Helso Webber de Oliveira realizou ampla explanação sobre a “Atual Situação do 67 

Movimento Leonístico”. Antes de encerrar sua maravilhosa participação, o CL Helso Webber de 68 

Oliveira, prestou homenagem ao CL Cláudio Schimitz, Presidente do Lions Clube de Três Passos 69 

Centro, ao CL Jorge Claudimir Prestes Lopes, Secretário do Distrito LD-4 e ao casal Governador do 70 

Distrito LD-4, CL Renato Alcides Mohr e CaL Helena Mohr, colocando em suas lapelas um pin, 71 

símbolo de sua Presidência no Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD. Logo após o 72 

Casal Governador CL Renato Alcides Mohr e CaL Helena Mohr, prestam sua homenagem e 73 

agradecimento ao palestrante oficial, CL Helso Webber de Oliveira, através de um mimo em forma 74 

de troféu do Distrito LD-4. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia, presta informações sobre 75 

procedimentos do almoço e informa também encontrarem-se junto ao mural existente no plenário os 76 

informativos das visitas do Casal Governador aos Clubes do Distrito e o resultado parcial do 77 

Concurso de Eficiência Leonística. Logo após o Governador encerrou a sessão pela parte da manhã, 78 

convidando a todos para reinicio dos trabalhos às quatorze horas. Às quatorze horas e dez minutos 79 

reiniciaram-se os trabalhos sob direção do Governador do Distrito LD-4, CL Renato Alcides Mohr, 80 

que com um toque de martelo sobre o sino, passou a palavra ao Mestre de Cerimônia, CL Carlaile 81 

Ernesto Horbe, que imediatamente convidou o Coral do Colégio Ipiranga da Cidade de Três Passos, 82 

a realizar uma apresentação artística, a qual aconteceu sob a regência da Sra. Margarete Val, a 83 

apresentação de três músicas, sendo muito aplaudido pelos presentes e tendo uma referência especial 84 

feita pela CaL Helena Mohr, Domadora do Governador, pelo talento ali expresso, da regência e dos 85 

participantes do Coral do Colégio Ipiranga. Na continuidade dos trabalhos o Mestre de Cerimônia, 86 

convida a fazer uso da palavra o CL Cláudio Manoel Dorneles da Luz, Assessor Distrital Acerca de 87 

Diabetes e proferir a Palestra Relativa “Diabetes Na Vida das Pessoas”. O CL Cláudio Manoel 88 

Dorneles da Luz, realizou belíssima apresentação sobre o tema e através de áudio visual mostrou de 89 

forma bastante objetiva o aumento da taxa de açúcar no sangue, o qual leva o nome de diabetes e sua 90 

forma danosa no corpo humano em especial o aumento dos casos de cegueira no mundo como 91 

também conseqüência da doença. Na seqüência o Mestre de Cerimônia, convidou a fazer o uso da 92 

palavra o Presidente do Distrito LEO LD-4, o CLEO Mário Alex Rodrigues Finardi, o qual prestou 93 

demonstrativo das finanças do Distrito LEO LD-4, momento em qual agradeceu ao Governador do 94 

Distrito CL Renato Alcides Mohr e ao Tesoureiro do Distrito, CL José Nilton da Cunha Silva, que 95 

tão logo existe o pagamento dos Clubes ao Distrito é repassada imediatamente ao Distrito LEO, o 96 

percentual pertencente ao mesmo. Esclareceu ainda o CL Mario Finardi, sobre os procedimentos 97 

para criação de um Clube Júnior pelos LEOS Clubes do Distrito. Logo após o Mestre de Cerimônia 98 



convidou a fazer uso da palavra o CL Jorge Claudimir Prestes Lopes, Secretário do Distrito LD-4, o 99 

qual destacou os seguintes Lions Clubes, por terem realizado aumento liquido de sócios no trimestre, 100 

julho, agosto e setembro, atendendo a resolução da Portaria número quatro emitido pelo Governador 101 

do Distrito, recebeu através de seu Presidente, CL Newton Soares, o Lions Clube de Cerro Largo, 102 

certificado de apreciação das mãos do Governador do Distrito LD-4, CL Renato Alcides Mohr. Na 103 

continuidade foi entregue pela CaL Helena Mohr, Domadora do Governador do Distrito, ao CL 104 

Arlindo Montini, Presidente da Divisão E-1, certificado de apreciação ao Lions Clube de Irai. 105 

Posteriormente foi entregue pelo CL Helso Webber de Oliveira, ao CL Cilo Klaus, Presidente do 106 

Lions Clube de Palmeira das Missões, o referente certificado. Foi entregue pelo CL PDG José 107 

Dalberon Fortes Nunes, ao CL Elvio Francisco Specht, Presidente do Lions Clube de Três Passos 108 

Tucumã, certificado de apreciação pelo aumento do quadro social. Na seqüência foi entregue pelo 109 

CL Renato Alcides Mohr, Governador do Distrito, o Certificado de Reconhecimento de Lions 110 

Internacional ao Lions Clube de Ijuí pelo aumento de sócios durante o AL 2004/2005. Da mesma 111 

forma foi entregue pelo CL José Dalberon Fortes Nunes, Past Governador, ao CL Elvio Francisco 112 

Specht o referido certificado. Na seqüência o CL Secretário, chamou o CL José Mallmann, 113 

Presidente do Lions Clube de Crissiumal para receber certificado de apreciação de Lions 114 

Internacional em nome do CL José Ademir Dick, pelo patrocínio de três novos associados. Na 115 

continuidade foi convidado a receber das mãos do Governador, Certificado de Reconhecimento da 116 

Associação Internacional de Lions Clubes, o CL Gilberto Soares Verdum, do Lions Clube de 117 

Uruguaiana Três Fronteiras, por ter sido classificado a nível mundial entre os dez projetos do Banco 118 

de Idéias, desenvolvido por Lions Internacional. Na continuidade o Governador, CL Renato Alcides 119 

Mohr, realizou a entrega ao CL José Dalberon Fortes Nunes, de Certificado de Reconhecimento e 120 

homenagem da Associação Internacional de Lions Clubes, pela reestruturação e fundação de LEOS 121 

Clubes no Distrito no AL 2004/2005, cumprindo o programa estabelecido pela Diretoria 122 

Internacional. Na seqüência da reunião o Mestre de Cerimônia convidou o CL Gilberto Soares 123 

Verdum, Assessor de Marketing e Divulgação e Assessor do Projeto Escola Saudável, para proferir 124 

palestra acerca do projeto de sua Assessoria. O CL Gilberto Verdum explanou diversas ações que o 125 

Projeto Escola Saudável pode executar, mostrando em forma de áudio visual o que já foi 126 

desenvolvido pelo Lions Clube de Uruguaiana Três Fronteiras, desenvolvendo uma melhor 127 

qualidade de vida aos estudantes de educandários carentes nos municípios. Na continuidade realizou 128 

o uso da palavra o CL Vitor Liberal Damião, Vice-Governador do Distrito LD-4, o qual demonstrou 129 

a sua preocupação com os Clubes que sofreram perda de sócios e solicitou que os Presidentes de 130 

Clubes e Presidentes de Divisão concentrem-se na retenção de sócios e na qualidade de Coordenador 131 

da Equipe ACEL e Vice-Governador do Distrito, colocou-se a disposição dos mesmos para auxiliar 132 

quando necessário.  Na continuidade o CL Carlaile Ernesto Horbe, agradeceu a oportunidade de 133 

realizar o seu trabalho e encerrou sua participação como Mestre de Cerimônia, realizando a entrega 134 

do colar ao Governador, símbolo que o identificou na função. Dando seqüência aos trabalhos o 135 

Governador do Distrito, CL Renato Alcides Mohr, colocou a palavra à disposição dos Clubes que 136 

desejassem sediar a Terceira Reunião do Conselho Distrital, no dia 11 de março de dois mil e seis, 137 

oportunidade em que fez uso da palavra o Presidente do Lions Clube de São Pedro do Sul, CL Sueli 138 

Orlandi, que candidatou sua cidade e seu Clube para realizar o evento. Colocado em apreciação a 139 

candidatura ao plenário, foi aprovada por unanimidade. O Companheiro Sueli Orlandi, usando 140 

também da palavra destacou o momento difícil que as instituições governamentais a nível federal 141 

estão passando, no tangente a corrupções amplamente divulgadas pela mídia e solicitou que seja 142 

encaminhada uma carta, em nome da Governadoria e os Clubes que a mesma representa, as 143 

autoridades federais, demonstrando nosso repúdio e exigindo providências severas para os culpados. 144 

Igualmente foi solicitado que a Governadoria encaminhe correspondência ao Ministério dos 145 

Transportes, evidenciando o estado de má conservação em que se encontram as rodovias federais 146 

gaúchas, em especial a BR 287, no trecho entre Santa Maria a São Borja. Logo após o Governador 147 



colocou em apreciação individualmente as proposições encaminhadas pelo CL Sueli Orlandi, 148 

Presidente do Lions Clube de São Pedro do Sul, as quais foram aprovadas pro unanimidade pelo 149 

plenário. Na seqüência o Governador colocou a disposição à palavra aos Presidentes de Divisão, 150 

oportunidade que fez uso da palavra a CaL Vilma Massud Cerezer, Presidente da Divisão E-2, que 151 

prestou um relato das atividades desenvolvidas pelos Clubes de sua Divisão, bem como os temas 152 

tratados nas reuniões de Comitê Assessor, com destaque para o ingresso cada mais intenso da mulher 153 

no Leonísmo. Logo após usou da palavra o Presidente da Divisão A-2, CL Sergio Juares Garcia, que 154 

informou a realização de duas reuniões do Comitê Assessor de sua Divisão, atividades dos Clubes, 155 

com destaque para a divulgação de projetos de seus Clubes perante a Comunidade local. Na 156 

continuidade o Governador passou a palavra aos Assessores Distritais, inicialmente fez uso, a CaL 157 

Claudia Berthold, Assessora Distrital Para LEO Clubes, a qual agradeceu ao CL Renato Alcides 158 

Mohr, Governador do Distrito, o pronto atendimento na doação do estandarte do LEO Clube de 159 

Santa Rosa. Relatou as visitas realizadas juntamente com o Gabinete do Distrito LEO LD-4, 160 

prestando informações relativas às atividades em andamento, solicitou também ao Governador que 161 

orientasse aos LEOs Clubes do Distrito que em suas atividades não sejam ingeridas bebidas 162 

alcoólicas pelos Companheiros LEOs. O Governador complementou informando que disporá de sua 163 

verba de representação para aquisição de estandartes ao LEO Clube de Santa Rosa e ao futuro LEO 164 

Clube de Cerro Largo, com fundação prevista para o mês de dezembro. Na continuidade dos 165 

trabalhos usou da palavra a CaL Vera Frantz, Assessora Distrital de Intercâmbio Juvenil, que prestou 166 

informações relativas às atividades desenvolvidas pela sua Assessoria e solicitou que os 167 

Companheiros que tiverem conhecimento de candidatos para intercâmbio, à mesma dispõe de fichas 168 

para inscrições, tanto para filhos de Leões, como para outros jovens da Comunidade. Logo após usou 169 

da palavra o CL Carlos Ronei Freitas de Almeida, Assessor Distrital Para Clubes Universitários e 170 

Assessor Para Clubes Com Menos de Vinte Sócios do Distrito Múltiplo LD, destacando que todas as 171 

cidades que dispõe de Universidades ou Campus Universitários, podem incluir-se no programa 172 

criando um Lions Clube Universitário. Destacou ainda o Companheiro Carlos Ronei, que trinta e 173 

dois por cento do nosso Distrito, possui Clubes com menos de vinte sócios, que embora estejam 174 

fazendo excelente trabalho junto a suas comunidades, é benéfico o aumento do quadro social, tanto 175 

para surgimento de novos idéias e projetos, bem como para adequarem-se ao programa da 176 

Associação Internacional de Lions Clubes, tarefa a qual pediu o empenho dos Presidentes de Clubes 177 

e aos Presidentes de Divisão. Na seqüência usou da palavra o CL Julio Frantz, do Lions Clube de 178 

Santo Ângelo Universitário, o qual ressaltou as restrições existentes para a ampliação do quadro 179 

social dos Clubes em virtude das regras impostas pelos Estatutos ou Regimentos internos dos clubes 180 

na aprovação de ingresso de novos associados, deixando como sugestão a discussão sobre este tema 181 

em uma nova oportunidade. Posteriormente a CaL Vera Frantz, do Lions Clube Santo Ângelo 182 

Universitário, destacou a necessidade de informações e pré-requisitos para a criação de Clubes 183 

Universitários no Distrito, a qual se coloca a disposição para colaborar e sugeriu que em uma nova 184 

reunião o tema novamente seja abordado. O Governador citou que os Clubes devem modernizar-se 185 

quanto aos critérios de ingresso de novos sócios, pois Lions Internacional cita em sua home page, 186 

que todas as pessoas que desejem ingressar no movimento Leonístico, devem somente procurar um 187 

Clube de Lions em seu município. Citou o Governador que os estatutos dos Clubes de Lions no 188 

Brasil, devem até trinta e um de dezembro ser adequados ao novo código civil brasileiro, ao qual 189 

destacou o belo trabalho realizado pela CaL Sandra Rebelato, Assistente Distrital de Estatutos de 190 

Regulamentos, que foi encaminhado a todos os Clubes do Distrito para consulta. Logo após usou da 191 

palavra o CL Marcos Cortez, Presidente do Lions Clube de Uruguaiana Três Fronteiras, reforçando 192 

que o prazo final para adequação dos estatutos, não deve ser ampliado e finda em trinta e um de 193 

dezembro de dois mil e cinco. Na continuidade fez uso da palavra a CaL Helena Mohr, Domadora do 194 

Governador e Assessora Distrital da Participação da Mulher Como Leão, que realizou convite a 195 

todas as Companheiras Leão e Domadoras do Distrito para que participem do primeiro Fórum 196 



Leonístico Feminino, na cidade Santo Ângelo em vinte e cinco de março de dois mil e seis, que está 197 

sendo elaborado sob a Coordenação da Assessora Distrital de Eventos Femininos, CaL Nilza Pedrolo 198 

Silveira e com a dedicação das Companheiras e Domadoras dos Lions Clubes de Santo Ângelo. Na 199 

continuidade o Governador, solicitou os todos os Clubes do Distrito que enviem para a Governadoria 200 

os nomes de todos os Companheiros ou Companheiras Leão, que ocupem no Distrito cargos 201 

públicos, para que sejam encaminhadas estas informações ao Distrito Múltiplo LD. O Governador 202 

informou ainda que o CL Robertinho Meneghetti, Assessor Distrital de Instrução Leonística, estará 203 

em breve enviando aos Clubes do Distrito, concurso de Instrução Leonística, com objetivo de 204 

premiar aquelas instruções inéditas no Distrito e encaminhá-las para o concurso junto ao Distrito 205 

Múltiplo LD. Na seqüência o Governador passou a palavra à CLEO Lidiana Radi, do LEO Clube de 206 

Santo Augusto, a qual destacou a importância do Leonísmo e do leoísmo na vida dos jovens e 207 

agradeceu a abertura e apoio com que o Governador do Distrito tem dedicado ao Movimento LEO e 208 

sugeriu para o futuro um Fórum conjunto de Lions e LEO. O CL PDG Helso Webber de Oliveira, 209 

aproveitou para demonstrar seu apreço pelo movimento Leoistíco. Logo após usou da palavra o CL 210 

Elvio Spech, Presidente do Lions Clube de Três Passos Tucumã, que em nome dos dois Clubes de 211 

Lions de Três Passos, agradeceu a presença de todos na Reunião do Conselho Distrital. Na seqüência 212 

a CaL Helena Mohr, Domadora do Governador, fez tocar a música “Amigos para sempre”, 213 

oportunidade em que o CL Renato Alcides Mohr, salientou ser a melodia que transmite o sentimento 214 

do Casal Governador para com todos os Companheiros, Companheiras, Domadoras e LEOS, que ali 215 

prestigiaram a presente reunião. Momento em que agradeceu o carinho e dedicação dos Lions Clubes 216 

de Três Passos na realização da segunda reunião do Conselho Distrital. O Governador informou 217 

ainda aos presentes, que cópia das palestras e projetos dos Assessores Distritais, estará sendo 218 

entregues pelos membros do Gabinete no encerramento da Reunião. Dando seqüência a CaL Helena 219 

Mohr, realizou a oração pelo Brasil, sendo acompanhada pelo plenário. Logo após o Governador 220 

procedeu ao encerramento da segunda reunião do conselho distrital às dezessete horas e quarenta e 221 

cinco minutos, eu Jorge Claudimir Prestes Lopes, secretário do Distrito LD-4, lavrei a presente ata 222 

que após lida e aprovada, vai por mim e pelo CL Renato Alcides Mohr, Governador do Distrito LD-223 

4, devidamente assinada. 224 


