
ATA DA 2a REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL LD4  
 

Aos catorze dias do mês de novembro de dois mil e nove, às nove horas e 

trinta minutos no auditório do Country Clube Dom Pedrito, sito na Av. Rio 

Branco, 1947 , na cidade de Dom Pedrito, foram abertos os trabalhos da 

segunda reunião do Conselho Distrital lD-4 Al 2009/2010. A Cal Sonia Xavier 

cumprimentou a todos os Companheiros, Companheiras, Domadoras, leos, 

autoridades e convidados especiais, desejando a todos boas vindas à 2a 

Reunião do Conselho Distrital do Distrito LD-4 Al 2009/2010. Em seguida 

compôs a mesa oficial chamando as seguintes autoridades: 1) Governador do 

Distrito lD-4 Al 2009/2010 o Cl DECIO DUPONT; 2) 1° Vice-governador do 

Distrito lD-4 Al 2009/2010 o Cl JOSE SBICIGO: 3) 2° Vice-governador do 

distrito lD4 Al 2009/2010, Cl EUGENIO SCHOFFEN; 4) Prefeito Municipal Cl 

FRANCISCO Al VES DIAS; 5) Presidente Nacional da AGDl Cl PGD JÚLIO 

ADOlFO PIRES GARCIA; 6) 2° Vice Presidente do DMlD Cl PDG DOUGLAS 

DE MENDONÇA THOMPSON; 7) Presidente da AGDl do Distrito lD4 Cl PDG 

CARlOS RONEI FREITAS DE AlMEIDA; 8) 1° Vice Governador do Distrito lD7 

Cl JOAO AlBERTO BERTEI VIElRA; 9) Cl ELIO SCHUH, Secretario do 

Distrito, 9) Cl EDEVIR WEBER, tesoureiro do Distrito; 11) Cal MARIA EMlLIA 

GONÇAlVES DIAS, presidente do lC de Dom Pedrito.  Nominou ainda as 

autoridades convidadas presentes Dr DIONil MACHADO PEREIRA, 

presidente da Câmara de Vereadores: 1° Sargento da Brigada Militar 

EDElCIDES XAVIER OlIVEIRA e SRA IONE M.GOULART ElENES ALIANO 

representando a Liga Feminina de Combate ao Câncer.  

 

Iniciando com a presença de Deus e pela grandeza da Pátria e a paz entre os 

povos o CL Governador Décio declarou abertos os trabalhos da 2a Reunião 

do Conselho Distrital do lD4, a seguir convidou a Cal Nelsi Dupont para 

proferir a prece de abertura dos trabalhos, a seguir convidou a todos para 

cantarmos o Hino Nacional em, posição de respeito e dignidade. Convidou o 

Cl PDG JOSE LUIZ LENA, para proferir a saudação ao Pavilhão Nacional, 

antes pedindo que os presentes coloquem a mão esquerda sobre o coração e 

a direita sobre a esquerda. A Cal do protocolo nominou ainda a presença do 

Dr Edson Fontoura presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, parceiro do 

LC de Dom Pedrito. A seguir foi nomeada mestre de cerimônias a Cal Sonia 

Xavier, que aceitou a incumbência; A seguir o CL Marco Antonio saudou as 

autoridades, companheiros, companheiras, domadoras e leos presentes, 

dizendo que a comunidade da Paz sente orgulhosa com a presença de todos. 

Ato contínuo tivemos a palavra da Cal Maria Emilia, presidente do LC de Dom 

Pedrito, saudou os presentes dizendo da satisfação em receber os clubes do 

distrito para esta reunião onde serão revistas e traçados novos planos do 

nosso distrito.  

Com a palavra o CL PDG Julio Adolfo Garcia, presidente da AGDL Brasil, 

2009/2010 dizendo da honra em representar o distrito LD4 em tão importante  

  

 

 

 

 



 

cargo, e diz estar tentando melhorar a mesma, solicitou que os CL ex- 

governadores se candidatem ao cargo de 3° vice-presidente do AGDL, 

ressaltou ainda que se algum clube tiver problemas poderá consultá-lo. CL . 

Carlos Ronei Freitas de Almeida, presidente da AGDL do distrito LD4, saudou 

os presentes e em especial o CL PDG Julio, presidente da AGDL, ao mesmo 

tempo colocou-se a disposição dos clubes, salientou a importância da MÚTUA 

do LD4, que precisa aumentar seu numero de associados, hoje 105, 

conclamou a todos para se associarem a mesma aumentando a arrecadação, 

tão importante nas horas maiores dificuldades. Hoje a contribuição única está 

em torno de R$-30,00. Maiores detalhes sobre a Mútua solicitar ao assessor 

CL PDG Odilo Zimmermann. Pediu o apoio dos clubes para a campanha do 

distrito que é de aumentar em 20% o quadro de associados dos clubes, e a 

criação de novos clubes, inclusive de Leos, espera que em breve seremos o 

maior do DMLD. CL PDG Douglas de Mendonça Thompson, 2° vice presidente 

,do DMLD saudou a todos, transmitiu abraço do CL PDG Cláudio Rigo, 

presidente do DMLD e da Cal Rosane Vailatti que esta levando a todos a 

proposta brasileira para o desenvolvimento do Leonismo, salientou sua 

indignação com os últimos fatos transmitidos pela mídia brasileira, pois 

estamos passando por momentos muito difíceis, existe um descontrole da 

comunidade mundial, pois se o homem esta mal a sociedade esta mal. Citou o 

caso dos jovens na faculdade em São Paulo, ou seja a queda da liberdade da 

estudante Geise. Nos temos responsabilidade sim e temos que ter atitude .e 

responsabilidade de acompanhar as normas estabelecidas. O leonismo não 

precisa fazer grandes campanhas, para depois haver grandes desvios de 

materiais como em Santa Catarina, por uma sociedade corrupta. Vamos 

executar o mais rápido possível a escola de Lideres do LD4. Oficializar. no site 

da Fundação as contribuições via cartão, que está necessitando de fundos 

para suportar as necessidades das comunidades em razão das catástrofes no 

mundo todo. O LD4, hoje, é o 3° colocado no MLD em numero de associados, 

que o mesmo se solidifique em numero de associados e fundação de novos 

clubes. A CL Sonia citou a presença do Sr Odir Luis Spohr, representando o 

Rotary Clube Ponche Verde. A seguir tivemos a palavra do CL Francisco Alves 

Dias, prefeito municipal, que saudou os presentes, dizendo da satisfação da 

comunidade Pedritense, terra do Ponche Verde e a capital da Paz em receber 

a reunião do distrito. Enumerou ás diversas atividades desenvolvidas durante 

a sua gestão. Orgulha-se de ser leão e ter um Clube altamente atuante e 

diretamente envolvido com a comunidade.  

Com a palavra o CL Governador saudou o CL Prefeito e demais autoridades 

presentes, agradeceu a presença de todos, solicitou aos presentes uma forte 

salva de palmas ao Lions Clube de Dom Pedrito, pela organização da reunião. 

Leu a mensagem do CL Presidente Internacional Eberhardt Wirffs, cujo lema é 

movimento para crescer, Devemos incentivar o ingresso e o envolvimento das 

mulheres no movimento  leonistico, para que  os direitos sejam iguais para os  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dois sexos. Nossa organização poderosa não pode ignorar as modificações 

da humanidade, temos que acelerar os esforços para o engajamento das 

mulheres em escala mundial, estamos convencidos que a presença feminina 

fará crescer o nosso movimento. Temos que tornar nossa associação mais 

contemporânea.  

Ato continuo a Cal Sonia encerrou os trabalhos de mestre de cerimônias, 

devolvendo a direção dos trabalhos ao Cl Governador. Convidou o Cl 

Secretario Elio Schuh para solicitar a dispensa da leitura da ata da 1ª  

reunião da RCD, uma vez que a mesma foi enviada por e-mail aos Clubes, 

concedida a palavra ao Cl Getulio Antonio Zordan, presidente da divisão D-2, 

salientou não constar na ata seu nome, será feita a correção na mesma ata. 

Colocada em votação, não houve manifestação a mesma foi a,provada. 

Comentou sobre o envio dos relatórios a Lions Internacional e distrito: muitos 

clubes não estão fazendo dentro dos prazos estabelecidos, pedimos a 

colaboração de todos. leu mensagem da Cal, Vera lucia Frantz, assessora, 

para o intercambio e  

~ acampamento Juvenil, sobre os detalhes do mesmo, interessados deverão 

contactar com mesma. Sobre duvidas das Secretarias, no fundo encontra-se 

o Cl Secretario Adjunto João Alberto Martini Cassol, para maiores 

esclarecimentos. Cl Edevir Weber, tesoureiro do distrito, falou sobre o 

balanço da movimentação financeira do distrito até esta data. Informou que a 

previsão de arrecadação do 1° semestre era de R$-47.915,00 sendo até o 

presente arrecadado R$-44.065,00, citou que as C Cal são isentas das taxas 

no nosso distrito, porem o Conselho de Governadores cobra a taxa do nosso 

distrito, sendo o lD4 o único que não cobra das Companheiras. Sobre as 

despesas teceu vários comentários finalizando informou que a previsão do 

semestre era de gastar R$-48.673,00 e foi gasto até o presente R$  9.341,00, 

tendo uma sobra de R$ 9.322,00, depositado no Banrisul. Lembrou aos 

Clubes em atraso, três no distrito, com as taxas Internacionais que deverão 

providenciar o recolhimento. Informou aos Presidentes de Região e Divisão 

que será paga taxa de ajuda no valor de R$ 120,00, agradeceu a atenção de 

todos. Não havendo nenhuma declaração em contrario, foi declara da 

aprovada a mesma.  

Seguir tivemos a palavra do Cl Robertinho luiz Meneghetti, Assessor de 

Convenção, convidando a todos para participar da 48º  Convenção do Distrito 

LG4 em Santa Maria nos dias 232 e 24 de abril de 2010, prometeu uma 

grande convenção, inclusive com palestrantes ilustres. Conta com a presença 

de todos.  

Sobre o baile do Governador, estão com dúvidas sobre a sua realização em 

razão da pouca freqüência de convencionais  no mesmo, por isso pede a 

presença de todos no mesmo.  

Cl 1° Vice-Governador José Sbicigo, presidente da Fundação Moacir  Ramos 

Martins, saudou a todos, leu mensagem e no final pediu que todos se 

abracem e digam você é muito importante para nós. Hoje deveria ser 

apresentada a lista tríplice, porém como até  agora não houve  a  aprovação  

dos  estatutos da 

 

 

 

 

 



Fundação,  feita sua regularização, e ainda não houve a prestação de contas 

de 2008, somente vai passar a fundação após a aprovação estatutária.  

Palavra com a Assessora do Concurso Cartaz da Paz, Cal Terezinha B. 

Santos Almeida, saudou a todos, salientou que sua assessoria termina aqui, o 

trabalho junto às comunidades mostra que o Lions está sempre presente 

quando se trata sobre a PAZ, com o trabalho realizado junto às escolas,  

envolvendo os alunos. E a comunidade para o julgamento dos cartazes.  

Agradeceu aos Clubes que se envolveram, espera receber os cartazes dos 

clubes nesta semana.  

Com a palavra o Cl Governador salientou que a droga esta presente em todos 

os lugares, a seguir passou a palavra ao Cl Erni Arthur Volbrecht, assessor 

prevenção acerca de drogas e dependência, incumbido de realizar um trabalho 

sobre as drogas pelo distrito, aceitou o desafio, e juntamente com sua esposa 

Cal. Elida realizou o mesmo, passou a palavra a mesma, salientou que o 

mesmo  

  

foi idealizado em conjunto com o Lions Clube de Panambi. No projeto "NAO ~ 

PERCA SEU FILHO PARA AS DROGAS" inicialmente foram colocados dois 

objetivos no projeto, recuperar e prevenir. Existem trabalhos que estão sendo  

realizados pela Diretoria do Clube, na Cruz Azul, e os clubes do distrito 

também poderiam usar o projeto. Apresentou vídeo sobre o projeto e detalhou 

as diversas etapas do tratamento, como estatísticas, modos de tratamento e 

envolvimento dos familiares, jovens, escolas e o poder publico. Existe um 

projeto do Clube junto ao LCIF, visando obter recursos para ampliação das 

instalações da Cruz Azul.; Fizeram parcerias com diversos órgãos, clubes, 

escolas, autarquias, governadoria do LD4. Acredita que a prevenção é o 

melhor caminho a seguir. Clube fez .evento para a comunidade para o 

lançamento do folheto do projeto. CL PDG Carlos Ronei, idéia de trabalhar o 

leonismo com a escola de Pais, que trabalha com a prevenção com os pais 

dos alunos, o Lions só faz remendos, quando Clubes promovem festivais do 

chopp, nestes casos, não estamos dando maus exemplos, o assunto é 

gravissimo. O Lions pode se engajar com as famílias na prevenção, que é a 

única maneira de salvar. Cl PDG Douglas, salientou que foi premiado num 

curso de especialização no tratamento de drogas, acompanha as diversas 

etapas e sabe por que as políticas econômicas não proliferam, pois a 

sociedade de consumo nos obriga. Cumprimentou o trabalho do Lions Clube 

de Panambi, pois é assim que se começa. Cl Erni informa que o Clube 

elaborou o folheto do projeto, que foi distribuído aos presentes e gostaria de 

socializar o mesmo com os clubes do distrito para distribuir aos pais dos 

alunos, gostaria de ter a contribuição da escola de Pais. CL PDG Odilo, 

informou que na reunião da AGDL a noite que o  Clube havia lançado o 

folheto.  

Cl Governador, informa que a tarde haverá assuntos muito importantes para o 

nosso distrito, convidou a todos para o almoço, solicitando o retorno 

pontualmente as 14:00 hrs,  

 

 

 

 

 

 

 



Iniciando os trabalhos da tarde, CL Governador solicitou a presença na mesa 

principal do Cl PDG Luiz José Lena, leu correspondência do Ex Presidente 

Internacional Cl Albert F. Brandel imediato, com premiação ao Cl PDG Lena, 

pela campanha na afiliação familiar e aumento de 2% de sócios do distrito lD4. 

Cl Lena agradeceu e disse compartilhar com todos associados do distrito lD4 

pela sua premiação. A seguir tivemos apresentação de slide do Ponche Verde, 

onde foi refeito o tratado da Paz Farroupilha e também a apresentação de 

slides das atividades junto da comunidade realizadas pelo LC de Dom  Pedrito.  

A seguir convidou os presidentes de região para apresentar seu .relatórios: 

CaL Darcila de La Canal, presidente da Região A, justificou sua ausência; Cal 

Helena Patschowski Mohr, presidente região B, relatou as diversas atividades 

desenvolvidas junto aos clubes até o momento em sua  região; ausentes os 

Presidentes da Região C e D. Passou de imediato a palavra ao Cl Iraci Antonio 

Dani, presidente divisão A-1 ; Cal Graciela Cuadro Posada, presidente divisão 

B-1: Cl Roberto Vitorino l. Wagner, presidente da divisão C-1; Cl Getulio 

Antonio Zordan, presidente da divisão D-2,  todos relatando as atividades 

desenvolvidas junto aos clubes de suas divisões; os demais presidentes 

estiveram ausentes, salientamos que o presidente da divisão A-2 CL Sérgio 

Juarez P.Garcia  sofreu um pequeno acidente durante o deslocamento para a 

reunião, retornando a sua cidade. A seguir o Cl Governador passou a palavra 

aos membros da ACEl, CCLL 1° e 2° Vice Governadores Cl Sbicigo e Cl 

Schoffen, inicialmente o Cl José Sbicigo, usou a palavra dizendo, que nenhum 

Clube de serviço sobrevive da admissão e demissão de associados e 

nenhuma instituição será forte e atualizada sem a permanente atualização e 

renovação do seu quadro social. O sucesso de um Clube de serviço se mede 

pelo envolvimento comunitário e pelas atividades junto a sua comunidade, só o 

trabalho une e motiva uma jaula. O ingresso de novos associados se 

manifesta pelo desejo fazer parte e de pertencer a um grupo bem sucedido. 

ACEl é uma inteligente ferramenta para alavancar o crescimento do nosso 

quadro social. Não obstante a palavra ACEL ainda é um ilustre desconhecido 

dos associados de Lions e leos. A seguir tivemos a demonstração de como a 

ACEL deve agir dentro dos Clubes e seus benefícios, elaborado pelo CL PDG 

Çláudio Miessa Rigo. Existe um problema a ser solucionado, a equipe de 

assessores da ACEL devera constar nos estatutos dos Clubes, os clubes 

deverão alterar seus estatutos. Ira contatar os presidentes de região e divisão, 

equipes ACEL dos Clubes para realizar uma reunião com a equipe ACEL em 

São Miguel das Missões; CL 2° Vice governador Eugenio Schoffen, com a 

palavra salientou o que lhe preocupa que o LD4 tem uma imensa dificuldade 

em fundar novos Clubes, existem municípios com grandes possibilidades, só 

isto já traria um considerável aumento de sócios, a participação dos Clubes é 

de vital importância para o crescimento. A preocupação deve ser com a 

qualidade e não com a quantidade  

 

 

 

 

 

 

 

 



para o crescimento do distrito. Com a palavra a CL PDG Nélida R. Zorzan da 

Luz z, assessora de desenvolvimento do Programa Familiar do leonismo, 

saudou os CCLL e C Cal do Lions Clube de Dom Pedrito, ACEl, saudou os 

presentes, passou slides, sobre o assunto MOVIMENTO PARA CESCER, do 

Presidente Internacional Cl Eberhardt Wirfs, salientou que temos que nos 

reciclar, mencionou a escola de liderança da qual sente saudades, implantar 

novamente este seminário é importante. A seguir passou slides para estimular 

o ingresso de mulheres e sócios familiares no leonismo. Citou a falta 

planejamento e metas para este assunto. A. mulher tem condição de 

acrescentar muito ao trabalho leonistico. O nosso grande objetivo é 

recrutamento das mulheres na comunidade, bem como para que as 

domadoras se transformem em Companheiras leões, para o crescimento do 

nosso movimento. Citou todos os números de participação companheiras leão 

nos Clubes, e no mundo, detalhes, vantagens e procedimentos para a inclusão 

destes nos clubes e Lions Internacional. Possibilidades de fundar o Clube do 

Leãozinho, para os pequenos filhotes dos associados, para desenvolver o 

espírito de servir. Fez um pedido as Domadoras para que se transformem em 

companheiras, citando que jamais pensem na desvalorização, pois o seu 

trabalho é muito valorizado, porém tem muito mais importância como 

companheiras, o leonismo precisa de todas como companheiras, para liderar, 

acrescentar, participar pois tem talento para opinar e promover mudanças, 

motivação e solidariedade a dar. lançou desafio para no Fórum da Mulher em 

data a ser determinado, para que neste seja feito a maior evento de iniciação 

de companheiras do distrito lD4.  

Com a palavra do Cl Adalberto Weissheimer membro do "GMT" Membros e 

Lideres, dizendo ter duvidas sobre o seu cargo, pois é totalmente novo, 

salientou que o seu Clube com apoio do PDG Lena já efetivou a maioria da 

companheiras, o seu clube tem 24 leões e 18 companheiras. CL Governador, 

salientou que existem assessorias especiais na ACE com duração de três 

anos, e que neste período estas assessorias estarão em pleno conhecimento 

e funcionamento. CL JOÃO ALBERTO BERTEI VIEIRA, 1° Vice-Governador 

do LD7, saudou os  presentes, dizendo da satisfação em se fazer presente na 

2a RCD, e que levará muitos ensinamentos desta reunião para o governador 

do seu distrito. Teceu elogios ao LC de Dom Pedrito pelas obras perenes que 

realiza.  

CL Governador confirmou a realização da 3a RCD dia em março em Palmeira 

das Missões, com a participação como palestrante do CL PDG Cláudio Miessa 

Rigo e CaL Liu, a programação será enviada posteriormente aos Clubes.  Com 

a palavra a Cal Assessora de Lions Quest, Enilda Gonçalves Soares, disse 

que vê na distrital um momento fértil para explanar lions Quest, para que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

os  clubes abracem de maneira consciente esta proposta. Voltado aos Lions 

Clubes do Brasil visando a educação dos povos, desenvolvido em escolas 

publicas estaduais e municipais, tendo meta educar 100.000 alunos 

especialmente na prevenção pelo uso indevido das drogas, Elogiou o trabalho 

do LC de Panambi pela iniciativa louvável, sendo bem trabalhado e organizado 

poderá ser o propulsor no distrito do programa Lions Quest como um projeto 

de grande efeito, com definição de objetivos e metas e acompanhamento 

financeiro, independente do tempo, podendo ser realizado em varias gestões 

nos clubes. Lions precisa desencadear uma grande ação nesse sentido, o 

programa é bem mais abrangente. Enviará via e-mail o projeto aos Clubes. 

Gostaria de receber dos Clubes o que estão fazendo a este respeito.  

Definição da data e local do Fórum Feminino, a Cal Nadir  Machado Neves 

Muniz, citou a previsão inicial dia 15 de maio em Santo Angelo devido vários 

empecilhos sugere final de março. CL Governador sugere ainda primeira 

semana do mês de a abril, Cal informa que ainda não estão definidos os 

palestrantes, estão estudando nomes. Solicitou que aceita sugestões sobre 

palestrante, sugestões entrar em contato com a Cal Nadir. Ficou definido que 

a Cal decida qual a melhor data dentro das duas agendadas, após definida 

informar os Clubes. .C Governador agradeceu ao trabalho do LC de Dom 

Pedrito pela organização do evento, salientou que o distrito possuiu BLOG e 

que todos devem acessar e usar para divulgar ás noticias de seus Clubes.  

Pediu a todos que se coloquem em pé, solicitando ao 2° Vice-governador Cl 

Schoffen fazer a oração da ONU, após desejou a todos um bom regresso a 

seus lares, pedindo a todos uma forte salva de palmas. Nada mais havendo a 

tratar na reunião. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e 

aprovada, será assinada pelo Cl DECIO DUPONT, governador do distrito lD4, 

CL ELIO SCHUH, secretario do distrito lD4 e pelo Cl EDEVIR WEBER, 

tesoureiro do distrito lD4. ,  

IJUI, 10 DE FEVEREIRO DE 2010  

Cl ELIO SCHUH -Secretario                  CL DECIO DUPONT -Governador  
 

 


