
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LD-4 - 

AL2010/2011  
Às oito horas do dia vinte e sete de novembro do ano de dois mil e dez, nas 

dependências do Salão Nobre do Círculo Militar da cidade de Santiago-RS, atendendo 

convocação da Governadoria, reuniram-se os associados dos Lions Clubes do Distrito 

LD-4 da Associação Internacional de Lions Clubes, para a Segunda Reunião do 

Conselho Distrital - AL 2010/2011. Após a composição da mesa de trabalhos, 

coordenada pelo CL Clóvis Brum, do Lions Clube de Santiago, o CMJ José Sbicigo, 

Governador do Distrito, procedeu à abertura e a instalação da Segunda Reunião do 

Conselho Distrital. Convidou a CaL Ivanir Dorneles, do Lions Clube Santiago 

Centenário, para proferir a Invocação a Deus da assembléia. O CL Governador 

confirmou o CL Clóvis Brum para atuar como Mestre de Cerimônia. Após o cântico do 

Hino Nacional, o CL Enizio Vasconcelos proferiu a Saudação ao Pavilhão Nacional. A 

Auto-Apresentação por Clube foi coordenada pelo CL Mestre de Cerimônia. O CL 

Carlos Alvim de Oliveira fez a saudação às autoridades presentes. A CaL Luciane 

Lopes, Secretaria do Distrito, dissertou sobre a história do Título Melvin Jones e, 

assessorando o CL Governador, procedeu a entrega de títulos aos seguintes 

companheiros: do LC Santo Ângelo Universitário - CaL Izabel Cristina Santos Câmera; 

LC de Uruguaiana Três Fronteiras: CL Jorge Claudemir Prestes Lopes, CaL Nilza 

Pedrolo Silveira e CL José Nilton da Cunha Silva. Com a palavra a CaL Gessi Nunes, 

Presidente do LC de Santiago, em nome dos Clubes de Lions da cidade, deu as “Boas 

Vindas” aos presentes. Dando seguimento o CL Mestre de Cerimônia anuncia o 

pronunciamento oficial do CMJ José Sbicigo, Governador do Distrito LD-4. O 

Governador, antes de proferir seus informes, saudou as autoridades presentes, os 

associados dos clubes do Distrito LD-4, e, em especial, ao palestrante oficial da 

assembléia, CL Jaldir Antônio Bunn, Presidente do Conselho de Governadores do 

DMLD, e sua Domadora CaL Solange. Solicitou aos clubes que tiverem interesse de 

participar do Instituto de Liderança Leonística, que acontecerá no dia trinta e um de 

março de dois mil e onze, na cidade de Penha-SC, efetuassem inscrições de seus 

representantes junto à governadoria. Apenas sete vagas foram disponibilizadas para o 

Distrito LD-4. Tendo em vista estas poucas vagas, a Governadoria do Distrito LD-4 

realizará nos dias onze e doze de junho do próximo ano, na cidade de São Miguel das 

Missões, um Seminário de Lideranças para os demais companheiros interessados. Logo 

após fez uso da palavra o Exmo Sr. Prefeito Municipal de Santiago Julio Ruivo. Com a 

liberação das autoridades pelo CL Governador, a CaL Secretária do Distrito fez a 

verificação de quórum e colocou para discussão e aprovação a Ata da Primeira Reunião 

do Conselho Distrital, sendo a mesma aprovada sem emendas. Procedeu a entrega de 

certificados os clubes que tiveram aumento líquido de associados e cobrou de alguns 

secretários, o envio dos informes mensais em atraso. Dando seguimento, fez leitura de 

oficio enviado pelo LC de Uruguaiana Três Fronteiras apresentando a CaL Helena Mohr 

como candidata ao cargo de 2º Vice Governador do Distrito LD-4 para o AL 

2011/2012. A CaL Nilza Silveira fez a leitura do currículo da companheira candidata. 

Com a palavra a CaL Helena solicitou apoio dos clubes do Distrito LD-4, e disse que 

sua candidatura foi estimulada por exemplos como os das companheiras PID Rosane 

Jahnke Vailatti e a CaL PDG Nélida Rosa Zorzan da Luz. Com a palavra o CL José 

Paulo Silveira, Tesoureiro do Distrito LD-4, apresentou a Previsão Orçamentária 

Realizada do Primeiro Semestre, e a Previsão Orçamentária para o Segundo Semestre 

do AL 2010/2011. Comunicou que apenas um clube encontra-se com pendência das 

taxas distritais, e alguns com pendências de taxas internacionais. Solicitou pontualidade 

no recolhimento das mesmas no segundo semestre do AL. Colocou para aprovação, a 



inclusão de três novas rubricas no orçamento: Instituto de Liderança Leonistica da 

Penha – SC; Seminário de Liderança Leonistica do Distrito LD-4 e Fórum Feminino. 

As mesmas foram aprovadas por unanimidade. O CL José Paulo, atendendo solicitação 

do CL Gildo Meneghello, confirmou que as contas da Governadoria estão sendo 

enviadas trimestralmente para análise da Comissão de Finanças do Distrito LD-4. 

Dando seguimento, o CL José Dalberon Fortes Nunes fez leitura do currículo do 

Palestrante Oficial da Assembléia, CL Jaldir Antonio Bunn, Presidente do Conselho de 

Governadores do Distrito Múltiplo LD, AL 2010/2011, que falou a respeito da 

importância da família. A CaL Gertrudes Gessi Nunes fez entrega de mimo ao 

palestrante, em nome dos clubes do Distrito LD-4, como forma de agradecimento. O CL 

Jaldir Bunn realizou a entrega de Certificados de Honra ao Mérito aos Dirigentes 

Leonísticos do Distrito LD-4, que haviam trabalhado juntos no AL 1999/2000, e aos 

clubes que estão completando cinquenta anos de fundação. Logo após, fez uso da 

palavra a CaL Vera Lucia Frantz, Assessora de Intercâmbio e Acampamento Juvenil, 

para apresentar seu relatório. A companheira agradeceu o apoio que vêm recebendo 

desde que assumiu sua assessoria, e fez entrega de prêmios aos clubes que participaram 

do Acampamento Juvenil, e de Certificados de Honra ao Mérito às famílias de 

companheiros que receberam Intercambistas. Após o intervalo para o almoço, 

assistimos um Workshop sobre “Diabete, a doença silenciosa”, apresentado pelo CL 

José Carlos Ourique, Assessor de Conscientização Acerca do Diabetes. Dando 

seguimento, a CaL PDG Nélida Zorzan da Luz, Assessora Para Eventos Femininos, 

falou a respeito da realização do V Fórum Feminino do Distrito LD-4, a realizar-se no 

dia doze de março do dois mil e onze, na cidade de Ijuí-RS. Comunicou que a 

palestrante oficial do evento será a Sra. Maria Elena Pereira Johannpeter, Presidente 

Executiva da ONG Parceiros Voluntários. O Tema a ser abordado será a Importância do 

Trabalho Voluntário na Sociedade Atual – Solidariedade e Comprometimento. Logo 

após fez uso da palavra o Vice-Diretor do Instituto Federal Farroupilha – Campus São 

Vicente, Professor João Flávio Carvalho, que falou sobre as atividades desenvolvidas 

pelo estabelecimento e colocou todo o complexo a disposição da Governadoria do 

Distrito LD-4 para sediar a III RCD. O Professor encerrou seu pronunciamento 

deixando um belo pensamento, que diz: “Quando achamos que sabemos todas as 

respostas, vem à vida e muda todas as perguntas”. Logo após a CaL Luciane Lopes 

organizou a despedida do casal palestrante, CL Jaldir Antonio Bunn e sua Domadora 

CaL Solange. Dando seguimento o CL PDG Décio Dupont, Past Governador Imediato, 

procedeu entrega de mimos de seu AL, a Companheiros que não se fizeram presentes 

em Uruguaiana, na I RCD e Posse do Gabinete do Distrito. Logo após, fizeram uso da 

palavra os Vice-Governadores do Distrito LD-4, AL-2010/2011. O CL Iraci Antonio 

Dani – 2º Vice-Governador, falou a respeito do Instituto de Liderança Leonística. O CL 

Eugenio Schoffen – 1º Vice-Governador, falou a respeito da importância das reuniões 

com os Presidentes de Região e de Divisão; comentou sobre a importância do Instituto 

de Liderança, que acontecerá em Junho; teceu elogios ao CLEO Nizar Amin Shihadeh, 

Presidente do Distrito LEO LD-4, pela sua atuação junto aos Clubes de LEO do 

Distrito. Classificou a 28ª LEOPÍADAS, que realizada na cidade de Cerro Largo, como 

a melhor dos últimos anos, embora tenham recebido algumas críticas. Com a palavra o 

CLEO Nizar, agradeceu as palavras de carinho proferidas pelo CL Eugênio, e o apoio 

que vêm recebendo do Governador José Sbicigo. Comentou sobre a bela promoção dos 

XLVI Jogos da Primavera promovida pelo LEO Clube de Itaqui, e a escolha da Boneca 

e do Garoto Solidário, promovida pelo LEO Clube de Quarai. Também fez entrega do 

Relatório de Atividades à CaL Luciane Lopes, Secretária do Distrito. Com a palavra, o 

CL José Paulo Silveira explanou a respeito da realização do XL FOLAC – Fórum 



Latino Americano e do Caribe, a realizar-se de doze a quinze de janeiro de dois mil e 

onze, em Lima – Peru. A seguir procedeu-se a Eleição do Presidente da Fundação 

Moacir Ramos Martins. O Governador solicitou ao CL Dalberon a indicação de três 

candidatos ao cargo. Tendo sido pego de surpresa para tal indicação, o CL Dalberon 

colocou-se a disposição do CL Sbicigo para desempenhar a função, e seu nome foi 

aprovado por unanimidade. Com a palavra o CL Renato Alcides Mohr, Assessor de 

Convenções, motivou os companheiros presentes através de um belo vídeo, para se 

fazerem presentes na 49ª Convenção do Distrito LD-4, que acontecerá dias vinte e nove 

e trinta de abril de dois mil e onze, na cidade de Uruguaiana. O Lions Clube de São 

Vicente do Sul, apresentou-se para sediar a realização da III RCD, dia vinte e seis de 

março de dois mil e onze, e foi aprovado por unanimidade. Após o encerramento da 

atuação do Mestre de Cerimônia, o CL Jorge Claudimir Prestes Lopes, Coordenador de 

Gabinete, fez uso da palavra para comentar a respeito da realização do Instituto de 

Liderança do Distrito LD-4. Nada mais havendo a tratar, o CL José Sbicigo convidou 

para juntos realizarmos a Oração pelo Brasil. Logo após, agradeceu a atuação dos 

companheiros que atuaram na realização dessa brilhante assembléia e declarou 

encerrados os trabalhos. Para constar, eu, CaL Luciane da Cunha Lopes, Secretária do 

Distrito LD-4 de Lions Internacional, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai 

assinada por mim e pelo CL Governador José Sbicigo.  

CL José Sbicigo 

Governador do Distrito LD-4 

CaL Luciane da Cunha Lopes 

Secretária do Distrito LD-4 

 


