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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, no Salão Azul do Instituto 

Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo, sito à Rua Doutor João Augusto 

Rodrigues, na cidade de Santo Ângelo, às nove horas, previamente convocados, 

reuniram-se os associados do Distrito LD-4 para a Segunda Reunião do Conselho Distrital 

do Ano Leonístico dois mil e onze/dois mil e doze (AL 2011/2012), conforme assinaturas 

apostas nos registros das presenças. Para dar início aos trabalhos, foi constituída a mesa 

diretiva e realizada a Invocação à Deus pela CaL Nadir Neves Muniz, Presidente do Lions 

Clube Santo Ângelo Centro. Dando prosseguimento, o CL Carlos Ronei Freitas de 

Almeida, associados do Lions Clube Santo Ângelo Centro, foi nomeado Mestre de 

Cerimônias da Assembleia, o qual se dirigiu até a mesa principal e recebeu do 

Governador a insígnia que o identifica com tal função. No princípio dos trabalhos este 

convidou a todos, para que de pé, fosse cantado o Hino Nacional Brasileiro, que foi 

executado pela Banda de Música do Primeiro Batalhão de Comunicações do Exército de 

Santo Ângelo. Logo após, o CL Leonardo Schoffen, associado do Lions Clube Santo 

Ângelo Tiarajú procedeu a Saudação à Bandeira, falando que a bandeira representa seu 

povo, e, se percebe a necessidade de dirigentes conscientes, para que renasçam 

princípios de ética, moral, entre outros. Em seguida, o CL Alberto Dualibi, Presidente do 

Lions Clube Santo Ângelo Universitário, um dos clubes anfitriões do evento, saudou as 

autoridades e demais presentes. Dando andamento ao encontro, o CL Carlos Ronei 

Freitas de Almeida convidou o Secretário Municipal de Planejamento, Senhor Estão Mohr, 

representante do poder executivo municipal, para fazer uso da palavra. Inicialmente o 

secretário deu as boas vindas para todos, fez menção ao trabalho dos três Lions Clubes 

de Santo Ângelo, enfatizando a importância de clubes de serviços como parceiros de uma 

administração municipal. A seguir, com a palavra o CL Eugênio Schoffen, Governador 

Distrital, iniciou o seu discurso denominando os companheiros como soldados do 

Leonísmo, fazendo uma alusão ao Lions Clube como um exército, cujo objetivo é oferecer 

um mundo melhor e mais fraterno; além disso, agradeceu a presença do orador oficial, o 

CL Sérgio Nunes Pilger, associado do Lions Clube de Estância Velha; emocionou-se ao 

fazer referência ao grande público presente, que acompanha e apóia o trabalho da 

Governadoria, e, estava orgulhoso com tantas atividades que cada clube executa e que 

teve a honra de participar de muitas delas durante sua visita oficial, e, continuou dizendo 

que o trabalho realizado pelos Companheiros de Lions Clube tem por si só uma grande 

motivação, pois ele está voltado para a comunidade; encerrando seu discurso, reforçou o 



seu lema do AL, ACREDITE, enfatizando o fortalecimento do quadro associativo e 

mobilizou a todos para que acreditem no mais um, pois acredita em cada companheiro. 

Dando continuidade, o Mestre de Cerimônias convidou o CL Douglas Thompson, 

Presidente do Distrito Múltiplo LD, que no uso da palavra anunciou o repasse no valor de 

cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta dólares, vindos da Fundação Lions Clube 

Internacional (LCIF) para o LC de Panambi, com o objetivo de equipar o centro de 

reabilitação humano daquela localidade. No andamento da assembleia, a CaL Janete 

Schoffen, Secretária Distrital, lembrou a todos que a ata da Primeira Reunião do 

Conselho Distrital e Posse do Gabinete foi enviada aos clubes via e-mail e indagou sobre 

a necessidade da leitura da mesma. O Companheiro Governador colocou a proposta em 

apreciação, tendo sido dispensada a leitura da ata. Assim, a ata foi posta em apreciação, 

colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Passou-se então, para os 

trabalhos do Tesoureiro Distrital, o CL Carmo Lermen, apresentou a prestação de contas 

referente o período de julho a outubro de dois mil e onze, passando também para a 

previsão orçamentária do segundo semestre do AL, o qual prevê, com base na data de 

trinta e um de outubro de dois mil e onze, o valor de receitas e despesas em cinquenta e 

cinco mil setecentos e quatro reais. Dando prosseguimento, o Mestre de Cerimônias 

passou a palavra ao CL Lúcio Bender, Assessor da Convenção, associado do Lions 

Clube de São Borja, para que explanasse sobre os preparativos da Convenção Distrital, 

comunicando que o evento acontecerá nos dias vinte um e vinte e dois de abril de dois mil 

e doze no município de São Borja; além disso, exibiu um vídeo institucional do município 

anfitrião e outro com a estrutura do evento. Agora com a palavra o CL Gildo Meneghello, 

este explanou sobre a Fundação Internacional de Lions Clube (LCIF). Disse que 

encaminhou um projeto aos clubes instruindo sobre a LCIF, contendo as diversas 

maneiras de adquirir o título Melvin Jones (MJ); e, sugeriu que cada clube do Distrito LD-4 

adquira no mínimo um título MJ, para contribuir com a Fundação, visto que esta auxilia 

diversas comunidades ao redor do mundo. Dando continuidade, fez uso da palavra a CaL 

Vera Frantz, Assessora Distrital de Intercâmbio Juvenil, a qual apresentou o relatório do 

Acampamento Juvenil dois mil e onze, que foi sediado pelo Lions Clube de Santa Maria 

Dores, onde participaram vinte e seis jovens intercambistas, distribuídos entre dezoito 

famílias no Distrito LD-4 e em outras dez famílias no Distrito LD-2; tornou pública a meta 

para o programa em dois mil e doze: receber cem jovens nos quatro distritos do Rio 

Grande do Sul e enviar cem jovens para o exterior; para finalizar, entregou ao Lions Clube 

Santa Maria Dores e também ao LEO Clube Santa Maria Centro um emblema para 

estandarte, por terem sido clubes anfitriões. O Mestre de Cerimônias convidou então, a 

CaL Dinalva Souza, associada do Lions Clube Santo Ângelo Universitário para fazer a 

leitura do currículo do palestrante oficial, o CL Sérgio Nunes Pilger, membro do Lions 

Clube de Estância Velha, Past Governador do Distrito LD-2 e médico de profissão. O 

palestrante em sua conferência tratou essencialmente da motivação e do aumento de 



associados; por diversas vezes ele enfocou no “mais um”, falando da família leonística, 

além de lembrar a todos da importância de LEO Clubes, que é onde nascem futuros 

Companheiros Leão, também falou sobre associar as mulheres, transformando 

Domadoras em Companheiras; finalizou sensibilizando os presentes, quando afirmou que 

os voluntários ingressam em clube de serviço para trabalhar e o associado sai do clube 

de serviço porque não trabalhou. Dando continuidade à programação, o Mestre de 

Cerimônias convidou o CL Roberto Segabinazzi para dar início ao painel “LD4 - Quem 

somos?”. O Presidente do Lions Clube Alegrete Ibirapuitã discorreu sobre a Feira da 

Saúde, realizada em parceria com o LEO Clube Alegrete Ibirapuitã. A referida feira tem 

por objetivo centralizar em um só espaço serviços gratuitos de saúde, que, em dois mil e 

onze houveram vinte entidades participando e contou com um público de cerca de quatro 

mil pessoas. Com a palavra, a CaL Marlene Sager, do Lions Clube Santa Maria Dores, 

trouxe para conhecimento o “Dia do Lions Verde”, onde foram plantadas quarenta e cinco 

mudas de árvores; falou também do Projeto Cuíca, que leva inclusão, cidadania, artes e 

cultura em vilas menos favorecidas, através de oficinas. Na apresentação do Lions Clube 

São Gabriel Centro, a presidente CaL Branca Wiesel falou sobre as atividades que 

destacou, dentre elas: pedágio da solidariedade, onde a arrecadação de fundos é 

destinada para o Lar da Menina; Remate Cabanha do Salso, onde o Lions Clube trabalha 

e recebe o dinheiro da portaria; feira de cães, onde é realizado um desfile de cães e o 

dinheiro arrecadado advindo das inscrições são repassados à pediatria da Santa Casa. 

Passou-se então para os informes do Lions Clube Uruguaiana Centro, onde a CaL 

Jussara Rodrigues de Freitas falou de atividades do clube e enfatizou o cinquentenário do 

mesmo, através de um vídeo institucional. Convidado para fazer uso da palavra, o CL 

Luis José Lena, coordenador do GMT, homenageou os oitenta e um novos associados do 

AL 2011/2012 e enalteceu o trabalho dos presidentes de clube, região e divisão que têm a 

importante função na busca por novos membros; propôs ainda, que na Convenção em 

São Borja, fossem apresentados outros cem novos associados, meta que todos os 

presentes aceitaram. O Companheiro Mestre de Cerimônias convidou a CaL Isabel 

Cristina Camera para falar acerca do Bazar Solidário, que consiste na arrecadação de 

mercadorias apreendidas junto à Receita Federal, tais artigos são vendidos e repassados 

os valores para entidades necessitadas; sobre o mesmo assunto o CL Vanderlei Henchen 

doou um software para o Gabinete Distrital contendo o programa específico que faz o 

controle da venda das mercadorias no bazar, além de prestar contas para a Receita 

Federal. Após, teve espaço a fala da CaL Janete Schoffen, Secretária Distrital, que 

repassou ao LEO Clube Santo Ângelo Centro o prêmio de Excelência LEO, prêmio este 

conferido pelo Lions Clube Internacional. Passou-se então para a votação do Orçamento 

do Segundo Semestre do AL 2011/2012. O CL Eugênio Schoffen colocou-o em 

apreciação, não havendo manifestação, foi posto em votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônias convidou o Companheiro 



LEO Rafael Carlesso, Presidente do Distrito LEO LD-4, que parabenizou a recente 

premiação do LEO Clube Santo Ângelo Centro; revelou que haviam cerca de trinta e 

quatro Companheiros LEO presentes neste evento de Lions Clube; anunciou também que 

o Gabinete do Distrito LEO, através de seu coordenador de Extensão e Preparação de 

Lideranças, está articulando a formação quatro novos clubes (Cruz Alta, Santa Maria 

Dores, Santa Maria Camobi e Santo Ângelo Tiarajú). Dando seguimento à programação, 

foi a vez dos informes da Segunda Vice-Governadora, CaL Helena Mohr, que motivou os 

presentes através de suas palavras, dando ideias de aproximação da comunidade e os 

Lions Clube, bem como entre os associados. O Primeiro Vice-Governador, CL Iraci 

Antônio Dani, elogiou as inovações do Companheiro Governador para as Reuniões do 

Conselho; além disso, aconselhou os clubes a buscarem contato com os assessores, 

pois, segundo ele, com boa vontade é possível realizar tudo; também afirmou que o clube 

que for atuante e forte, tem uma comunidade feliz. Antes do encerramento ocorreu o 

convite do CL Douglas Thompson, presidente do Distrito Múltiplo LD, para participarem da 

Convenção do Distrito Múltiplo, em Santa Maria. Encaminhando-se para o final da 

assembleia, o CL Carlos Ronei, agradeceu a oportunidade de ter atuado como Mestre de 

Cerimônias e devolveu a insígnia e a direção dos trabalhos ao CL Governador. Agora 

com a direção dos trabalhos, o Companheiro Leão Eugênio Schoffen colocou aos 

presentes a necessidade de escolha de um clube sede para a Terceira Reunião do 

Conselho Distrital, ao que se manifestam os clubes Três Passos Centro e Três Passos 

Tucumã, os quais realizariam a reunião em conjunto. Colocada a proposta em 

apreciação, não houve manifestação, passando para a votação, aprovando por 

unanimidade a sede do evento. Antes de concluir os trabalhos o Governador agradeceu à 

todos que desempenharam suas funções para a realização do evento. Após, convidou 

para que, em pé saudassem o pavilhão nacional e com uma calorosa salva de palmas 

encerrasse a assembeia, da qual foi lavrada a presente ata que após lida e achada 

conforme vai assinada pelo Companheiro Leão Eugênio Schoffen, Governador Distrital e 

por mim, Companheira Leão Janete Schoffen, Secretária Distrital. 

 

 


