
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, no CTG Tropilha 

de Ronda de Santiago,RS, às 08h45min, reuniram-se os associados do Distrito LD-4 para 

a Segunda Reunião do Conselho Distrital, conforme constam das assinaturas no registro 

de presença. Para dar início aos trabalhos, o CL Carlos Alvim, do Lions Santiago Centro 

fez a chamada para constituição da mesa principal com as seguintes lideranças 

leonísticas: CL Iraci Antonio Dani e CaL Maria Clara Dani, casal Governador do Distrito 

LD4; CC CL Nilton Tadanori Kinoshita,  Presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LD, Orador Oficial da Reunião; CL Eugenio Schoffen, Ex-Governador 

Imediato do Distrito LD-4; CaL Helena P. Mohr, 1ª Vice Governadora do LD4; CL 

Leonesildo Bertê, 2º Vice Governador do LD4; CL Hermes Bressan, Secretário do Distrito 

LD4; CL Rogério Luiz Weis, Presidente do Lions Clube Santiago Centro, CL Wilson Farias 

Ferreira, Presidente do Lions Clube Santiago Centenário;  C.Leo João Blattes, Presidente 

do Distrito Leo LD4,  PDG CL Renato Mohr, Presidente da AGDL e demais PDGs que 

permaneceram em seus lugares como extensão da mesa. Concluída sua formação, o CL 

Governador fez a abertura formal da sessão e convidou a CaL Lenita Bozz, do Lions 

Clube Santiago Centro, para proferir a Invocação a Deus. Após este segmento e canto do 

Hino Nacional Brasileiro, o CL Governador nomeou Mestre de Cerimônias o CL Arlindo 

Desconzi, do Lions Clube Santiago Centro que, de imediato convidou o CL Carlos Alvim 

de Oliveira, do LC Santiago Centro para saudar as lideranças leonísticas, companheiros e 

convidados, o que fez com propriedade e sentimento de boas vindas Na sequencia,fez 

uso da palavra o CL Governador que discorreu sobre o trabalho desenvolvido no distrito 

em sua gestão numa forma de prestação contas, metas atingidas e em andamento. 

Prosseguindo o Mestre de Cerimônia convidou o CL Bressan, Secretário, para apresentar 

os informes de sua pasta, o qual fez leitura de um documento que apresenta ao Conselho 

uma lista tríplice para os cargos de Presidente e Vice Presidente da Fundação Lions 

Moacir Ramos Martins, conforme determina o Estatuto do LD4, constituída dos seguintes 

nomes: CaL Sandra Maria Rebelato, associada do Lions Clube Santa Maria Medianeira; 

Cl Antonio Odil Gomes de Castro, associado do Lions Clube Santa Maria Centro e Cal 

Luci Giaretta Stefanello, associada do Lions Clube Santa Maria Medianeira. 

Prosseguindo, solicitou ao CL Governador que consultasse o plenário da necessidade de 

leitura da Ata da I RCD realizada em 14/07/2012 em Santa Maria. Dispensada sua leitura, 

foi submetida à apreciação e votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, 

convidou o CL Sérgio Dal Piva, Tesoureiro do Distrito, para apresentar a Proposta 

Orçamentária para o 2° Semestre Leonistico 2012/2013, o que foi aprovado, conservando 

o valor da taxa distrital de R$ 40,00 por associado e R$ 4,00 por associada familiar. Na 

seqüência o MC convidou a CaL Luci Stefanello para apresentar o currículo leonístico do 

Orador Oficial da II RCD,  CC CL Nilton Tadanori Kinoshita, atual Presidente do Conselho 

de Governadores do Distrito Múltiplo LD. Iniciou sua palestra enfocando Gestão, 



Liderança e Ética, ilustrando sua apresentação com conceitos e frases de autores de 

diversas linhas de pensamento. Declarou-se seguidor do pensamento do Professor Mário 

Sérgio Cortella, em sua publicação: “Qual é tua Obra ? Citou frases para reflexão como - 

o que faço da minha vida para não ser inútil à sociedade ? Se você não existisse, que 

falta você faria ? Sou daqueles que preferem amaldiçoar a escuridão a acender uma 

vela? Estou satisfeito ou conformado com minha atuação no Lions ? Estou preocupado 

com a autópsia ou com a biópsia ? Considero-me um leão participativo ? Sabe-se que os 

ausentes nunca tem razão. O trágico não é o que morre, mas o que morre dentro de nós. 

Encerra sua apresentação com uma frase do monge beneditino Françoise Bellé:” 

Conheço muitos que não puderam quando deviam porque não fizeram quando podiam”. 

Concluída a palestra, o CL Governador homenageou o orador com um Certificado de 

Reconhecimento e uma Lembrança construída por uma pedra semi-preciosa com a 

inscrição de agradecimento. No retorno do intervalo, o MC convidou o CL Jappe, 

Presidente do Lions Clube Cruz Alta, para expor o tema: “Observatório Social do 

Brasil(OSB)”, baseado num dos objetivos de Lions que é promover o princípio do bom 

governo e boa cidadania, com a finalidade de acompanhar e monitorar os gastos públicos 

evitando abusos e/ou mau uso dos recursos previstos no orçamento do município. Sua 

constituição exige pré-requisitos e admissão de entidades como Lions, Rotary, Maçonaria, 

OAB e outros, cujo interesse e orientação serão passados aos clubes nas próximas 

reuniões distritais. Passada a palavra à CaL Teresinha Almeida, Assessora Leonística 

para Criança, discorreu sobre a possibilidade de utilização da Biblioteca Itinerante do 

SESI para promover leitura em diferentes cidades de abrangência do LD4. Ao contatar a 

direção do Sesi, foi informada da impossibilidade para este ano. Se houver interesse da 

Governadoria   para o próximo ano, deverá fazer visita ao SESI e propor parceria. O 

Governador deu liberdade a assessora para  fazer contato com o SESI e consultar os 

clubes interessados no projeto. A CaL Sonia Rigo, Assessora do Cartaz sobre a Paz, 

apresentou relatório de suas atividades informando que desde julho último vem 

acompanhando e orientando os clubes na produção dos cartazes e ontem encerrou a 

campanha com a avaliação dos trabalhos apresentados. A comissão julgadora se reuniu 

em sua cidade, Porto Xavier, e classificou duas redações elaboradas por deficientes 

visuais e três cartazes de alunos normais. A 1ª redação foi escrita em Braile pelo aluno 

Lourenço Beck Machado, patrocinado pelo Lions Santa Maria Centro; a 2ª, em português, 

pelo aluno Vito Viana Capriolli, patrocinado pelo Lions Santa Maria Itararé. O lº colocado 

no Cartaz da Paz coube ao aluno Gabriel C. Monte, 12 anos, patrocinado pelo L.C. Sto 

Angelo Universitário; 2º lugar, Iara Silva Carvalho, 11 anos, patrocinado pelo L.C. de Ijui; 

3° lugar, aluno Geison da Silva Telles, patrocinado pelo L.C. Julio de Castilhos. A CaL 

Vera Frantz, Assessora do Intercâmbio Juvenil, apresentou relatório da movimentação e 

atividades com os jovens intercambistas desde 2009 quando não houve intercâmbio 

devido a uma epidemia de gripe, porém em 2010, 2011 e 2012 houve intensa 

movimentação de jovens, acolhendo-os em casa de família e em acampamento. 

Destacou a parceria com os distritos LD2 e LD7, faltando o ingresso do LD3 que deve 

aderir em breve. Disse ainda que o projeto tem envolvido mais de 300 pessoas neste ano, 

só no Distrito LD4. Em 2010, o Lions Clube Santo Angelo Universitário acolheu e 

organizou a distribuição dos 27 intercambistas em casa de família; Em 2011, o Lions 

Clube Sta Maria Dores, acolheu 20 jovens, mais 8 no acampamento vindo do LD2. Em 

2012, o Ld4 encaminhou a diferentes países 9 jovens e recebeu 18 e mais 19 no 

acampamento, vindo do LD2, num total de 37. O PDG CL Gildo Meneghello, Coordenador 

da LCIF, relatou a estatística de verbas já aplicadas pela Fundação em diversos projetos 



desde o inicio de sua existência. Ressaltou a importância do desafio da Fundação Bill 

Gates em cobrir com U$ 1,0  a cada 2 U$  aplicados pela LCIF no combate ao sarampo. 

Em ato recente, a LCIF liberou U$ 216.00 para custear 4 mil cirurgias de catarata. 

Relembrou a importância dos clubes cumprirem as metas do Distrito Múltiplo LD e Distrito 

Ld4 na conquista de mais títulos de companheiro Melvin Jones, os  quais representam de 

80 a 83 %  da arrecadação da  LCIF. Falou do seu projeto de reunir companheiros nas 

áreas de Divisão ou de cada Região e criar  um consórcio para adquirir mais Titulos 

Melvin Jones, ainda sem retorno. Contrastou os valores já recebido no LD4 no total de U$ 

430.000 contra os 54 Títulos Melvin Jones existentes neste Distrito que totalizam apenas 

U$ 54.000. Lembrou a existência de saldo, em dólares, de clubes do LD4 na LCIF que 

poderão ser convertidos em Títulos de Companheiro de Melvin Jones. Quanto ao 

Retinógrafo, já produziu mais de 12.000 procedimentos desde sua instalação em 2007 e, 

atualmente, gera cerca de 80 atendimentos por mês. Terminada sua exposição foi 

convidado pelo Governador para receber dois Certificados da Associação Internacional. 

Um deles, agradece ao PDG CL Gildo pelo seu trabalho durante três anos na 

coordenação do LCIF e outro, por ter aceito colaborar por mais um período. O CL Reel 

Rockenbach, representando a CaL Sandra Rebelato, Presidente da Fundação Lions 

Moacir Ramos Martins, apresentou um relatório sobre o processo de regularização da 

Fundação, bem como a repercussão favorável da visita do Promotor das Fundações, Dr. 

Gustavo  e seus assessores, à Clinica onde funciona o Retinógrafo. O PDG CL José Luis 

Lena, Coordenador GMT, convidou os participantes da mesa diretora, Presidentes de 

Região e de Divisão a se unir a ele  para apresentar sua equipe responsável pelo 

ingresso de 102 novos associados no LD4 desde Julho último. Convidou ainda os 

presidentes de clubes que admitiram novos associados para receber das lideranças 

leonisticas o pin de incentivo +1 ao aumento de associados. O Lions Clube de Alegrete 

admitiu: 6; Sta Maria Camobi: 3; Santa Maria Itararé: 1; Santa Maria Medianeira: 7; São 

Francisco de Assis: 3; Restinga Seca: 1; Três Passos Centro: 4; São Vicente do Sul: 8; 

Itaqui: 2; Santana do Livramento: 2; Santiago Centenário: 6; Três de Maio: 5; Agudo: 2; 

Crissiumal: 2; Dom Pedrito: 6; Panambi: 2; Santiago Centro: (4); Sto Angelo Tiaraju: 2; Sto 

Cristo: 1; Frederico Westphalen: 15; São Gabriel: 9; Jaguari: (4); Sto Angelo Centro: 2; 

Sto Angelo Universitário: (5); Palmeira das Missões: 2; Ijui: 2. Apenas 25 clubes tiveram 

ingresso de novos associados, faltando contabilizar 27. A meta é chegar a 200 

associados até o final do AL 2012/2013. O Ex-Governador Imediato, CL Eugenio 

Schoffen, Coordenador GLT, iniciou sua apresentação esclarecendo o significado da sigla 

GLT – Grupo de Liderança, seus objetivos e sua atuação no clube, no distrito e no distrito 

múltiplo, bem como quem são seus titulares. Ressaltou a importância de estabelecer 

metas para ter novos associados e manter uma distribuição de associados por tempo de 

afiliação em três grupos:  até 10 anos; de 10 a 30 e acima de 30 anos, de modo que se 

tenha um clube forte e atuante.  Ainda, estabelecer o mínimo de associados por clube em 

30, não mais 20 quando predominava o número de domadoras. Esta medida assegura 

que, se todos se esforçarem juntos, o sucesso será inevitável. O C.Leo João Blattes, 

Presidente do Distrito Leo LD4, em seu relatório contabilizou 700 associados em 29 clube 

do seu distrito, os quais ainda vivem pelo incentivo de seus clubes padrinhos. Em suas  

atividades se destacam as Campanhas de Meio Ambiente; Campanha de Doação de 

Sangue, Campanha de conscientização da necessidade de Doação de Órgãos; 

Realização de Leopiadas e Acampaleo. O CL Robertinho Meneghetti, Coordenador do 

Gabinete e Assessor de Convenções do LD4, acompanhado dos integrantes dos 5 Lions 

Clubes de Santa Maria, portando uma faixa alusiva ao evento, formalizou o convite para a 



51ª Convenção do Distrito LD4 a ser realizada em Santa Maria, dias 26 e 27 de abril de 

2013, no Parque Hotel Morotin. No mesmo instante era passado no telão um vídeo 

institucional, mostrando o que a cidade tem a oferecer aos seus visitantes. Em 

prosseguimento, o MC convidou o CL Leonesildo Bertê, 2° Vice Governador, para o seu 

pronunciamento, o qual observou que o semestre está chegando ao  fim e muitos 

programas da governadoria ainda não decolaram. Que os clubes devem aproveitar os 

festejos de fim de anos para a prática do serviço leonístico e o incentivo ao ingresso de 

novos associados. Comunicou ter mantido contato com lideranças de Giruá e Entre-Ijuis 

visando a reabertura de Clubes que lá existiam. A CaL Helena P. Mohr, 1ª Vice 

Governadora, se reporta à preocupação de Lions Internacional em preparar novas 

lideranças para dirigentes distritais. A Associação tem investido em Foruns e Seminários 

de Liderança, dos quais já participou do realizado em  Santa Maria junto à 13ª Convenção 

do DMLD e também do Treinamento realizado na 1ª Reunião do Conselho de 

Governadores realizado, em Penha, SC, mais a busca pessoal no sentido de formar 

equipes de trabalho alicerçadas no conhecimento. Adianta que vem realizando reuniões 

semanais para planejar as metas a serem atingidas para seguir a trilha de sucesso dos 

ex-governadores. Comunicou  que seu Gabinete já está formado e trabalhando muito para 

desenvolver uma estratégia na busca de uma gestão bem sucedida.. A equipe está aberta 

para receber sugestão na formação do quadro de assessores. O foco de seus dirigentes 

se volta para o aumento do quadro associativo, principalmente aqueles clubes que ainda 

tem um quadro reduzido. As mulheres, pela sua intuição, merecem uma atenção 

diferenciada. Encerrada a atuação do MC, o CL Arlindo devolveu o colar, símbolo de sua 

investidura, com o reconhecimento do plenário. CL Governador deu prosseguimento a 

reunião, convidando a todos para a 3ª RCD e Forum Feminino a serem realizados em 

09/03/2013 na cidade de Cruz Alta. Antes de encerrar, convidou os Presidentes dos 

Clubes anfitriões a compareceram diante da mesa para receberam um Certificado de 

Reconhecimento pela preparação e organização do local da II RCD. Terminada a oração 

pelo Brasil, o Governador encerrou a II RCD de acordo com a praxe leonistica.  E para 

constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo CL Iraci Antonio Dani, 

Governador do Distrito e por mim, CL Hermes Bressan, Secretario Distrital. 

           

          CL Iraci Antonio Dani                                          CL Hermes Bressan 
      Governador do Distrito LD4                                   Secretário do Distrito LD4 
 

    


