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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO DISTRITO LD-4  1 

 DE LIONS INTERNACIONAL 2 

Data: 23/11/2013 3 

Hora: 8h 4 

 5 

Às oito horas do dia vinte e três de novembro do ano de dois mil e treze, nas dependências do 6 

Colégio Evangélico Augusto Pestana, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 132, na cidade de Ijuí 7 

– RS reuniu-se duzentos e quinze associados representantes de trinta e um Lions Clubes do 8 

Distrito LD-4, para a Segunda Reunião do Conselho Distrital, Ano Leonístico 2013/2014, 9 

conforme constam das assinaturas no Livro de Registro das Presenças. O CL José Paulo Silveira, 10 

do Lions Clube de Uruguaiana Três Fronteiras, fez a chamada das lideranças leonísticas e 11 

autoridades para constituir a Mesa Diretiva e de Extensão. A CaL Governadora Helena 12 

Patschkowski Mohr declarou aberta a reunião, e convidou a CaL Ângela Montagner Zauk, do 13 

Lions Clube de Ijuí, para proferir a Invocação a Deus. Dando seguimento, nomeou o CL José Paulo 14 

Silveira para atuar como Mestre de Cerimônia. Apôs o cântico do Hino Nacional, o Mestre de 15 

Cerimônia promoveu a autoapresentação por clube. O CL Jorge Luiz Montardo, do Lions Clube de 16 

Ijuí, fez a saudação às autoridades e presentes. Antes da liberação das autoridades presentes, fez 17 

uso da palavra o Prefeito Municipal de Ijuí, Excelentíssimo Sr. Fioravante Batista Balin. Logo 18 

após, a Cal Nilza Pedrolo Silveira, Secretária Distrital, procedeu a leitura da Convocação para a 19 

Segunda Reunião do Conselho Distrital do Distrito LD-4. Solicitou a CaL Governadora Helena 20 

Mohr para colocar em apreciação e votação a Ata da Primeira Reunião do Conselho Distrital e 21 

Posse do Gabinete da Governadoria, AL 2013/14, que aconteceu no dia vinte e sete de julho do 22 

corrente, na cidade de Uruguaiana-RS. A ata foi aprovada por unanimidade. A Governadoria fez a 23 

entrega dos Títulos de Companheiro Melvin Jones, doados pelos clubes do Distrito LD-4 aos 24 

agraciados. Logo após, os presidentes dos seguintes Lions Clubes receberem da Governadoria 25 

certificado por aumento líquido de associados no primeiro quadrimestre do AL 2013/14: LC de 26 

Agudo; LC Capão do Cipó; Crissiumal; LC Iraí; LC Itaqui; LC Jaguari; LC Panambi; LC Pejuçara; LC 27 

Porto Xavier; LC Restinga Seca; LC Rosário do Sul; LC Santa Maria Dores; LC Santo Augusto; LC 28 

Santo Cristo; LC São Borja; LC São Francisco de Assis; LC Três Passos Centro; LC Tucunduva; LC 29 

Tuparendi. LC Santana do Livramento; LC Santiago Centro; LC Santo Ângelo Centro; LC Santo 30 

Ângelo Tiarajú. Logo após o CL Volnei Soares da Costa, presidente do clube anfitrião, fez uso da 31 

palavra para agradecer a presença de todos, e ao trabalho de sua Jaula para a realização da 32 

Segunda RCD, em especial ao CL Decio Dupont, coordenador do evento. O CL 2º Vice-Governador 33 

Euzébio de Vargas Neto parabenizou a Jaula do LC de Ijuí pelo trabalho despendido na realização 34 

da RCD. Lamentou a ausência de companheiros e falou de sua participação em eventos de Lions. 35 

O CL 1º Vice-Governador Leonesildo Berte cumprimentou os presentes e falou a respeito da falta 36 

de comprometimento de alguns clubes do Distrito LD-4 com a causa Leonística, por que somente 37 

clube com atividade tem crescimento. Com a palavra, o Presidente da AGDL CL PDG Vitor Liberal 38 

Damião solicitou a divulgação nos clubes pelo presidente e sua diretoria, da “Mutua Leonística”, 39 

ato de solidariedade junto a um com companheiro e seus familiares, num momento de grande 40 

dificuldade. Hoje o valor da quota para ingresso do associado é de trinta reais (R$30,00), e as 41 

demais somente serão pagas quando do falecimento de um mutuário. Dando seguimento, a 42 

C.LEO Presidente do Distrito LEO LD-4 Aline Sommerfeldt, agradeceu o apoio que está recebendo 43 

da Governadoria, e também a nove clubes que receberam a visita do Gabinete LEO nesse 44 

primeiro semestre. Logo após, o Mestre de Cerimônia anunciou o pronunciamento da 45 

Governadora do Distrito LD-4 CaL Helena Mohr, que, sob o lema “Sim, Nós Podemos”, falou a 46 

respeito das atividades desenvolvidas pela Governadoria nesse primeiro semestre do AL 47 

2013/14, destacando o sucesso do Segundo Seminário de Liderança Leonística, atividades essas 48 

que proporcionaram ao Distrito LD-4 fazer jus ao Prêmio Estrela de Prata recebido de Lions 49 
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Internacional. Anunciou o recebimento do subsídio de dez mil dólares americanos (U$ 50 

10.000,00) às vítimas da catástrofe climática da cidade de Quarai. A seguir, a CaL Secretária 51 

Distrital Nilza Pedroso Silveira, apresentou seu relatório. Informou os clubes destaques nos 52 

informes da secretaria, apresentados dentro dos prazos estipulados e de maneira irrepreensível. 53 

Lembrou que o prazo para os clubes encaminharem material para a Revista do LD-4 é até o dia 54 

dez de março de dois mil e quatorze. A pedido da CaL Alcíria Buss Sbicigo, Assessora para 55 

Eventos Femininos, convidou a todos, em especial as Companheiras Leão e Domadoras, para 56 

participarem do Oitavo Fórum Leonístico Feminino, que acontecerá no dia quinze de março de 57 

dois mil e quatorze, na cidade de Santiago, onde será homenageada a CaL Astrid Weissheimer. 58 

Dando seguimento, o Mestre de Cerimônia convidou o CL PDG Iraci Antônio Dani para fazer 59 

entrega do relatório da tesouraria do AL 2012/13, aos assessores contábeis e fiscais, CCLL Carlos 60 

Lerman, Edevir Weber e Eugênio Schoffen. Também convidou o presidente da Assessoria para 61 

Assuntos Contábeis e Fiscais CL Carmo Lerman, para receber e analisar os relatórios de 62 

prestação de contas dos Projetos Bom Pastor do LC de Ijuí, e do Projeto Resgate Humano de LC 63 

de Panambi. Logo após, o Mestre de Cerimônia fez leitura da Proposição 001/2013, onde ficou 64 

decidido pela Governadora do Distrito LD-4, AL 2013/14, CaL Helena Mohr e seu Gabinete, o 65 

pagamento imediato da dívida originada pela Governadoria do Distrito LD-4, AL 2007/08, na 66 

confecção de PIN do AL junto a empresa Pelegrini Botons e Chaveiros, fazendo com que o 67 

Distrito LD-4 ficasse sem crédito junto a esse fornecedor. Em negociação recente foi conseguida 68 

junto ao fornecedor a quitação da dívida pelo valor original de 2007, de nove mil trezentos e 69 

vinte e três reais (R$ 9.323,00), sem juros e sem correção. A verba para o pagamento da referida 70 

dívida, parte será oriunda do custeio da viagem da Governadora ao FOLAC 2014 em Cali na 71 

Colômbia, tendo em vista que neste caso em especial a Governadora decidiu não participar do 72 

fórum, e outra da utilização do retorno financeiro de aplicações junto ao Banco SICREDI, na 73 

gestão AL 2010/11, que estão retornando ao distrito anualmente no valor aproximado de quatro 74 

mil reais (R$ 4.000,00). O CL Flávio Vasconcelos dos Santos, do LC de Uruguaiana três Fronteiras, 75 

fez a leitura do currículo do palestrante oficial da RCD CL PCC Helso Weber de Oliveira, que 76 

palestrou a sobre o tema “Protocolo”. Antes do intervalo para o almoço, o CL PDG Gildo Adalgir 77 

Meneghello, Coordenador de LCIF do Distrito LD-4, falou a respeito dos programas e projetos 78 

financiados pela fundação no Distrito LD-4 e a importância das participações dos clubes na 79 

aquisição de Títulos de Melvin Jones. Às 14h, após o intervalo para o almoço que aconteceu na 80 

sede do LC de Ijuí, os trabalhos da Segunda RCD reiniciaram com a apresentação do relatório da 81 

Assessora do Concurso de cartaz Sobre a Paz, pela CaL Isabel Cristina Santos Câmera. A 82 

companheira agradeceu a participação de vinte e nove clubes do distrito que participaram do 83 

concurso neste AL, cujo tema escolhido foi: “Nosso Mundo, Nosso Futuro”. O julgamento dos 84 

trabalhos aconteceu no dia oito de novembro e os cartazes vencedores foram os seguintes: 3º 85 

lugar – LC São Vicente do Sul; 2º lugar – LC Criciumal; 1º lugar – LC Santiago Centro. O primeiro 86 

colocado irá representar o Distrito LD-4 no concurso promovido pelo DMLD. Logo após, fez uso 87 

da palavra o presidente do Grupo de Escoteiros do Lions Clube de Ijuí, CL Luiz Eduardo Schmidt, 88 

divulgou o trabalho desenvolvido pelos escoteiros dentro do clube de Lions. Pediu apoio dos 89 

clubes do Distrito LD-4 para que incentivem e formem esses grupos de jovens. Dando 90 

seguimento, o Coordenador de Gabinete CL PDG Renato Alcides Mohr, fez uso da palavra para 91 

manifestar sua preocupação e alertar os dirigentes dos clubes do distrito a respeito de 92 

organização fiscal e tributária. Sugeriu para que, diante das novas obrigações impostas às 93 

entidades do terceiro setor fiscal, clubes sem finalidades econômicas, procurem a orientação de 94 

um profissional na área contábil e fim de evitar futuros dissabores. A seguir, o CL Tesoureiro 95 

Distrital Marcos Cortez, apresentou seu relatório e a Previsão Orçamentária para o segundo 96 

semestre do AL 2013/14 para apreciação e aprovação, sendo a mesma aprovada pelos presentes. 97 

Pediu a atenção dos tesoureiros dos clubes do distrito para o alerta dado pelo CL Renato Mohr, e 98 
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lembrou que o pagamento das taxas de Lions Internacional e Distrital, deverão ser feitos até o 99 

dia trinta e um de janeiro do próximo ano. A Governadora lembrou aos CCLL Vice-Governadores 100 

e Presidentes de Divisão, para que apanhassem com o Tesoureiro Distrital seu cheque referente 101 

à parte do orçamento do primeiro semestre do AL 2013/14. Dando seguimento, a CaL Assessora 102 

de Acampamento e Intercambio Juvenil Vera Lucia Frantz, apresentou seu relatório. Falou a 103 

respeito da parceria existente entre o Distrito LD-4 com o LD-2 e LD-7, para realizar de uma 104 

forma mais eficiente o programa, devido a falta de famílias para receberem os intercambistas. No 105 

AL passado, o programa teve a participação de trinta jovens, e a expectativa para esse ano e da 106 

participação de trinta e cinco intercambistas.  Ficou aprovado o LC Santo Ângelo Centro, na 107 

cidade de Santo Ângelo, como clube anfitrião do Acampamento Juvenil do AL 2013/14. O Diretor 108 

Geral da 52ª Convenção Distrital, CL Jorge Newton Saraiva Gonçalves, do Lions Clube de Santana 109 

do Livramento, falou a respeito dos trabalhos de organização do evento que acontecerá no dia 110 

vinte e seis de abril de dois mil e quatorze, nas dependências do Clube Caixeiral. Em 111 

reconhecimento ao trabalho de um companheiro centenário, a convenção levará o nome do CL 112 

Fuerchen, e espera contar com a presença maciça dos clubes do distrito. Demonstrou 113 

preocupação com a disponibilidade de hotéis e sugeriu que as reservas sejam feitas com bastante 114 

antecipação. Informou que cinco municípios ainda não enviaram sua bandeira, e que estão 115 

apurando custos para o mais breve possível definir os valores das inscrições. Nesse momento, o 116 

CL Mestre de Cerimônia informou a respeito da realização de oficina para secretário, na sala 117 

trinta e sete, devendo permanecer no salão os demais companheiros, companheiras e 118 

domadoras. A oficina foi ministrada pela CaL Secretária Distrital Nilza Pedrolo Silveira, pelo CL 119 

Secretário Adjunto Marco Antônio Navarro e pela CaL Secretária Executiva Fernanda Zadra, que 120 

apresentaram um belo trabalho a respeito do papel do secretário de Clube de Lions, onde 121 

duvidas e opiniões foram colocadas e esclarecidas. No salão principal, o Mestre de Cerimônia 122 

anunciou o pronunciamento dos companheiros coordenadores GMT, CL PDG Luis José Lena, e 123 

GLT, CL PDG Eugênio Schoffen, que falaram da importância da criação dessas coordenadorias 124 

dentro da estrutura do clube. O CL Luis José Lena lamentou ainda não constar no relatório PU 125 

101 a indicação dos coordenadores das equipes GMT e GLT. Essa providência deveria ser revista 126 

imediatamente por Lions Internacional, devido a importância das células GMT e GLT num clube 127 

de Lions. Apresentou demonstrativo de movimentação de associados no distrito. Logo após fez 128 

uso da palavra o CL Eugênio Schoffen, para dizer da preocupação de Lions Internacional com o 129 

surgimento de novas lideranças, dentro dos clubes e comunidades, para que sejam agregadas ao 130 

movimento, dando-lhes oportunidades. Falou da importância de se promover encontro 131 

leonístico na própria Jaula, diferente das tradicionais, sem protocolo, uma espécie de seminário 132 

ministrado pelos próprios companheiros, visando, além da confraternização, levar conhecimento 133 

de Lions e motivação aqueles companheiros que não participam de reuniões distritais e 134 

convenções. A mensagem final deixada pelo companheiro foi a de criação de equipes GMT e GLT 135 

nos clubes, para o próximo Ano Leonístico. Foi ratificada pela Governadoria, a cidade de 136 

Frederico Westphalen como anfitriã da Terceira RCD, em vinte e nove de março de dois mil e 137 

quatorze. O Mestre de cerimônia convidou o CL PDG Eugênio Schoffen e CL Volnei Soares Acosta, 138 

que, auxiliados pela CaL Rosane Schiavo, apresentaram o Projeto Bom Pastor, do LC de Ijuí, que 139 

recebeu a importância de setenta e cinco mil dólares americanos (U$ 75.000,00) de LCIF, para 140 

aquisição de vários equipamentos para o hospital Bom Pastor. A Governadora lançou o desafio 141 

para que novos projetos sejam apresentados a LCIF por clubes do Distrito LD-4. Dando 142 

seguimento, a Comissão dos Auditores Fiscais e Contábeis do AL 2013/14, na pessoa dos CL 143 

Eugênio Schoffen, extraordinariamente convocado, e do CL Edevir Weber, fizeram apresentação 144 

de seu relatório. Após a análise das contas apresentadas pelo tesoureiro da Gestão do CL Iraci 145 

Antonio Dani, AL 2012/13, ficou ao final concluído que as mesmas estão de acordo com as 146 

normas leonísticas, contábeis e fiscais, sendo o parecer pela sua aprovação. Também foram 147 
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analisadas e aprovadas, as contas do Projeto Bom Pastor do LC de Ijuí e do Projeto do Centro de 148 

Reabilitação Cruz Azul do LC de Panambi. Após receber os relatórios e a ata da comissão, a 149 

Governadora colocou para aprovação do Conselho Distrital as referidas contas, sendo todas 150 

aprovadas por unanimidade. Após o encerramento da atuação do Mestre de Cerimônia, a CaL 151 

Governadora Helena Mohr convidou a todos para realizar a “Oração pelo Brasil”. Nada mais o 152 

que tratar, agradeceu a presença, colaboração e participação de todos e declarou encerrada a 153 

Segunda Reunião do Conselho Distrital do Distrito LD-4 às 16h45min, com o cântico do Hino Rio-154 

grandense, e, logo após a saudação ao Pavilhão Nacional, com uma calorosa Salva de Palmas. 155 

Para que conste, EU, CaL Nilza Pedrolo Silveira, Secretária Distrital, e o CL Marco Antônio 156 

Navarro, Secretário Distrital Adjunto, lavramos a presente ata que, após apreciada, discutida e 157 

aprovada, será assinada por nós e pela Governadora.  Uruguaiana, 23 de novembro de 2013.                  158 
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