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2ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL 2 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 08h45min, nas 3 

dependências do Salão Paroquial, localizado na Rua Max Von Lassberg, nº 740 , Bairro 4 

Centro, na cidade de Cerro Largo - RS, reuniram-se os associados do Distrito LD-4, 5 

previamente convocados, para a 2ª Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LD-4, 6 

conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença. Deu-se início a reunião 7 

com a formação da mesa principal, composta pelo Governador Domingos Plínio Klein e 8 

sua esposa CaL Marli Vogado, Governador Imediato IPDG Sérgio Luiz Dal Piva, 1º Vice- 9 

Governador CL Ingo Veit, 2º Vice-Governador Breno Ferigollo, CL PDG Eugênio Schoffen 10 

Presidente da AGDL e Coordenador GLT, do Distrito LD-4, Presidente do Lions Clube de 11 

Cerro Largo CL Cesar Rutz, IPCC Ari Galera, Palestrante Oficial da 2ª RGD, Vice-Prefeito 12 

Municipal de Cerro Largo Sr. Pedro Buttzen, Presidente da Câmara de Vereadores Sr. 13 

Lauri Inácio Wilchen, Presidente do Distrito LEO LD-4 CLEO Ricardo Böhm. Nominadas 14 

as esposas da extensão da mesa, PDGs, Gabinete Distrital, Presidentes de Regiões e 15 

Divisões. Dando início a 2ª RGD o Governador Domingos Plínio Klein transmitiu a 16 

mensagem de que “Todos estamos matriculados na escola da vida, falou de semear 17 

sorrisos e solidariedade, pois o que vale da vida é a caminhada, assim, semeando terás 18 

o que colher”. A invocação a Deus foi realizada pela Cal Nilza Andrade do Lions Clube 19 

Cerro Largo. Todos foram convidados para em pé entoarem o Hino Nacional. Foi 20 

nomeado o CL Flávio Luiz Nagel, Presidente das Regiões A e B e Assessor de Protocolo 21 

e Praxes Leonísticas do Distrito LD-4, para atuar como Mestre de Cerimônia da 2ª RGD, 22 

recebendo a insígnia como identificação da mesma. O Presidente do LC de Cerro Largo 23 

CL Cesar Alberto Rutz agradeceu a oportunidade de sediar a 2ª RGD, onde em 16 de 24 

dezembro de 2017 o LC de Cerro Largo completará 50 anos e agradeceu a participação 25 

na Reunião da AGDL. O Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Lauri Inacio Wilchen, 26 

falou da honra do convite para a participação e do trabalho feito em parceria do LC, além 27 

do privilégio de colaborar com o Lions em inúmeras ações. O Vice-Prefeito Municipal de 28 

Cerro Largo, Sr. Pedro Buttzen, cumprimentou a todos dando as boas vindas e destacou 29 

o cinquentenário de Lions e o trabalho sério na sociedade. O Governador Domingos Plínio 30 

Klein em suas palavras confortou a todos em agradecimentos e saudações aos 31 

participantes, com saudação especial ao anfitrião do evento por mais esta atividade de 32 

serviço. Leu uma pequena mensagem de se dar os braços, pois é de braços dados com 33 

todos que continuarão com a “Missão no Servir”, todos nós estamos de parabéns e 34 

agradeceu ao IPCC por prontamente atender a solicitação de ser o Palestrante Oficial da 35 

2ª RGD. A CaL Luci Giaretta Stefanello realizou os informes da secretaria e solicitou ao 36 

Governador que perguntasse a plenária se haveria a necessidade de leitura da ata da 1ª 37 

RGD realizada em São Borja em 15 de julho de 2017, já enviada por e-mail a todos os 38 

LC, a qual foi colocada em apreciação e votação, sendo esta aprovada por unanimidade.  39 



40 
A Secretária Distrital solicitou uma salva de palmas a todos os secretários pela realização 41 

dos informes, acrescentando que o Distrito LD-4 zerou no Relatório de Movimentação de 42 

Sócios. Solicitou que os clubes abaixo relacionados retirassem as premiações referente 43 

as atividades de serviço do Centenário:  Santa Maria Medianeira, Cerro Largo,  Santa 44 

Maria Centro, Restinga Seca, Santo Cristo, Palmeira das Missões, Ijuí, Agudo, Iraí, Cruz 45 

Alta, Panambi, Frederico Westphalen, São Gabriel, Santana do Livramento, Seberi, 46 

Itaqui, São Pedro, Santa Maria Dores, Santa Maria Itararé e Santa Maria Camobi. O CL 47 

Nilton Antonio Bedin, Tesoureiro Distrital, apresentou a Previsão Orçamentária do 2º 48 

semestre AL 2017/2018 com a explicação da aprovação dos novos valores das taxas 49 

distritais de 2.068 associados, grupo familiar isento a R$ 60,00 grupo familiar 1 a R$ 6,00 50 

e grupo familiar 2 a R$ 30,00 demonstrando em telão todos os valores, porcentagens e 51 

total de despesas de R$ 94.986,00. Colocada a previsão orçamentária em apreciação e 52 

votação foi questionada pelo PDG Carlos Ronei o valor de 5% no total de R$ 4.749,30 53 

referente ao FOLAC e a compra de apenas um Kit Cartaz da Paz o qual será realizado 54 

xerox. O Governador expôs a explicação de que o valor seria para uma ajuda de custo e 55 

a compra do Kit Cartaz da Paz seria para o próximo AL. Assim, o referido orçamento foi 56 

aprovado. Com a palavra o Presidente da AGDL, PDG Eugênio Schoffen, falou da 57 

felicidade de ter todos presentes em Cerro Largo e apresentou em homenagem ao casal 58 

Schoffen que possui 50 anos de serviço Leonístico. Fomentou sobre as necessidades e 59 

compromissos de trabalho de liderança distrital, de equipe, de treinamentos, institutos, 60 

promoção de oportunidades para atuais e futuros líderes Lions e da atuação como 61 

principal elemento de ligação com o GMT de distrito.  A mensagem do Coordenador GMT 62 

do Distrito LD-4 IPDG Sérgio Luiz Dal Piva trouxe à tona as necessidades, compromissos 63 

e responsabilidades que dão continuidade às administrações, mensagem motivante, 64 

levantando as estratégias de trabalho, as necessidades dos clubes, a responsabilidade 65 

de forma eficaz e a incumbência de cada um em suas informações. O Assessor para 66 

Clubes em Dificuldades, PDG Luiz José Lena, destacou a importância de os clubes 67 

determinarem objetivos, orientação de dirigentes de clubes, trocas de ideias, análise e 68 

abordagem dos desafios do cargo, exploração das oportunidades no movimento 69 

leonístico. O Coordenador GLT do Distrito LD-4 CL PDG Iraci Antonio Dani, orientou e 70 

enfatizou as responsabilidades de liderança em nível de clube, as responsabilidades para 71 

com o aumento de clubes e número de sócios e, principalmente, o fortalecimento dos 72 

clubes em atingir metas. Sobre o desenvolvimento, falou das prioridades da estrutura de 73 

serviços globais no século XXI, Diabetes, Meio Ambiente, Alívio à Fome, Câncer 74 

Pediátrico e Visão, áreas de serviços a aumentar o envolvimento dos associados e 75 

atender as necessidades humanitárias. A CaL PDG Nélida Zorzan da Luz, Assessora da 76 

Preservação, Conscientização e Ação em Prol da Visão, expõe um chamamento às 77 

atividades e relatórios. Em seu pronunciamento, a CaL PDG destacou que apoiado pelo 78 

e-mail encaminhado da Governadoria passou orientação referente aos testes e relatório 79 

a serem realizados a cada LC a realizar os testes de visão, anunciou que até outubro de 80 

2017 foram realizados 13.000 testes de visão e, nos últimos 81 



82 
relatórios, a presença de mais de 600 crianças com problemas de visão. Destacou a 83 

importância da familiarização bem como a conscientização a respeito do Programa da 84 

Saúde dos Olhos. Esclareceu as possíveis dúvidas da campanha sobre a visão no Distrito 85 

que se qualifica na prevenção à cegueira, auxiliados por exames de visão, 86 

proporcionando a assistência para os relatórios (outubro) Dia Mundial da Visão. A PDG 87 

se retratou aos demais clubes por ter destacado três clubes que informaram a Lions 88 

Internacional as atividades e consequentemente encaminharam à assessora os 89 

relatórios, onde além dos referidos tantos outros informaram somente a Lions 90 

Internacional a atividade. O Assessor Alerta Lions do Distrito LD-4 CL Antônio Odil Gomes 91 

de Castro explanou sobre subsídios, sobre o programa Alerta Lions, incentivando os 92 

clubes a trabalhar em conjunto com as autoridades locais para desenvolverem um plano 93 

de ação à eventualidade da emergência a que se faz necessária junto a catástrofe natural, 94 

sobre o subsídio de emergência, as necessidades imediatas, as dúvidas em como 95 

solicitar, diretrizes sobre o formulário, requisitos, critérios, condição de aprovação, 96 

detalhes sobre a catástrofe, a certificação do Governador e pôs-se a disposição 97 

juntamente com a secretária executiva do Distrito LD-4. A Coordenadora de LCIF para o 98 

Distrito LD-4, Janete Schoffen, com sua habilidade de liderança deu auxílio em todos os 99 

aspectos dos recursos de LCIF, falou sobre o fortalecimento da Fundação e passou a 100 

palavra ao Presidente São Pedro do Sul CL, Rubem Stein, para brevemente dar uma 101 

explanação sobre o referido projeto, expondo assim que desafogará os hospitais das 102 

localidades próximas inclusive Santa Maria e a rotatividade dos leitos. Foi analisado pela 103 

Coordenadora e em Assembleia colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por 104 

unanimidade. Convidada a CaL Vera Frantz Assessora para Acampamento e o 105 

Intercâmbio Juvenil que falou do cumprimento das metas de Lions Internacional, no 106 

espírito de Paz, do trabalho em prol de mais companheiros, e que é necessário realizar a 107 

divulgação e conhecimento do programa. Em julho de 2017 o Intercâmbio foi realizado 108 

em Frederico Westphalen e em julho de 2018 será em Sobradinho. Em comparação ao 109 

Distrito Múltiplo foi um sucesso. O projeto era mandar 15 intercambistas do Distrito LD-4 110 

e mandaram 11. O CLEO Ricardo Böhm, presidente do Distrito LEO LD-4, destacou que 111 

o Clube de LEO proporciona aos jovens a oportunidade de desenvolver habilidades de 112 

liderança e desafios. O Clube de LEO traz uma nova energia com ideias inovadoras ao 113 

desenvolvimento de atividades. Energia da juventude, assim, tentam atrair mais jovens a 114 

participar deste admirável programa, para que futuramente continuem servindo suas 115 

comunidades ingressando no Lions Clube. Comentou que os LEOs estão trabalhando 116 

para aproximar LEO e Lions para engrandecer ainda mais o movimento do “Servir”. A 117 

Presidente da Fundação Moacir Ramos Martins, CaL Thais Bondarenko Padilha, 118 

descreveu a valorização as metas aos projetos. Destacou o assunto sobre o retinógrafo. 119 

Sua equipe colocou-se à disposição em mais dois anos à diretoria da Fundação a qual 120 

foi colocada em votação e apreciação a solicitação da presidente à diretoria atual da 121 

permanência na Fundação, sendo aprovada a referida permanência. Dada a palavra ao 122 

Assessor de Convenção CL PDG Vitor Liberal Damião e ao Diretor Geral de Convenção  123 



124 
CL Lino F. Paetzold Pauli, o PDG Vitor Damião fez um chamamento à atenção dos CCLL 125 

as datas importantes tais como: 3ª RGD e Fórum da Família em Santana do Livramento 126 

em 10 de março de 2018, 4ª RGD e Convenção Distrital LD-4 em Porto Xavier, 22 a 26 127 

de maio de 2018 Convenção do Múltiplo, 47º FOLAC em janeiro 2018, Convenção 128 

Internacional em Las Vegas, Nevada, EUA com início em junho 2018. O PDG Lino Pauli, 129 

destacou os dias 20 e 21 de abril para a 4ª RGD e Convenção Distrital. Ocorreu a 130 

apresentação do vídeo da Cidade de Porto Xavier, Sede da 56ª Convenção LD-4. 131 

Solicitou o empenho de todos, mas ao comparecimento de no mínimo 20% dos CCLL do 132 

Distrito para poder acontecer a programação especial com visita a Argentina, a  4ª RGD 133 

separada da Convenção. Em palavras o 2º Vice-Governador Breno Ferigollo falou do 134 

diferencial LD-4, dos ciclos contínuos, que não se encerram, isto é, o ciclo do trabalho, o 135 

trabalho do Gabinete funcionando, auxiliando e promovendo o fortalecimento e a 136 

valorização das assessorias com visibilidade da diversidade cultural. Destacou dos 137 

Talentos Literários, Intercâmbios e Leopíadas, e terminou seu pronunciamento 138 

permitindo-se dizer que em 1º lugar devemos amar a Família, em 2º lugar Lions que é a 139 

Família que a gente escolheu e em 3º lugar o Trabalho. As palavras do 1º Vice- 140 

Governador, Ingo Veit, foi em expressar os cumprimentos a todos e aos 50 anos de Lions 141 

em Cerro Largo, denotou elogios ao êxito ao sucesso e a harmonia ali presentes. Falou 142 

sobre a constatação dos programas com síntese ao relatório do IPDG Sérgio Dal Piva 143 

com 250.000 horas de atividades que contribuíram ao impacto para envolvimentos 144 

futuros. Falou sobre o Cartaz da Paz, LEOs, de mais programas para serviços com real 145 

valor e comentou que gostaria de montar uma equipe de trabalho em seu AL, igual ou 146 

melhor ao DG Plínio. A seguir o IPCC Ari Galera, palestrante Oficial da 2ª RGD leu uma 147 

mensagem reflexiva com cunho transformador onde todos os CCLL tiveram o prazer de 148 

acompanhar no vídeo a conexão da esperança. Falou de amor, alegrias, do futuro que 149 

depende das ações, atitudes, livre arbítrio, projetos e avaliações, falou sobre contagiar as 150 

pessoas com o trabalho em equipe, trabalho em conjunto, em como manter o clube forte 151 

e unido, em trazer novos associados e terminou sua palestra confirmando aos CCLL que 152 

cada um pode ir além, só precisamos de fôlego e atitudes com amor. O Governador 153 

recebeu a insígnia do Mestre de Cerimônia e colocou em aprovação e votação a 3ª RGD 154 

e Fórum da Família na cidade de Santana do Livramento em 10 de março de 2018, sendo 155 

esta aprovada. Finalizando a reunião o Governador realizou diversos agradecimentos, os 156 

CCLL em pé proferiram a Oração pelo Brasil, com salva de palmas pelo sucesso dessa 157 

reunião, dando por encerrada a 2ª RGD às 13h20min. Eu, CaL Luci Giaretta Stefanello, 158 

Secretária Distrital, lavrei a presente ata, que foi apreciada, discutida e aprovada, 159 

assinada por mim e o Govenador do Distrito LD-4. Nada mais. 160 

 161 

   DG Domingos Plínio Klein          CaL Luci Giaretta Stefanello        162 

Governador do Distrito LD4                          Secretária Distrital                  163 
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