
 

 

2ª RGD DO GABINETE DISTRITAL DISTRITO LD4 – AL 2018- 2019 1 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove, nas dependências da Associação 2 

Rural de Uruguaiana – Parque Agrícola e Pastoril, Rua Subúrbios S/n, na cidade de Uruguaiana – 3 

RS, reuniram-se os associados (as) do Distrito LD4, previamente convocados, para a 2ª Reunião 4 

do Gabinete Distrital do Distrito LD4, Al 2018/2019, compondo a mesa oficial: O governador do 5 

Distrito LD4 DG Ingo José Veit e PCC Douglas de Mendonça Thompson – Presidente do Distrito 6 

Múltiplo LD AL 2011/2012 e Presidente do Lions Clube Uruguaiana – AL 2018/25019, CL José 7 

Paulo Silveira, Presidente do Lions Clube Uruguaiana Três Fronteiras – AL 2018/2019, PDG 8 

Paulo Roberto Mafessoni do Distrito LD7, Coordenador GST do DMLD e palestrante do Evento,  9 

PDG Iraci Antônio Dani, Presidente da AGDL4 e Coordenador GST do Distrito LD4, VDGE 10 

Breno Ferigollo, 1º Vice Governador do Distrito LD4, VDGE Luís Alberto Machado, 2º Vice- 11 

Governador do Distrito LD4, Governador Eduardo Domingues do Rotary, Distrito 4780, Cleo 12 

Yuri Patrick Teixeira, Presidente do Distrito Leo LD4, composta a mesa oficial e as mesas 13 

auxiliares com as  demais autoridades leonísticas, leoísticas e convidados, o DG Ingo José Veit – 14 

Governador do Distrito LD4, fez a abertura oficial do evento. A Invocação a Deus foi proferida 15 

pela PDG Helena Mohr do Lions Clube Uruguaiana Três Fronteiras, cantado o Hino Nacional e 16 

nomeado o CL Flávio Nagel para atuar como Mestre de Cerimônias, recebendo a insígnia como 17 

identificação da mesma. Na sequência o Mestre de Cerimônias chamou o CL José Paulo Silveira, 18 

Presidente do Lions Clube Três Fronteiras que em nome dos Clubes Anfitriões deu as boas-vindas 19 

e saudou a todos pelo comparecimento à2ªRGD e continuou, o Distrito LD4 de Lions Internacional que 20 

congrega 44 cidades e 55 Clubes da Região Centro - Oeste do Rio Grande do Sul, reúne-se, hoje, para 21 

propiciar oportunidade de instrução leonística, leoística, estimular o espírito de solidariedade e 22 

companheirismo, também para informar-se dos programas e ações, objetivando nestas estratégias, 23 

eficácia no trabalho voluntário desenvolvido nesta região do mundo, já que, nossa organização 24 

internacional encontra-se presente 218 países. Nosso trabalho é voluntário, tem inspiração na doação 25 

de tempo e talento em favor das causas sociais que exigem urgência em apoio e soluções, mas, por 26 

vocação abraçamos, também, estratégias de soluções preventivas, principalmente relacionadas à 27 

saúde como: visão, e diabetes, oportunidades de vivência de cidadania, liderança e ações de 28 

atuação no meio ambiente, entre outras. Nossa homenagem e apreço ao DG Ingo e Heloísa e a sua 29 

comitiva, que, aqui estão, para somar esforços conosco, multiplicando conhecimento, somando 30 

ações e experiências leonísticas e Leoísticas a nível do Distrito LD4 e orientações de Lions 31 

Internacional. A presença de líderes é motivação e estímulos a esse trabalho. É um sinal de 32 

aprovação da presença de Lions Internacional nas diversas cidades.  Agradecemos a presença e 33 

participação de cada autoridade, dizendo: é bem-aventurado o líder que é sensível ao próximo, que 34 

acredita na partilha, na união de esforços para tornar a vida de muitos um pouco mais fácil e 35 

digna. Lideranças, autoridades, convidados companheiros e companheiras, obrigado por estarem 36 

aqui, que os sentimentos de bondade, de esperança e das realizações conjuntas nos impulsionem 37 

dias melhores a todas nossas comunidades. Sejam todos bem-vindos à 2ª RGD do Distrito LD4 de 38 

Lions Internacional – em nossa Uruguaiana. A seguir a palavra foi concedida pelo Mestre de 39 

Cerimônias, ao Presidente da AGDL4, PDG Iraci Antônio Dani que se pronunciou, assim: 40 



 

 

Ilustríssimo Governador DG Ingo e CaL Heloísa e em seus nomes saúdo as demais autoridades 41 

Leonísticas, Leoísticas, civis, militares e a todos os presentes. É com alegria que ocupo este 42 

espaço como Presidente da AGDL4 e com muito orgulho de pertencer ao Lions Clube 43 

Internacional e do nosso querido Distrito LD4. “ Os verdadeiros vencedores na vida são pessoas 44 

que olham para cada situação com a esperança de poder resolvê-las ou melhorá-la” Barbara 45 

Pletcer. É assim que o vejo governador na sua caminhada até aqui, sem medo, com otimismo, 46 

coragem, determinação, acreditando sempre que podemos afinar os instrumentos, todos os dias, da 47 

grande orquestra do Distrito LD4, através dos nossos Clubes com sua liderança e maestria 48 

contribuí para o engrandecimento do nosso movimento. A AGDL4, governador, através de seus 49 

associados está a sua disposição para ajudá-lo em tudo que for possível e a certeza de que 50 

continuaremos envidando todos os esforços, lado a lado, na abnegada luta pelo fortalecimento dos 51 

Clubes de Lions e de Leos do nosso Distrito LD4. Finalizo, desejando que no decorrer deste 52 

encontro possamos compartilhar, ideias, projetos, troca de experiências, alegria, companheirismo, 53 

fortalecer a compreensão, amizade na caminhada e missão do SERVIR. Ato contínuo o Mestre de 54 

Cerimônias anunciou a mensagem do DG, Ingo Governador do Distrito LD4. Iniciou passando os 55 

trabalhos ao 1º Vice-Governador Breno Ferigollo e, saudando a todas as autoridades que 56 

compõem a mesa, companheiros, companheiras e leos. Neste momento, sinto-me, eu e a Heloísa 57 

no paraíso em termos, juntamente, com o Gabinete ter visitado os 55 clubes do Distrito LD4. 58 

Encontramos uma multiplicidade de ações e serviços realizados em cada clube em favor das 59 

comunidades. Afirmou que encontrou nessa caminhada clubes diferenciados. Uns andando 60 

sozinhos, outros que precisam de amparo e ajuda. Dedicamos muito tempo a esses Clubes 61 

necessitados, cuja resposta foi razoável e imediata o que nos deixou envaidecidos. Elogiou a CaL 62 

Heloísa que foi, e é, meu o braço direito e esquerdo nesse AL. Afirmou que não esperava que 63 

esse desafio fosse assim? Caso tivesse tido a experiência que hoje tenho, o planejamento seria 64 

diferente. Esse alinhamento que se criou é a posição que o LD4 obteve ao longo da de sua 65 

história. É verdade que é necessário continuar e criar uma identidade como Distrito, não apenas 66 

como Clube. Há 12 anos nosso Distrito é positivo. Nesse AL estamos inseridos no Planejamento 67 

Estratégico, colhendo o que plantamos, agora e no futuro. Nunca se teve uma agitação tão forte 68 

em todos os Clubes. Trouxemos inovações: De muitas, o Aplicativo de transmissão ao Vivo das 69 

RGDs, O Cartaz da Paz foram entregues 48 exemplares aos Clubes, destes, concorreram 37, o uso 70 

Wats por todos os Clubes. Damos início a grande renovação pregada em prosa e verso pelo PDG 71 

Lena: Clubes de três gerações. Precisamos sim de mudanças e rápidas. O Concurso de Fotografias 72 

foi recorde com a participação de 11 Clubes e 41 fotos. O Banco Ortopédico foi amplamente 73 

incentivado. Os serviços nas mais diversas assessorias são formidáveis. Vocês verão, hoje, nos 74 

relatos dos presidentes de Divisão e Assessorias as maravilhas de ações que estamos produzindo 75 

em cada Clube e em nossas comunidades. Muito já foi feito, mas é necessário fazer mais para 76 

que a nossa meta de ser o número 1 em serviço do Distrito Múltiplo LD se concretize e ao final 77 

do AL, com nossa Orquestra afinada possamos cantar a Canção mais bonita e sagrada:  “Amigos 78 

para Sempre” como sinalização da missão cumprida. Informou à presidência a toda a Assembleia 79 



 

 

e solicitou permissão para a apresentação da Portaria nº 5 que logo será lida pelo Secretário 80 

Distrital, que fala sobre a participação de dois Leos para fazerem parte do Gabinete Distrital, 81 

porém sem voto. Esse projeto foi aprovado na 101ª Convenção internacional em Las Vegas e 82 

solicitado para que cada governador do mundo as implementasse em seus Distritos. Quero 83 

destacar que a referida Portaria foi aprovada pelo Assessor Jurídico PDG Eugênio Schoffen, 84 

discutida e aprovada por unanimidade dos PDGs presentes à 2 ª Reunião da AGDL4, ontem à 85 

noite realizada. Quero agradecer a todos pela inestimável ajuda nesse AL. Estamos felizes por 86 

todas essas sugestões recebidas e agradeceu aos Clubes de Uruguaiana e Uruguaiana Três 87 

Fronteiras por sediarem a 2ª RGD do Distrito LD4. Emocionado finalizou: Eu e a Heloísa 88 

encontramos o paraíso e queremos que cada um de vocês sintam em seu coração a mesma 89 

sensação de grandiosidade indescritível de ser mensurada. De imediato o Mestre de Cerimônias 90 

concedeu a palavra ao Secretário PDG Luiz José Lena e à Secretária Adjunto CaL Ângela Balz 91 

Franzen para os informes da Secretaria. O Secretário solicitou ao governador que colocasse em 92 

discussão e votação a Ata da 1ª Reunião do Gabinete e Posse Distrital, realizada em Três de 93 

Maio, já enviada por e-mail a todos os Clubes sem ressalvas. O Governador perguntou à plenária 94 

se havia necessidade da leitura da mesma ou não. A resposta foi imediata: não. Colocada em 95 

votação a referida ata foi aprovada por unanimidade dos presentes à Assembleia. Ato contínuo 96 

fez a leitura da Convocação da 2ª Reunião do Gabinete Distrital com a respectiva programação, 97 

também enviada conforme reza os Estatutos do Distrito LD4 e dispensada a leitura com 98 

aprovação dos presentes ao evento. Fez a leitura da Portaria de Nomeação nº 05 – AL 99 

2018/2019.DG Ingo José Veit, governador do Distrito LD4, Ano Leonístico 2018/2019, no uso de 100 

suas atribuições legais como governador Distrital e  em linha com a Moção aprovada na 101ª 101 

Convenção Internacional de Las Vegas-EUA por solicitação da sua Presidente Internacional 102 

Gudrun Ingvadottir, nomeia os CLEO André Marques do Lions Clube de Porto Xavier e Olavo 103 

Pallaoro do Lions Clube de São Pedro do Sula integrarem o Gabinete Distrital do Distrito LD4, 104 

sem direito a voto, no AL 2018/2019 com a finalidade de intensificar as relações entre LEOs e 105 

Lions do Distrito LD4. Colocada em apreciação, foi aprovada com louvor pela Assembleia da 106 

2ªRGD. Antes de passar a palavra à Secretária Adjunta CaL Ângela o PDG Lena fez uma menção 107 

honrosa à CaL Ângela referindo-se à recém Portaria aprovada valorizando os Leo e disse: A Cal 108 

Ângela no AL 2008/2009 era Leo e foi a Secretária Adjunta do nosso AL e, eu e a Teresinha, 109 

temos muito apreço e gratidão por esta jovem que fez tudo o que era necessário e muito mais para 110 

que o nosso AL tivesse o resultado de 252 novos associados e a fundação de 6 novos Clubes de 111 

Leo, juntamente com a presidente Distrital Michele Rocha e sua equipe, até hoje, imbatível e 112 

passou a palavra à Ângela que agradeceu as palavras de carinho e apreço e salientou a importância 113 

das postagem feitas Mylci , tanto na movimentação de associados como a de serviços. Retomada a 114 

palavra o PDG Lena disse: encerro aqui minha missão e agradeço. Ato contínuo o Mestre de 115 

Cerimônias concedeu a palavra ao Tesoureiro Distrital CL José Orlando Kochhann para que 116 

apresentasse os dados de sua pasta. O CL José Orlando salientou que o pagamento das taxas tanto 117 

Internacional, como distrital estavam pagas, bem como, todas as obrigações e transferências de 118 

rubricas, também cumpridas e finalizou: encerro aqui minha participação e agradeço. De imediato 119 



 

 

o Mestre de Cerimônias concedeu a palavra ao PDG Iraci Antônio Dani, coordenador GST do 120 

Distrito LD4 para que apresentasse o PDG Paulo Roberto Mafessoni coordenador GST do 121 

Múltiplo LD e pertencente ao Distrito LD7, associado ao Lions Clube de Constantina, que tem se 122 

destacado no Leonismo pela forma vibrante, com atitude e alegria como palestrante no Múltiplo 123 

LD. Hoje, recebemos esse valoroso PDG para nos falar sobre GST e desejou um bom trabalho. O 124 

PDG Paulo agradeceu as palavras de carinho e apreço do PDG Dani, cumprimentou ao DG Ingo e 125 

aos demais componentes da mesa e aos presentes ao evento e iniciou sua palestra com o título: 126 

GST para ATRAIR e INTEGRAR. Durante toda a sua fala, a plateia viu, ouviu, sentiu e 127 

assimilou uma por uma as palavras pronunciadas e, constantemente, era interrompido por 128 

aplausos, encerrou arrematando: O Distrito LD4 tem mil maravilhas e o LD7 é uma delas. Não 129 

restou outra forma de agradecimento: Foi aplaudido de pé e forte por alguns minutos. Finda 130 

apresentação o DG Ingo José Veit entregou um Pin do AL 201/2018, CERTIFICADO DE 131 

PARTICIPAÇÃO ao evento como palestrante e presenteou com um quadro de Melvin Jones como 132 

gratidão, merecimento pelos ensinamentos transmitidos a todos. No mesmo momento o DG Ingo, 133 

em nome da Presidente Internacional condecorou ao PDG Dani com a entrega da Medalha 134 

Presidencial TOP 100 pelos relevantes serviços prestados como coordenador GMT no AL 135 

2017/2018, junto ao Distrito LD4. A seguir usou da palavra, concedida pelo Mestre de Cerimônias 136 

ao 2ºVice-Governador Luís Alberto Machado, reportando-se à importância e o desafio que nos 137 

espera em cada AL. No Distrito LD4 temos Regiões distintas com finalidades diferentes. Diante 138 

disso o Lions Internacional colocou 5 metas e o GMT, GLT e GST a serem observadas e aplicadas 139 

de acordo com as finalidades de cada uma delas. No entanto, há necessidades de uma análise 140 

em cada clube dos pontos fortes e fracos. Com isso, saberemos identificar as necessidades como 141 

um todo, juntamente com os presidentes de Clubes. Ao finalizar disse: quero elogiar a abertura, 142 

a inovação e o desprendimento do DG Ingo e nos mostrar e ajudar a desenvolver com 143 

antecedência o enorme trabalho de um Governador Distrital. Foi concedida a palavra pelo 144 

Mestre de Cerimônias ao 1º Vice-Governador Breno Ferigollo. Saudação ao casal governador e 145 

demais presentes nessa 2ª RGD. Disse estar feliz em participar desse maravilhoso evento em 146 

Uruguaiana. Vou ser sucinto e citou: Planejamento – comprometimento e ação, na mesma linha 147 

dos pilares de Melvin Jones, Liderança, companheirismo no servir numa mesma linha de ação. 148 

Trabalhos desenvolvidos desde a palestra na 1ª RCG em Gramado. Já estivemos em 5 Divisões, 149 

B1, B2, C2, D2, e no dia 23 e 24 /11 estaremos na A1 e A2 e em março na D1. Reforçou o pedido 150 

de lançamento em Mylci das atividades para que possamos atingir 100% em atividades e o nº 1 151 

em Serviços. Parabenizou aos Clubes pelas 95.560 horas e que continuemos a ser 100%. 152 

Finalizou dizendo: “ Lions é feito por todos nós”! A seguir o Mestre de Cerimônia solicitou a 153 

palavra do Governador do Rotary – Distrito 4780 – Eduardo Domingues que após uma breve 154 

saudação ao Governador DG Ingo e aos demais componentes da mesa e aos presentes ao evento 155 

– Digo sempre em reuniões como hoje, que feliz é a comunidade que conta com um Clube de 156 

Rotary ou de Lions. Nós não somos concorrentes, somos parceiros no servir. Ambos trabalham 157 

em favor de melhorias na qualidade de vida de suas comunidades. Os princípios das nossas 158 



 

 

organizações são muito parecidos, os objetivos são os mesmos: a valorização dos associados em 159 

fazer projetos para suas comunidades. Somos as duas maiores Organizações não governamentais 160 

do mundo, ambas com assento na Nações Unidas. Somos Instituições do bem para o bem. Quero 161 

agradecer pelo convite e dizer que, juntos, podemos fazer ainda mais e melhor. Precisamos fazer 162 

parcerias entre os Distritos, pois é sabido que entre os Clubes isso é comum. Finalizando, 163 

apresentou um relatório do que o Rotary faz no mundo, sendo seu carro chefe a erradicação da 164 

poliomielite até 2022. A seguir o DG Ingo brindou ao Governador Eduardo com um pin do 165 

Distrito LD4 AL- 20182019. Em seguida, o Mestre de Cerimônias concedeu a palavra ao 166 

Presidente do Distrito Leo, Cleo Yuri Patrick Teixeira que, após a saudação à mesa oficial e aos 167 

presentes na 2ª RGD apresentou um relatório do Distrito Leo afirmando: O Distrito Leo tem hoje 168 

446 associados e 210 convidados. 26 Clubes ativos e 1 inativo e estamos trabalhando na 169 

formação do Leo Clube Santiago e Agudo. Visitamos 21 Clubes e rodamos 4.445 Km. Ao finalizar 170 

seu relatório cumprimentou ao DG Ingo pela sua postura, atitude e solidariedade junto aos Leos. 171 

Enalteceu a valorização do Leoísmo feita pela Portaria nº 5 que tornou possível a participação de 172 

leos junto ao Gabinete Distrital.  Ato contínuo o Mestre de Cerimônias convidou ao DG Ingo para 173 

sua mensagem. Após a saudação soltou o verbo: SENHORES, SENHORAS, COMPANHEIROS, 174 

COMPANHEIRAS, DOMADORAS, LEOS e CONVIDADOS DO MELHOR DISTRITO DO SUL DO MUNDO Hoje, mais 175 

uma vez o nosso Distrito LD-4 está vivendo um momento importante e inesquecível, pois 176 

estamos realizando a 2ª Reunião do Gabinete Distrital no AL- 2018/2019, aqui em Uruguaiana, 177 

berço da Califórnia da Canção, e do maior Carnaval do Interior do Brasil e o maior Porto Seco da 178 

América Latina. Com muita Alegria, passo agora fazer um balanço geral do que foram esses 179 

quase 4 meses à frente do nosso Glorioso LD4 nesse AL- 2018/2019, abrindo a sua mensagem foi 180 

perguntando: Atingimos a harmonia em nossa grande Orquestra? Está afinada para continuar 181 

servindo? Cada nota tocada nos deixa uma lembrança, mas é a melodia que nos deixa uma 182 

história para contar e lembrar. Visitamos 55 Clubes. Deixamos nossa mensagem, estímulo e 183 

damos muitos abraços. Rodamos 18 mil KM. Colhemos muitas e preciosas pepitas de trabalhos 184 

leonísticos. Nos orgulhamos do que vimos. Precisamos continuar. Nosso agradecimento espacial 185 

aos Clubes pelos envelopes colocados na urna em prol da LCIF. Todos os 55 Clubes participaram, 186 

essa é uma inovação que precisa ser mencionada e no dia 27 de abril de 2019 em nossa 57ª 187 

Convenção será aberta e feito o sorteio entre os Clubes do Distrito LD4 de 2 títulos Melvin Jones. 188 

Voltou a citar o Concurso do Cartaz da Paz. Foram entregues 48 Kits aos Clubes e 37 189 

participantes. A vencedora Distrital foi: Maria Eduarda Lopes do LC Santa Maria Itararé. Concurso 190 

de fotografias com 11 Clubes participantes e 41 fotografias. Os testes de Acuidade Visual que 191 

não vou divulgar os dados. Deixarei esse privilégio a Assessora para preservação e 192 

conscientização em prol da Visão PDG Nélida que o faça em seu relatório. O novembro está aí 193 

assunto que será tratado pela Assessora CL Mônica de Castilhos que fará em sua alocução. 194 

Serviço de Banco Ortopédico, aparelhos em 25 Clubes num total de 1183 itens. Número de 195 

atividades, 2270 e 95.446 horas-leão trabalhadas. Continuamos firmes em ser o nº 1 em Serviços 196 

no DMLD, consagrando assim a força do trabalho. A Transição Leo para Lions. Associadas 197 



 

 

Mulheres 947 e Homens 1150, totalizando 2097 associados, hoje. Perguntou: Com quantos 198 

vamos fechar o AL? Nosso desafio é fidelizar 10%. A previsão mínima é a que cada Clube tenha 199 

no final do AL 3 associados líquidos positivos. Lembrou a fundação de novos Clubes e núcleos de 200 

Lions e Fundação de Leos. Por derradeiro, informou que a partir de segunda-feira, dia 12, 201 

reiniciaremos nossa nova caminhada para colher os frutos das sementes lançadas até agora. A 202 

seguir convidou ao Assessor de Relações Públicas, Informação e Divulgação CL Gerson Dri do LC 203 

Jaguari para que se levantasse e exclamou: Gente, graças ao CL Dri a nossa 2ª RGD, estamos ao 204 

vivo e a cores. Agradeceu e informou que inclusive a Revista está online. Esta é a nossa 205 

verdadeira mudança e não apenas relembrar que é importante. Mencionou o LC Uruguaiana 206 

como exemplo na valorização dos Leos para Lions e desafiou aos demais clubes para que 207 

seguissem o mesmo caminho.... Fez um agradecimento especial à CaL Heloísa que a todos 208 

emocionou. Ato contínuo o Mestre de Cerimônias solicitou ao DG Ingo, governador para que 209 

procedesse o cerimonial de posse de novas associadas do Lions Clube de Itaqui apadrinhas pelo 210 

CL Avelino Calegaro, presidente do Clube as seguintes afilhadas: Dm Andréia dos Santos Ramos, 211 

Dm Delci Marques de Mello, Dm Graciela Escada Passos, Dm Mara Gizelda Libinho Machado Que 212 

se transformaram em CaLL Leão.  e do LC Alegrete Ibirapuitã, tendo como padrinho o CL Claudio 213 

de Oliveira e afilhados Alex Marcon e Bárbara França Teixeira. Ao final da cerimônia de Iniciação 214 

as novas CaLL foram recebidas pela plateia com uma salva de palmas. De imediato o Mestre de 215 

Cerimônias anunciou: Teremos agora a participação dos Presidentes das Divisões, para seus 216 

relatórios e chamou o CL Ruben Edison Stein e Cal Rosane- Divisão A1 para seu Relatório, 217 

dizendo que a 1ª RCCG foi realizada no dia 04 de setembro na sede do Lions Clube São Pedro do 218 

Sul com a presenças dos 8 Clubes. LC Agudo, LC Júlio de Castilhos, LC Santa Maria Camobi, LC 219 

Santa Maria Centro, LC Santa Maria Dores, LC Santa Maria Itararé, LC Santa Maria Medianeira e 220 

LC São Pedro do Sul, num total de 75 associados (as). Afirmou que todos os Clubes estão ativos, 221 

com as mensalidades quitadas e trabalhando muito, dentro das metas estabelecidas pelo Distrito 222 

LD4 e pelo Clube. A Divisão A1 iniciou com 317 associados e hoje conta com 324. Previsão de 23 223 

novos associados na Divisão, totalizando 347. Afirmou que o carro chefe é Acuidade Visual com 224 

1760 testes realizados. A seguir usou a palavra o Presidente da Divisão A2– CL Hermes Neves 225 

Brum e CaL Roze do LC Clube São Francisco de Assis, afirmando que a 1ª RCCG foi realizada no 226 

dia 01 de setembro de 2018, às 14 horas, na Sede do LC São Francisco de Assis com a presença 227 

dos 8 Clubes da Divisão A2. LC Capão do Cipó, LC Jaguari, LC Nova Esperança do Sul, LC Santiago 228 

Centro, LC Santiago Centenário, LC São Borja, LC São Francisco de Assis e LC São Vicente do Sul, 229 

totalizando 296 associados. Previsão de aumento de 24, novos associados, totalizando 320 na 230 

Divisão A2 Todos os clubes estão em dia com suas obrigações, tanto com as cotas internacional e 231 

Distrital. Todos os Clubes estão realizando ações sobre as 5 metas, e o teste de Acuidade visual 232 

totalizou: 3945 testes. Arrematou seu relatório citando São Francisco de Assis: “ Comece fazendo 233 

o que é necessário, depois o que é possível, e, de repente você estará fazendo o impossível. De 234 

imediato, fez uso da palavra à Presidente da Divisão B2 CaL Jussara Rosa Rodrigues e CL José 235 

Mário que assim se reportou: A 1ª Reunião da RCCG foi realizada no dia 29 de setembro, tendo 236 



 

 

como local o Lions Clube Uruguaiana, às 14 horas com a presença de todos os 6 Clubes da 237 

Divisão B2, LC Alegrete, LC Alegrete Ibirapuitã, LC Itaqui, LC Quaraí, LC Uruguaiana, LC 238 

Uruguaiana Três Fronteiras, num total de 35 associados (as) presentes. O total de Associados da 239 

Divisão B2 é de 217 e a previsão é aumentar 22 novos e 18 Cleo. Informou que todos os Clubes 240 

estavam em dia com as obrigações, tanto de Lions Internacional como do Distrito. Todos os 241 

Clubes têm um plano de aumento de associados e trabalham muito dentro das metas 242 

estabelecidas pelo Distrito e pelo Clube. Comunicou que a 2ª RCCG será no dia 15 de dezembro 243 

às 14 horas na sede do Lions Clube de Itaqui. Finalizando: “ Servir ao próximo define quem 244 

somos”. Ato contínuo o Mestre de Cerimônia convidou o Presidente da Divisão C1 CL Renato 245 

Moreira e CaL Rosicler. Iniciou dizendo que a 1ª RCCG foi realizada no dia 18 de agosto de 2018, 246 

na sede do LC Cerro Largo com a presença dos 5 Clubes componentes da Divisão C1. LC Cerro 247 

Largo, LC Porto Xavier, LC Santo Ângelo Centro, LC Clube Santo Ângelo Tiaraju, LC Santo Ângelo 248 

Universitário com a presença de 17 associados. A 2ª RCCG oi realizada no dia 20 de outubro de 249 

2018, na sede do LC Clube Santo Ângelo Tiaraju com a participação dos 5 Clubes e a presença do 250 

DG Ingo e do 1ª Vice Breno, presentes 21 CCLL dos Clubes pertencentes à Divisão C1. O Total de 251 

associados é de 190, sendo 103 CCLL e 87 CaLL. Previsão de novos associados na Divisão C1= 34. 252 

Salienta-se que mais uma vez o Teste de Acuidade Visual, com 1.969. Os Clubes trabalham e 253 

realizam ações nas cinco metas e todos imbuídos no sentimento de tornar o Distrito LD4 o nº 1 254 

no DMLD. Todos os Clubes estão em dia com suas obrigações. O Mestre de Cerimônias concedeu 255 

a palavra ao Presidente CL Elio Schuh e CaL Conceição do LC Ijuí – Divisão C2, que apresentou o 256 

seguinte relatório: Os Clubes que compõem a Divisão C2 são: LC Augusto Pestana, LC Catuípe, LC 257 

Cruz Alta, LC Ibirubá, LC Ijuí, LC Panambi e LC Pejuçara. As referidas reuniões foram realizadas 258 

nos dias: a 1ª em 25 de agosto de e a 2ª no dia 20 de outubro de 2018. A 1ª em Pejuçara e a 2ª 259 

no LC Ijuí, com a presença do DG Ingo e do Vice Breno. Nas duas reuniões tivemos a presença de 260 

33 associados. Conta 297 associados na Divisão e 10 positivos. A previsão no AL 2018/2019, 261 

nenhum Clube com menos de 20 associados em 20 de junho de 2019 e no mínimo 3 associados 262 

positivos em cada Clube. Todos os Clubes quites com suas obrigações e outra vez o teste 263 

acuidade visual na Divisão C2 foi o campeão com 1.332 testes. Ato contínuo o Mestre de 264 

Cerimônias concedeu a palavra ao Presidente da Divisão D1 CL Enilto Balbinot e CaL Josiena. Em 265 

seu relatório apresentou: LC Crissiumal, LC Chiapetta Esperança., LC Santo Cristo, LC Santa Roda 266 

Centro, LC Três de Maio, LC Tucunduva e LC Tuparendi, totalizando 7 Clubes na Divisão D1, com 267 

41 associados e com a presença do Governador DG Ingo José Veit. Foram realizadas 190 268 

atividades, perfazendo 6.774 horas-leão. Comunicou que o LC de Crissiumal recebeu subsídio 269 

emergencial da LCIF no valor de 10 mil dólares, beneficiando a APAE, LAR do IDOSO, Assistência 270 

Social e ABEMEC. Outra vez, o teste de acuidade visual foi o preferido num total de 3.253 testes. 271 

A divisão D1 possui 236 associados, sendo 127 homens e 109 mulheres e um saldo positivo de 10 272 

associados e a previsão no AL é de mais 34 novos iniciados até 20 de junho de 2019. A 1ª RCCG 273 

foi realizada na sede do Lions Clube de Tucunduva em 22 de setembro de 2018. A 2ª será 274 

sediada pelo LC Santo Cristo em 24 de novembro de 2018 e a 3ª pelo LC Tuparendi, em 23 275 



 

 

de março de 2019. Finalizou: “ A Divisão D1 está fazendo Parte desta grande orquestra regida 276 

pelo nosso maestro Ingo José Veit,e seu gabinete, assessorias e demais divisões, queremos chegar 277 

no final do AL em uma grande e harmoniosa sinfonia e poder fazer um grande concerto do servir 278 

e que todos possamos ser aplaudidos em pé por quem precisou do nosso serviço” De imediato o 279 

Mestre de Cerimônias passou a palavra a CaL Simone Duarte da Silva – Presidente da Divisão 280 

D2 para seu relatório. Fez uma breve saudação e continuou: A Divisão D2 é composta dos Clubes: 281 

Frederico Westphalen, LC Iraí, LC Palmeira das Missões, LC Santo Augusto, LC Seberi 282 

Centenário, LC Três Passos Centro e LC Três Passos Tucumã, ao todo, 7 Clubes, num total de 283 

380 associados. Previsão de aumento até 31 de dezembro 2018 de 21 novos associados. A Divisão 284 

D2 produziu 235 atividades e 2.461 horas-leão. A Divisão D2 tem como meta a fundação de 1 285 

novo Clube de Lions neste AL 2018/2019. Nesta 1ª RCCG estiveram presentes o DG Ingo 286 

governador Distrital e o 1º vice Breno. Todos os clubes se destacam em atividades em torno das 5 287 

metas e o LC Frederico com a Escola Lions Todos os Clubes estão devidamente quites com suas 288 

obrigações leonísticas e finalizou citando Tagore: “ Adormeci e sonhei que a vida era alegria e vi 289 

que a vida era serviço, servi e vi que o servir era uma alegria. ” Às 12 horas, o Mestre de 290 

Cerimônias anunciou o intervalo para o almoço e diz que o reinício das atividades está prevista 291 

para as 13h e 30 minutos. Às 13 horas e 30 minutos o Mestre de Cerimônias convidou a todas as 292 

autoridades que compunham a mesa oficial para que retornem aos seus lugares para iniciarmos a 293 

2ª parte do Evento. E concedeu a palavra ao Presidente de Lions Clube de Agudo que, junto com a 294 

Comissão sediará a 3ª RGD e Fórum da Família para uma breve apresentação da cidade sede do 295 

Evento em 9 de março de 2019. Logo após a apresentação o Governador colocou em apreciação e 296 

logo em votação, sendo o local e a cidade aprovado por unanimidade. Ato continuo o Mestre de 297 

Cerimônias convidou o Diretor da 57ª Convenção Distrital em Santa Rosa, em 27 de abril de 298 

2019, liderada pelo CL Vanderlei Enchem e o Lions Clube Santa Rosa Centro para apresentação 299 

da cidade sede e comentários. Após, a moção foi apreciada e aprovada por unanimidade. A seguir 300 

o Mestre de Cerimônias concedeu a palavra à Assessora CaL Mônica de Castilhos do Lions Clube 301 

de Três de Maio – Assessora para Conscientização e Ação acerca do Diabetes. Fez sua palestra em 302 

torno dos cuidados e preocupações à cerca de Diabetes. Colocou-se à disposição dos Clubes do 303 

Distrito e sugeriu para que os Clubes buscassem junto aos hospitais dos municípios e secretarias 304 

de saúde apoio para palestras e oficinas com testes do Diabetes e apresentou dados estatísticos 305 

sobre o mesmo. Alertando, que o Diabetes pode levar à doenças graves que afetam o coração, 306 

vasos sanguíneos, olhos, rins, nervos e dentes. Na maioria dos países de alta renda, o diabetes é 307 

uma das principais causas cardiovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputação de membros 308 

inferiores. Acredita-se que afetará 629 milhões de adultos até 2045, e, 253 milhões de pessoas são 309 

cegos ou têm dependência visual moderada ou severa. 1,1 milhão de pessoas têm deficiências 310 

visuais porque não possuem óculos. Mais de 75% de toda a cegueira é evitável, 89% das pessoas 311 

com deficiência visual vivem em países em desenvolvimento. Ainda disse que a palestra estava à 312 

disposição de todos e liberada para uso de quem quisesse utilizá-la. De imediato o Mestre de 313 

Cerimônias passou a palavra a PDG Nélida Zorzan da Luz, do Lions Clube de Porto Xavier e 314 

Assessora para a Preservação e Conscientização em prol da Visão, emocionada assim se 315 

pronunciou; é contagiante e sem palavras para expressar um sentimento maior que a cada ano 316 



 

 

cresce e se imortaliza. Pois bem, no final do AL passado tivemos 14mil e 500 exames de acuidade 317 

visual. Hoje, DG Ingo, em menos de 5 meses, já temos 15.149 acuidades. É muita emoção e citou 318 

que uma menina de 4 anos, quase cega, após exame recuperou a visão e disse: - Meu Deus agora 319 

eu posso ler! Isso meu amigo não tem preço. Apenas emoções que ficam registradas em nossa 320 

solidariedade. Conclamou a todos para que continuassem até o último dia do AL 2018/2019. 321 

Arrematou dizendo, meus amigos, os olhos são a janela para o mundo. A Gratidão, alegria e o 322 

serviço nos dão a certeza das emoções em nossa vida. O mestre de Cerimônias concedeu a palavra 323 

ao CL Dri Assessor de Relações Públicas do Lions Clube de Jaguari. Fez uma breve saudação e 324 

relembrou que o DG Ingo solicitou para que fizesse inovações. Respondi - Sonhe o que queres que 325 

eu crio e faço. E continuou. É um prazer estar aqui dividindo com vocês e mostrar o que a 326 

informática pode fazer em benefício do Distrito em termos de comunicação. Por exemplo: 327 

Estamos ao vivo. Há poucos instantes mais de 50 pessoas estavam vendo e ouvido o que aqui está 328 

sendo realizado. Precisamos de que todos opinem para que essa comunicação seja cada vez mais 329 

aprimorada. Na verdade, temos um banco de dados no Distrito. Não é um aplicativo. Esse trabalho 330 

necessita da colaboração de todos vocês e de modo especial das Assessorias 100%. Tudo o que é 331 

divulgado fica gravado para sempre. Ao final da apresentação foi aplaudido de pé. Antes do 332 

Mestre de Cerimônias manifestar-se o DG Ingo solicitou um aparte e disse com a emoção que lhe 333 

é peculiar. Essa é a verdadeira mudança, uma inovação sensacional. Não há mais espaço e nem 334 

conteúdo que não seja visto e assimilado. Agradeceu ao CL Dri pelo sucesso da criatividade e 335 

inovação. Ato contínuo o Mestre de Cerimônias solicitou ao Governador DG Ingo para que fizesse 336 

a entrega de Certificados aos Clubes Anfitriões: LC Uruguaiana e Uruguaiana Três Fronteiras. O 337 

DG Ingo assim se referiu: Vocês são testemunhas do envolvimento, da união de espírito do 338 

Distrito LD4. Este mero dirigente apenas é um distribuidor de gás. Agradeceu aos anfitriões em 339 

sediar a 2ª RGD e fez a entrega de Certificados a ambos os presidentes PCC Douglas de 340 

Mendonça Thompson LC Uruguaiana e José Paulo Silveira LC Uruguaiana Três Fronteiras. 341 

Obrigado pelo acolhimento, dedicação, carinho e apreço de todos os associados (as) da Bela 342 

Uruguaiana. Mestre de Cerimônias antes de devolver o colar disse: Todo o encontro leonístico 343 

renova nossas forças e reforça nossos objetivos de construirmos uma comunidade sempre melhor. 344 

Assim, encerro meus trabalhos, esperando ter cumprido minha missão a contento e devolvo a 345 

insígnia que me identificou na função. O DG Ingo agradeceu ao Mestre de Cerimônias pelo seu 346 

magnífico desempenho. Um especial agradecimento a todas as pessoas diretamente envolvidas 347 

que se esforçaram e atuaram para a realização desta 2ª RGD aqui em Uruguaiana, na Divisão B2. 348 

Nosso profundo e sincero agradecimento. Convidou a todos para em pé proferirmos a oração pelo 349 

Brasil e a seguir solicitou para permanecermos em pé, em homenagem e respeito ao Pavilhão 350 

Nacional, e, uma salva de palmas pelo sucesso desta Reunião. E encerrou a Reunião às 15 horas e 351 

30 minutos. Eu, PDG Luiz José Lena, Secretário Distrital, lavrei a presente ata que após lida e 352 

apreciada, discutida e aprovada será assinada pelo governador, pelo secretário e pelo tesoureiro do 353 

AL 2018/2019. 354 

DG Ingo José Veit                                PDG Luiz José Lena 355 
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