
A T A D A I I I ª  RE UN I ÃO  D O CO NSELH O DI STR IT AL  1 
Aos onze dias do mês de março de dois mil e seis, na cidade de São Pedro do Sul, estado do Rio 2 

Grande do Sul, Brasil, realizou-se a Terceira Reunião do Conselho Distrital do Distrito LD-4 e 3 

Segundo Fórum Leonístico AL 2005/2006. Inicialmente o CL Ricardo André Shuck do Lions Clube 4 

de São Pedro do Sul, solicitou que o Casal Presidente do Lions Clube de São Pedro do Sul, CL Sueli 5 

Orlandi e DM Maria Aparecida conduzissem o casal Governador CL Renato Alcides Mohr e a CaL 6 

Helena até a mesa principal dos trabalhos, a seguir procedeu à chamada das demais autoridades 7 

presentes. O Governador do Distrito, CL Renato Alcides Mohr invocou a Deus pela grandeza da 8 

Pátria e a paz entre os homens e declarou aberta a presente reunião. Convidou a DM Rúbia Aita 9 

Xavier, do Lions Clube de São Pedro do Sul, para proceder a Invocação a Deus. Em seguida, foram 10 

introduzidas no local, pelos Companheiros LEOS, as bandeiras de Lions Internacional, da Cidade de 11 

São Pedro do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul e finalmente a Bandeira Brasileira, de imediato 12 

convidou aos presentes para entoarem a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira. Logo após, 13 

convidou o CL Airton Rita da Costa, do Lions Clube de São Pedro do Sul, para proferir a saudação à 14 

Bandeira Nacional. Na continuidade o CL Governador Renato Alcides Mohr, nomeou como Mestre 15 

de Cerimônia, o CL Ricardo André Shuck, do Lions Clube de São Pedro do Sul, que recebeu o colar, 16 

símbolo da função. O CL Mestre de Cerimônia solicitou a auto-apresentação por clubes, logo após 17 

convidou o CL Adi Gausmann, do Lions Clube de São Pedro do Sul, para proceder à saudação de 18 

boas vindas aos presentes, o que prontamente ocorreu. Na seqüência usou da palavra o CL Sueli 19 

Orlandi, Presidente do Lions Clube de São Pedro do Sul, que externou a satisfação de sua Jaula que 20 

pela primeira vez tem a honra de sediar uma Reunião do Conselho Distrital. O CL Mestre de 21 

Cerimônia convida o Sr. Victor Dueler, Prefeito Municipal de São Pedro do Sul para fazer o uso da 22 

palavra, a qual em seu pronunciamento destacou o trabalho dedicado e necessário na Comunidade, 23 

exercido pelos Companheiros do Lions Clubes de São Pedro do Sul. Na continuidade o CL Mestre 24 

de Cerimônia convida o CL Renato Alcides Mohr, Governador do Distrito LD-4 para fazer uso da 25 

palavra, que saudou a todos os presentes e elencou as ações que Lions Internacional vem 26 

desenvolvendo pelo mundo todo e os Clubes de nosso Distrito em particular, saudou em especial as 27 

Domadoras e Companheiras Leão do Distrito por ocasião da passagem do dia 8 de março, Dia 28 

Internacional da Mulher, momento em que destacou a relevante importância do papel feminino no 29 

movimento leonístico. Logo após o Mestre de Cerimônia, agradeceu a presença das autoridades 30 

presentes, deixando-as a vontade para retirarem-se, caso necessitassem. O CL Mestre de Cerimônia 31 

convida o CL Jorge Claudimir Prestes Lopes, Secretário do Distrito LD-4, a fazer uso da palavra, 32 

oportunidade em que o CL Secretário, solicitou ao CL Governador que fosse colocada em apreciação 33 

a ata da Segunda Reunião do Conselho Distrital, que posta em apreciação e votação, foi aprovada 34 

por unanimidade pelo plenário. Na continuidade o CL Secretário procedeu à leitura da Portaria 35 

número sete que nomeia o Coordenador e o Tesoureiro do Projeto da UTI da cidade de Três Passos. 36 

Portaria número oito que estabelece premiações para Clubes engajados no aumento liquido do 37 

quadro de associados, da portaria número nove, que nomeia estabelece o Concurso de Atividades 38 

Culturais e Comunitárias, da portaria número dez, que cria e estabelece normas para o Concurso 39 

Pena de Ouro, da Portaria número onze, que trata da isenção da taxa de inscrição dos associados que 40 

tomarem posse na 44ª Convenção do Distrito LD-4. Na continuidade o CL Jorge Prestes Lopes, 41 

procedeu a chamada dos Clubes que atenderam e enquadraram-se na Portaria número oito para 42 

receberem o Certificado de Apreciação emitido pelo Governador do Distrito. Na seqüência procedeu 43 

à leitura das Portarias de números dois e três emitido pelo Presidente do Distrito Múltiplo LD, que 44 

em seu teor presta votos de louvor e agradecimento ao Companheiros Leão do Distrito LD-4 que 45 

estiveram presentes na segunda reunião do Conselho de Governadores realizada na cidade de Ponta 46 

Grossa em fevereiro de dois mil e seis. O Companheiro Secretário solicitou ainda que os 47 

Companheiros Presidentes e Secretários dos Lions Clubes do Distrito LD-4 que tenham informes 48 

pendentes, encaminhem os mesmos com a máxima urgência para a Governadoria. Informou ainda 49 



que as correspondências relativas a Convenção Distrital, Fórum Leonístico Feminino, PU 101 e 50 

parcial do Concurso de Eficiência estão a disposição dos Presidentes de Clubes em sala anexa ao 51 

auditório. Procedeu também a leitura da convocação para a quarta reunião do Conselho Distrital e da 52 

quadragésima quarta Convenção do Distrito LD-4, a realizar-se na cidade de Uruguaiana em vinte e 53 

um, vinte e dois e vinte e três de abril de dois mil e seis. Na continuidade o Companheiro 54 

Governador saudou o mais novo Companheiro de Lions, CL Lauri Gay Emelin, do Lions Clube de 55 

São Pedro do Sul que havia tomado posse no último dia três de março. Logo após o Mestre de 56 

Cerimônia convidou o CL José Nilton da Cunha Silva, Tesoureiro do Distrito LD-4, para fazer uso 57 

da palavra, o qual em um primeiro momento informou sobre detalhes relativos ao projeto da UTI de 58 

Três Passos, o qual teve a liberação da primeira parcela de subsidio de LCIF no valor de cinqüenta e 59 

cinco mil e quinhentos reais. Solicitou que os clubes que se encontram com pendências financeiras 60 

do primeiro semestre, acertem as mesmas com a máxima urgência, visto a necessidade de 61 

entregarmos para a próxima gestão as finanças em dia. O CL José Nilton da Cunha Silva, informou 62 

ainda que se encontra disponível os valores de repasse para os Presidentes de Divisão de acordo com 63 

o orçamento do Distrito. Na seqüência o CL Governador informou que durante a tarde estará 64 

ocorrendo uma reunião sobre a campanha sigh first dois, na qual estará presente o CL Alexandre 65 

Tennembaum, Coordenador da Campanha para o Distrito Múltiplo LD, o qual passará informações 66 

para os Presidentes de Divisão. Na continuidade o Governador procedeu à abertura do segundo 67 

Fórum Leonístico destacando sua importância para o Distrito. Dando seqüência o Mestre de 68 

Cerimônia convidou a CaL Helena Mohr, Assessora Distrital da Participação da Mulher Como Leão, 69 

para realizar palestra com o tema “A Importância Crescente da Mulher no Leonísmo”. A CaL Helena 70 

Mohr destacou o papel fundamental que a mulher vem desenvolvendo no Movimento Leonístico e a 71 

necessidade da mesma ocupar mais espaços em funções diretivas como Companheira Leão. Dando 72 

continuidade as atividades do Fórum Leonístico, o Mestre de Cerimônia convidou a CaL Vera 73 

Frantz, Assessora Distrital de Intercâmbio Juvenil, para realizar a palestra “Intercâmbio Internacional 74 

de Jovens”, a qual prestou as informações práticas de funcionamento do intercâmbio internacional de 75 

jovens pela Associação Internacional de Lions Clubes. Na seqüência a CaL Alciria Buss Sbicigo, 76 

apresentou o currículo do Orador Oficial da Terceira Reunião Distrital e Segundo Fórum Leonístico, 77 

CL PDG Douglas de Mendonça Thompson, ao concluir, o CL PDG Douglas de Mendonça 78 

Thompson, proferiu a palestra “O Leonísmo No Século XXI”, uma verdadeira aula de Leonísmo, 79 

destacando as atividades de Lions no mundo todo. Ao final da palestra o Casal Governador, CL 80 

Renato Alcides Mohr e CaL Helena, prestaram sua homenagem ao CL PDG Douglas de Mendonça 81 

Thompson através de certificado de apreciação e troféu da Governadoria do Distrito LD-4. Logo 82 

após anunciado pelo Mestre de Cerimônia o intervalo para o almoço. Às quatorze horas e dez 83 

minutos, tivemos o reinicio dos trabalhos e imediatamente o CL Mestre de Cerimônia convidou o 84 

Coral de São Pedro do Sul, que realizou uma maravilhosa apresentação, cantando três melodias. Na 85 

seqüência dos trabalhos, usou da palavra o CL PDG Alexandre Tennembaum, Assessor da 86 

Campanha Sight First II do Distrito Múltiplo LD, que em seu pronunciamento, através de um áudio 87 

visual mostrou aos presentes as muitas ações de LCIF que proporcionaram o resgate da visão a 88 

milhões de pessoas no mundo. Logo após o CL Alexandre Tennembaum, realizou em uma sala 89 

anexa ao auditório do plenário treinamento para os Presidentes de Divisão relativo a campanha de 90 

conscientização e arrecadação da Campanha Sigh First II. Na continuidade dos trabalhos o CL 91 

Renato Alcides Mohr, Governador do Distrito LD-4, passou a palavra ao CL PDG Douglas de 92 

Mendonça Thompson, que convidou a todos para se fazerem presentes na 44ª Convenção do Distrito 93 

LD-4 na cidade de Uruguaiana em 21, 22 e 23 de abril de 2006, ressaltando a importância dos temas 94 

que serão abordados na mesma. Na seqüência o CL Mestre de Cerimônia convidou o Grupo Artístico 95 

Filhotes da Alegria, que são assistidos pelo Lions Clube de São Pedro do Sul e encantaram a todos 96 

com uma magnífica apresentação. Dando continuidade aos trabalhos o Mestre de Cerimônia 97 

convidou a fazer uso da palavra a CaL Nilza Pedrolo Silveira, Assessora Distrital Para Eventos 98 



Femininos, a qual apresentou um áudio visual e na seqüência realizou o convite a todas as 99 

Domadoras e Companheiras Leão para participarem do Fórum Leonístico Feminino a realizar-se no 100 

dia 25 de março de 2006 na cidade de Santo Ângelo, destacando a importância do evento para o 101 

crescimento da participação da mulher no Leonísmo. Logo após o CL Mestre de Cerimônia, 102 

convidou o CL José Sbicigo, Presidente da Fundação Moacir Ramos Martins, a usar da palavra, o 103 

qual informou ao Conselho Distrital que foi aprovado o parecer contábil da Fundação pela 104 

procuradoria geral da justiça para assuntos jurídicos, através do Procurador Otão Carlos de Adelar 105 

Barros. Também informou o CL José Sbicigo, que foi recebido correspondência do Diretor Adjunto 106 

do Hospital Universitário de Santa Maria, informando procedimentos que podem ser realizados pelo 107 

retinográfo naquele hospital bem como a maneira adequada dos agendamentos para o tratamento das 108 

patologias relativas ao uso do equipamento. Na continuidade o CL Governador informou que a 109 

ausência do Presidente do Distrito LEO LD-4 deve-se a realização nesta mesma data na cidade de 110 

Alegrete do Acampa LEO. Na seqüência o CL Mestre de Cerimônia convidou a fazer uso da palavra 111 

o CL Vitor Liberal Damião, Vice-Governador do Distrito LD-4, que em seu pronunciamento 112 

solicitou que os Companheiros se façam presentes a Convenção Distrital no mês de Abril e que tem 113 

reforçado junto aos Presidentes de Divisão que peçam um maior comprometimento dos 114 

Companheiros com o nosso movimento Leonístico, colocou-se novamente a disposição dos 115 

Presidentes de Divisão para como Coordenador do Grupo ACEL auxiliar na recuperação de Clubes 116 

com alguma dificuldade. Logo após o CL Mestre de Cerimônia, passou a palavra ao CL PDG 117 

Alcides do Anjos Teixeira, Vice-Presidente da AGDL, que em sua manifestação destacou as palavras 118 

de Melvin Jones que congregou no passado a todos os homens de boa vontade a ajudar o seu 119 

semelhante, sendo até hoje atendido pelos Leões no mundo todo. Na seqüência o CL Mestre de 120 

Cerimônia, convidou a realizar palestra o CL Valdir Monteiro Rios, Assessor Distrital de Irmanação, 121 

Compreensão e Cooperação Internacional, que em sua manifestação citou a importância dos clubes 122 

que em suas irmanações não se limitem a realizar uma reunião somente com o Clube irmanado, mas 123 

que dêem seqüência a um contato mais estreito com os Leões em outrora irmanados. Colocou-se 124 

igualmente a disposição dos Presidentes de Divisão para apresentar o trabalho relativo à sua 125 

Assessoria junto as Reuniões de Comitê Assessor. Na continuidade o CL Ricardo André Shuck, 126 

agradeceu a oportunidade de realizar o seu trabalho e encerrou sua participação como Mestre de 127 

Cerimônia, realizando a entrega do colar ao Governador, símbolo que o identificou na função. Dando 128 

seqüência aos trabalhos o Governador do Distrito, CL Renato Alcides Mohr, colocou a palavra à 129 

disposição dos Clubes que desejassem ingressar candidatos a Vice-Governador do Distrito para o AL 130 

2006/2007, quando usou da palavra o CL PDG Julio Adolfo Pires Garcia, do Lions Clube de São 131 

Gabriel Centro que realizou a explanação do currículo riquíssimo da CaL Maria de Lourdes de 132 

Almada Prestes, do Lions Clube de São Gabriel Centro, destacando os apoios recebidos para a 133 

indicação da Companheira ao cargo de Vice-Governadora do Distrito LD-4 AL 2006/2007 e 134 

colocando o nome da Companheira Maria de Lourdes de Almada Prestes para concorrer ao referido 135 

cargo. Na seqüência o Governador, CL Renato Alcides Mohr, passou a palavra à CaL Maria de 136 

Lourdes de Almada Prestes, do Lions Clube de São Gabriel Centro, que manifestou a sua alegria ao 137 

receber o apoio de diversos Clubes de Lions de nosso Distrito, colocando-se a disposição dos 138 

Companheiros de Movimento Leonístico para fazer um excelente trabalho, dedicado e 139 

comprometido junto ao Distrito LD-4. Não havendo mais manifestações relativas as candidaturas ao 140 

cargo de Vice-Governador para o próximo ano leonístico, o CL Governador passou a palavra á CaL 141 

Helena Mohr que explanou sobre o concurso de “Cartaz Sobre a Paz” promovido pela Associação 142 

Internacional de Lions Clubes e cujo tema deste ano foi “Paz Sem Fronteiras”. Informou a CaL 143 

Helena Mohr, que o cartaz vencedor do concurso em nível de Distrito foi da jovem Liege Lazarotto, 144 

patrocinada pelo Lions Clube de Santo Ângelo Universitário, ainda destacou que o vencedor a nível 145 

mundial neste ano, de forma inédita, foi Cleverson da Silva Rocha, residente em Cidade Gaúcha, 146 

Estado do Paraná. Procedeu na seqüência à entrega de Certificado de Participação a todos os clubes 147 



do Distrito LD-4 que participaram do concurso, além de fazer a entrega ao Lions Clube de Santo 148 

Ângelo Universitário do certificado de honra ao mérito, o qual deverá ser entregue a vencedora do 149 

concurso no Distrito LD-4, senhorita Liege Lazarotto. Logo após o CL Governador, passou a palavra 150 

a CaL Tânia Maria Camargo Cunha, Presidente do Lions Clube de Santa Maria Centro, que em seu 151 

pronunciamento solicitou que no próximo ano leonístico seja encaminhado aos Clubes do Distrito, 152 

xérox do kit relativo ao Cartaz Sobre a Paz, para que desta forma reduza custos na participação do 153 

concurso. O Governador usando da palavra citou orientação recebida no Seminário de Governadores, 154 

na 88ª Convenção Internacional, em Hong Kong em julho deste ano, no qual foi orientado que os 155 

kits relativos ao Concurso, desde a primeira fase sejam originais, ou seja, adquiridos junto a 156 

Associação Internacional de Lions Clubes. Na seqüência o CL Governador passou a palavra ao CL 157 

PDG Romalino Pinto Silva, do Lions Clube de Santa Rosa Centro, o qual solicitou que a 158 

Governadoria encaminhe ao Companheiro Zander Campos, Editor da Revista The Lion em 159 

Português, correspondência buscando esclarecimentos sobre os critérios adotados quanto à 160 

divulgação de atividades dos Clubes junto a referida revista. Na continuidade o CL Jorge Claudimir 161 

Prestes Lopes, Secretário do Distrito LD-4, fez a leitura de moção encaminhada pelo CL PDG 162 

Romalino Pinto Silva, sobre o tema abordado anteriormente, a qual encaminhada pelo CL 163 

Governador pelo plenário foi aprovada por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos o CL 164 

Governador passou a palavra ao CL Carlaile Ernesto Horbe, do Lions Clube de Três Passos Tucumã, 165 

Coordenador do Projeto UTI Três Passos, que expôs o histórico de tramitação do Projeto desde sua 166 

elaboração até sua aprovação pela Diretoria Internacional no último mês de novembro. Na 167 

continuidade o CL Carlaile Ernesto Horbe, solicitou que o Casal Presidente do Lions Clube de Três 168 

Passos Tucumã, realiza-se entrega de um mimo ao Casal Past Governador, CL PDG José Dalberon 169 

Fortes Nunes e a CaL Gessy, em homenagem ao empenho por ele realizado buscando aprovação do 170 

referido projeto. Na seqüência dos trabalhos o CL Governador passou a palavra ao CL PDG Gildo 171 

Adagil Menneghello, do Lions Clube de Santa Maria Centro, que parabenizou os Lions Clubes de 172 

Três Passos pela aprovação do Projeto da UTI de Três Passos. Citou ainda o CL PDG Gildo 173 

Meneghello, a importância da existência da Fundação Moacir Ramos Martins, como braço 174 

necessário para arrecadar recursos para aplicar nos projetos sociais do Distrito e que hoje a Fundação 175 

encontra-se com sua estrutura jurídica adequada e regulamentada pelos órgãos de fiscalização. Na 176 

continuidade o CL Governador passou a palavra ao CL PDG José Dalberon Fortes Nunes, o qual em 177 

seu pronunciamento e agradeceu o carinho recebido pelo Clubes de Lions de Três Passos, destacando 178 

ser recíproco o sentimento de amizade e consideração com os Companheiros que hoje lhe 179 

homenageiam. Dando prosseguimento aos trabalhos o CL Governador, passou a palavra ao CL 180 

Eugênio Schoffen, do Lions Clube de Cerro Largo, Presidente da Divisão D-2, o qual informou das 181 

atividades realizadas pelos Clubes de sua Divisão, em especial destacou a Fundação do LEO Clube 182 

de Cerro Largo, no dia 10 de dezembro de 2005, oportunidade em que agradeceu ao Casal 183 

Governador CL Renato Alcides Mohr e CaL Helena Mohr, pelo apoio dedicado as atividades da 184 

Divisão em especial na Fundação do LEO Clube Cerro Largo. Na seqüência o CL Renato Alcides 185 

Mohr, Governador do Distrito LD-4, se pronunciou citando sua alegria por estar junto com os 186 

Companheiros do Distrito na belíssima Reunião Distrital que ocorre tão bem organizada pelos 187 

Companheiros do Lions Clube de São Pedro do Sul aos quais agradecia pela dedicação em empenho 188 

na realização da mesma. Agradeceu a todos que exerceram função durante a referida reunião e na 189 

seqüência convidou a todos para juntos cantarem de mãos dadas a celebre música “Amigos Para 190 

Sempre”, o que emocionou aos presentes. Na continuidade solicitou a CaL Helena Mohr, para que 191 

realizasse junto com os presentes a Oração Pelo Brasil, o que prontamente ocorreu. Logo após o 192 

Governador procedeu ao encerramento da 3ª Reunião do Conselho Distrital às dezessete horas e 193 

trinta minutos, eu Jorge Claudimir Prestes Lopes, secretário do Distrito LD-4, lavrei a presente ata 194 

que após lida e aprovada, vai por mim e pelo CL Renato Alcides Mohr, Governador do Distrito LD-195 

4, devidamente assinada. 196 


