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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e doze, na Sede dos Lions e 

LEO Clubes da cidade de Três Passos, situado no Parque Municipal de Exposições, na 

Avenida Costa e Silva, número dois mil, quatrocentos e onze, na cidade de Três Passos, 

Rio Grande do Sul, aproximadamente às nove horas, previamente convocados, reuniram-

se os associados do Distrito LD-4 para a Terceira Reunião do Conselho Distrital do Ano 

Leonístico dois mil e onze/dois mil e doze (AL 2011/2012), conforme assinaturas apostas 

nos registros das presenças. Para dar início aos trabalhos, foi constituída a mesa diretiva 

e realizada a Invocação à Deus pela Companheira Leão Cristiane Mueller, associada do 

Lions Clube Três Passos Tucumã. Dando prosseguimento, o Companheiro Leão Jaime 

Dresler, associado do Lions Três Passos Tucumã, foi nomeado Mestre de Cerimônias da 

Assembleia, o qual se dirigiu até a mesa principal e recebeu do Governador a insígnia 

que o identifica com tal função. No princípio dos trabalhos do Mestre, este convidou a 

todos, para que de pé, fosse cantado o Hino Nacional Brasileiro. Logo após, o 

Companheiro Leão Jader Barrof, associado do Lions Clube Três Passos Tucumã 

procedeu com a Saudação à Bandeira, usando diversas definições possíveis de se 

encontrar para este símbolo da Pátria, disse ainda que a bandeira honra o lema de “Nós 

Servimos”. O Companheiro Leão Ernesto Rodrigues Sobrinho, associado do Lions Clube 

Três Passos, um dos clubes anfitriões do evento, foi convidado a saudar as autoridades e 

demais presentes. Dando andamento ao encontro, o Companheiro Leão Jaime Dresler 

convidou o Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor Cleri Camilotti,  para fazer uso da 

palavra o qual comentou da importância dos clubes de serviço para que o Poder 

Executivo possa realizar um trabalho melhor e mais coeso. A seguir, com a palavra o 

Companheiro Leão Eugênio Schoffen, Governador Distrital, iniciou o seu discurso 

cumprimentando a plateia e falou da união dos dois clubes de Três Passos, cuja união foi 

possível construir a sede que ora foi inaugurada sendo o trabalho conjunto norteador do 

trabalho do leonístico. Citou também o incentivo ao LEO Clube, sobre a meta 

internacional de plantio de árvores e a campanha de novos Associados. Prosseguindo 

com a assembleia, o Companheiro Jaime Dresler anunciou a apresentação dos trabalhos 

da secretaria. A Companheira Leão Janete Schoffen, Secretária Distrital, saudou a todos 

os presentes e lembrou que a ata da Segunda Reunião do Conselho Distrital foi enviada 

para todos os clubes via e-mail e indagou sobre a necessidade da leitura da mesma. O 



Companheiro Governador colocou a proposta em apreciação, e, não havendo nenhuma 

emenda, foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ainda 

com a palavra, a Secretária Distrital fez a leitura da correspondência recebida de Lions 

Internacional divulgando o Prêmio Excelência de 2010-2012 e o Companheiro Leão 

Eugênio Schoffen entregou as medalhas e os emblemas para:  Presidentes Excelência 

CL José Felipe Bigolin, CaL Gertrudes Gessi Nunes, CaL Teresinha Lena e CL José 

Carlos Antunes Goularte; Governador, 1º. Vice e 2º. Vice-Governadores, respectivamente 

CL José Sbicigo, CL Eugênio Schoffen, CL Iraci Dani; Presidentes de Divisão CL Eusébio 

Vargas Neto, CL Adalberto Weissheimer, CL Rogério Bortolin, CL José Gerson Soares, 

CaL Isabel Santos Camera; Presidentes de Região CL Caio Flávio Almeida, CL Carmo 

José Lermen e CL Getúlio Zordan.  Prosseguindo, o Mestre de Cerimônias passou a 

palavra ao Presidente do Lions Clube Três Passos Tucumã CL Antônio Seghetto para 

que este fizesse a leitura do currículo do palestrante, o Companheiro Leão Douglas de 

Mendonça Thompson, associado do Lions Clube Uruguaiana e atualmente Presidente do 

Distrito Múltiplo LD. Em sua palestra, o Companheiro Thompson falou sobre o que há em 

comum com a responsabilidade social e o leonísmo. Encerrou dizendo que as ações 

sociais no mundo atual estão para reaver os direitos esquecidos dos cidadãos. Agora com 

a palavra o Companheiro Leão Paulo Dalmaso, do Lions Clube Dom Pedrito, teceu 

comentárioscsobre a gestão planejada dos Clubes. Disse que a motivação do líder 

mantêm motivados os Companheiros de sua Jaula. Dando continuidade, o Companheiro 

Leão Rodrigo Bettin, associado e presidente do Lions Clube Três de Maio, fez a sua 

palestra sobre: ‘Domadoras: Visão de Futuro’. Na realidade, a ênfase da fala foi na 

importância das Domadoras migrarem e passarem a ser Companheiras Leão. 

Aumentando o número de associados e incluindo a mulher no movimento leonístico. Na 

sua vez, o Companheiro Leão Edgar Schnizler, assessor distrital de meio ambiente fez a 

sua palestra, sugerindo para os clubes instigarem a discutir o meio ambiente com novos 

enfoques, tornando as campanhas mais dinâmicas. O Companheiro Mestre de 

Cerimônias anunciou, então o painel: “L D-4 – Quem Somos?”. Iniciou pelo Lions Clube 

Uruguaiana Três Fronteiras, o presidente do clube discorreu sobre as atividades 

desenvolvidas e deu destaque às visitas mensais ao Lar da Velhice, onde foram 

reformadas camas dos internos; prosseguindo o painel, teve vez o Companheiro Leão 

Eusébio de Vargas Neto que falou em nome do Lions Clube Santiago onde deu atenção 

às atividades de integração entre os companheiros de clube, o que fortalece o 

movimento; deu-se lugar então a apresentação do Lions Clube Agudo, o qual preferiu 

passar um vídeo com, imagens das atividades; da mesma forma, os Lions Clube Palmeira 

das Missões e Santo Ângelo Centro reproduziram seus vídeos com fotos de suas 

atividades. Então, o Companheiro Jaime Dresler, Mestre de Cerimônias, convidou o 

Presidente do Distrito LEO LD-4, Companheiro LEO Rafael Carlesso para fazer uso da 



palavra. O Companheiro LEO enfatizou o convite para a Conferência Distrital, nos dias 

vinte e oito e vinte e nove de abril de dois mil e doze. Além disso, para encerrar, anunciou 

com exclusividade a sua candidatura para o Gabinete do Distrito Múltiplo LEO LD. Dando 

seguimento à programação, foi a vez dos informes da Assessora do Cartaz da Paz, a 

Companheira Leão Sônia Rigo, do Lions Clube Porto Xavier. Ela divulgou fotos da 

exposição realizada com os cartazes participantes do concurso e também anunciou que o 

cartaz vencedor foi de Porto Xavier. Prosseguindo, o Companheiro Mestre de Cerimônias 

anunciou a palavra da Companheira Leão e segunda vice-governadora Helena Mohr. Ela 

reforçou o convite para a quinquagésima Convenção Distrital e inclusive pediu o esforço 

de cada um para empossar novos associados. Na vez, o Primeiro Vice-Governador, o 

Companheiro Leão Iraci Dani, solicitou a ajuda e o comprometimento dos companheiros 

para atingir as metas do Governador e para encerrar ele ainda agradeceu o incentivo dos 

clubes para a sua candidatura. Encaminhando-se para o final da assembleia, o 

Companheiro Leão Jaime Dresler, agradeceu a oportunidade de ter atuado como Mestre 

de Cerimônias e devolveu a insígnia e a direção dos trabalhos ao CL Eugênio. Agora com 

a direção dos trabalhos, o Companheiro Leão Eugênio Schoffen convidou a Companheira 

Leão Janete Schoffen para fazer a leitura de uma correspondência recebida do Lions 

Clube Santo Ângelo Centro, onde consta a indicação do nome do Companheiro Leão 

Leonesildo Berte como candidato a Segundo Vice-Governador nas próximas eleições. 

Logo após, a Companheira Leão Janete foi convidada a conduzir a Oração pelo Brasil. 

Antes de concluir os trabalhos o Governador agradeceu à todos que deforma tão brilhante 

desempenharam suas funções para a realização do evento. Após, convidou para que, em 

pé saudassem o pavilhão nacional e com uma calorosa salva de palmas encerrasse a 

assembeia, da qual foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme vai 

assinada pelo CL Eugênio Schoffen, Governador Distrital e por mim, CaL Janete 

Schoffen, Secretária Distrital. 

 


