
 

ATA DA TERCEIRA  REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL 

 

Aos nove dias do mês de março  do ano de dois mil e treze, nas dependências do Clube 

Internacional de Cruz Alta, RS, às 08h45min, reuniram-se os associados do Distrito LD-4 

para a Terceira Reunião do Conselho Distrital, conforme constam das assinaturas no 

registro de presença. Para dar início aos trabalhos, o CL Gerson Soares, do Lions Clube 

de Cruz Alta fez a chamada para constituição da mesa principal com as seguintes 

lideranças leonísticas: CL Iraci Antonio Dani e CaL Maria Clara Dani, casal Governador do 

Distrito LD4; PCC CL Douglas de Mendonça Thompson, do Lions Clube de Uruguaiana, 

Orador Oficial da Reunião; PDG CL Eugenio Schoffen, Ex-Governador Imediato do 

Distrito LD-4; CaL Helena P. Mohr, 1ª Vice Governadora do LD4; CL Leonesildo Bertê, 2º 

Vice Governador do LD4; CL Hermes Bressan, Secretário do Distrito LD4; CL Joceli José 

Jappe, Presidente do Lions Clube Cruz Alta,  C.Leo João Blatt, Presidente do Distrito Leo 

LD4 e demais PDG presentes: CL Renato Alcides Mohr, CL José Sbicigo, CL Romalino 

Pinto Silva, CL Odilo Zimmermann, CaL Nélida Rosa Zorzan da Luz, CL Victor Liberal 

Damião, CL Carlos Ronei Freitas de Almeida, CL Dalberon Fortes Nunes, CL Luis José 

Lena que permanecem em seus lugares como extensão da mesa. Concluída sua 

formação, o CL Governador fez a abertura formal da sessão e convidou o CL Jaime  

Cezar Oliveira Cruz e DM Mariluci, do Lions Clube Cruz Alta para proferir a Invocação a 

Deus. Após este segmento e canto do Hino Nacional Brasileiro, o CL Governador nomeou 

Mestre de Cerimônias o CL José Gerson Soares, do Lions Clube Cruz Alta que, de 

imediato convidou o CL Joceli José Jappe, Presidente do LC Cruz Alta, para saudar as 

lideranças leonísticas, companheiros e convidados, que desejou boas vindas à terra de 

Érico Veríssimo e da Lenda da Panelinha. Na seqüência, fez uso da palavra o CL 

Governador que saudou as mulheres pela passagem do seu Dia Internacional em 08/03 e 

prosseguiu  informando ter visitado todos os 51 clubes do LD4, sentindo-se orgulhoso 

pelo brilhante trabalho que os clubes vem realizando em suas comunidades. Disse que 

muito já foi feito, mas há muito a fazer para cumprir as metas da governadoria e de Lions 

Internacional. Destacou a importância dos clubes envolverem seus associados na 

retenção e busca de novos companheiros. Finalizou solicitando apoio a candidatura da CL 

Rosane Vailatti ao cargo de  2ª Vice Presidente Internacional, tarefa difícil mas se acha  

qualificada para esta disputa. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônia convidou o CL 

Bressan, Secretário, para apresentar os informes de sua pasta. Informou ter enviado 

cópia da Ata da II RCD a todos os clubes e solicitou ao CL Governador que consultasse o 

plenário da necessidade de sua leitura aos presentes. Dispensada esta leitura, foi 

submetida à apreciação e votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, convidou 

o CL Sérgio Dal Piva, Tesoureiro do Distrito, para apresentar o relatório da movimentação 

financeira neste 1° Semestre Leonistico 2012/2013. Mais detalhes sobre o demonstrativo 

pode ser obtido junto ao tesoureiro, porém cabe destacar alguns itens: a) a previsão de 

arrecadação no 1° semestre era de R$  56.604,00, porém passou a R$ 115.529,09 devido 

ao ingresso da contribuição para a candidatura da CaL Rosane,  verba de emergência 

para a Catástrofe de Pejuçara e outros; b) a arrecadação prevista para a Fundação 

Moacir Ramos Martins era de R$ 567,04, porém os gastos com a sua regularização, até 



então, foram de 4.111,25, devendo a Fundação ressarcir o Distrito tão logo volte à 

normalidade; c) foi solicitado aos clubes que fizeram repasse diretamente ao DMLD  que 

comuniquem à Governadoria para o devido crédito; d) a governadoria liberou a 

importância de R$ 2.000,00 para ajudar uma Companheira do Lions Clube de  Três de 

Maio que estava passando por dificuldade.. Na seqüência, o PDG CL José Sbicigo, 

sugeriu não haver necessidade da Fundação  devolver ao Distrito o valor citado na letra 

“b” acima, uma vez que  o LD4, desde sua governadoria, não vem repassando à 

Fundação os valores previstos no Orçamento Distrital. O assunto será analisado, 

completou o Governador. O  MC convidou a  CaL Luci G. Stefanello para apresentar o 

currículo leonístico do Orador Oficial da III RCD,  PCC CL Douglas de Mendonça 

Thompsom, o qual iniciou sua palestra enfocando a necessidade de mudar a mentalidade 

de nossos dirigentes de todos os níveis que não abrem mão de seus cargos, tornando-se 

“Vacas Sagradas”, o que resulta na diminuição do seu potencial de crescimento e 

sobrevivência. Abordou o conceito de Liderança emergente – o que vem de baixo, numa 

ação mal conduzida quando leva aos institutos de liderança participantes que já 

exerceram cargos ao invés de preparar quem vai assumi-los. As ações do leonismo estão 

ultrapassadas, devendo buscar especialização em áreas específicas como saúde, 

atuação em hospitais, educação, ressaltando que o sucesso dos clubes passa pelo 

conhecimento, relações humanas e companheirismo. Entre várias considerações, 

finalizou dizendo que o relacionamento humano é a mola mestra da nossa sobrevivência. 

Encerrada sua palestra, recebeu do CL Governador um Certificado de reconhecimento 

como Orador Oficial da III RCD. Na seqüência, o MC convidou o CL Robertinho 

Meneghetti, Coordenador do Gabinete e Assessor de Convenção para sua comunicação. 

No uso de seu espaço, o CL Robertinho solicitou a presença dos  companheiros dos 

clubes de Santa Maria, para, juntos, convidar a todos para a 51ª Convenção do Distrito 

LD4, a ser realizada nos dias 26 e 27 de abril próximo, no Park Hotel Morotin. No dia 26 

haverá a IV RCD, no fim da tarde e dia 27, às 8h45min, abertura oficial da Convenção. Na 

inscrição está incluído o almoço que será serviço no local do evento. O programa e o 

formulário de inscrição serão enviados aos clubes brevemente. Após o intervalo para o 

coffee Brake, o  MC convidou o CL Vanderlei Henchen, do Lions Clube Santa Rosa para 

falar sobre  o “Bazar Solidário”.  Ressaltou o CL Vanderlei que a liberação de mercadorias 

para o bazar vai depender do parecer do Delegado da Receita Federal do seu município 

onde nem todos concordam com esta atividade. Para iniciar o processo, o clube deve 

estar em dia com suas obrigações fiscais como  CNPJ, Estatuto, Rais, Recibo da 

Declaração de Renda, etc Na sua região existem 4 clubes que vem fazendo o “Bazar 

Solidário” e não eiste, entre eles, um formulário padrão para encaminhar pedido a RFB, 

porém recomenda três etapas importantes: a)  Obtenção do Brazar; que inicia com 

contato as entidades a serem beneficiadas para que façam um projeto; b) 

Desenvolvimento, com normas de comercialização e repasse dos recursos; c) Conclusão, 

com prestação de contas a RFB. Os detalhes operacionais do seu desenvolvimento foram 

abordados com base na experiência de três edições de sucesso e poderão ser adquiridos, 

na forma impressa ou verbal, diretamente com o expositor. A seguir, o MC convidou a 

CaL Nélida, Assessora de Prevenção e Uso Abusivo de Drogas para relatar suas 

atividades, a qual adiantou ser  utópico pensar num mundo sem violência, sem guerra, 

sem briga, sem dissolução da família e sem drogas, mas podemos reverter esta situação, 

trabalhando nos programas de prevenção promovido pelo Distrito LD4 e Distrito Múltiplo 

LD.  Disse, como liderança leonistica, temos obrigação de salvar nossas crianças do 

mundo das drogas, principalmente quando uma pesquisa indica que  43% das escolas 

gaúchas  estão envolvidas neste mal da sociedade. Disse, ainda, sentir-se feliz e 

orgulhosa do trabalho realizado pelos clubes de Tuparendi, Augusto Pestana e Pejuçara 

em suas comunidades. Também destacou o trabalho do Centro de Recuperação de 



Usuários de drogas de Panambi,  solicitando  aos clubes que se ofereçam às escolas 

para prevenir desse mal, podendo contar com o apoio de sua assessoria. Prosseguindo, o 

CL Odil Castro, Vice-Presidente da Fundação Moacir Ramos Martins, representando a 

Presidente CaL Sandra Rebelato, relatou que a Fundação está em fase de regularização 

junto à Promotoria das Fundações e precisa cumprir algumas formalidades, dentre elas 

consta a Convocação do Conselho de Administração para a Assembléia do dia 27 de abril 

de 2013, junto à 51ª Convenção Distrital de Santa Maria,  para deliberar sobre a Ordem 

do Dia nela contida. O recebimento desta Convocação deverá ser assinada por todos os 

membros do Conselho – Governador, Ex-Governadores e Presidentes de Clube, ainda 

hoje. Na sequencia, o MC convidou  a CaL Vera Frantz, Assessora do Intercâmbio 

Juvenil, que relatou a movimentação de intercambistas a partir do Al 2009/10 quando 

receberam 35 jovens em Santo Angelo; AL 2010/11, 28 jovens recebidos no LD4, com 

acampamento em Sto Angelo e em Sta Maria  pelo Lions Dores; AL 2011/2012 receberam 

19 e 18 vieram do LD2 e LD7; AL 2012/2013 foi estabelecida meta de receber 50 jovens, 

sendo 25 para o LD4 e 25 para o LD2 e LD7 e enviar 10 jovens ao exterior. Foram 

enviadas Fichas de Inscrição e folders aos clubes para cadastrarem os jovens 

interessados. Apresentou, na ocasião,  a CaL Marlene Sager, Assessora do Intercâmbio,  

encarregada do cadastro das famílias que deverão hospedar  os jovens. Encerrada esta 

sessão, o CL Hasso Braunig, Presidente do Lions Clube de Agudo, foi convidado a 

apresentar um vídeo das atividades do seu clube, recomendado pela governadoria e  

alguns companheiros,  por julgarem interessante sua divulgação. Trata-se de um vídeo 

em Power Point, sonorizado por profissional de comunicação, que sintetiza o texto com 

redução de tempo de exposição.  A seguir, foram  convidados ao uso da palavra o PDG 

CL Lena, Coordenador GMT e PDG CL Eugenio, Coordenador GLT. CL Eugenio 

parabenizou os assessores distritais de seu AL 2011/2012 pelo brilhante trabalho 

realizado como  o da CaL Nélida,  CaL Vera Frantz e tantos outros que Lions 

Internacional não prevê premiação, mas fica nosso reconhecimento. Foram contemplados 

com o Prêmio Excelência 2011/2012 os Presidentes de Região: CL Vanderlei Henchen – 

Lions Sta Rosa, CaL Isabel Santos Câmera – Lions Sto Angelo Universitário e CL Pedro 

Leopoldo Tjader – Uruguaiana Três Fronteiras; os Presidentes de Divisão: CL Wlaltemir 

da Silva Dias – Lions Dom Pedrito, CL João Alberto Cassol – Ijui, CL Evandro luz Massing 

-  Palmeira das Missões, CaL Lucy Giaretta Stefanello –  Sta Maria Medianeira, CaL 

Gertrudes Gessy Nunes – Santiago, CaL Isabel Kemper – Sto Angelo Tiaraju, CL Clóvis 

Correia de Medeiros – Tuparendi, e CaL Janete Fani Amiel Cortez.- Uruguaiana Três 

Fronteiras. Na entrega de Premio aos Presidentes de Clube  o CL Eugenio observou que 

muitos presidentes realizaram excelentes trabalhos em suas comunidades e mereciam 

ser premiados, porém não houve comunicação a Lions Internacional, deixando-os fora da 

premiação. Receberam Prêmio Destaque os Presidentes de Clube 2011;2012: CL Jair 

Bruisma – Lions Augusto Pestana; CaL Inez Copetti Cassol -  Ijui; CaL Aida Lena Fiorin – 

Jaguari; Gisela Irene Brietzke – Panambi; CL Vilmar Colpo – Sta Maria Camobi; CaL 

Nadir Neves Muniz – Sto Angelo Centro; CL Douglas de Mendença Thompson – 

Uruguaiana; CL Volnei Antonio Gaviolli – Santiago Centro. Assumindo a palavra, o CL 

Lena fez entrega de Prêmio Excelência aos cc.ll que realizaram serviços de destaque no 

AL 2011/2012: CL Eugenio Schoffen – Governador 2011/2012; CL Iraci Antonio Dani – 1º 

Vice Governador; CaL Helena P. Mohr – 2º Vice Governadora. Também fez entrega de 

Certificado de Leão Orientador aos CC.LL CaL Irmgard Kerber e CL Arlindo Montini – Iraí; 

CaL Solange Ilisete Gollmann Ritter – Palmeira das Missões; CaL Gemma Santos Dal 

Piva, CaL Maria Clara Dani e CL Sérgio Luiz Dal Piva – Sta Maria Camobi; Leonesildo 

Bertê – Sto Angelo Centro; CaL Nadir M. Neves Muniz; CL Vera Lúcia Link –Sto Angelo 

Universitário; CL Badur Bohrer, CaL Vera de Wallau Bohrer e CL Emilio de Souza – Santo 

Cristo;  CL Luiz José Lena e CaL Teresinha Lena – Três de Maio; CaL Edi Elaine 



Bittencourt – São Fco de Assis; CL Antonio Carlos Seghetto e  CL Gilmar Luiz Jager – 

Três Passos Tucumã. Prosseguiu fazendo a entrega de Chevrons de tempo de afiliação 

ao leonismo aos presidentes de clube presentes para distribuição em suas  jaulas: Agudo, 

Alegrete, Alegrete Ibirapuitã, Augusto Pestana, Cacequi, Cerro Largo, Crissiumal, Cruz 

Alta, São Pedro do Sul, Fred. Westplhalen, Ijui, Iraí, Itaqui, Jaguari, Palmeira das Missões, 

Panambi, Pejuçara, Porto Xavier, Quaraí, Restinga Seca, Rosário do Sul, Sta Maria 

Camobi, Sta Maria Centro, Sta Maria Dores, Sta Maria Itararé, Sta Maria Medianeira, 

Santa Rosa, Santana do Livramento, Sto Angelo Tiaraju, Sto Angelo universitário, Sto 

Angelo Centro, Sto Cristo, São Borja, São Gabriel, São Gabriel Batovi, São Pedro do Sul, 

São Vicente do Sul, Três de Maio, Três Passos Centro, Três Passos Tucumã, Tucunduva, 

Uruguaiana e Uruguaiana Três Fronteiras. No final de sua exposição, passou a palavra ao 

CL Ingo Veit, Presidente da Região “D” que enalteceu o trabalho da equipe do CL Antonio 

Carlos Seghetto, Presidente da Divisão D-2 que desde agosto de 2012, apoiado pelo  CL 

Moacir Alexandre Engster, Presidente do L.C. Tres Passos Tucumã e CL Ari Dalmolin, 

Presidente do L.C. Três Passos Centro, vem realizando para a fundação do Lions Clube 

de Tenente Portela. A boa notícia surgiu dia 07/03/2013 quando foi consolidada a reunião 

de fundação do Clube quando três futuros associados se comprometeram assumir os 

cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro. O CL Governador parabenizou os 

integrantes da equipe e pediu aplausos pela boa notícia, anunciando que, nesta mesma 

linha, parabeniza o CL Eusébio, Presidente da Região A e os associados dos Lions Clube 

de Santiago, que vêm conquistando espaço para fundar o Lions Clube de Capão do Cipó. 

Já confirmaram participação no futuro clube cerca de 38 integrantes e, para consolidar a 

reunião de sua formação, o CL Governador sugeriu que a próxima reunião do Lions Clube 

de Santiago fosse  realizada naquela cidade, o que foi aceito. Para esta reunião, o CL 

Governador confirmou presença com membros do seu Gabinete. Na sequência, o  CL 

Governador solicitou aos clubes que, nesta reta final do AL,  se emprenhem em concluir o 

planejamento  elaborado por seus clubes e governadoria. Passada a palavra ao CLeo 

João Blatt, Presidente do Distrito Leo LD4, fez breve relato de sua pasta  informando que 

participou da II RCD dia 24/11/13 em Santiago; do Acampamento Leo em Santa Maria 

nos dias 12 e 13 de janeiro de 2013; do Festival do Chopp em São Pedro do Sul; do 1° 

Encontro  de Região em Frederico Westphalen;  da 3º RCM em Rio Negrinho,(Distrito Leo 

LD); da Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD em São Bento do 

Sul SC. Prestou ajuda aos atingidos pela tragédia da Boate Kiss e informou que o Leo 

Clube de Frederico Westphalen lotou 2 ônibus com doadores de sangue ao Hemocentro 

de Palmeira das Missões para atender vítimas dessa tragédia. Encerrando, fez convite 

para a 21ª  Conferencia do Distrito Leo Ld4 em Tres Passos dias  4 e 5 de maio de 2013. 

Passada a palavra ao CL Leonesildo Bertê, 2° Vice Governador, comunicou ter realizado 

várias visitas a Giruá e Entre-Ijuis na busca de novas lideranças, em diversos segmentos 

da sociedade,  para que se possa fundar mais dois Clubes ainda neste AL. Disse, com 

certeza em breve haverão boas noticias de dois novos Clubes como as que foram 

anunciadas hoje. Em associando-se às homenagens prestadas a duas assessorias 

distritais, destaca o trabalho da CaL Vera Frantz, Assessor do Intercâmbio Juvenil que 

vem dando aos jovens a oportunidade de buscar cultura e conhecimento foram de nosso 

País. Também destacou trabalho da CaL Nélida, Assessora de Prevenção e Uso Abusivo 

de Drogas, realizado junto aos clubes do Distrito, principalmente em Tuparendi onde 

testemunhou a admiração de autoridades e  equipes de prevenção pela excelência de sua 

atuação. Seu nome permanece lembrado com muito carinho, surpreendendo o Prefeito 

que não imaginava haver no  Lions profissionais desse potencial. Alegou a inexistência da 

cultura da prevenção entre nós, a qual se constitui numa ação de investimento, não custo. 

Caso isso fosse observado, não haveria tragédia como a de Santa Maria. Parte-se agora 

em busca da auto-estima, dando mais importância a prevenção que se constitui no melhor 



remédio.  Esta tese vem defendendo porque preside uma Associação de Recuperação de 

usuário de droga, junto com o CL Julio Frantz. A CaL Helena Mohr, 1ª Vive Governadora, 

em seu espaço, observou o bom desempenho dos clubes do Distrito pelo registro dos 

informes em Lions Internacional e pela premiação dos dirigentes distritais e dos clubes. 

Disse que é preciso refletir sobre as transformações que desejamos, apostando na 

capacitação dos associados, principalmente os novos, em seminários que se realizam no 

distrito e também internamente no clube.. Há necessidade de investir no material humano 

trazendo mais mãos para o serviço leonístico, devendo incorporar as domadoras como 

associadas, as quais já tem experiência e hoje, representam mais de 50 % do quadro 

associativo. Trazer mais jovens  pela fundação de Leo Clubes, os quais já estarão 

capacitados ao se tornarem Leão. Desenvolver no associado a viver um clima de 

fidelização que consiste em fazê-lo gostar de estar no clube, promover o companheirismo, 

participar de seminários e realizar campanhas meritórias, não descuidando da outorga de 

prêmios de reconhecimento. Informou ter participado do treinamento de Coordenador GLT 

e GMT em Brasilia, DF, dias 16 e 17 de Fev último, ministrado para todos os vice 

governadores, devendo os participantes desenvolver duas grandes tarefas: Declaração de 

meta de liderança e Crescimento do quadro associativo. Participou da Reunião do 

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, de 28 de fevereiro a 2 de março 

último, em São Bento do Sul, SC. Disse que  seu gabinete vem trabalhando intensamente 

para que possa continuar o sucesso de gestão do casal Governador CL Dani e CaL Clara 

fazendo um Leonismo com Visão, Alegria e Ação. Encerrada a atuação do Mestre de 

Cerimônias CL Gerson Soares, o CL Governador agradeceu-lhe pela sua brilhante 

atuação e  a todos pela presença a III RCD, registrando um voto de louvor ao Lions Clube 

de Cruz Alta pela organização e preparação da infra-estrutura  para o bom 

desenvolvimento da Reunião. Solicitou aos companheiros que prestigiaram a III RCD 

retornassem às 14h30min a este local para o VII Forum Feminino de Leonismo que vai 

homenagear a CaL Nélida Rosa Zorzan da Luz. Terminada a oração pelo Brasil, o 

Governador encerrou a III RCD de acordo com a praxe leonistica.  E para constar foi 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo CL Iraci Antonio Dani, Governador do 

Distrito e por mim, CL Hermes Bressan, Secretario Distrital. 

           

          CL Iraci Antonio Dani                                          CL Hermes Bressan 
      Governador do Distrito LD4                                   Secretário do Distrito LD4 
 

 

 

    


