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3ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL e 2º FÓRUM DA FAMÍLIA AL 2016/2017 1 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas, na Associação Atlética 2 

Banco do Brasil - AABB, localizada na Rua Santo Ângelo, 1169, na cidade Três de Maio-RS, 3 

ocorreu a terceira Reunião do Gabinete Distrital e Segundo Fórum da Família – Ano Leonístico 4 

2016-2017, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças. Participaram da 5 

composição da mesa o Governador Sérgio Luiz Dal Piva, a CaL Gema Galgani, o CL PDG 6 

Eusébio de Vargas Neto, a Brigada Militar representada pelo CL Paulo do LC de Três de Maio, 7 

o CL PDG José Sbicigo - presidente da AGDL, o CL Ernani Moreira Rehn - presidente do LC 8 

Três de Maio, a CaL LEO presidente Fernanda Hagemann, o 1º Vice Governador eleito Domingos 9 

Plínio Klein e o 2º Vice Governador eleito, Ingo Veit, sendo declarada aberta a 3º RGD de Três 10 

de Maio. A Invocação a Deus foi realizada pela CaL Marisa Kohhann, do Lions Clube de Três de 11 

Maio. Todos foram convidados para, em pé, entoarem o Hino Nacional. Logo após, houve a 12 

nomeação do CL Flávio Luiz Nagel para atuar como Mestre de Cerimônia. O Presidente do LC 13 

de Três de Maio, CL Ernani Moreira Rehn, pronunciou-se com o propósito da realização do 14 

evento no município, abrilhantando e engrandecendo aquela cidade. O PDG José Sbicigo expôs 15 

os agradecimentos e reconhecimento a todos os CCLL de uma feliz reunião. O Governador do 16 

Distrito LD4 desejou alegria, felicidade e bem-estar geral; e, com muita alegria, fé e resultado em 17 

novas escaladas convidou a todos para dar uma salva de palmas aos associados do Lions Clube 18 

de Seberi, fundado pelo Lions Clube de Frederico Westphalen. Destacou que no dia 25 de março 19 

estarão fundando o Lions Clube de São Gabriel Plácido de Castro. Demonstrou o crescimento do 20 

Distrito, especificando que na Reunião em Canela foi constatado que o Distrito LD4 é o único 21 

distrito positivo. Parabenizou o trabalho em equipe do referido AL, pedindo um minuto de 22 

silêncio para o CL PDG, Gildo Meneghello, à CaL Alzira, esposa do CL PDG Romalino, e a 23 

todos que já partiram. Em prosseguimento ao trabalho, foram entregues os certificados ao LC São 24 

Pedro do Sul, Augusto Pestana, Uruguaiana Três Fronteiras, Catuípe e Pins do Centenário, bem 25 

como aos clubes Santa Rosa Centro, Panambi, Dom Pedrito, Santo Ângelo Universitário, Agudo, 26 

Santo Augusto, Santo Cristo, Santo Ângelo Centro, Panambi, Porto Xavier, Cruz Alta, Catuipe, 27 

Restinga Seca e a Medalha de Lions Internacional referida ao AL do PDG Eusébio de Vargas 28 

Neto, encerrando-se a parte formal da 3ª RGD. A CaL PDG Helena Mohr, em seu 29 

pronunciamento, destacou que estão se preparando para o Centenário, o primeiro século dos cem 30 

anos da nossa Fundação. Em 30 de junho de 2018 se encerram as comemorações desta data. Falou-31 

se da semana Mundial do Meio Ambiente que ocorrerá de 17 a 23 de abril de 2017. Pediu-se para 32 

os secretários de clube registrarem suas atividades no site do Lions Internacional, para mostrar 33 

nosso Distrito, nosso trabalho e mostrar que onde há uma necessidade, há um Leão. A CaL Luci 34 

Giaretta Stefanello solicitou ao governador a apreciação e votação da Ata da 2ª RGD, realizada 35 

em Ibirubá, em 5 de novembro de 2016, perguntando a plenária se é necessária a leitura da referida 36 

ATA, a qual foi devidamente aprovada. O PDG e tesoureiro, CL Iraci Antonio Dani, fez os 37 

informes da tesouraria, explanando minuciosamente sobre o balanço do 1º semestre do AL 38 

2016/2017: Pagamento em cheque R$ 98.921,91, Secretaria R$ 2.000 para pequenas despesas, 39 

tarifa bancária de R$ 44,19 e, em caixa no banco, sobrou R$12.149,00. O Governador perguntou 40 

a plenária se alguém ficou com alguma dúvida quanto os gastos dessa Governadoria, onde todos 41 

mantiveram-se em silêncio. A CaL Janete Schoffen, Coordenadora de LCIF, falou sobre a 42 

Fundação do Lions Internacional para explicar sobre os projetos, doações e subsídios. Frisou 43 

sobre as doações a LCIF. Sobre os programas de associados, demonstrou que até este AL foram 44 

adquiridos 124 títulos Melvin Jones no Distrito LD4, que contém 2010 associados. Falou sobre o 45 

Projeto de Santa Maria Camobi com a participação dos outros Lions de Santa Maria, referente a 46 
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Associação Leon Denis, casa de acolhimento, o qual foi aprovado em janeiro de 2017. Referiu-47 

se também ao projeto dos Lions Santo Ângelo, Santo Ângelo Tiarajú e Santo Ângelo 48 

Universitário, referente a revitalização e urbanização e serviço à comunidade, o qual está sendo 49 

avaliado. Para finalizar, a CaL Janete solicitou a presença do Presidente do Lions Santo Ângelo 50 

Universitário para entregar o Título Melvin Jones à CaL Josiene Toletto.  Na sequência, o CL 51 

PDG Eusébio Vargas Neto fez a entrega do Título Melvin Jones ao CL Edgar Schnitzler pelo 52 

Concurso Eficiência, referente ao AL 2015/2016. O CL Breno Ferigollo representou 53 

institucionalmente a CaL Presidente do LC Frederico Westphalen, CaL Simone da Silva, expondo 54 

uma mensagem de incentivo aos CCLL destacando as palavras de Walt Disney: “Se eu pudesse 55 

dar um conselho a uma criança eu diria APRENDA! Se eu pudesse dar um conselho a um jovem 56 

diria: APRENDA! E se eu pudesse dar um único conselho a uma pessoa de idade ele diria: 57 

APRENDA em altíssima velocidade! ” O Lions Clube está fazendo 100 anos assim. Falou sobre 58 

orientação, siglas e principalmente sobre a realização, divulgação e valorização aos CCLL que 59 

ajudam, aprendem e demonstram a realização dos resultados no movimento Leonístico. O CL 60 

Flávio Luiz Nagel falou sobre o que está sendo feito com os Presidentes de Divisão e as reuniões 61 

de CCGs:  a 1ª será feita em agosto e setembro/2017, a 2ª reunião em outubro e novembro/2017 62 

e a 3ª reunião em março e abril/2018, com a nova diretoria dos clubes. Com a palavra o CL PDG 63 

GLT Eugênio Schoffen, que declarou que o Instituto de Liderança será realizado de 3 e 10 de 64 

junho de 2017 em apenas um dia, desenvolvendo oficinas, treinamentos, e trabalhos para o 65 

próximo AL. A Cerimônia de Posse de Novos CCLL do Lions Clube de Três de Maio foi 66 

coordenada pelo Governador, onde os padrinhos 1º vice Governador eleito e CL Ingo Veit/CaL 67 

Heloisa puseram os Pins nos afilhados, simbolizando a nova condição de associado, sendo este 68 

caso de reingresso. O CL PDG Luiz José Lena, em seu pronunciamento, falou do compromisso 69 

em um novo tempo, chamando a frente o LC Chiapeta para entrega do estandarte.  O CL PDG 70 

Iraci Antonio Dani, Coordenador GMT, falou do interesse do bem-estar cívico, social e moral 71 

para com a comunidade e na união e companheirismo recíprocos, além do interesse público a 72 

servir as suas comunidades, estimular a eficiência e elevar o padrão de ética. O CL PDG Eugênio 73 

Schoffen fez o pronunciamento sobre os Estatuto do Distrito LD-4, apresentando a proposta de 74 

alteração e colocação em apreciação do Estatuto na Convenção em Santa Maria, em abril. Onde 75 

este se deu a última revisão em 2014. O CL Robertinho Meneghetti fez o uso da palavra realizando 76 

o convite para a 55ª Convenção do Distrito LD4 que realizar-se-á nos dias 21 e 22 de abril de 77 

2017, em Santa Maria, e solicitou que os delegados mandem a lista prévia no ato da inscrição, 78 

pois haverá muitos assuntos a serem colocados em votação. No pronunciamento da CaL Vania 79 

Ceolim, assessora do Cartaz da Paz, falou sobre a vencedora do Concurso Cartaz da Paz 2016-80 

2017 , sendo que as regras continuam as mesmas e, em abril, serão entregues os novos kits, para 81 

o concurso do AL 2017-2018. A CaL Janete Schoffen convidou para o Fórum da Família para 82 

apreciar a palestra do CL PDG Dunga. A presidente do Distrito LEO LD4, CaL Fernanda 83 

Hagemann, expôs o quanto precisamos cultivar 25 clubes ativos de LEO  no Distrito LD4, com 84 

575 associados, que realizaram 25 visitas oficiais a clubes. Expôs que o LEO não existe sem o 85 

Lions, mas o Lions existe sem o LEO.  O CL 2º Vice Governador eleito, Ingo Veit, prestigiou o 86 

evento patrocinado, falando sobre o companheirismo de Lions Clube, a gestão competente do 87 

distrito neste AL, o Leonismo de comprometimento, de paixão e amor que se doa e vive ao 88 

leonismo, além do trabalho junto ao GMT e ao GLT para não trabalharmos no vermelho. O CL 89 

1º Vice-Governador eleito, Domingos Plínio Klein, destacou o orgulho do trabalho compartilhado 90 

com todos os dirigentes do distrito. Falou do lema “ Nós servimos”, hoje, ontem e sempre, que 91 

significa a nossa caminhada leonística dentro do Distrito LD4. Falou que o nosso Distrito LD4 92 
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está com sete membros participando do Instituto de Liderança na cidade da Penha-SC. Também 93 

citou que a produção de atividade de serviço prestados para todos os CCLL do mundo, 210 países, 94 

um milhão e meio de associados dignificando muito o trabalho em todas as questões. O CL Nagel 95 

fez a devolução da insígnia de Mestre de Cerimônia ao Governador. Foi ratificado e aprovado a 96 

cidade de Santa Maria para a 4ª RGD e Convenção, nos dias 21 e 22 de abril de 2017. A CaL 97 

PDG Nélida pronunciou-se a todos reacendendo um chamamento às crianças da pré-escola ao 98 

ensino fundamental ao benefício oftalmológico. O encerramento com a Oração do Brasil foi 99 

realizado pela CaL Gema Galgani. A partir desse momento iniciou-se o 2º Fórum da Família, 100 

compondo a mesa principal para início dos trabalhos leonísticos nominando os seguintes 101 

dirigentes: CL Governador Sérgio Luiz Dal Piva e CaL Gema Galgani, o palestrante oficial do 2º 102 

Fórum da Família, CL PDG Roberto Farias Dunga, CL PDG Eusébio de Vargas Neto, a 103 

Coordenadora do Fórum da Família a CaL Janete Schoffen, o Presidente da AGDL, PDG José 104 

Sbicigo, o presidente do LC Três de Maio CL Ernani Moreira Behn, 1º Vice Governador Eleito 105 

Domingos Plínio Klein, 2º Vice Governador Eleito Ingo Veit e a CaL presidente do Distrito LEO 106 

CLEO Fernanda Hagemann. Iniciando, assim, o 2º Fórum da Família do Distrito LD4. A 107 

invocação a Deus foi realizada pela arte visual no telão e musical. A CaL Janete Schoffen falou 108 

sobre a palavra “Servir”, sobre o ingresso a grande serviço desinteressado, sobre a descoberta do 109 

real valor de oferecer o que de melhor temos aos objetivos humanitários com o desprendimento 110 

pessoal. Assim, trouxe o casal homenageado apostolado da solidariedade se reportando ao CL 111 

Lena/CaL Teresinha. Em palavras, o CL Lena falou um poema ao Lions: você me cativou, agora 112 

não pode me abandonar e simplesmente descreveu sua família como sua base. O casal 113 

homenageado recebeu do casal governador um mimo. A CaL Gema fez a leitura do Curriculum 114 

do palestrante PDG Roberto Farias Dunga, o qual palestrou sobre os propósitos da vida, da 115 

importância da família e dos ensinamentos do Lions, destacando que essa associação é uma boa 116 

escola, merecedora de respeito e valorização, bem como que o Lions Clube só existe porque cada 117 

um dos CCLL acredita e se doa para fazer uma gestão social diferenciada e respeitosa. Em 118 

palavras do Governador, todos foram parabenizados, com salva de palmas pelo sucesso dessa 119 

reunião, dando por encerrada. Eu, CaL Luci Giaretta Stefanello, Secretária Distrital, lavrei a 120 

presente ata, que depois de apreciada, discutida e aprovada, será assinada por mim e o Governador 121 

do Distrito LD-4 - AL  2016/2017, DG Sérgio Luiz Dal Piva. Nada mais.  122 
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