
 
3ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL e 3º FÓRUM DA FAMÍLIA 1 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, nas dependências do 2 

CTG Jaime Caetano Braum, Rua Athos de Andrade, nº 67, Bairro Jardim do Sol, na cidade 3 

de Santana do Livramento – RS, reuniram-se os associados do Distrito LD-4, previamente 4 

convocados, para a 3ª Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LD-4. Deu-se início a 5 

reunião com a formação da mesa diretiva principal, composta pelo Governador Domingos 6 

Plinio Klein e sua esposa CaL Marli Vogado,  IPDG Irma Gross Casagrande do Distrito 7 

LD-8, IPDG Sérgio Luiz Dal Piva, PDG Eugênio Schoffen Presidente da AGDL do 8 

Distrito LD-4, 1º Vice Governador do Distrito LD-4 CL Ingo Veit, 2º Vice Governador 9 

do Distrito LD CL Breno Ferigollo, Vereador Sr. Carlos Nilo representando o Presidente 10 

da Câmara dos Vereadores de Santana do Livramento, Presidente do LC de Santana do 11 

Livramento CL Luís Pedro Telles Severo, CL LEO Ricardo Böhm, presidente do Distrito 12 

LEO LD-4. Nominada as esposas da extensão da mesa, as esposas dos representantes da 13 

mesa diretiva, PDGs, Gabinete Distrital, Presidentes de Região e Divisão, assessores e a 14 

Presidente da Fundação Moacir Ramos Martins. Dando início a 3ª RGD, o Governador 15 

do Distrito LD-4 deixou a mensagem do poema de Willian Shakespeare “Plante seu 16 

Jardim e Decore sua Alma”. Deu por aberta a 3ª RGD. A invocação a Deus foi realizada 17 

pela CaL Iedi Terezinha Bertele Bazini do LC de Santana do Livramento. Todos CCLL 18 

foram convidados a entoarem o Hino Nacional. Foi nomeado o CL Flávio Luiz Nagel, 19 

Presidente de Região A e B e Assessor de protocolo e Praxes Leonísticas, para atuar como 20 

mestre de cerimônias da 3ª RGD. O CL Luiz Fernando Queiroz Gonçalves fez a saudação 21 

aos presentes com palavras de boas-vindas e do significado do Lions com renovação de 22 

energias no serviço desinteressado na missão do servir. O Presidente do LC de Santana 23 

do Livramento CL Luís Pedro Telles Severo agradeceu o companheirismo, a 24 

disponibilidade de servir.  Pronunciamento do Presidente da AGDL do Distrito LD-4 PDG 25 

Eugênio Shoffen agradeceu a presença da convidada especial Irma Gross Casagrande, 26 

destacando três preposições à AGDL. Primeira: a indicação dos CCLL candidatos a 27 

Governador, que realizaram e preencheram os requisitos exigidos conforme Estatuto e 28 

serão referendados em abril do corrente ano, ficando como resultado 1º VDG Breno 29 

Ferigollo do LC de Frederico Westphalen e 2º VDG Luis Alberto Machado do LC de 30 

Santo Ângelo Universitário. Segunda preposição: que os auditores do Distrito fiscalizem 31 

a prestação de contas dos eventos distritais com intuito de transparência nas contas, 32 

moção que será encaminhada para 56ª Convenção para que se torne obrigatória. Terceira 33 

preposição: o 1º VDG participar de pelo menos uma reunião do Conselho Consultivo do 34 

Distrito por Região ou Divisão, aprovada pela AGDL a ser encaminhada, apreciada e 35 

votada na Convenção. A IPDG Distrito LD-8 Irma Gross Casagrande destacou a 36 

satisfação do convite a dirigir as palavras às mulheres do Distrito LD-4. O Governador 37 

do Distrito LD-4 Domingos Plínio Klein saudou a todos os presentes, ao Vereador Carlos 38 

Nilo e agradeceu especialmente a todos os Clubes que se fizeram presentes na 3ª RGD e 39 

Fórum da Família, CL Leão Luís Teles Severo pela dedicação, a Assessora da Família do 40 

Distrito LD-4 CaL Enilde. Falou sobre cumprir as metas de Lions Internacional, sobre a 41 

perda de muitos associados, mas solicitou que deixem o AL positivo nessa caminhada, 42 

pois estamos na hora da virada, LC de Jaguari apadrinhando Nova Esperança do Sul. 43 

Parabenizou ao LC Santa Maria Camobi pela Associação Leon Denis, Projeto que a 44 

Fundação Internacional alocou recursos a família. Destacou projetos e metas como os 45 

bancos ortopédicos, flores contra a dengue, amigos de quatro patas, árvore irmã e as cinco 46 

metas do Lions Internacional A secretária distrital, CaL Luci Giaretta Stefanello, destacou 47 



 
os informes da secretaria, elogiou os secretários de clubes referente ao trabalho 48 

institucional lançado no site de Lions Internacional e solicitou ao Governador para que 49 

colocasse em discussão, apreciação e votação a Ata da 2ª RGD realizada em Cerro Largo, 50 

na data de 11 de novembro de 2017, a qual foi enviada a todos os CCLL por e-mail. Em 51 

plenária foi colocada em discussão, sendo esta aprovada por unanimidade. O CL 52 

tesoureiro do Distrito LD-4 Nilton Antônio Bedin realizou os informes da tesouraria do 53 

referido AL. O PDG José Sbicigo, Auditor de Contas do Distrito LD-4, documentou o 54 

parecer da assessoria para assuntos fiscais e contábeis do Distrito LD-4 com a seguinte 55 

ata: Reuniram-se nas dependência do LC de Uruguaiana Três Fronteiras o PDG Renato 56 

Alcides Mohr e o CL PDG José Sbicigo, integrantes da Assessoria para Assuntos Fiscais 57 

e Contábeis do Distrito LD-4 com a finalidade de analisar as contas e os demonstrativos 58 

financeiros do AL 2016/2017. Após esta análise emitem o seguinte parecer: Recomenda 59 

a aprovação das contas do AL 2016/2017. Desaprovar os demonstrativos contábeis e 60 

determinar que os mesmos sejam refeitos para adequar os seus registros tanto na forma 61 

de escrituração dos controles bancários, bem como da nomenclatura utilizada em algumas 62 

contas que deverão ser adequadas a nomenclatura, Uruguaiana 08 de março de 2018. Com 63 

a palavra o PDG Iraci Antônio Dani, Coordenador GST, explanou sobre ações, atividades 64 

de serviço, cumprir metas de Lions Internacional, bem como fazer e agir dentro de seu 65 

LC com os cinco seguimentos, diabetes, acuidade visual, câncer, alívio contra a fome e 66 

meio ambiente; explicou que temos a oportunidade de melhorar a vida das pessoas com 67 

os desafios impostos; é preciso aceitar a mudança, pois se tudo muda, porque os CCLL 68 

de Lions não deverão se adequar as inovações em buscar pessoas qualificadas que podem 69 

buscar conhecimentos com GLT; frisou sobre a importância dos projetos; exemplificou 70 

com o Projeto de Ampliação e Reestruturação  da Associação Leon Denis, onde o 71 

administrador foi o IPDG Dal Piva, tesoureiro PDG Dani e coordenador CL Flávio Nagel 72 

administração e aprovação no AL 2016/2017; realizou a prestação de contas, junto com 73 

IPDG Dal Piva; falou sobre a inauguração em 06 de março de 2018 com a construção da 74 

casa que acolhe os familiares de pacientes do hospital de Santa Maria. A CaL Janete 75 

Schoffen, Coordenadora de LCIF para o Distrito LD-4, falou sobre as metas de serviços 76 

humanitário do Lions no mundo, sobre a ajuda as vítimas de catástrofes e desastres e os 77 

esforços humanitários que o Lions possibilita ao mundo; destacou e explicou sobre a 78 

importância dos subsídios para os distritos. O IPDG Dal Piva Coordenador GMT no uso 79 

da palavra discutiu os projetos, solicitou atenção aos clubes que se acender a luzinha 80 

vermelha nos clubes para ajudar, disse que é necessário impulsionar os clubes a crescer 81 

para expansão do serviço humanitário; pediu planejamento e metas. O CL PDG Eugênio 82 

Schoffen Coordenador GLT falou da importância do trabalho em equipe do GLT, GMT e 83 

GST para apoiar os clubes; destacou a importância das reuniões da AGDL; explanou 84 

sobre os requisitos a novas eleições para Governador de Distrito elencados no Estatuto, 85 

no foco de desenvolver e inspirar as lideranças de qualidade para potencializar o aumento 86 

e conservação dos associados. O CL Gerson Dri, Assessor de Informática e Boletins, 87 

explicou sobre o real significado do termo informática e boletins no mundo Lions; 88 

solicitou a troca de informação, troca de ideias, sugestões com ponto de referência com 89 

quesitos em informações, recursos operacionais pelo whatsapp, facebook, twitter; 90 

apresentou o site do Distrito , esclarecendo a forma de postagem e divulgação 91 

automatizada. A CaL Assessora do Cartaz da Paz, Vânia Ceolin, explicou sobre a 92 

condição do Cartaz do Paz, do evento mundial e incentivou os CCLL a trabalhar com os 93 

jovens de 11 a 13 anos de idade para expressarem criativamente suas percepções sobre a 94 

Paz; enunciou os vencedores do Distrito LD-4. O Diretor da 56ª Convenção do Distrito 95 



 
LD-4 CL, Lino Petzold Pauli, apresentou um vídeo das belezas naturais, economia e 96 

mensagem aos CCLL incentivando-os a participarem da 56ª Convenção; expôs a 97 

programação a ser realizada e convidou solicitando pelo menos 25% dos CCLL no 98 

referido evento. O presidente do Distrito LEO LD-4, CLEO Ricardo Böhm, falou sobre 99 

Sedel e relatório do evento, RCD movimento de associados com 589 associados; explicou 100 

do por que LEO  porque os LEOs organizam campanhas, trabalham em conferências; os 101 

LEOs trabalham junto com o Lions em melhorar a comunidade; é uma força e energia a 102 

mais da juventude para que continuem servindo suas comunidades e ingressando nos 103 

Lions de suas cidades; convidou os CCLL a estarem em Itaqui nos dias 05 e 06 de maio. 104 

Com a palavra o 2º VDG Breno Ferigollo falou sobre a construção de sua caminhada no 105 

Lions; comentou que o Lions não trabalha ego, nem método individual, que estamos pelo 106 

Distrito e pelos LEO; falou das 20hs de Leonísmo em Ponta Grossa; ressaltou a 107 

importância da Reunião da AGDL; falou do novo clube a ser fundado em Ametista do 108 

Sul, novo clube na linha de divisão do Distrito, da eficácia do clube com o intercâmbio. 109 

Como escritor, se emocionou ao ler um poema em homenagem ao Dia Internacional da 110 

Mulher “A mais linda obra de Deus”. O 1º VGD Ingo Veit em seu pronunciamento falou 111 

da incalculável força do nosso capital humano de Leões e LEOs, amparado em números 112 

nos Programas de Serviço. Das pequenas ações aos grandes projetos essa é a caminhada 113 

do leonísmo. Conforme protocolo foi entregue a insígnia honrando a função designada. 114 

Nesta também foi colocada em apreciação e votação o local definido nos dias 20 e 21 de 115 

abril a 4ª RGD e 56ª Convenção em Porto Xavier, sendo aprovada por unanimidade. O 116 

IPDG Dal Piva realizou a premiação dos clubes que tiveram 100% de eficácia com o 117 

distintivo por participação no Prêmio Excelência, sendo estes: LC Três Passos Tucumã, 118 

LC Santo Cristo, LC Frederico Westphalen, LC Santo Ângelo Universitário, LC Panambi, 119 

LC Cerro Largo, LC Catuípe e LC São Francisco de Assis. Finalizando a reunião da 3ª 120 

RGD, o Governador agradeceu em especial ao LC de Santana do Livramento pela 121 

organização a realização do evento. 122 

3º FÓRUM DA FAMÍLIA 123 

 Composição da mesa, diretoria social CL Domingos Plínio Klein e CaL Marli Vogado, 124 

CaL IPDG Irma Gross Casagrande- Palestrante Oficial do 3º Fórum da Família, CaL 125 

Enilda Gonçalves Soares Assessora Distrital para Eventos da Família e Coordenadora do 126 

referido Fórum, PDG Eugênio Schoffen, CL Luis Pedro Telles Severo Presidente do 127 

Lions Clube Santana do Livramento, 1º VDG Ingo Veit, 2º VDG Breno Ferigollo e CLeo 128 

Giovana Gonçalves Presidente do LEO Clube de Santana do Livramento. Invocação a 129 

Deus pela grandeza da Pátria e a Paz Universal entre as pessoas; o Governador declarou 130 

aberto o 3º Fórum da Família da Governadoria do Distrito LD-4 de Lions Internacional, 131 

AL 2017/2018, anfitrionado pelo LC Santana do Livramento, A CaL Enilda Gonçalves 132 

Soares foi convidada a ser Mestre de Cerimônia e receber a insígnia da função. Para 133 

alegrar o evento o Grupo de Danças Maturidade Ativa, pertencente ao Centro de Danças 134 

Lampert, Coordenado pela Prof. Nereida Lampert, realizou a apresentação artística com 135 

alunas a partir de 50 anos de idade, valorizando a “melhor idade”. Homenageado o CL 136 



 
Remo Zamberlan e CaL Neuza Zamberlan, identificados pela causa Leonística, vivência 137 

e participação no clube, antiguidade, atemporalidade, fidelização. O CL João Salvadé, 138 

realizou uma breve leitura sobre a vida do casal homenageado; a filha e namorado 139 

entraram no local do evento entoando o Hino Gospel “Raridade”; receberam o painel com 140 

fotos e entregaram o mimo ao casal. O Fórum da Família também obteve um momento 141 

elucidativo com o CL Assessor de Protocolo e Praxes Leonísticas Flávio Luiz Nagel sobre 142 

os requisitos para troca de lacres por cadeira de rodas na empresa Maquimotor: são 143 

necessários 100kg de lacres acondicionados em sacos plásticos e não em pets; o dono da 144 

referida empresa vende os lacres à uma metalúrgica e compra cadeiras de rodas em São 145 

Paulo e traz à Porto Alegre. Destacou os Lions Clubes beneficiados LC Agudo 2 cadeiras, 146 

LC Santa Maria Camobi 2 cadeiras, LC Santa Maria Itararé 2 cadeiras, LC São Francisco 147 

de Assis 1 cadeira e LC Dom Pedrito 1 cadeira, e entregue ao LEO Clube de São Pedro 1 148 

cadeira. A CaL Magda Gonçalves realizou a leitura do curriculum da Palestrante Oficial, 149 

CaL IPDG Irma Gross Casagrande. A palestrante em sua palestra trouxe à tona o título 150 

abordado “ A Família e a Mulher no Leonísmo : Influência e Compromisso “, a família 151 

dando exemplo no leonísmo  de crença de doação, voluntariado; comentou sobre a família 152 

Lions, a representação feminina e sua importância na condição social da mulher na 153 

atualidade; demonstrou a influência de uma mulher na vida do esposo no Lions; deu 154 

números expressivos de mulheres no movimento leonístico; comentou da inserção da 155 

mulher no trabalho, sua legitimidade na transformação social. Finalizando a reunião o 156 

Governador fez diversos agradecimentos. Os CCLL, em pé, proferiram a Oração pelo 157 

Brasil com salva de palmas pelo sucesso dessa reunião, dando por encerrada a 3ª RGD e 158 

Fórum da família do Distrito LD4. Eu, CaL Luci Giaretta Stefanello, Secretária Distrital, 159 

lavrei a presente ata, que foi apreciada, discutida e aprovada, assinada por mim e o 160 

Governador do Distrito LD-4. Nada mais. 161 

 162 

 163 

DG Domingos Plínio Klein                                               CaL Luci Giaretta Stefanello                164 

Governador do Distrito LD4                                                       Secretária Distrital                     165 

 166 

 167 

 168 


