
 

 

ATA DA 3ª RGD DO GABINETE DISTRITAL E IV FÓRUM DA FAMÍLIA 1 

DISTRITO LD4 – AL 2018- 2019 2 

 3 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, nas dependências do 4 

Clube Centenário, sito à Rua Marechal Floriano, 365 – Centro de Agudo – RS, reuniram-se os 5 

associados (as) do Distrito LD4, previamente convocados, para a 3ª Reunião do Gabinete 6 

Distrital do Distrito LD4 e IVº  Fórum da Família, AL 2018/2019, compondo a mesa oficial: 7 

O governador do Distrito LD4 DG Ingo José Veit, Cl Áureo Alberto Muller – Presidente do 8 

Lions Clube de Agudo, o Senhor Valério Vili Trebien – Prefeito Municipal de Agudo, DG 9 

Antonieta da Graça de Lima Fólio – Governadora do Distrito LD2, IPDG Plínio Klein, PDG 10 

Iraci Antônio Dani – Presidente da AGDL4, e Coordenador GST, Iraci Antonio Dani, VDGE 11 

Breno Ferigollo 1º Vice-Governador, VGDE Luís Alberto Machado 2º Vice-Governador, 12 

Cleo Yuri Patrick Teixeira, Presidente do Distrito Leo LD4, CL Olavo Palaoro, Membro do 13 

Gabinete Distrital, PDG Eugênio Schoffen – Coordenador GLT, PDG Sérgio Dal Piva – 14 

Coordenador GMT, composta a mesa oficial e as mesas auxiliares com as demais autoridades 15 

leonísticas, leoísticas e convidados, o DG Ingo José Veit – Governador do Distrito LD4 fez a 16 

abertura oficial da IIIª Reunião do Gabinete Distrital e do IVº Fórum da Família – AL 17 

2018/23019. A Invocação a Deus foi cantada pelo Coral Municipal de Agudo – com o Pai 18 

Nosso em duas versões, cantado o Hino Nacional e nomeado o CL Flávio Nagel para atuar 19 

como Mestre de Cerimônias, recebendo a insígnia como identificação da mesma. Na 20 

sequência o Mestre de Cerimônias chamou o CL Áureo Alberto Muller para proceder a 21 

saudação aos presentes em nome do Clube anfitrião. Referindo assim: A minha saudação á 22 

mesa oficial e em nome do DG Ingo José Veit e CaL Heloísa governador do Distrito LD4 23 

saúdo as demais autoridades já nominadas pelo protocolo, Companheiros, Companheiras 24 

Domadoras e Leos. Cinco palavras refletem bem o sentimento do Lions Clube de Agudo para 25 

sediar a IIIª RGD e IVº Fórum da Família. Honra e Orgulho: por ter o Lions Clube de 26 

Agudo, embora um município pequeno, ter sido escolhido para sediar esta IIIª RGD e IVº 27 

Fórum da Família. Alegria: pela oportunidade de receber, em nossa cidade, tantos 28 

companheiros e colaboradores, com os eventos, para o progresso do leonismo. 29 

Responsabilidade: em organizar tão grandes e importantes eventos. Podem ter certeza de que 30 

não medimos esforços para que tudo saia a contento. Finalmente  Agradecimento: 31 



 

 

Agradecer ao Governador e todo seu Gabinete por terem tido a confiança de escolher o LC 32 

de Agudo para a realização da IIIª RGD e  IVº Fórum da Família. Essa atitude demonstra que 33 

o leonismo não depende do tamanho do município para ser praticado. Ele é sempre igual. “O 34 

espírito é sempre igual “e o mesmo:” servir aos mais necessitados”. Agradecer aos 35 

Companheiros dos diversos Clubes do Distrito LD4 que aprovaram a realização dos eventos 36 

em Agudo. Agradecer a todos que vieram de diversas cidades, muito distantes, sem os quais o 37 

evento não teria esse brilhantismo que tem. Agradecer aos CCLL, e CaL e Domadoras de 38 

Agudo que ajudaram e se esforçaram para essa grande e entusiasta festa. Agradecer à 39 

Municipalidade e a todos que colaboraram, em especial, ao Presidente do Clube Centenário, 40 

Gustavo Wrasse, pela cedência do presente local. Por fim, e não poderia deixar de fazê-lo, um 41 

agradecimento todo especial do LC Agudo, ao Secretário Distrital PDG Luiz José Lena, 42 

extensivo a sua esposa CaL Teresinha, por ter sido o grande idealizador, incentivador e 43 

verdadeiro avalista da realização da IIIª RGD e do IVº Fórum da Família em Agudo. O LC de 44 

Agudo jamais esquecerá essa sua iniciativa. Sejam todos bem- vindos e sintam-se em casa. O 45 

presidente da AGDL, PDG Irani Antônio Dani saudou a todos, dizendo: Hoje é um dia 46 

especial de muitas pessoas que estão aqui nesse recinto. Um dia que é marcado pela visita da 47 

DG Antoniete da Graça de Lima Frólio – Governadora do Distrito LD2, do Prefeito 48 

Municipal Valério Vili Trebien – DD. Prefeito de Agudo, do Presidente do LC Local Áureo 49 

Alberto Muller e do nosso querido DG Ingo José Veit e sua Esposa CaL Heloísa pelos 50 

magníficos e contagiantes exemplos e bons serviços prestados ao Distrito LD4. É com alegria 51 

que ocupo este espaço como presidente da AGDL4 e com muito orgulho de pertencer ao LC 52 

Clube Internacional, DMLD, Distrito LD4 e ao LC Santa Maria Camobi. Uma das atribuições 53 

do Coordenador GLT no cargo PDG Eugênio Schoffen é indicar para apreciação da AGDL o 54 

futuro candidato para assumir o cargo de 2º Vice - Governador foi indicado o CL Dilson 55 

Guerra e CaL Elisangela para o AL 2019/2020., foi aprovado pelos Membros da AGDL. 56 

Agora na 57ª Convenção do Distrito LD4, em abril, os Delegados indicados pelos Clubes 57 

darão o seu voto. Governador DG Ingo e Heloísa, seu Gabinete, Assessores e Organizadores 58 

deste evento, Lions Clube de Agudo, todos estão de parabéns pela inovação e cenário. Vocês 59 

prepararam tudo, pensando no bem estar de toda a platéia de forma que possamos desfrutar 60 

como uma grande família do Distrito LD4. O Cenário está aconchegante e lindo, então, vamos 61 

todos, com muita alegria, abrir nossos corações e absorver palavra por palavra de tudo que vai 62 



 

 

acontecer hoje e que possamos multiplicar e aplicar na nossa comunidade com mais serviços e 63 

ajuda aos mais necessitados. Vocês, Clubes, fizeram muito e podemos fazer mais até o final 64 

do AL e consolidar  o desejo do nosso Governador em ser o número 1 em serviços. A 65 

orquestra está afinada e vocês estão de parabéns. Finalizou, desejando que no decorrer deste 66 

encontro possamos compartilhar, idéia, projetos, troca de experiências, alegria, 67 

companheirismo e fortalecer a compreensão e a amizade na caminhada e missão do Servir. 68 

Bom trabalho a todos e sejamos felizes. Muito Obrigado. A seguir usou da palavra o Exmo 69 

Senhor Valério Vili Trebien – DD. Prefeito Municipal de Agudo. Em sua fala destacou a 70 

alegria em reconhecer no governador Ingo, um forte espírito de liderança, perfil programático 71 

e engajamento que será fundamental para uma boa governança. Cumprimento a todos os 72 

integrantes do Lions Clube de Agudo pela dedicação a nossa comunidade há mais de 60 anos. 73 

Olhando para a faixa e leu a palavra: NÓS SERVIMOS. O Servir está no coração de cada um 74 

dos associados do Lions Clube de Agudo. Sempre dispostos a ajudar aos menos favorecidos 75 

pela sorte. Disse que estava orgulhoso e feliz em ter ajudado ao Clube na realização desse 76 

grandioso evento. Finalizando afirmou: Feliz o Município que tem um Lions Clube para 77 

estender a mão onde o braço do Poder Público não alcança. Encerrou dizendo que, estou 78 

plenamente agradecido e dou as boas vindas a todas as delegações e que todos se sintam bem 79 

como se estivessem em suas próprias casas. A seguir fez uso da palavra a DG Antoniete da 80 

Graça de Lima Frólio, governadora do Distrito LD2. Agradeceu ao convite do DG Ingo e 81 

Heloísa e afirmou que estava lisonjeada pela oportunidade em compartilhar momentos de 82 

euforia e solidariedade que só o Distrito LD4 é capaz\ de proporcionar aos seus associados e 83 

visitantes. Estou realmente estupefata pela organização e, principalmente, pelas inovações 84 

introduzidas e que serão levadas, com muito orgulho para serem aplicadas no Distrito LD2. 85 

Agradeço aos DG Ingo e Heloísa, governador do Distrito LD4 pelo amável e distinto convite 86 

de estamos aqui, assistindo esse espetáculo de evento, sediado pelo LC de Agudo. O 87 

presidente do Distrito CLeo Yuri Patrick Ferreira, exortou a importância dos jovens no 88 

movimento. Elogiou o DG Ingo e Heloísa pelo apoio, entusiasmo e dedicação e nos motiva a 89 

fazer mais, numa perfeita união entre Leo e Lions. Estamos juntos construindo e consolidando 90 

essa parceria. Apresentou a estatística do crescimento do Leo Clube nesse AL, inclusive com 91 

a Fundação e reestruturação de Três Leos Clubes: Jaguari, Ijuí e Tucunduva, cuja festa de 92 

entrega da Carta Constitutiva será no dia 24 de março. Convidou a todos os Leos para que 93 



 

 

participem da 57ª Convenção do Distrito LD4, a realizar-se no dia 27 de abril na cidade de 94 

Santa Rosa. Ato contínuo o Governador e sua CaL Heloísa fez uso  da palavras, saudando as 95 

autoridades da mesa oficial e a todos presentes já mencionados pelo protocolo. Em rápidas 96 

palavras agradeceu a cada um que contribuiu para sermos o nº 1 em Serviço. O Mestre de 97 

Cerimônias anunciou que se encerrava a parte formal da abertura da 3ª RGD e do 4º Fórum da 98 

Família e agradeceu a presença das autoridades e convidados, que poderiam permanecer 99 

conosco, ou se retirarem se assim o desejarem e em 3 minutos retomariam as atividades. 100 

Reiniciando o MC concedeu a palavra ao Secretário PDG Luiz José Lena para que fizesse os 101 

informes da Secretaria. Solicitou ao governador para que colocasse em discussão e votação a 102 

Ata da 2ª RGD, realizada em Uruguaiana, enviadas por e.mail a todos os Clubes. Antes 103 

solicitou ao governador que pergunte à plenária da necessidade da leitura da mesma ou não. O 104 

Governador perguntou à plenária se desejava que fosse feita a leitura da ata sim ou não, já que 105 

não houve nenhuma modificação e ou complemento. Como não houve nenhuma 106 

manifestação, colocou a mesma em votação, sendo aprovada por unanimidade pela plenária. 107 

Após a aprovação da ata o Secretário solicitou ao Governador da necessidade da leitura da 108 

Convocação da 3ª RGD e 4º Fórum da Família, bem como da programação. O Governador 109 

perguntou à plenária se havia a necessidade da leitura. A Plenária por unanimidade respondeu 110 

que não, visto que as mesmas já eram do conhecimento de todos. Ainda anunciaram que havia 111 

recebido de Lions Internacional os Clubes indicados e qualificados para receberem o Prêmio 112 

de Excelência de Clubes. Antes de anunciá-los passou a palavra ao Governador e este por sua 113 

vez convidou ao IPDG Domingos Plínio Klein para que fizesse a entrega dos certificados já 114 

que os mesmos eram do AL 2017/2018. De imediato o secretário fez a chamada dos Clubes 115 

premiados, sendo os Seguintes: LC Catuípe – Presidente: Ivete Maria Burmann, LC Dom 116 

Pedrito- Presidente Ana Ceci Machado Leon, LC Frederico Westphalen – Presidente Karoline 117 

Ferigollo, LC Palmeira das Missões – Presidente Alessandra Vasconcelos de Lima, LC 118 

Panambi – Presidente Walter Soares de Paula, LC Santa Maria Medianeira – Presidente Thais 119 

Bondarenko Padilha, LC Santa Rosa Centro – Presciente Vanderlei Henchen, LC São 120 

Francisco de Assis – Presidente Flávio Ramos, LC Uruguaiana – Presidente Pedro Costa 121 

Filho. Após a leitura e entrega dos certificados pelo IPDG Domingos Plínio Klein o e 122 

secretário disse: encerro aqui a minha participação e agradeço. O MC concedeu a palavra ao 123 

Tesoureiro CL José Orlando Kochhann para que apresentasse seus informes à cerca da 124 



 

 

Tesouraria do Distrito LD4, referentes ao AL 2018/2019 até a presente data, bem como, a 125 

previsão orçamentária para o 2º semestre - AL 2018/2019. Fez a saudação a todos e afirmou: 126 

as despesas ( notas e comprovantes) referentes ao semestre foram enviados para a secretária 127 

Alexsandra que os encaminhou à contabilidade e estão sendo processados pelo Escritório de 128 

Contabilidade do PDG Renato Mohr. Posteriormente, serão encaminhados para os auditores 129 

designados para este AL 2018/2019 realizarem a auditoria. O Pagamento das taxas 130 

Internacional e Distrital do semestre anterior foram todas pagas pelos Clubes. Quanto ao atual 131 

semestre, temos Clubes que ainda não quitaram, tanto as taxas Internacional como Distrital. 132 

Lembro que após 90 dias, os Clubes entrarão em STATUS QUO. Recebemos da Fundação 133 

LCIF, 2 Subsídios Emergenciais. Um para o LC Crissiumal e outro para os 3 Clubes de São 134 

Gabriel no valor de 10 mil dólares cada. Em reais, respectivamente, R$ 40.200,00 e R$ 135 

39.100,00. A comprovação de ambos foi enviada antes do prazo para aprovação, sendo que o 136 

de Crissiumal já foi aprovado pela Fundação e aguardamos a aprovação de São Gabriel. 137 

Apresento a seguir a Previsão Orçamentária para o segundo semestre deste Al 2018/25019 138 

que após a apresentação orçamentária, discutida foi aprovada por unanimidade dos presentes à 139 

plenária. Governador encerro a minha participação e agradeço. Em seguida usou da palavra o 140 

PDG José Sbicigo, representando também o PDG Renato Alcides Mohr, ambos, auditores do 141 

Distrito LD-4 para a discussão e aprovação das contas do AL 2017/2018 e anteriores. Na 142 

oportunidade foi apresentado o parecer do Conselho Fiscal das referidas contas sugerindo sua 143 

aprovação. O Governador colocou a matéria em discussão e logo em aprovação, sendo as 144 

mesmas aprovadas por unanimidade.  Ato contínuo usou da palavra o 2º Vice – Governador 145 

VDGE Luís Alberto Machado que após uma breve saudação às autoridades presentes disse: 146 

quero destacar o brilhante serviço realizado pelo nosso governador e sua equipe, cujos 147 

resultados são evidentes e mensurados com muita competência por todos os associados do 148 

Distrito LD4. Elogiou o trabalho do CL Gerson Dri que oportunizara a transmissão direta a 149 

todos os Clubes do Distrito da 3ª RGD que se realizava em Agudo. Finalizando, parabenizou 150 

ao LC de Agudo pela organização como anfitrião da 3ª RGD e 4º Fórum da Família. De 151 

imediato o mestre de cerimônias concedeu a palavra ao 1º Vice – Governador VDGE Breno 152 

Ferigollo para sua manifestação. Como sempre emocionou a platéia assim: Saudou aos 153 

presentes e em seguida parabenizou o DG Ingo e em seu nome todo o Distrito LD4 pelo 154 

excelente trabalho desempenhado nesse ano leonístico, comprometimento e ação. 155 



 

 

Parabenizou, ainda, o CL Gerson Dri pela magnífica apresentação do site do Distrito em 156 

palhoça. Informou sua presença no Seminário realizado em Chicago, onde estavam presentes 157 

730 VDGS de 200 países. Presenteou o VPI Choi com uma camiseta do Brasil com seu nome 158 

e número do nosso Distrito às costas. Em continuidade falou sobre a importância da família, 159 

da força do nosso movimento e que todos temos que ser gratos por estarmos aqui. A seguir o 160 

MC concedeu a palavra ao coordenador GST,  PDG Iraci A. Dani que na sua mensagem disse: 161 

Saudou à mesa Oficial e se perder tempo, Bom dia, querida platéia nesta linda manhã aqui em 162 

Agudo nessa 3ª RGD e 4º Fórum da Família. Hoje vamos dar uma atenção especial aos 163 

serviços realizados, pautados nos 5 pilares de Lions Internacional. No serviço está a mola 164 

mestra dos nossos Clubes e da visibilidade dos Clubes em nossas comunidades. O serviço 165 

evita a saída do associado. O serviço propicia a entrada e oportuniza a socialização dos novos 166 

associados. Quero parabenizar a todos os clubes que se envolveram nas campanhas para 167 

minimizar os problemas causados pelas intempéries, enchentes e temporais. Todos estão de 168 

parabéns. Todos mostraram muita garra e competência em ajudar aquelas pessoas que naquele 169 

momento pediam socorro. Nosso Governador do Distrito LD4 participou do 9º mutirão da 170 

Saúde com 33.759 atendimenmtos, obtendo o 2º lugar em exames no Brasil em busca da tão 171 

almeja conquista de ser o nº1 em Serviço. Nesse momento, convidou a PDG Nélida Zorzan da 172 

Luz – Assessora para preservação e conscientização em prol da visão que graças a sua 173 

liderança o Distrito LD4 obteve essa menção fabulosa de ser premiado com o 2º lugar em 174 

nível do Leonismo Brasileiro. Passaram a desfilar com o Banner aberto para que todos 175 

pudessem visualizar a conquista, parabenizando o Distrito LD4 pelo feito e solicitou ao 176 

secretário para que o expusesse em lugar visível durante a 3ª RGD e 4º Fórum da família. A 177 

seguir o MC concedeu a palavra ao PDG Sérgio Dal Piva, coordenador GMT para sua 178 

mensagem. Inicialmente saudou  ao governador extensivo às demais autoridades da mesa 179 

oficial e seguiu dizendo: nessa manhã chuvosa e ontem o Dia Internacional da Mulher quero 180 

parabenizá-las a todas por esta data tão importante data comemorativa em nossas  vidas. Há 181 

três meses não enviei mais os relatórios, mas hoje quero fazê-lo de público para que todos, 182 

tanto os presidentes de Divisão, quanto aos Presidentes de Clubes tomem consciência da 183 

realidade de cada Divisão que reflete, claramente como estão os Clubes, com referência a 184 

entrada e saída de Associados. Apresentou a estatística Divisão por Divisão as perdas e 185 

ganhos. No final do relatório, o Distrito tem apenas 9 associados positivos. Num momento de 186 



 

 

exaltação reafirmou que depois de tanto empenho do Governador esse resultado é muito 187 

pouco. Há dois anos o Ingo começou com a peteca, dizendo a cada um de nós não deveríamos 188 

deixá- la cair, depois apresentou a bola, com o mesmo sentido, mais tarde, apresentei a 189 

bengala e por último o nosso Governador trouxe como motivação final a formação de uma 190 

orquestra que ao final do AL pudéssemos colher muitos frutos dessas sementes lançadas no 191 

passado. Embora, um tanto frustrado, ainda, os convida nessa reta final, com força e 192 

determinação de verdadeiros Leões e Leoas tornarem o LD4 o Distrito melhor colocado no 193 

Múltiplo LD.  MC passou a palavra à CaL Janete Schoffen coordenadora LCIF para seus 194 

informes. A Cal Janete saudou ao Governador extensivo a toda na mesa principal e uma 195 

palavra de destaque às mulheres pela passa do Dia Internacional da Mulher, ontem, dia 8 196 

comemorado. Seguindo apresentou a missão da LCIF que o empoderamento das mulheres e a 197 

nossa Fundação é feminina. A Bondade Importa porque nós servimos. Um ato de bondade, 198 

pequeno e pessoal. A Campanha 100, há mais de 50 anos que a LCIF tem colaborado no 199 

mundo e não esquecendo aqui no LD4, em Santo Ângelo, Cerro Largo São Pedro do Sul, 200 

além dos subsídios de São Gabriel e Alegrete. A Campanha 100 visa atender as necessidades 201 

do mundo. Ela existe para  financiar doações que permitem ajudar onde há uma necessidade 202 

nas 210 nações. Para elucidar vamos mostrar os recursos recebidos  pelo Distrito LD4 nos 203 

últimos dois anos: Cerro Largo 75.000 dólares; Leon Dinis 77.963 mil dólares; Santo Ângelo 204 

77. 474 mil dólares; São Pedro do Sul 75.000 dólares e Subsídios emergenciais Crissiumal 205 

10.000 mil dólares, São Gabriel 10.000 mil dólares. Viram o quanto nossa Fundação nos 206 

ajudou? afirmou.. E nós vamos ficar de braços cruzados? Não, com certeza não. Como 207 

podemos ajudar? 1) Incentivar doações individuais, 2) Doações dos Clubes, 3) Parceria com a 208 

comunidade. Completamos no ano de 2018 50 anos de existênciada LCIF. Sugiro que cada 209 

Clube faça a entrega de um Título Melvin Jones. Finalizou exortando a todos para por a mão 210 

no seu coração e façam doações em prol da Fundação. Tucunduva está esperando para 211 

apresentar seu projeto na próxima Convenção. Obrigado. O governador Ingo fez a entrega de 212 

um pergaminho à coordenadora LCIF Janete e um chaveiro da Campanha 100 enviado pela 213 

presidente Internacional Gudrum em agradecimento pelos relevantes serviços prestado aos 214 

Clubes do Distrito LD4. O MC concedeu a palavra à CaL Vania Ceolin, assessora do Cartaz 215 

da Paz para a entrega dos Certificados do Cartaz da Paz – A BONDADE IMPORTA! Esse é o 216 

tema do 31º concurso e Redação sobre a Paz. Recebemos 39 cartazes e três redações, e em 217 



 

 

que jovens de 11 a 13 anos externaram toda sua emoção em um lindo cartaz ou redação, neste 218 

Programa Juvenil de Lions Internacional. Dos 39 cartazes nove deles foram desclassificados 219 

por estarem fora do tamanho estabelecido ou contendo palavras. Nestes coloque um lembrete 220 

à cerca da desclassificação. Agora procederemos a premiação. Solicito ao Governador que nos 221 

ajude na entrega da premiação. Conforme chamo os Clubes, venham receber o Certificado e 222 

premiação. Redação: 1º Lugar aluno Guilherme Kolinski Baccin – 11 anos da EMEF Pão dos 223 

Pobres – LC Santa Maria Medianeira. 2º Lugar – Taizy Calçada Cartagena – 12 anos da 224 

EMEF  Bernardo Tatu – LC Dom Pedrito.3º Isac Samuel Trindade – 13 anos da EEGal Neto – 225 

LC Santana do Livramento. Cartaz da Paz: 1º Lugar Maria Eduarda Lopes – EMEF Lodovino 226 

Fanton – LC Santa Maria Itararé, 2º Lugar Brendo Guilherme Soares – EE de Ensino Médio 227 

Cândido Randon – LC Uruguaiana, 3º Lugar  Ana Paula Muller Aires – EMEF  Assis Brasil 228 

Martins Bittencout – LC São Francisco de Assis. Menção Honrosa: José Henrique de Moura – 229 

EE Ensino Médio Castelo Branco – LC Três de Maio, Vitória Chaves Toledo – EE Ensino 230 

Médio Demetrio Ribeiro – LC Alegrete Ibirapuitã, Julia de Mello Silva – EE Santa Marta – 231 

LC Santa Maria Centro. O tema do 3º Concurso é JOURNEY OF PEACE ou JORNADA DA 232 

PAZ. Hoje, está sendo anunciado o grande vencedor em cerimônia do dia dos Leões com a 233 

ONU, em Nova Iorque. Muito obrigado. Governador fez a entrega de Certificado à CaLVania 234 

Ceolin pelos belos serviços prestados. A seguir foi concedida a palavra ao Assessor para o 235 

Concurso de Fotografias CL Erni Bock para entrega dos certificados as seguintes fotografias 236 

vencedoras: Categoria Vida Animal – 1º Lugar CaL Thais Bondarenko Padilha – LC Santa 237 

Maria Medianeira, Categoria Vida Vegetal: 1º Lugar Maria de Lourdes S, Santos – LC 238 

Plácido de Castro São Gabriel. Categoria Paisagem Natural ou Urbana – 1º Osvaldo 239 

Dallanora – LC Frederico Westphalen, Categoria Fenômeno Meteorológico – 1º Nadia 240 

Dallanora – LC Frederico Westphalen, Tema Especial: 1º Lugar Carlos e. Bittencourt – LC 241 

São Francisco de Assis. Ainda entregou Certificado de apreciação, vinda de Lions 242 

Internacional, pela dedicação ao Serviço ao Meio Ambiente, como Membro de uma Equipe 243 

Verde de Leões ao Presidente do Lions Clube São Francisco de Assis. O Governador fez a 244 

entrega de Certificado ao  CL Eni e à CaL Marli. A seguir o MC concedeu a palavra ao CL 245 

Gilmar Jager, assessor para fidelização dos associados, iniciando com a saudação ao 246 

governador Ingo e aos demais membros da mesa já mencionados pelo protocolo. Saudação 247 

especial à CaL Heloísa e às CaLL presentes pela passagem do dia da mulher ontem 248 



 

 

comemorado. No ano passado, o Governador Ingo me ligou e me disse que precisava fidelizar 249 

os associados do Distrito LD4, respondi que era uma tarefa difícil, mas que abraçaria a causa. 250 

Assim o fiz. Hoje se fala muito em fidelização não só nos Lions, mas nas empresas muito se 251 

tem preocupado na manutenção de seus colaboradores. No entanto, quando se vê as 252 

estatísticas vimos uma realidade muito diferente no tocante a manutenção dos associados em 253 

nossos clubes. Os saintes, quase empatam com os iniciados. Isso tudo tem reflexo no 254 

conhecimento para manutenção dos associados. É “verdade o slogan que, “diz” Só se ama 255 

aquilo que se conhece” Todos os oradores que me antecederam tiveram essa preocupação de 256 

colocar o grande dilema: fechar a porta dos fundos. Isto é evitar a saídos de companheiros e 257 

muitas vezes por motivos fúteis. Precisamos treiná-los e aproveitá-los dentro das suas 258 

habilidades. Formar uma comissão para que fique atenta a quaisquer problemas que possam 259 

surgir. Monitorar as atividades do clube. Fazemos muitas ações para a comunidade e nos 260 

esquecemos da nossa família Lions. Precisamos analisar as causas dessas baixas. Nunca 261 

colocar alguém sem que se tenha o perfil de solidariedade desse convidado. Evitar as 262 

iniciações de última hora. Entender que captar é mais caro que fidelizar. Vamos manter o que 263 

temos e depois pensar em trazer novos para oxigenar o Clube com idéias novas. Por fim, 264 

solicito a todos que tenham o senso de responsabilidade para que o Clube permaneça com 265 

atitude, solidariedade e comprometimento. Obrigado. Sem mais demandas o MC concedeu a 266 

palavra ao Governador Ingo para sua mensagem. Saudou a todos em especial ao Presidente do 267 

Lions Clube de Agudo CL Áureo Alberto Muller e sua esposa CaL Iara, ao Exmo Prefeito 268 

Valério Vili Trebien e Esposa Marinês, à DG Antonieta de lima Frólio, governadora do 269 

Distrito LD2, demais autoridades leonísticas e convidados presentes a esta maravilhosa e 270 

encantadora 3ª RGD e 4º Fórum da Família aqui em Agudo.Iniciou fazendo um relato das 271 

visitas, experiências colhidas junto aos Clubes. Quero parabenizar aos Clubes que se 272 

destacaram em aumento de associados e convocar aos demais para reverter a situação e 273 

também sair da posição neutra. Fez menção especial aos serviços e a contribuição para sermos 274 

o nº1 um em serviço e Mutirão Nacional da Saúde. Agradeceu a todos que participaram do 275 

concurso de fotografias liderado pelo CL Erni Bock, O Cartaz da Paz cuja assessora a CaL 276 

Vânia Ceolin. Salientou a importância Novas Vozes e fez a entrega de Certificados à CaL Juju 277 

do LC de Restinga Seca, CaL Marlene Seger – LC Santa Maria Santa Maria Centro e Rose 278 

Brum e dela fez referência sobre a resistência de se transformar de Domadora a CaL Leão. 279 



 

 

Deu a palavra para a CaL Rose Brum, que disse  graças a insistência, companheirismo e 280 

amizade do casal governador, cedeu e agora sou Cal Leão e convite a todas as domadoras a 281 

fazerem o mesmo. É muito bom. Na noite da iniciação fiquei mais feliz que a minha entrada 282 

no Clube como Domadora. Quero salientar que esse programa correu o mundo com orgulho e 283 

conheci mulheres fantásticas que fazem a diferença no Leonismo do Distrito LD4. Estamos 284 

numa campanha fortíssima para trazer as mulheres. O Governador Ingo falou, ainda,  da 285 

recuperação dos Clubes São Gabriel, Santa Maria Centro, Quaraí e Itararé. A fundação do Leo 286 

Clube de Tucunduva e a recuperação do Leo Clube de Jaguari e de Ijuí. E fez a iniciação de 6 287 

novos associados(as) 4 de Frederico Westphalen e dois de Agudo.A seguir fez a entrega de 288 

mimo à visitante DG Antoniete Governadora do Distrito LD2. E ao Presidente do Lions Clube 289 

de Agudo CL Áureo Alberto. Ato contínuo o MC convidou ao LC de Jaguari para apresentar 290 

o currículum do candidato a 2ª Vice - governador do Distrito LD4 – AL 2019/2020 CL Dilson 291 

Guerra. Após a apresentação o candidato Dilson agradeceu ao Clube pela aprovação, ao Ex-292 

Governador Eusébio e à AGDL por aprovar sua candidatura. De imediato o MC concedeu 293 

espaço destinado à confirmação da 57ª Convenção do Distrito LD4 pelo Lions Clube Santa 294 

Rosa centro no dia 27 de abril de 2019., através de um vídeo,  mostrando as potencialidades e 295 

a estrutura para a sediar a referida Convenção. Convidou a todos e salientou que a Convenção 296 

do Bem Estar, marcará história no Distrito LD4. Após a apresentação o MC anunciou o 297 

intervalo para o almoço e disse que o reinício das atividades está prevista às 14 horas. Às 14 298 

horas o Governador Ingo, já postado na mesa oficial, bateu o Sino e o MC solicitou aos 299 

dirigentes para que retornasse aos seus lugares para iniciarmos o 4º Fórum da Família e 300 

convidamos e convidou o Senhor Sandro Libardoni,  palestrante Oficial a sentar-se à direita 301 

do Governador. Houve a apresentação do Grupo de Danças Fremdschofd, apresentando 3 302 

danças folclóricas em alemão. Ato contínuo o MC convidou a CAL Marli Bock para conduzir 303 

os trabalhos da homenagem do 4º Fórum da Família e disse. É uma honra neste 4º Fórum da 304 

Família, cujos homenageados o CL  Adalberto Weisseimer ( Pepo) e a CaL Astrid, fazendo 305 

um relato da história de vida leonística dos homenageados. A Homenagem da família foi 306 

realizada pela filha, caçula Animarie Weisseimer, representando o irmão que por motivo de 307 

doença não pode comparecer e começo assim: Saúdo ao Governador Ingo Veit e a  todos os 308 

presentes. Sou a filhote Anne Marie do CL Adalberto e da CaL Astrid e contou a sua vida 309 

como filhote. Praticamente nasci junto com a fundação do Lions de Agudo. Nasci em abril de 310 



 

 

1967 e o Lions foi fundado em dezembro do mesmo ano .Desde muito cedo, soubemos que as 311 

noites de quinta feira são sagradas, elas persistem até hoje. Aprendemos que além do respeito 312 

sobre  a disciplina e a hieraquia, valores que o Lions preza muito. A segunda paixão do meu 313 

Pai é o Internacional. Eram assíduos em todos os eventos inclusive nas Convenções 314 

Internacionais em 1973 e 1976 nos Estados Unidos. Assim aprendemos os valores do 315 

leonísticos aplicados em nosso dia-a-dia: companheirismo, solidariedade, lealdade, amizade e 316 

responsabilidade. Mudanças aconteceram: o L-9 virou LD4, a mãe deixou de ser Domadora e 317 

passou a companheira Leão. Fez parte da primeira diretoria composta por mulheres, cheia de 318 

orgulho... A última viagem Internacional foi o Folac no Peru, em 2011. Infelizmente, as 319 

dificuldades pelas pela saúde e pela idade não permitem mais que se aventurem tão longe. 320 

Eles já foram homenageados muitas vezes, são extremamente reconhecidos por sua 321 

participação e dedicação e novamente hoje está acontecendo mais uma. A mais importante 322 

bela e comovente de todas. Somos eu e meu irmão Werner agradecido à jaula do Lions de 323 

Agudo e ao Distrito LD4 por essa brilhante homenagem aos nossos pais. Somos gratos pelos 324 

valores que nos passaram. Em nossa trajetória de conquistas profissionais e pessoais aos 325 

nossos pais por nos terem oferecido generosamente exemplos e o amor de forma sólida e 326 

constante em nossa vida. Acreditamos que esta homenagem  que o Lions presta a eles se 327 

deva aos mesmos motivos: os exemplos de dedicação, o amor ao Lions Clube e ao próximo, 328 

segundo à risca o lema” NÓS SERVIMOS”. Ato contínuo houve o descerramento da foto do 329 

Casal homenageado pelo Governador, Presidente do LC Agudo e da coordenadora no 4º 330 

Fórum da Família Cal Marli Bock e uma entrega de mimos pelo Clube e pelo Governador. A 331 

seguir o CL Adalberto Weisseimer disse em sua mensagem: Iniciou assim: Por pouco vocês 332 

matam o velho. Armaram um circo, inclusive com o consentimento da filha que veio de Porto 333 

Alegre. Estamos muito contentes. Foi uma surpresa muito grande, Nós não merecemos tantas 334 

honrarias. Mas somos muito gratos e agradecidos pelas maravilhosas homenagens. Eu sei 335 

quem foi o causador disso tudo, mas como diz nosso eterno PDG Lena: Um grande abraço e 336 

um beijo no coração e na alma de cada um. A seguir o MC solicitou para que o Governador 337 

Ingo fizesse a Leitura do Currículum do Palestrante Senhor Sandro Libardoni. Feita a leitura 338 

passou a palavra ao Palestrante que numa breve saudação às autoridades iniciou a sua fala 339 

com o título: Família Berço do Amor. Todo o tempo a sua mensagem foi fantástica, pois, 340 

além dos belos exemplos citados que empolgava a platéia, entrecortada com mágicas que 341 



 

 

deixou a todos estupefatos. Ao final da palestra foi aplaudido de pé. Foi uma palestra recheada 342 

de fé, esperança, otimismo e comprometimento. Citou Jesus Cristo como exemplo de amor a 343 

ser seguido. Após o final da Palestra o Governador Ingo entregou ao Palestrante um 344 

Certificado de Participação e o LC Agudo uma cesta com frutos da Terra. Também foi 345 

agraciado o Presidente do Lions Clube Agudo CL Áureo com certificado por sediar a 3ª RGD 346 

e à CaL Marli coordenadora do 4º Fórum da Família. Retomando o MC a seguir afirmou: todo 347 

o encontro leonístico renova nossas forças e reforça nossos objetivos de construirmos uma 348 

comunidade sempre melhor. Assim, encerro meus trabalhos, esperando ter cumprido minha 349 

missão a contento e devolvo a insígnia que me identificou na função e passou à mesa para 350 

fazer a entrega do Colar. O Governador agradeceu ao mestre de cerimônias pelo seu 351 

magnífico trabalho. Agradeceu aos leões que se envolveram e deram tudo de si para o sucesso 352 

desta 3ª RGD e 4º Fórum da Família. Nosso mais profundo e sincero agradecimento pelo  353 

magnífico trabalho. Ao finalizar convidou a todos para em pé proferirmos juntos a Oração 354 

pelo Brasil. Solicitou a todos para permanecermos em pé, em respeito e homenagem ao 355 

Pavilhão Nacional e, com uma salva de palmas o sucesso deste evento. Convidou a todos para 356 

o lanche de despedida. o Governador encerrou em definitivo a 3ª RGD e o 4º Fórum da 357 

Família, eu PDG Luiz José Lena, secretário Distrital, lavrei a presente ata, que depois de lida, 358 

apreciada, discutida e aprovada, será assinada pelo Governador, pelo Secretário e pelo 359 

Tesoureiro do AL 2018/2019 360 

 361 

 362 

DG Ingo José Veit,                                               PDG Luiz José Lena 363 

Governador do Distrito LD4,                              Secretário Distrital. 364 
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CL José Orlando Kochhann                                   368 

  Tesoureiro Distrital                                                                                          369 


