
URUGUAIANA-RS, 29 E 30 DE ABRIL DE 2011  
Às vinte horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e onze, no 

Salão Nobre da Escola Marista Sant “Ana, na cidade de Uruguaiana-RS, Brasil, realizou-se 

a Sessão Solene de Instalação da 49ª Convenção do Distrito LD-4 de Lions Internacional. 

Inicialmente, o CL José Alberto Leal, do Lions Clube de Uruguaiana, procedeu à chamada 

das autoridades e lideranças Leonísticas para compor a Mesa Diretiva dos trabalhos. 

Iniciando pelo casal Governador do Distrito LD-4 CL José Sbicigo e sua DM CaL Alciria, 

que foram encaminhados a direção dos trabalhos pelos casais presidentes do Lions Clube de 

Uruguaiana, CL José Carlos Goularte e sua DM Mariza e pelo casal presidente do Lions 

Clube de Uruguaiana Três Fronteiras, CL Hamilton Jacques e sua DM CaL Rosa Maria. A 

seguir, procedeu a chamada das demais autoridades presentes. O CL José Sbicigo 

invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os homens, declarou aberta a 49ª 

Convenção do Distrito LD-4 de Lions Internacional. Convidou a CaL Alciria Buss Sbicigo, 

do Lions Clube de Uruguaiana três Fronteiras, para proceder a Invocação à Deus. Na 

sequência, nomeou o CL Jorge Claudimir Prestes Lopes para atuar como Mestre de 

Cerimônia da Sessão Solene da 49ª Convenção do Distrito LD-4, a qual agradeceu e 

recebeu o colar símbolo da função.Dando continuidade aos trabalhos, o Mestre de 

Cerimônia solicitou a entrada das delegações acompanhadas com as bandeiras de seus 

municípios, do estandarte do clube e de LEO Clubes. Logo após o Mestre de Cerimônia 

solicitou a entrada das seguintes bandeiras: do Lions, do Município de Uruguaiana, do 

Estado do Rio Grande do Sul, da República Argentina e da Bandeira Nacional Brasileira. 

Na sequência, o CL Mestre de Cerimônia convidou a todos para cantarem o Hino Nacional 

Brasileiro, acompanhado pela Fanfarra da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada 

Charrua, e ouvirem o Hino da República Argentina. Logo após, o CL Mestre de Cerimônia 

convidou o CL Flavio Vasconcelos dos Santos, do Lions Clube de Uruguaiana Três 

Fronteiras, para realizar a saudação à Bandeira Nacional, o qual ocorreu de forma brilhante. 

Dando continuidade aos trabalhos, o CL Mestre de Cerimônia convidou o CL Marco 

Antônio Navarro, do Lions Clube de Uruguaiana, para proceder a Homenagem Póstuma aos 

Companheiros Leão, Companheiras Leão e Domadoras que foram para junto do Pai 

Celestial durante este Ano Leonístico, deixando exemplos a serem seguidos. Após o Toque 

de Silêncio, o CL José Alberto Leal exibiu um auto visual da trajetória de sucesso no 

Leonísmo, do CL PDG João Carlos Rubim de Medeiros, Patrono da 49ª Convenção do 

Distrito LD-4, e logo em seguida solicitou a presença da Domadora CaL Maria de Lourdes, 

para descerrar a foto em homenagem ao Patrono. Dando sequência na programação, o CL 

Mestre de Cerimônia convidou a fazer uso da palavra o CL PDG Renato Alcides Mohr, do 

Lions Clube de Uruguaiana Três Fronteiras, Diretor da 49ª Convenção do Distrito LD-4, 

que destacou a importância da convenção, que tem por objetivo definir os novos Dirigentes 

Leonisticos do distrito. Agradeceu aos dois clubes de Uruguaiana pelo belo trabalho 

realizado e pela presença de todos. Dando seguimento, o Mestre de Cerimônia convidou a 

CaL Nilza Teresinha Pedrolo Silveira, do Lions Clube de Uruguaiana Três Fronteiras, para 

prestar a saudação de boas vindas as autoridades, lideranças e demais presentes na 

solenidade, desejando de forma entusiasmada a todos que vieram à Uruguaiana, sentirem 

em suas próprias casas. Logo após, o CL Mestre de Cerimônia convidou a fazer uso da 

palavra o CL PCC Paulo Pimpão Silva, Orador Oficial da 49ª Convenção do Distrito LD-4, 

que em suas palavras, lembrou de passagens maravilhosas de convivência junto aos 

Companheiros do Distrito LD-4, e declarou sua satisfação de estar participando convenção, 

e poder trocar experiências com companheiros. Dando continuidade o CL Jorge Claudimir 

Prestes Lopes, concluiu sua missão na função de Mestre de Cerimônia, e devolveu o colar 

ao Governador. A seguir, o CL José Sbicigo, Governador do Distrito LD-4, realizou seu 

pronunciamento, destacando a importância do Leonísmo na comunidade, e o sentimento de 

companheirismo que une pessoas na ação do servir. Agradeceu aos Clubes de Lions de 

Uruguaiana pela organização da 49ª Convenção do Distrito LD-4, e a todos que com suas 



presenças abrilhantaram o evento. Logo após, convidou a todos para participarem do Jantar 

de Boas Vindas, a ser servido no Centro Comunitário Lions Clube de Uruguaiana. Nada 

mais havendo a tratar, o CL Governador deu por encerrada a Sessão Solene de Abertura da 

49ª Convenção do Distrito LD-4, às 22h30min, ressaltando que a Primeira Sessão Plenária, 

ocorrerá às 8h30min, da manhã do dia seguinte. Às nove horas do dia trinta de abril do ano 

de dois mil e onze, no Salão Nobre da Escola Marista Sant “Ana, na cidade de Uruguaiana-

RS, atendendo convocação da Governadoria do Distrito, reuniram-se os associados dos 

Lions Clubes do Distrito LD-4 da Associação Internacional de Lions Clubes, para as 

Sessões Plenárias da 49ª Convenção Distrital. O CL Jorge Claudimir Prestes Lopes, 

Coordenador de Gabinete, fez a chamada para a composição da mesa diretiva, como 

também de todos os demais Dirigentes Leonísticos e convidados, e anunciou ao CL 

Governador do Distrito LD-4, que a mesa estava composta. O Governador nomeou o CL 

Jorge Prestes para atuar como Mestre de Cerimônia, e deu inicio aos trabalhos convidando a 

CaL Celma Tjader, do Lions Clube de Uruguaiana Três Fronteiras, para proceder a 

Invocação à Deus. Após o cântico do Hino Nacional Brasileiro e escuta do Hino Nacional 

Argentino, o CL Governador colocou em apreciação e votação o Regimento Interno da 49ª 

Convenção do Distrito LD-4, sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelos presentes. 

Dando seguimento, a CaL Luciane da Cunha Lopes, Secretária do Distrito LD-4, procedeu 

a chamada das Comissões Técnicas, bem como designação do local de funcionamento das 

mesmas. Foram compostas as seguintes Comissões Técnicas: Credencias: presidida pelo CL 

PDG Gildo Adalgir Meneghello; Moções: presidida pelo CL VCC Douglas de Mendonça 

Thompson; Estatutos e Regulamentos: presidida pelo CL PDG Odilo Zimermann; 

Indicação: presidida pelo CL Adalberto Jacob Weisshaimer; Convenções: CL PDG Eloi 

Peres Garrido; e de Eleição: CL PDG Luiz José Lena. Dando seguimento, o CL Governador 

convidou o CL Valdir Monteiro Rios para fazer a apresentação do Currículo do Orador 

Oficial da 49ª Convenção do Distrito LD-4, CL Paulo Pimpão Silva, Past Presidente do CG 

do DMLD. Os convencionais foram brindados com uma bela palestra que abordou o tema: 

“Lions Clubes – Faróis Iluminando Caminhos Pelas Mãos da Solidariedade”.O casal 

Governador, CL José Sbicigo e CaL Alciria, obsequiaram o casal CL Pimpão e sua DM 

CaL Maria Lucia com entrega de um mimo e certificado de palestrante, ato esse que 

encerrou a Primeira Sessão Plenária da 49ª Convenção do Distrito LD-4. As delegações 

presentes foram convidadas pelo Mestre de Cerimônia para a realização do Desfile, na 

Praça de Esportes do Colégio Marista Santana, tendo em vista que o mau tempo não 

permitiu o desfile pelas ruas da cidade de Uruguaiana. As quatorze horas, com a mesa já 

composta, teve inicio a Segunda Sessão Plenária da 49ª Convenção do Distrito LD-4. De 

imediato, o CL José Sbicigo convidou o Presidente do Distrito LEO LD-4, C LEO Nizar 

Amim Shirrad, acompanhado do casal Assessor para LEO Clubes, CaL Helena 

Patschkowski Mohr e CL PDG Renato Alcides Mohr, para discorrer sobre o Movimento 

Leoístico. Dando seguimento a CaL Luciane da Cunha Lopes, Secretária do Distrito, foi 

convidada pelo Governador para realizar a chamada das Comissões Técnicas para 

apresentarem seus relatórios para serem apreciados e votados pelos delegados credenciados, 

que encontravam-se acomodados nas primeiras fileiras do plenário. A primeira comissão ser 

chamada, foi a Credenciais. Foi lida a ata elaborada pela comissão, onde 17 clubes se 

inscreveram para a eleição, num total Cinquenta e três delegados e nove natos, perfazendo 

um total de sessenta e dois delegados com direito a voto. O CL Gildo solicitou aos clubes 

que apresentem com antecedência requerimentos indicando seus delegados para serem 

inscritos na comissão, tendo em vista que desta vez apenas dois clubes observaram essa 

determinação. A segunda comissão a apresentar seus trabalhos foi a de Moções. Foram lidas 

para apreciação e votação as seguintes Moções: do CL Jorge Claudimir Prestes Lopes, 

Coordenador do Gabinete do Distrito LD-4, que dentro dos preceitos Leonisticos e de 

acordo com o que rege o Estatuto do Distrito LD-4 de Lions Internacional, apresentou para 

ser deliberada pelo Conselho Distrital, a moção de apoio do Distrito LD-4” a candidatura da 



CaL PID Rosane Teresinha Jahnke Vailatti ao cargo de 2º Vice-Presidente da Associação 

Internacional de Lions Clubes, considerando que a CaL Rosane exerceu todas as funções 

internas em um Clube de Lions, em especial ao Lions Clube de Jaraguá do Sul; que 

desenvolveu excepcional trabalho como Governadora do Distrito Múltiplo LD-5; que como 

Presidente do CG do DMLD recebeu inúmeras homenagens por seu trabalho na Região Sul 

do País; que durante seu mandato como Diretora Internacional, promoveu o movimento 

Leonístico da América Latina ao redor do mundo, sendo referência na Diretoria 

Internacional; que durante toda sua trajetória na vida Leonística, a CaL Rosane Teresinha 

Jahnke Vailatti demonstrou em todas as suas ações o verdadeiro e dedicado amor e trabalho 

ao movimento Leonístico. A Moção de apoio do Distrito LD-4 a candidatura da CaL PID 

Rosane Teresinha Jahnke Vailatti, foi aprovada por unanimidade. Logo após foi apresentada 

a Moção CD 002-2010/2011, onde o Governador do Distrito LD-4, CL José Sbicigo, no uso 

de suas atribuições estatutárias e regimentais, propôs apoio formal a pré-candidatura do CL 

PDG Douglas de Mendonça Thompson à Presidente do Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo LD. Considerando o pré-lançamento da candidatura do Governador do 

Distrito LD-4, ano Leonístico 2002/2003, CL PDG Douglas de Mendonça Thompson, ao 

cargo de Presidente do CG do DMLD de Lions Internacional, cuja notícia ecoou de bom 

grado e com grande entusiasmo na comunidade Leonistica de nosso Distrito, em nosso 

estado e sem dúvida no Brasil; considerando a relevância de sua prestação de serviços 

humanitários já devidamente Comprovado pelo Leonísmo Internacional e, de modo 

especial, pelo Distrito LD-4, partindo de sua comunidade local, Uruguaiana, como exemplo 

de humanidade e dedicação extremosa a causa que necessitam de atividades voluntárias que 

possam melhorar a vida das pessoas e do local onde vivem, dentre outros serviços; 

considerando sua projeção dentro do Distrito LD-4 com incontáveis manifestações de apoio 

e aplausos por suas interferências marcantes junto a seus pares, elevando, sobremaneira, o 

conceito positivo do Leonísmo de nosso Distrito frente ao Múltiplo LD; considerando que o 

Distrito LD-4, por sua força Leonística, já está a merecer a Presidência de nosso Distrito 

Múltiplo, com o mesmo brilhantismo e tenacidade do nosso grande e saudoso líder, CL 

Amauri da Luz; considerando que o CL PDG Douglas de Mendonça Thompson tem 

demonstrado em toda a sua vida Leonistica, amor, garra e desprendimento ao movimento 

cuja missão é servir e tem dado demonstração inequívoca de inconteste líder nas missões 

que lhe são conferidas. A moção de apoio a pré-candidatura do CL VCC Douglas de 

Mendonça Thompson como Presidente do Distrito Múltiplo LD, foi aprovada por 

unanimidade. O CL PCC Paulo Pimpão Silva, fez uso da palavra para solicitar ao 

Governador, CL José Sbicigo, que os resultados das votações, sejam encaminhados a todos 

os presidentes dos Distritos do Múltiplo, que fizeram as indicações. A terceira comissão a 

ser chamada foi a de Estatutos e Regulamentos. O CL PDG Odilo teceu cumprimentos ao 

Governador José Sbicigo por ter instituído atas possibilitando o registro dos trabalhos 

desenvolvidos pelas comissões técnicas. Não foi apresentada nenhuma alteração pela 

comissão. A quarta comissão a apresentar seus trabalhos foi a de Indicação. O CL 

Adalberto, presidente da comissão, alertou aos candidatos que observem as exigências do 

regulamento, onde consta que os candidatos a primeiro e segundo vice-governador têm que 

apresentarem seus currículos completos com as devidas atualizações. Logo após foi lida a 

ata com as indicações dos seguintes candidatos a assumirem cargos diretivos no Distrito 

LD-4 no AL 2011/2012: CaL Helena Patschkowski Mohr, candidata ao cargo de 2º Vice-

Governador, AL 2011/2012; CL Iraci Antonio Dani, candidato ao cargo de 1º Vice-

Governador, AL 2011/2012; CL Eugênio Schoffen, candidato ao cargo de Governador do 

Distrito LD-4, AL 2011/2012. Os candidatos foram considerados aptos pela comissão, com 

observância ao CL Iraci Antonio Dani que deverá apresentar no prazo estipulado de dez 

dias, documentos necessários para atualização de seu currículo. Os candidatos foram 

aprovados pelo Conselho Distrital. A quinta comissão a ser chamada para apresentar seus 

trabalhos, foi a de Convenções. Apenas o Lions Clube de São Borja, através de Carta 



Compromisso, se propôs a sediar a 50º Convenção do Distrito LD-4, em abril de 2012, 

coincidindo com as comemorações dos cinqüenta anos de fundação do clube. O Governador 

solicitou que clubes se apresentassem como candidatos a sediar a 51ª Convenção do Distrito 

LD-4 em, 2013. Dando seguimento, o CL Lena, Presidente da comissão de Eleição, após 

receber da Comissão de Indicação a nominata dos candidatos, solicitou que os mesmos 

apresentassem seus currículos para o aval dos convencionais. Logo após solicitou aos 

delegados credenciados a procederem suas votações, através de voto secreto, iniciando 

pelos delegados natos. No aguardo do resultado da eleição, o CL José Sbicigo, Governador 

do Distrito LD-4, tendo em vista que nenhum clube manifestou interesse em sediar a 51ª 

Convenção, solicitou que fosse indicada uma cidade para sediar a convenção. Os Lions 

Clubes de Santa Maria assumiram o compromisso de sediar a 51ª Convenção do Distrito 

LD-4, em 2013. O CL Jorge Claudimir Prestes Lopes, Coordenador de Gabinete, fez uso da 

palavra para comentar sobre a realização do 1º Instituto de Liderança do Distrito LD-4, cujo 

Seminário Leonístico acontecerá nos dias 11 e 12 de junho do corrente ano, na cidade de 

São Miguel das Missões. Solicitou aos futuros dirigentes dos clubes do Distrito que 

providenciassem em suas inscrições até o dia vinte de maio próximo. O CL Euzébio de 

Vargas Neto, Assessor do Acervo, Arquivos e Documentos da Sede Fixa do LD-4, 

apresentou o trabalho de digitalização que está sendo realizado com os documentos que 

contam a história dos Clubes do LD-4. Logo após o CL PDG Luiz José Lena, Presidente da 

Comissão de Eleição, deu conhecimento do pleito: foram eleitos os seguintes candidatos: 

Para o cargo de Governador do Distrito LD-4, AL 2011/2012, CL Eugênio Schoffen, que 

obteve 56 votos “sim”, 2 votos “não” e 1 voto em branco. Total 59 votos. Para o cargo de 

Primeiro Vice-Governador do Distrito LD-4, AL 2011/2012, CL Iraci Antonio Dani, que 

obteve 56 votos “sim” e 3 votos “não”. Total 59 votos. Para o cargo de 2º Vice Governador 

do Distrito LD-4, CaL Helena Patschkowski Mohr, que obteve 46 votos “sim”, 9 votos 

“não”, 4 votos em branco. Total 59 votos. Registrou-se, como de praxe, uma grande 

manifestação da platéia, cumprimentando seus representantes eleitos. Encerrando os 

trabalhos os candidatos fizeram uso da palavra para prestar os devidos agradecimentos ao 

apoio recebido. O futuro Governador, CL Eugênio Schoffen, com satisfação e alegria, 

anunciou que em 16/07/2011, na cidade de Cerro Largo-RS, acontecerá a 1ª RCD do 

Distrito LD-4, AL 2011/2012 e posse de seu gabinete. Nada mais havendo a tratar o CL 

José Sbicigo, Governador do Distrito LD-4, AL 2010/2011, convidou a todos para 

participarem, nessa noite, do Jantar Baile do Governador, e do Churrasco de Encerramento, 

no domingo, ao meio dia, ambos na sede do Lions Clube de Uruguaiana Três Fronteiras. 

Declarou encerrada a Convenção do Distrito LD-4 de Lions Internacional, às 18he15min. 

Para constar, eu, CaL Luciane da Cunha Lopes, Secretária do Distrito LD-4, lavrei a 

presente ata que após lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo CL Governador José 

Sbicigo. 
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