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4ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL 2 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezoito foi sediada a quarta Reunião do 3 

Gabinete Distrital às vinte horas, na cidade de Porto Xavier, tendo como anfitrião o LC 4 

de Porto Xavier, no Auditório do Instituto Estadual de Educação Francisco Xavier. O 5 

movimento Leonístico iniciado com Melvin Jones, em 1917. Servir é o nosso comando 6 

internacional o qual foi incorporado ao lema do Governador Domingo Plínio Klein Nós 7 

Servimos ontem, hoje e sempre. Nesse contexto, foi aberta e instalada a 4ª RGD de 8 

Lions Internacional. A formação da mesa diretiva foi composta pelo conforme 9 

comunicado do Mestre de Cerimônia CL Flávio Luiz Nagel com a composição 10 

aclamada pela presença do Governador do Distrito LD-4, Domingos Plínio Klein e sua 11 

esposa CaL Marli Vogado recebendo as autoridades Lonísticas, Leoística e Civis. CC 12 

Luiz Roberto Gobbi Presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD 13 

(Região Sul), Lions Clube Carazinho e sua esposa IPDG Maria de Lourdes Schardong 14 

Gobbi, IPDG Sérgio Luiz Dal Piva Ex Governador Imediato AL 2016/2017, PDG 15 

Eugênio Schoffen Presidente da AGDL do Distrito LD-4, 1º Vice Governador eleito 16 

Ingo Veit, 2º Vice Governador eleito Breno Ferigollo, CL Lino Peltzold Pauli Diretor 17 

Geral da 56ª Convenção LD-4 representando a cidade anfitriã de Porto Xavier e LEO 18 

Nicolas Deobald Presidente do LEO Clube Porto Xavier, bem como o anúncio da 19 

presença dos PDGs. Os CCLL escutaram a invocação a Deus, em agradecimento ao 20 

momento de gratidão e momentos marcantes em prol da comunidade, a mensagem do 21 

Governador foi de agradecimento à presença de todos e comentou que jamais sonharia 22 

que um dia estaria sediando o evento mais grandioso do Distrito LD-4 exercendo seu 23 

mandato como Governador sediando uma Convenção na cidade em que nasceu. Os 24 

CCLL entoaram o Hino da Bandeira, o CL Lino Pauli Diretor Geral da 56ª Convenção 25 

LD-4, agradeceu a oportunidade de Porto Xavier sediar o maior momento do Ano 26 

Leonístico do Distrito LD-4, um evento tão grandioso, da honra de tê-los na Convenção 27 

e solicitou a compreensão de possíveis falhas que possam ocorrer na organização e 28 

durante o evento e principalmente, reforçou a participação dos CCLL ao evento da 29 

Convenção e do jantar e do baile do Governador. A secretária distrital CaL Luci 30 

Giaretta Stefanello destacou os informes de secretaria, e solicitou ao Governador para 31 

que perguntasse a plenária a necessidade de ler a ata da 3ª RGD e 3º Fórum da Família 32 

realizados em 10 de março de 2018 em Santana do Livramento já encaminhada a todos 33 

os CCLL via e-mail, e solicitou ao Governador para que colocasse em discussão, 34 

apreciação e votação a referida ata, sem manifestação, sendo esta aprovada. O 35 

tesoureiro distrital CL Nilton Antônio Bedin, passou os informes da tesouraria, que as 36 

contas do AL 2017/2018 encontram-se praticamente em dia, que as despesas 37 

decorrentes da Governadoria com Presidentes de Região e Divisão também estão 38 

quitadas, destacou os valores da taxa distrital com apenas cinco clubes para quitar e três 39 



40 
clubes com pendência nas taxas de Lions Internacional, colocou-se à disposição para 41 

quaisquer questionamentos. O IPDG Sérgio Luiz Dal Piva fez o uso da palavra e 42 

desejou a todos que participem efetivamente da Convenção q a participação de cada 43 

CCLL é significativa ao Distrito. O Presidente da AGDL CL PDG Eugênio Schoffen 44 

falou sobre a novidade da 4ª RGD ser na véspera da Convenção. Na qualidade de 45 

Presidente da AGDL colocou aos presentes que na 3ª RGD foi passado todos os 46 

assuntos importantes e por isso não ocorreu a reunião da AGDL para discutir o futuro 47 

do Distrito. Falou sobre praticar cada vez mais o leonísmo, e apoiar o nosso 48 

Governador, Nós servimos ontem, hoje e sempre. O 2º VDGe Breno Ferigollo saudou a 49 

todos e frisou sobre o ciclo que se encerra e o novo ciclo que se inicia para o centro 50 

máximo da Convenção, falou sobre a parceria entre Lions e Leos e da dedicação das 51 

causas de Lions. O 1º Vice Governador eleito Ingo Veit saudou cada um dos CCLL e 52 

explanou sobre a organização do AL 2018/2019 que está sendo preparado com muito 53 

carinho, respeito, num modelo codificado e com o compromisso de fazer um AL 54 

conforme vem sendo realizado nesses últimos anos e convidou a todos a participarem 55 

ativamente da Convenção. A CaL Iara Fortes do Lions Clube Santo Ângelo Centro, 56 

representando o LC Santo Ângelo Centro, Santo Ângelo Tiarajú e Santo Ângelo 57 

Universitário explanou sobre o Projeto execução e conclusão de Santo Ângelo, com 58 

inauguração em data de 6 de abril de 2018, em Santo Ângelo. Hospital este, com 180m² 59 

acolhendo os municípios que compõem a região, recebendo cinco mil pessoas mês , 60 

concluído em aproximadamente cinco meses. Agradeceu ao IPDG Sérgio Luiz Dal Piva 61 

e a CaL Janete Schoffen Coordenadora de LCIF para o Distrito LD-4, a nível de clubes, 62 

agradeceu ao PDG Leonesildo Berte, que foi o maior incentivador deste projeto, ao CL 63 

Fermino Zuculotto Batista do LC Santo Ângelo Tiarajú que formalizou por escrito o 64 

projeto que foi executado. Projeto de revitalização, humanização, acessibilidade em 65 

ambiência de Santo Ângelo, hospital este que necessitava de muitas reformas. Com 66 

futura divulgação no Jornal Bom dia Rio Grande entre outros meios de comunicação, 67 

mostrou em slides todos os passos desde a solenidade de abertura, modificações e  68 

supervisão. O CC Luiz Roberto Gobbi Presidente do Conselho de Governadores do 69 

Distrito Múltiplo LD no uso da palavra fez menção da 1ª Sede do Distrito LD-4, 70 

destacou que a Fundação é uma ferramenta extraordinária para manter a colaboração 71 

humana, explanou sobre a humanização, o espírito de voluntariado, e destacou que o 72 

Distrito LD-4 é um Distrito que sabe buscar recursos, exemplificou na Obra de Sistema 73 

de Saúde no Hospital de Santo Ângelo conforme explanação da CaL Iara Fortes, 74 

trazendo em sua mensagem a clareza das doações, da importância dos pagamentos das 75 

taxas distritais e internacionais e terminou sua fala com o destaque ao recebimento de 76 

mais de um milhão de dólares que o DMLD recebeu, ainda que sejamos a região mais 77 

rica do Brasil frente a tantas outras regiões que necessitam de recursos, ou que possuem 78 

recursos mais precários. O Governador Domingos Plínio Klein deixou uma mensagem 79 



80 
de fomentar a paz e elevar o trabalho voluntariado encerrando a 4ª RDG com a Oração 81 

pelo Brasil e uma homenagem ao Pavilhão Nacional com uma salva de palmas pelo 82 

sucesso da Reunião. 83 

56ª CONVENÇÃO DISTRITAL 84 

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e dezoito foi sediada a 56ª Convenção 85 

Distrital às oito horas e quarenta e cinco minutos, tendo como anfitrião o LC de Porto 86 

Xavier, na cidade de Porto Xavier no Auditório do Instituto Estadual de Educação 87 

Francisco Xavier. A composição da mesa diretiva constituída pelo Mestre de Cerimônia 88 

CL Flávio Luiz Nagel, o qual convidou o Governador do Distrito LD-4 Domingos 89 

Plínio Klein e sua esposa CaL Marli Vogado a receber as autoridades, dirigentes 90 

leonísticos e leoíticos a seguir nominados. CC Luiz Roberto Gobbi Presidente do 91 

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD (Região Sul), Lions Clube 92 

Carazinho e sua esposa IPDG Maria de Lourdes Schardong Gobbi, IPDG Sérgio Luiz 93 

Dal Piva Ex Governador Imediato AL 2016/2017, Exmo Sr. Prefeito Municipal de 94 

Porto Xavier CL Vilmar Kaiser, PDG Eugênio Schoffen Presidente da AGDL do 95 

Distrito LD-4, 1º Vice Governador eleito Ingo Veit , 2º Vice Governador eleito Breno 96 

Ferigollo, CL Lino Peltzold Pauli Diretor Geral da 56ª Convenção LD-4, CaL Dione 97 

Kowalski Presidente do LC Porto Xavier , CLEO Ricardo Böhm Presidente LEO do 98 

Distrito LD-4 e o Patrono da Convenção Odilo Zimmermann, estendeu a mesa principal 99 

aos PDGs presentes, ao Gabinete Distrital, Presidentes da Regiões e Divisões e aos 100 

demais convidados. A PDG Nélida Rosa Zorzan da Luz realizou a Invocação a Deus 101 

pela grandeza da Pátria e a Paz entre as pessoas que caminhemos guiados pelo amor, 102 

com o potencial da vida e do bem servir. O Governador Domingos Plínio Klein, 103 

declarou aberta e instalada a 56ª Convenção do Distrito LD-4 de Lions Internacional, na 104 

cidade de Porto Xavier. Foi anunciado a entrada das bandeiras dos municípios que 105 

compõem o Distrito LD-4 e os estandartes dos Clubes de Lions presentes. O CL Nilton 106 

Antonio Bedin, conduziu a Bandeira do Lions até o lugar a ela destinado sob o Hino do 107 

Lions, a Bandeira de Porto Xavier foi conduzida pelo Vice Prefeito de Porto Xavier CL 108 

Gilberto Domingos Menin sob o Hino de Porto Xavier. O nosso Estado do Rio Grande 109 

do Sul também está presente, Sua Bandeira adentra este recinto conduzida pelo 110 



111 
comandante do Pelotão da Brigada Militar de Porto Xavier, CL Miguel Garcia sob Hino 112 

Riograndense. Nossa Pátria. Nossa Bandeira! Nenhuma outra expressão é necessária 113 

para demonstrar nosso patriotismo. A Bandeira do Brasil foi trazida pelo Policial Civil 114 

CL Clóvis Kowalski. Todos em posição de respeito e reverência entoaram o Hino 115 

Nacional coordenados pela Banda e Coral Municipal. O PDG Vitor Liberal Damião, do 116 

LC de Porto Xavier, procedeu à saudação à Bandeira Nacional. O CL Luiz Carlos Pauli 117 

do LC Porto Xavier procedeu à homenagem póstuma aos Companheiros Leão, 118 

Companheiras Leão e Domadoras que deixaram o AL 2017-2018. A CaL Dione 119 

Kowalski, Presidente do LC Porto Xavier, realizou a saudação aos presentes, com a 120 

mensagem sobre os três sentimento que mesclam a emoção, sendo estes o “amor” que 121 

nos move, a “alegria” de receber a todos e o maior sentimento de todos a “gratidão” 122 

pela oportunidade de realizar este evento dando o melhor do LC de Porto Xavier. O CL 123 

Lino Paetzold Pauli Diretor Geral da 56ª Convenção, deixou sua mensagem e avisos, 124 

agradeceu em seu nome e de sua DM Anêmia a confiança de sua assessoria neste AL, 125 

agradeceu pela amizade e companheirismo dos CCLL do Distrito LD-4, explicou como 126 

serão recebidos para o almoço e  ao jantar baile. O IPDG Sérgio Luiz Dal Piva, em sua 127 

mensagem falou das responsabilidades dos destinos do próximo AL, e em praticar o 128 

leonismo com bastante alegria hoje e sempre. O PDG Eugênio Schoffen, presidente da 129 

ADGL do Distrito LD-4, no uso da palavra destacou os objetivos para o AL, falou das 130 

duas proposições da AGDL a ser aprovada, destacou a importância do AL no Lions, 131 

pelo caminho, dedicação que transformaram o local aprazível à Convenção, o amor pelo 132 

Leonísmo existente em Porto Xavier e encerrou falando sobre à justa homenagem do 133 

Patrono CL Odilo Zimmermann, o qual tem feito histórico no leonísmo e destacou que 134 

estamos prontos para fazer uma grande convenção. O CLEO Ricardo Böhm presidente 135 

do Distrito LEO LD-4, em seu pronunciamento deixou a mensagem  para amar mais o 136 

movimento e o trabalho dos LEO. E que vale a pena estar em todos os eventos pois isto 137 

é aprendizado. Hoje a expectativa é de 550 CCLL LEOS, em 22 cidades com Leo 138 

Clube, o LEO depende muito do Lions em orientação, crescimento, realização de 139 

atividades e trabalho em campanhas da mesma causa e convidou a participarem da 140 

Conferência nos dias 5 e 6 de maio de 2018. O CL 2º 2º VDG Breno Ferigollo, falou 141 



142 
sobre a honra de estar como 2º Vice Governador em Porto Xavier e da felicidade de 143 

estar na Convenção, relembrou que na 4ª RGD falaram sobre término e renovação dos 144 

ciclos, ano de conquistas, trabalhos de clubes em cada cidade, do quanto é bom ser 145 

Lions, agradeceu a CaL Karoline, valorizando o apoio da esposa, a jaula de Frederico 146 

Westphalen, Seberi Centenário e a cada um dos CCLL. Agradeceu pelo Lions Clube 147 

existir e parabenizou a honestidade e o legado da liderança do Governador atual e o 148 

quanto é desafiador ser Governador do Distrito, agradeceu ao 1º VDG Ingo que ajudou 149 

a mudar o rumo da sua vida e representar um AL de conquistas, agradeceu também ao 150 

CC Gobbi “obrigada por estar em nossa Convenção e juntos vamos mais longe” e 151 

complementou que o Lions somos todos nós! Em sua oratória o CL Ingo Veit, 1º Vice-152 

Governador do Distrito LD-4 destacou que está se preparando com muito esforço, 153 

preparação e carinho e fazer nesse próximo AL um AL vibrante e cheio de serviço com 154 

uma base de companheirismo para colher excelentes resultados. Com a palavra o Exmo. 155 

Sr. Vilmar Kaiser Prefeito Municipal de Porto Xavier, explanou sobre o sonho de Porto 156 

Xavier sobre a realidade de concretização da Ponte Internacional ser uma iminência de 157 

ligação física entre os dois países. Comentou sobre a conquista do recurso no valor de 158 

81 milhões de reais aprovados pela bancada de Deputados Federais, incluído no 159 

orçamento da União para o ano de 2018 e o tão esperado Free Shoping o qual embasará 160 

a economia da cidade de Porto Xavier. O Governador entregou o PIN ao Sr. Prefeito, 161 

como demonstração do agradecimento pela especial atenção dispensada a este evento. 162 

encerrando-se a parte formal da abertura da 56ª Convenção do Distrito LD-4 o DG 163 

entregou um mimo ao Presidente da Câmara de Porto Xavier. O MC solicitou ao CL 164 

Governador que ponha em apreciação e votação o Regimento Interno da 56ª Convenção 165 

que circulou por e-mail e consta no impresso que está nas pastas entregues na inscrição 166 

e desde logo, sugiro que consulte o plenário sobre a dispensa da leitura, considerando a 167 

ampla divulgação do mesmo. O DG consultou a plenária sobre a dispensa da leitura do 168 

regimento, colocou em apreciação o regimento e em votação. Não havendo nenhuma 169 

manifestação, sendo este aprovado. Convido a CaL Luci Giaretta Stefanello  Secretária 170 

do Distrito LD-4 para que proceda a leitura das Portarias, chamada e instalação das 171 

Comissões Técnicas, bem como designação do locais de funcionamento. Portaria 05 172 



173 
nomeia para comporem as normas técnicas os seguintes CCLL e CCaLL Comissões de 174 

Moções: PDG José Sbicigo (presidente) LC Uruguaiana Três Fronteiras, CL Vanderlei 175 

Henchen - LC Santa Rosa, PDG Luiz José Lena - LC Três de Maio. Comissão de 176 

Estatutos e Regulamentos PDG Eugênio Shoffen (Presidente) – LC Cerro Largo, CL 177 

Luis Pedro Telles Severo – LC Santana do Livramento, CL Cássio Flávio de Almeida – 178 

LC São Gabriel Plácido de Castro – Suplente: Luiz Tadeu Ribeiro – LC Santa Maria 179 

Centro. Comissão de Credenciais PDG Carlos Ronei Freitas de Almeida (Presidente), 180 

CaL Inês Copetti Cassol – LC Ijuí, CaL Thaís Bomdarenko Padilha – LC Santa Maria 181 

Medianeira, CL Gabriel Mallmann Noschang. Suplente Marli Bochi – LC Agudo. 182 

Comissão de Indicações PDG Nélida Rosa Zorzan da Luz (Presidente) – LC Porto 183 

Xavier, CaL Janete Flores Schoffen – LC Cerro Largo, CL João Alberto Cassol – LC 184 

Ijuí, CaL Tânia Mara Pacheco Gomes – LC Alegrete Ibirapuitã, Comissão de Eleições 185 

PDG Helena Mohr(Presidente) – LC Uruguaiana Três Fronteiras, PDG José Dalberon 186 

Fortes Nunes – LC Santiago Centro, CL Cassiano Dal Bem – LC Iraí, CL Manoel 187 

Antonio Palmeiro – LC São Vicente do Sul. Comissão de Convenção CL Robertinho 188 

Meneghetti (Presidente), LC Santa Maria Camobi, PDG Iraci Antonio Dani – LC Santa 189 

Maria Camobi, CL Hermes Bressan – LC Santa Maria Itararé. Comissão Prestação 190 

Contas Subsídio referente ao Subsídio 15651, referente ao LC Santa Maria Centro, LC 191 

Santa Maria Camobi, LC Santa Maria Dores, LC Santa Maria Medianeira e LC Santa 192 

Maria Itararé, Portaria 06 - 2017/2018 Domingos Plínio Klein, Governador Do Distrito 193 

LD-4, Ano Leonístico 2017/2018, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 194 

NOMEIA, para Integrarem à Comissão de Avaliação de Prestação de Contas do 195 

Subsídio 15651 LTD LD-4, os seguintes CCLL: CL Vanderlei Henchen – LC Santa 196 

Rosa, CL Hermes Neves Brum – São Francisco de Assis e CL Edevir Weber – Santa 197 

Rosa. O CL Jacinto Jairo Viana, associado fundador do LC Porto Xavier, mas 198 

atualmente associado do LC Panambi a fazer a leitura do currículo do patrono desta 56ª 199 

Convenção do Distrito LD-4, PDG Odilo Zimmerman, e com a palavra o PDG Odilo 200 

Zimmermann que emocionado agradece distintamente a todos e a seu LC Panambi 201 

jovens e atuantes, comentou que sua vida pessoal se confunde com a vida leonística, 202 

agradeceu a homenagem pelo enorme coração daqueles que o decidiram, 1960 quando 203 



204 
fundou seu clube viveu e vive o amor pelo Lions, onde o leonímo é uma grande família, 205 

absorveu os sábios ensinamentos de Melvin Jones, destacou o maior apoio por seus 206 

inegáveis méritos, CaL Maria Edite esposa (in memorian) e seus três filhos, agradeceu 207 

pela família tão amada e pediu para que Deus abenções a todos. O Diretor da 208 

Convenção CL Lino Paetzold Pauli foi convidado a fazer a entrega de um mimo ao 209 

Patrono desta 56ª Convenção e o Governador e a PDG Nélida, entregaram o Pin do 210 

Presidente Naresh Aggarwal. O PDG Luiz José Lena e o PDG Sbicigo fizeram uso da 211 

palavra saudando a todos e leu a mensagem do PCC Douglas de Mendonça Thompson  212 

solicitando para que seja lavrada em ata à Governadoria sobre o apoio irrestrito à PID 213 

ROsane Teresinha Jahnke que foi Presidente do Lions Clube Jaraguá do Sul, Foi 214 

Governadora do Distrito LD-5 2000-2001, Presidente do Conselho de Governadores 215 

DMLD 2004-2005 e candidata preparada entre outros atributos em seu curriculum, o 216 

DG conclamou a todos para o Distrito LD4 e solicitou aos CCLL em votação o apoio da 217 

CaL PID Rosane a Presidência de Lions Internacional, sendo aprovada por unanimidade 218 

a solicitação. A Cal PDG Nélida Zorzan, motivada pela solidariedade pronunciou-se 219 

como Assessora para Preservação e Conscientização em Prol da Visão e destacou que 220 

no Segundo ano consecutivo de sua assessoria de visão foi batido o recorde de exames, 221 

em 2017 treze mil exames em crianças e em 2018 um número parcial de dezoito mil 222 

oitocentos e vinte e sete exames, cento e noventa e nove encaminhamentos a 223 

profissionais, cento e vinte e cinco pares de óculos doados e três cirurgias patrocinadas 224 

pelo Lions, o Governador entregou o PIN do Presidente Naresch a PDG Nélida em 225 

agradecimento em nome do Distrito LD-4. O IPDG Dal Piva para fazer a leitura do 226 

currículo do CC Gobbi, feito este, o Presidente do Conselho de Governadores do 227 

DMLD CC Luiz Roberto Gobbi, palestrou como orador oficial da 56ª Convenção, 228 

Solicitou o apoio concreto a CaL PID Rosane, a nível de clube, distrito e organização. 229 

Falou sobre o aplicativo Mylion, nos adaptar aos novos tempos, aprimorar o valor de 230 

associação e conquistar novos associados, preparamos as novas gerações, admitiu sobre 231 

as perdas de associados, pela qualidade dos que entram para aumento do quadro social, 232 

Lions pede que tenhamos o máximo de cuidados e ensinar o que é Lions e que conheça 233 

essa paixão leonística. Transmitir conhecimentos sobre as metas de Lions Internacional, 234 



235 
doações a LCIF, destacar o meio ambiente, a incidência de Câncer pediátrico, ajudando 236 

com recursos, a entidades que cuidam das crianças, a diabetes como novo enfoque de 237 

problema global, a Fundação LCIF possui papel muito importante auxílio tão relevante 238 

como este, mostrar o movimento, como fazer, como estruturar esse novo pensamento de 239 

estrutura de clube. Momento de entrega de um mimo ao Orador Oficial desta 56ª 240 

Convenção, CC Luiz Roberto Gobbi, o qual também retribuiu com um mimo ao casal 241 

Governador. O Governador declarou encerrada esta Sessão Solene de Instalação da 56ª 242 

Convenção do Distrito LD 4 – Al 2017/2018 com retorno às 13h30min. Declarou aberta 243 

a 2ª Sessão Plenária da 56ª Convenção do Distrito LD-4. O MC CL Flavio Luiz Nagel, 244 

deu continuidade dos trabalhos, convidou o Sr. Eduardo Rosa, palestrante da 56ª 245 

Convenção, para palestrar sobre o tema GESTÃO DE EMOÇÕES Inteligência 246 

Emocional – Emoção e Vício Emocional e Redes Neurais, Eneagrama e suas 247 

contribuições, destacou o 3º e 5º princípio de Lions, Criar e fomentar as lideranças e as 248 

relações entre os povos. 1º Competência Emocional da Persistência que traz um traço de 249 

determinação, tenacidade que dá o vício emocional da raiva quando existe o vício 250 

emocional indignação, de querer ser melhor, diminuindo a capacidade de perdoar.  2ª 251 

Competência Sentir-se Capaz – Auto-estima elevada, invariavelmente uma resiliência 252 

muito grande – vício emocional do orgulho com dificuldade de pedir ajuda, 3ª 253 

Competência-Adequação postura alinhada porém com o vício da vaidade, ninguém 254 

pode ser melhor que ele. 4ª Competência – Introversão, mas extremamente competente, 255 

olhar diferente, forma própria, detalhista vício emocional da inveja In –é dentro e Veja - 256 

é ver, Olhar para dentro, dramático. 5ª Competência – Desidentificação dificuldade de 257 

relação com pessoas, perfil de nerdi, visão macro, vício emocional da ilusão. 6º 258 

Competência – Prudência movimento de grupo forte, defende todo mundo – vício do 259 

medo, pressão. 7ª Competência Criatividade - curiosidade, vício necessidades de novos 260 

estímulos. 8ª Competência Ímpeto resgate, força, dominância e intimidação vício 261 

emocional – luxúria. 9ª Competência – Tolerância Harmonia e meditação, indolência, 262 

tolerância, olhar para si, palestra ministrada com excelência, ética e profissionalismo. 263 

Ao término da oratória o Governador, entregou um mimo ao palestrante. O Governador 264 

convidou as lideranças leonísiticas, leoísticas e autoridades civis para recomposição da 265 



266 
mesa diretora. Thaís Bondarenko Padilha Presidente da Fundação Lions Moacir Ramos 267 

Martins, falou sobre o espaço 2017, sobre a prestação de contas referente a Fundação, 268 

com um balanço patrimonial de R$ 27.251,89 atendimentos junto ao retinógrafo da 269 

Oftalmo Clínica a qual transferiu de endereço para rua Tuiuti, solicitando a aprovação 270 

das contas da Fundação. Foi dado a palavra a CaL Luci Giaretta Stefanello secretária 271 

distrital para realizar a chamada dos delegados credenciados para início dos trabalhos. 272 

Para apresentar o relatório da Comissão de Estatutos e Regulamentos Leitura da ata 273 

foi realizada pelo CL Luis Pedro Teles Severo. Aos vinte e um dias do mês de abril de 274 

dois mil e dezoito em Porto Xavier, por ocasião da 56 ª Convenção do Distrito LD-4 às 275 

11h40 min. nomeada através da Portaria número cinco “Não foi apresentado nenhuma 276 

proposição dentro do prazo legal estatutário dando por encerrado os trabalhos lavrada e 277 

assinada pelos responsáveis nominados em portaria já mencionados acima. O DG 278 

colocou em apreciação e votação o relatório da ata de Estatutos e Regulamentos. Sendo 279 

esta aprovada. A Comissão de Moções o CL PDG Lena realizou a leitura da ata aos 280 

vinte e um dias do mês de abril de dois mil e dezoito, na sala 16 no Instituto de 281 

Educação São Francisco Xavier nomeados pela portaria número cinco, a Comissão 282 

recebeu três proposições, Moção número um, o LC de Cerro Largo versa sobre o 283 

orçamento e análise de distribuição dos resultados. A comissão analisou a moção e 284 

sugeriu alteração nos seguintes termos do art. 1º a comissão de finança será analisada e 285 

constituída por três membros da AGDL4 juntamente com o clube anfitrião 286 

permanecendo os Art  2º e 3º inalterados recomendamos a proposição com as seguintes 287 

ressalvas, A Comissão de Moções do Distrito LD-4 por seu Presidente PDG Eugênio 288 

Schoffen e Lions Cerro Largo por seu Presidente Cesar Alberto Rutz, vem 289 

respeitosamente apresentar a seguinte moção Art. 1º A comissão de finanças do Distrito 290 

LD-4 fica incumbida de fixar os valores das inscrições dos eventos distrital, convenção 291 

distrital, reunião de gabinete distrital e fórum da família, tendo como base o orçamento 292 

financeiro, e as propostas de cardápio a ser apresentadas pelo clube anfitrião norteando 293 

sua decisão na qualidade do evento e a não necessidade excessiva dos Lions Clubes do 294 

Distrito. Art. 2º o LC anfitrião deverá apresentar para comissão de finanças em trinta 295 

dias o balanço financeiro junto com as cópias das notas e documentos para análise e 296 



297 
exarar o seu parecer favorável e entregue ao tesoureiro e ao governador, caso contendo 298 

alterações ou reprovada ressalva deverá ser apresentada na 1º RGD para ser colocada 299 

em apreciação e votação. Art. 3º O LC anfitrião depositará na conta indicada pelo 300 

tesoureiro do Distrito 40% dos resultados financeiros obtidos no evento, ficando 60% 301 

para o clube anfitrião. Art. 4º Essa moção entra em vigor no início do Ano Leonístico 302 

2018/2019. Cerro Largo 06 de abril de 2018. O Governador colocou em apreciação e 303 

votação essa moção apresentada pelo LC de Cerro Largo, devido questionamentos da 304 

plenária o Governador convocou o CL PDG Eugênio Schoffen Presidente da AGDL 305 

para fazer sua manifestação, sendo exposto que hoje os clubes tem valor livre 306 

estipulados para o LC anfitrião em relação ao valor que é cobrado e entende-se que os 307 

valores às vezes acabam prejudicando a presença de alguns CCLL pelo custos 308 

financeiros. A proposta da AGDL é que se faça uma reunião com o clube anfitrião para 309 

que seja apresentada a proposta com orçamento do evento, estabelecendo o valor da 310 

inscrição. A módica dentro dos clubes com consciência que há aluguel para o evento e 311 

em cidades menores sem custo de aluguel, as variáveis de cada clube. Segundo, cada 312 

evento distrital tem que ter a prestação de contas dos eventos, hoje o clube realiza o 313 

evento distrital e o Governador nem fica sabendo se houve ou não lucro, fica uma coisa 314 

interna do clube. Como é evento distrital, o Distrito tem que ganhar, ficando a pergunta: 315 

Por que só o clube ganha? Quando o resultado é positivo fica certo e quando é negativo 316 

o distrito tem que pagar. A proposta é repartir o resultado negativo e positivo. O 317 

Presidente da AGDL também expôs aos CCL que façam uma proposta, é uma 318 

proposição, a convenção é soberana se querem mudar os percentuais, ou extinguir a 319 

participação do Distrito, e esclareceu que esse é um entendimento da AGDL o Distrito 320 

ficar fora dos lucros dos eventos distritais. vários foram os questionamentos e ímpetos 321 

de esclarecimentos. O Governador colocou novamente essa moção do LC de Cerro 322 

Largo que fala de questões financeiras, a qual ficou em discordância, A AGDL 323 

novamente se manifestou que essa proposição já foi aprovada pela AGDL e fica em 324 

discordância ao que se propôs por isso não pode retirar a proposição aprovada pela 325 

AGDL, o objetivo buscado é evitar excessos. Vários foram as preocupações e 326 

questionamentos referente a referida moção a qual foi colocada novamente em votação 327 



328 
não sendo aprovada pela plenária. Moção nº 2 LC Cerro largo, dispõe sob a presença do 329 

primeiro vice governador em pelo menos uma Reunião do Conselho Consultivo do 330 

Distrito LD-4, a restituição 100% do valor do combustível gasto mediante notas fiscal. 331 

Referente aos artigos 3º e 4º ficam inalterados. A referida moção apresentada pela 332 

AGDL e LC de Cerro Largo descreve que o Presidente de Divisão deverá organizar as 333 

reuniões otimizando e possibilitando o deslocamento e despesas financeiras, bem como 334 

o Distrito LD-4 deverá ressarcir ao VDG hospedagem, combustível e alimentação. Esta 335 

moção entra em vigor no início do AL 2018/2019. Muitos questionamentos foram 336 

realizados, assim o PDG Eugênio esclareceu que as Reunião do Comitê Consultivo, 337 

uma reunião das três, com o objetivo valorização do Comitê Consultivo e aproximação 338 

do VDG conhecer os dirigentes atuais. Em relação as despesas, a comissão acha que a 339 

obrigação é do Distrito e que não se pode colocar ônus onde não deverá ter ônus. Os 340 

CCLL manifestaram-se ativamente com vários questionamentos O Governador colocou 341 

em apreciação este relatório trazido pela moção. O tesoureiro não estava no momento 342 

para manifestar-se em relação a despesas e valores que a tesouraria tem em orçamento. 343 

Colocada em apreciação e votação a referida moção na forma original, o Distrito 344 

pagando todas as despesas do 1º VDG nas visitas, sendo esta aprovada na forma 345 

original. Moção número três versando sobre o Concurso de Eficiência Leonística, de 346 

acordo com o Estatuto nos art. 25 e 27 veta a nossa apreciação, portanto a comissão fica 347 

impossibilitada de manifestação, a proposta deverá chegar em até quinze dias de 348 

antecedência e como essa moção chegou hoje, fica impossibilitada de examinar esta 349 

moção. O Governador explicou que esta moção não será apreciada porque está fora do 350 

prazo regimental sem mais!. A Comissão de Credenciais manifestaram-se com a 351 

seguinte ata: Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e dezoito na sala treze no 352 

Instituto de Educação Francisco Xavier, com o presidente e os respectivos CCLL já 353 

nominados, na ocasião, foram credenciados 31 clubes, correspondendo a 101 delegados 354 

inscrito 14 delegados natos aptos a votar, totalizando 115 delegados com direito a votos. 355 

Ressaltou que foi repassado a Comissão de Convenção a relação de delegados aptos a 356 

votar na 56º Convenção do Distrito LD-4 Nada mais ser tratado. Ata colocada em 357 

apreciação e votação, sendo esta aprovada. A Comissão de Indicações teve como leitura 358 



359 
da ata nº 08, os componentes nomeados pelo Governador Domingo Plínio Klein 360 

conforme descrição nesta ata. Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e dezoito 361 

em Porto Xavier, foram analisados e conferidos os documentos conforme exigências 362 

estatutárias nos Arts.38 alíneas e art. 39, com parecer aptos com as seguintes descrições: 363 

A Governador do Distrito LD-4 o CL Ingo Veit/CaL Heloísa do LC de Três de Maio. 364 

Ao Cargo de 1º Vice Governador do Distrito o CL Breno Ferigollo/CaL Karolina do LC 365 

de Frederico Westphalen. Ao Cargo de 2º Vice Governador do Distrito foi eleito o CL 366 

Luiz Alberto Machado/CaL Ana Valéria do LC Santo Ângelo, nada mais a tratar 367 

lavraram e assinaram a referida Ata. O Governador colocou em apreciação e votação 368 

sendo aprovado a indicação dos nomes em ata. A Comissão de Convenções realizou a 369 

prestação do relatório em ata nº 8/2018 as 14h20min numa das sala do Instituto de 370 

Educação Francisco Xavier, a reunião para analisar a solicitação dos clubes para 371 

anfitrionar na ordem aqui destacadas a Convenção do Distrito LD-4. Foi ratificado a 372 

apresentação do LC Santa Rosa em anfitrionar a 57ª Convenção em 2019, também teve a 373 

concordância da comissão conforme o art.20 do Estatuto do Distrito a indicação por 374 

solicitação dos Clubes de Santa Maria a. serem anfitriões da 58ª Convenção em 2020 e 375 

o LC Santo Cristo a 59ª Convenção em abril de 2021, sendo todas aprovadas por esta 376 

comissão, nada mais a tratar lavrou-se a referida ata, assinada pelos respectivos 377 

responsáveis. O Governador colocou em apreciação e votação, o referido relatório, foi 378 

aprovado pela plenária. Neste momento apresentou seu relatório à Comissão designada 379 

a Prestação de Contas referente ao Subsídio de LCIF com relação a Obra em Santa 380 

Maria, pelos CCLL já qualificados em ata, A Ata de Prestação de Contas do Projeto de 381 

Ampliação e Reestruturação da Associação Leon Denis, Subsídio STD 15.651/LD-4, 382 

reuniram-se aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e dezoito, em Porto Xavier 383 

no Instituto de Educação Francisco Xavier, os membros compostos pela Portaria 384 

indicada. A comissão conversou com o executor do Projeto Robertinho Meneghetti e a 385 

comissão analisou, as notas, extratos bancários, recibos, documentos fiscais, e de 386 

compras necessários ao respectivo projeto. Obra de mais de R$ 600.000,00, realizada 387 

com muitas campanhas para angariar fundos obtendo assim, uma obra de primeiríssima 388 

qualidade. Governador colocou em apreciação e votação a referida ata, sendo este 389 



390 
relatório aprovado. Colocado em apreciação e votação a Prestação de Contas da 391 

Fundação Moacir Ramos, a qual foi passada por todos os delegados da Assembleia, 392 

lavrada em Ata a aprovação das referidas contas da Fundação. A CaL Karoline 393 

Ferigollo presidente do Lions Clube Frederico Westphalen realizou a apresentação do 394 

candidato CL Breno Ferigollo a 1º Vice-Governador do Distrito LD-4, Ano Leonístico 395 

2018-2019, o CL Adão Lago Pinto, presidente do Lions Clube Santo Ângelo 396 

Universitário realizou a apresentação do candidato CL Luiz Alberto Machado a 2º Vice-397 

Governador do Distrito LD-4, Ano Leonístico 2018-2019 e o PDG Luiz José Lena do 398 

Lions Clube Três de Maio, apresentou o candidato CL Ingo Veit a Governador do 399 

Distrito LD-4, Ano Leonístico 2018-2019. A Comissão de Eleições CaL PDG Helena 400 

Mohr, divulgou após a votação, a contagem dos votos lavrada em ata com a seguinte 401 

escrita: Aos vinte e um dias do Mês de abril de dois mil e dezoito em Porto Xavier, no 402 

Instituto de Educação Francisco Xavier, a comissão devidamente formada estava apta a 403 

receber o processo eleitoral com o seguinte resultado: CL Ingo Veit obteve a votação 404 

para Governador do Distrito LD-4 AL 2018/2019 em 102 votos sim e, 2 votos não. O 405 

CL Breno Ferigollo obteve para 1º Vice Governador do Distrito LD-4 a votação de 99 406 

votos sim, 1 não e 2 em branco. O CL Luis Alberto Machado obteve para 2º Vice 407 

Governador a votação de 95 votos sim, 3 votos não e 4 em branco. Absteram-se de 408 

votar, 13 delegados que não comparecem para eleição. Nada mais a tratar os respectivos 409 

CCLL assinaram a referida ata e entregaram ao Governador para que colocasse em 410 

apreciação e votação o referido relatório, sendo este relatório aprovado por 411 

unanimidade, sendo estes destacados, proclamados em seus respectivos cargos 412 

conforme eleição. A fala dos eleitos será realizado no jantar baile devido a hora. O MC 413 

encerrou seu trabalho devolvendo a insígnia que o identificou na função. O Governador 414 

declarou encerrada a 2ª sessão plenária da 56ª Convenção do Distrito LD-4, e agradeceu 415 

a todos os CCLL, ao Gabinete desta Governadoria, CaL Secretária Luci Giaretta 416 

Stefanello, ao Coordenador de Gabinete, CL Boanerges do Amaral Rolim ao Tesoureito 417 

CL Nilton Antonio Bedin ao Assessor de Protocolo e Praxes Leonísticas CL Flavio Luiz 418 

Nagel e à Secretária Executiva Alexsandra Gonçalves Fonseca, e a todos os  assessores 419 

do Distrito LD-4. Enfim, a todos que atuaram neste dia, abrilhentando desta forma a 56ª 420 



421 
Convenção do Distrito LD-4, nesta cidade de Porto Xavier. Realizada a Oração pelo 422 

Brasil. Eu, CaL Luci Giaretta Stefanello, Secretária Distrital, o Governador do AL 423 

2017/2018 DG Domingos Plínio Klein, lavramos a presente ata, que foi apreciada, 424 

discutida e assinada neste ato. Nada mais. 425 

 426 

 427 

DG Domingos Plínio Klein                                    CaL Luci Giaretta Stefanello                428 

Governador do Distrito LD4                                          Secretária Distrital                      429 




