
 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL E DA 57ª CONVENÇÃO DO DISTRITO LD4 – AL 2018/2019. Patronesse 

Cal Helga Mayer Klaus do Lions Clube Santa Rosa Centro.  

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, em Santa Rosa, nas dependências do Colégio Dom 

Bosco, sito à Rua Santa Rosa, 536 – RS, foi sediada a 4ª Reunião do Gabinete Distrital e a 57ª Convenção do Bem-Estar 

do Distrito LD4 – AL 2018/2019, as referidas reuniões tiveram início às 8 horas e 30 minutos com a composição da 

mesa oficial pelo Mestre de Cerimônias oficial do Distrito LD4 CL Flávio Luiz Nagel, dizendo: Senhoras e Senhores, 

bom dia.Solicitamos aos presentes, por gentileza, que desliguem ou coloquem no modo silencioso os seus celulares. 

Os seguintes dirigentes leonísticos, leoísticos, autoridades e convidados já se encontram na mesa oficial para 

iniciarmos os trabalhos da 4ª RGD do Distrito Ld4 da Associação Internacional de Lions Clubes. Passaremos a nominá-

los: DG Ingo José Veit e CaL Heloísa, Senhor Maurício Fernandes Pereira – Palestrante oficial da 57ª Convenção, PCC 

Ari Galera, Past- Presidente do Conselho de Governadores do DMLD AL 2017/2018, IPDG Domingos Plínio Klein, ex – 

Governador Imediato AL 2017/2018, Exmo Senhor Prefeito Municipal de Santa Rosa, Alcides Vicini, PDG Iraci Antônio 

Dani, Presidente da AGDL do Distrito LD4,DG Ivo Giacometti, Governador do Distrito LD8, VDG Breno Ferigollo, 1º 

Vice Governador do Distrito LD4 AL 2018/2019,VDG Luiz Alberto Machado, 2º Vice-Governador do Distrito LD4 AL 

2018/2019,CL Vanderlei Henchen, Diretor Geral da 57ª Convenção do Bem – Estar, CaL Leila B. Pinto, Presidente do 

LC Santa Rosa Centro, Patronesse da 57ª Convenção CaLHelga Mayer Klaus do LC Santa Rosa Centro, Cleo Yuri 

Teixeira, Presidente do Distrito Leo LD4.Seguindo, nominou para integrar a extensão da mesa principal: PDG Luiz José 

Lena – Secretário do Distrito LD4 e CaL Teresinha, CaL Ângela BalzFranzen – Secretária Adjunta e CL Geovani, CL José 

Orlando Kochhann – Tesoureiro do Distrito LD4 e Cal Marisa,CL Evandro Schutz – Tesoureiro Adjunto e CaL Elaine, CL 

Ernesto Kochhann – Coordenador de Gabinete e CaLEdi, ainda como extensão da mesa principal: CaL Sandra Galera, 

Cal MARLI vogado, CaL Maria Clara Dani, CaL Vânia Giacometti, CaL Karoline Ferigollo,CaL Ana Valéria Machado, 

CaLAdrinaHenchen, Cal Thais B. Padilha, CL Manoel Crixel, Comissão Geral da Convenção, CL OldemarDohrn – 

Secretário e CL Heldes A. B. Campanaro – Tesoureiro. Nominou todos os PDGs Presentes e suas Companheiras e 

citou, também os presidentes de Divisão e suas CaLL. Sejam bem-vindos, Assessores Distritais, Líderes Leonísticos e 

Leoísticos, Presidentes de todos os Clubes do nosso Distrito LD4, associados, Leos e convidados, utilizem-se das 

cadeiras deste grande plenário do Servir.Informou ao Governador que estávamos prontos para o início dos trabalhos 

da 4ª RGD e 57ª Convenção do Bem – Estar dos companheiros. O Governador deu a abertura, invocando a Deus pela 

Grandeza da Pátria e a paz entre as pessoas, declarou aberta e instalada a 4ª RGD do Distrito LD4 de Lions 

Internacional, nesta cidade de Santa Rosa –RS. Convidou a CaL Lurdinha para fazer a Invocação a Deus. Ato contínuo 

nomeou para mestre de cerimônias desta 4ª RGD e 57ª Convenção do Distrito LD4, o CL Flávio Luiz Nagel, Solicito que 

venha até a mesa principal receber a insígnia deste cargo. Agradeço a honrosa incumbência de servir como Mestre de 

Cerimônias desta 4ª RGD e 57ª Convenção e prometo cumpri-la dentro dos preceitos leonísticos. De imediato 

convidou o Secretário Distrital PDG Luiz José Lena para informações de sua secretaria Distrital. Fez a Leitura da 

Convocação da 4ª RGD e da 57ª Convenção do Distrito LD4. Imediatamente solicitou ao governador colocasse em 

discussão e votação a Ata da 3ª RGD, realizada em nove de março, na cidade de Agudo e que já foi enviada por e-mail 

para todos os clubes. Antes, porém solicitou ao governador que questionasse a Plenária sobre a necessidade da 

leitura da mesma ou não. O Governador perguntou à plenária se era necessário fazer a leitura da ata enviada por e-

mail aos Clubes. Colocou a mesma em votação sendo aprovada por unanimidade. Retomando a palavra disse: 

encerro aqui a minha participação e da Secretária Adjunta CaL Ângela, agradecendo a todos os Clubes, 

principalmente aos secretários que mensalmente informaram suas ações, serviços e movimentação de sócios. 

Convidou o Tesoureiro CL José Orlando Kochhann e o Adjunto CL Evandro Schutz informaram que as contas estavam 

em dia. MC solicitou aos presidentes de Divisão que procedessem a entrega dos Relatórios das suas RCCGs, ao 

Governador. Após a entrega dos Relatórios o Governador Declarou encerrada a 4ª Reunião do Gabinete Distrital AL 



 

 

2018/2019. Imediatamente o Governador DG Ingo José Veit informou: a partir deste momento declaro, oficialmente, 

instalada a Sessão Solene desta 57ª Convenção do Distrito LD4. MC informou que iniciaria a entrada das Bandeiras 

dos municípios do Distrito LD4 e os Estandartes dos Clubes de Lions presentes, bem como a Bandeira de Santa 

Catarina. Santa Rosa orgulha-se de ser anfitriã deste memorável encontro e se faz representar por sua bandeira 

conduzida pelo CL Manoel Crixel, executado o hino de Santa Rosa pela Banda Municipal. O CL OldemarDohrn 

conduziu a Bandeira do Lions até o lugar a ela destinado ao som do Hino do Lions, estilo Gaúcho. Em homenagem aos 

representantes do Estado de Santa Catarina, representados pelo seu símbolo máximo, que une as pessoas em laços 

do Servir, solicito ao CL Chefe dos Escoteiros para que conduza a Bandeira de Santa Catarina ao som do Hino 

Catarinense. Na entrada da bandeira do Estado do rio Grande de Sul o MC disse: nosso orgulho pela Terra Gaúcha 

está representado pela Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul que será conduzida a este recinto pelo Oficial da 

Brigada Militarao som do Hino Rio-Grandense. Nossa Pátria, nossa Bandeira, nenhuma outra expressão é necessária 

para demonstrar nosso patriotismo. A Bandeira do Brasil será conduzida pelo soldadodo Exército Brasileiro. MC 

Convidamos a todos para em posição de respeito e referência, cantarmos o Hino Nacional brasileiro, coordenado pela 

Banda Municipal de Santa Rosa. Convidado o CL Alexandre Schapowal, do Lions Clube Santa Rosa Centro para 

proceder a saudação à Bandeira Nacional.MC: Neste momento, peço para ficarmos em pé e fazermos a homenagem 

póstuma aos Leões, que nos deixaram durante o AL 2018/2019, nominados no Telão com o toque de silêncio e a 

soltura de balões brancos. MC: Solicitou aos que forem usar da palavra, que o façam saudando apenas ao governador 

e, em seu nome, saudar a todos já citados pelo protocolo, evitando repetições, ato seguinte o MC convidou a CaL 

Leila B Pinto, presidente do Lions Clube Santa Rosa Centro para que faça a saudação aos presentes. Iniciou assim, 

querido governador e em seu nome saúdo a todos os CCLL, CaLL, Domadoras, Leos e autoridades convidadas. O Lions 

Clube Santa Rosa está muito feliz com a presença de cada um de vocês. Vocês fazem esta linda Convenção do Bem – 

Estar com tamanho brilhantismo que vieram de perto e de longe em busca de novas ideias, trocarmos experiências, 

companheirismo e espírito leonístico, desejou a todos uma ótima estada e sintam-se como se estivessem na sua 

própria casa. Finalizando, uma palavra especial ao meu generoso Clube e de modo especial ao Diretor Geral da 

Convenção CL MJ Vanderlei Henchen e à CaL Adriana pela maravilhosa coordenação desta 57ª Convenção do Bem - 

Estar. Ato seguinte o MC concedeu a palavra ao Diretor geral da Convenção CL Vanderlei Henchen que fez a seguinte 

mensagem: É uma honra e um privilégio para nosso Clube e para o Município de Santa Rosa poder contar com a 

presença de vocês. Obrigado ao DG Ingo e seu gabinete por confiarem ao nosso Clube tão nobre trabalho de sediar 

essa 57ª Convenção Distrital. À jaula do meu querido Clube, muito obrigado. Nunca me canso de repetir: Vocês são 

maravilhosos. Tudo o que vocês desfrutarão hoje passou pelo trabalho árduo da Jaula. À minha incansável e 

prestativa CaL Adriana, sem o teu apoio este que vos fala nada conseguiria. Obrigado pela compreensão, 

companheirismo, amor e dedicação. Quem está aqui sabe da importância do maior evento do Distrito e compreende 

a importância de participar e fazer a diferença no Distrito e nas suas comunidades. A força do Distrito passa por este 

tipo de atitude. Vocês são essenciais para o nosso movimento Leonístico. Hoje o LC Santa Rosa Centro quer servir 

vocês, proporcionando o melhor para que todos e todas se sintam bem. Obrigado por abrirem mão do seu tempo 

junto aos seus para estarem aqui. Esperamos que todos tenham tido uma boa viagem de vinda e desejamos que 

tenham um retorno ainda melhor. Que tenhamos uma Convenção para ficar na memória. Finalizou assim: Em nome 

do LC Santa Rosa Centro e do casal Diretor da Convenção, CL Vanderlei e CaL Adriana muito obrigado, Sejam todos 

bem-vindos a 57ª Convenção do Distrito LD4. Seguindo as falas o MC concedeu a palavra ao PDG Iraci Antônio Dani, 

presidente da AGDL para sua mensagem, saudou ao DG Ingo e Heloísa e em seu nome aos demais integrantes da 

mesa principal e nobre plateia... É com alegria que estamos aqui como presidente da AGDL e com orgulho pertencer 

ao Lions Internacional, DMLD, Distrito LD4 e LC Santa Maria Camobi. Hoje é um dia de comemorar e de conviver 

fraternalmente com todos os presentes neste grade evento do nosso glorioso LD4.O Governador nas suas mensagens 

de chamamento para ao Convenção dizia: Vai ser o maior espetáculo dos últimos tempos. Certo palestrante ao iniciar 



 

 

seu pronunciamento falou, quando vamos a um evento devemos esvaziar o copo e aos poucos ir enchendo de tudo 

que for acontecendo no decorrer do dia. Vamos colocar no copo energia, sabedoria, amizade, fé, harmonia, gratidão 

e atitude, para que possamos multiplicar e aplicar na nossa comunidade mais serviços aos que necessitam. Acreditar 

e apoiar nossos futuros dirigentes do LD4 que serão eleitos e agradecer a equipe do governador e dos organizadores 

dessa grandiosa 57ª Convenção, LC Santa Rosa Centro. Vocês Clubes que muito fizeram e podemos fazer mais até o 

final do AL e consolidar o desejo do Governador em ser o nº 1 em Serviços. A orquestra está afinada e vocês estão de 

parabéns. Ato contínuo usou a palavra o Presidente do Distrito Leo Yuri Teixeira que resumiu sua mensagem,dizendo: 

Hoje não venho pedir, mas agradecer a oportunidade de conhecer melhor o Lions e hoje estou motivado para ser um 

novo Leão. Sou de uma cidade pequena, Eugênio de Castro, onde já havia um LC que deixou sua marca a Capela 

Mortuária. Esse é o motivo que me leva a ser um futuro leão. Encerrando convidou para a Conferência Leo na Cidade 

de Cerro Largo no próximo sábado. De imediato fez uso da palavra o 2º VDG Luiz Alberto Machado, que dirigiu suas 

palavras a organização do evento e desejou sucesso neste encontro, seguido do 1º VDG do Distrito LD4 Breno 

Ferigollo que assim se pronunciou: Nosso AL será baseado em três pilares: planejamento, comprometimento e ação. 

Queremos um AL de sucesso com significância, ou seja, que impactem e inspirem pessoas.Vamos ser exemplos de 

cidadãos para toda a comunidade.Agradeço a confiança e vamos dar nosso 100% em cada momento do servir! MC 

concedeu a palavra ao DG Ivo Giacometti – Distrito LD8 que disse estar aqui no Distrito LD4 para devolver a gentil 

visita feita pelo Governador Ingo e Heloísa na Convenção do LD8. Trazemos um especial abraço do nosso Distrito, 

com a chama do Nós Servimos acesa em nossos corações, pois sabemos que, cada um de nós leões, de cidades, 

Estados ou Distritos diferentes, levantamos a mesma bandeira, que é universal e fazemos com o coração, para o bem 

– estar de nossas comunidades. Nosso Lema:” Juntos Nós Servimos”. Parabenizamos os comandantes DG Ingo e 

Heloísa, Cleo Yuri, presidente do Distrito Leo, ao Clube anfitrião LC Santa Rosa Centro por esse memorável momento 

que juntos vivemos e pela caminhada de sucesso, durante este AL 18/19. Sintam-se convidados a nos visitarem, pois 

o LD8 os acolherá com o mesmo carinho com que Vânia e Eu, nos sentimos hoje nesse território Gaúcho. Parabéns 

aos dirigentes eleitos nesta Convenção, com votos de muito sucesso na caminhada. Ao final da Mensagem o DG Ingo 

e Heloísa agraciaram os visitantes com um mimo. O Prefeito Alcides Vicini usou da palavra, saudando ao Governador 

do Distrito LD4 Ingo e Heloísa e pediu licença para dar um abraço aos conterrâneos Catarinenses, Galera e Ivo, 

governador Do Distrito Ld8 e suas respectivas companheiras Leão. Agradeceu ao governador por ter escolhido Santa 

Rosa para a 57ª Convenção e ao LC Santa Rosa Centro pela coragem e determinação em sediar tão grandioso evento. 

Finda a mensagem MC solicitou ao Governador para que colocasse na lapela do Prefeito Vicini o Pin do AL 2018/2019 

como demonstração de agradecimento e prestígio dispensado a este evento. MC concedeu a palavra ao PCC Ari 

Galera presidente do DMLD Al. 16/17 para sua mensagem. Saudou às autoridades presentes e emendou: Estou muito 

feliz em retornar a esse Distrito que é um exemplo de Leonismo no Múltiplo LD, atendendo ao convite para trazer o 

CL Maurício – Palestrante dessa 57ª Convenção. Agradeço pela recepção feita pelo LC Santa Rosa Centro e ao 

Governador Ingo e Heloísa por me oportunizar essa linda festa. MC convidou ao Governador para fazer a entrega de 

um mimo ao governador do Distrito LD8 e concedeu a palavra ao DG Ingo, governador do Distrito LD4 para sua 

mensagemque Saudou o PCC Galera, a o DG Ivo Giamentti, governador do Distrito LD8, saúdoa todos os leões aqui 

presentes, CaLHelga – todas as mulheres que passaram a CaL e as Domadoras Cleo Yuri saudando a todos os LEOs, ao 

Prefeito Vicini a todas as autoridades civis, militares e convidados. Bom dia ao melhor Distrito do Sul mundo!!!.O 

último governador, junto com a sua equipe e o LC Santa Rosa Centro, estão felizes. Todos os nossos encontros foram 

marcados com chuva, nem por isso ficamos em casa, Isso é Leonismo. Tudo foi preparado para receber a cada e a 

todos com entusiasmo fantástica orquestra do Distrito LD4. O dia será muito especial. Teremos pronunciamentos 

importantes, homenagens, eleições de novos dirigentes e decisões a tomar para o futuro do Distrito. Tenhamos um 

dia produtivo de resultados, alegre e de muito companheirismo. Nosso dia deve ser de muita alegria e festa e declaro 

encerrada esta sessão solene de Instalação da 57ª Convenção do Bem – Estar do Distrito LD4– AL 2018/2019. MC: 



 

 

neste momento encerra-se a parte formal da abertura da 57ª Convenção do Distrito LD4. Agradecemos a presença 

das autoridades civis, militares e convidados, que poderão permanecer conosco se assim o desejarem. O MC 

concedeu a palavra ao governador e este por sua vez deu a abertura da Primeira Sessão Plenária desta 57ª 

Convenção do Distrito LD4.MC Convidou o Secretário Distrital PDG Luiz José Lena para fazer a leitura do Regimento 

Interno da 57ª Convenção do Distrito LD4. O Secretário Lena solicitou ao Governador DG Ingo José Veit que pusesse 

em apreciação e votação o Regimento Interno da 57ª Convenção que foi enviado aos Clubes por e-mail e consta 

impresso nas pastas entregues na inscrição e, desde logo, sugiro que consulte a plenária sobre a dispensa da leitura, 

considerando a ampla divulgação do mesmo. O governador consultou a plenária sobre a dispensa da leitura do 

Regimento Interno, colocou em apreciação o Regimento Interno. Não havendo nenhuma manifestação, colocou em 

votação, dizendo os que concordam permaneçam como estão e os contrários que se levante. Aprovado o Regimento 

Interno por unanimidade para esta57ª Convenção do Bem – Estar.MC convidou o Secretário Distrital para que 

procedesse a leitura da Portaria de Instalação da Comissões Técnicas, bem como a designação dos locais das mesmas, 

assim descrita: Portaria nº 5 – AL 2018/2019.DG Ingo José Veit, governador do Distrito LD4, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias previstas no Art.18 parágrafo 6º, intens. de I a VI. Nomeia para comporem as 

Comissões Técnicas da 57ª Convenção do Distrito LD4 a ser realizada no dia 27 de abril de 2019, na cidade de Santa 

Rosa –RS, os CCLL e CaLL conforme segue: 1. Comissão de Credenciais: PDG José Sbicigo  -  LC  Uruguaiana Três 

Fronteiras ( Presidente) .CL Rubem Edison Stein – LC São Pedro do Sul.CL Áureo Alberto Muller – LC Agudo.Cal Jussara 

Rosa Rodrigues de Freitas – LC Uruguaiana.CaL Elaine Soares de Lima - LC SM Medianeira. 2. COMISSÃO DE 

ESTATUTOS E REGULAMENTO:PDG Eugênio Schoffen – LC Cerro Largo (presidente).PDG Iraci Antonio Dani - LC Santa 

Maria Camobi, CL Hermes Neves Brum – LC São Francisco.CL Ernesto Kochhann - LC Três de Maio.CaLJoão Alberto 

Martini Cassol - LC Ijui.– 3.COMISSÃO DE INDICAÇÃO:PDG Carlos Roney Freitas de Almeida – LC Santo Ângelo 

Centro (presidente)CL Hélio Schuh – LC Ijuí.CL Manoel Antonio Palmeiro - LC São Vicente do Sul CL Gilmar Jager - LC 

Três Passos Tucumã,4. MISSÃO DE MOÇÔES:PDG Nélida Rosa Zorzan da Luz – LC Porto Xavier. (Presidente)CL João 

Vilson Salvadé - LC Santa do livramentoCL EniltoBalbinot – LC Tucunduva, CL Cassiano Dal Bem – LC de Irai. 5. 

COMISSÃO DE ELEIÇÕES:IPDG Domingos Plínio Klein - LC São Borja. (Presidente).PDG Carlos Santos de 

Oliveira,CaLKELIN KERSTING NOSCHANG, CL José Paulo Silveira -  LC Uruguaiana Três Fronteiras,CL Robertinho 

L.Meneghetti    LC Santa Maria Camobi. 6. COMISSÃO DE CONVENÇÔES:  -  PDG LeonesildoBertê – LC Santo Ângelo 

Centro -  CL Elvio F. Specht     -  CL Adão de Oliveira Prestes - LC Frederico Westphalen -  CL Gerson Dri - 

LC Jaguari. 7.COMISSÃO PARA O SORTEIO DA URNA CONTENDO 2 TÍTULOS MELVIN JONES: -  PDG José 

Dalberon - LC Santiago Centro -  PDG Sergio Luiz Dal Piva  -  LC SM Camobi, CaL Maria Emilia - LC  Dom 

Pedrito-  CL Cícero Cáceres da Fontoura -   L C Rosário do Sul-  CaLLiege Camargo da Costa -  L C Júlio de Castilhos -  

CaL Carla RomittiFranciskievcz  -  LC Seberi-  CL Evandro Schutz - LC Três de Maio, lida a portaria das diversas 

comissões, comunicou a entrega prévia do material e dos locais das reuniões e que as moções ou proposições sejam 

entregues por escrito nas respectivas comissões, respeitando os prazos regimentais e, fez a entrega do livro aos 

presidentes de cada Comissão Técnica para receberem do secretário distrital, o material e iniciarem seus trabalhos: 

Credenciais: Presidente – PDG José Sbicigo do LC Uruguaiana Três Fronteiras. Moções: Presidente – PDG Nélida Rosa 

Zorzan da Luz do LC Porto Xavier. Estatutos e Regulamentos: Presidente – PDG Eugênio Schoffen do LC Cerro Largo. 

Indicações: Presidente – PDG Carlos Ronei Freitas de Almeida. Eleições: Presidente – PDG Domingos Plínio Klein do LC 

São Borja.Convenções: Presidente – PDG LeonesildoBertê do LC Santo Ângelo Centro. Comissão para o sorteio da 

Urna: Presidente – PDG José Dalberon do LC Santiago Centro. Dando sequência, o MC convidou a CaL Carmen Lopes 

para fazer a leitura do Currículum do palestrante, Senhor Maurício Fernandes Pereira. MC ouviremos agora a palestra 

com o título: Ser Humano: o valor da vida e o poder da palavra pelo nosso convidado, Senhor Maurício Fernandes 

Pereira. Ao final da fala o MC Solicitou ao governador Ingo José Veit que faça a entrega de um mimo ao Orador Oficial 

desta 57ª Convenção do Bem – Estar. MC neste momento, passaremos a ouvir a mensagem do governador do Distrito 



 

 

LD4, DG Ingo José Veit. O governador agradeceu e elencou o Serviço: a campanha da Visão e incontáveis, inusitadas e 

criativas, tais como: O Banco Ortopédico. Inovações que fizemos. Agradecer por tudo o que fizeram até aqui, mas que 

ainda o AL não acabou.O Quadro Associativo em pleno vapor. A Escola de líderes e o desafio ao Galera e ao Ivo para 

ultrapassar o LD8.Este não será o nosso último encontro da orquestra, mantenham os instrumentos afinados cada vez 

mais com os próximos dirigentes, realizando nossa missão a de Servir. MC convidou ao CL Vanderlei Henchen, Diretor 

da Convenção para seus avisos e informações, convidando a todos para o almoço, retornando às 14 horas.  MC 

reiniciando os trabalhos da 57ª Convenção da Associação Internacional de Lions Clube. Convidamos as lideranças 

Leonísticas, leoísticas, autoridades civis para recomposição da mesa de honra e convidou a responsável pelo Sesc 

para a apresentação de uma dinâmica. Após a apresentação o DG Ingo declarou aberta a 2ª Sessão Plenária da 57ª 

Convenção do Distrito LD4 e confirmo o CL Flávio Luiz Nagel, como mestre de cerimônias na continuidade de nossos 

trabalhos. MC solicitou aos presentes para que desligassem ou colocassem os celulares no modo silencioso. Ato 

contínuo, foi realizada a homenagem à patronesse CaLHelga Mayer Klaus e convidou a Senhora Sabrina Luísa Weimer 

para fazer a leitura do currículo da homenageada desta 57ª Convenção do Distrito LD4. A seguir o LC Santa Rosa 

prestou sua homenagem a patronesse CaLHelga Mayer Klaus. Finda a homenagem do Clube o MC convidou ao 

Governador DG Ingo e Heloísa e o Diretor da 57ª Convenção, CL MJ Vanderlei Henchen e sua Cal Adriana a fazerem a 

entrega de mimos a patronesse desta Convenção. A seguir o MC concedeu a palavra ao PDG Eugênio Schoffen 

coordenador GLT do Distrito LD4 que ressaltou a importância dos novos dirigentes de Clubes para o AL 2019/2020, a 

participarem do Instituto de Lideranças no mês de Junho no dia 8 de junho no Lions Clube São Pedro do Sul para as 

Divisões A1 – A2 – B1 e B2 e no dia 08 de junho no LC Ijuí para as Divisões C1 – C2 – D1 e D2. Deixou claro que o custo 

destes seminários será por conta do Distrito LD4 e, por isso mesmo, gostaria de contar com todos os novos dirigentes 

para o próximo AL.2019/2020.  Esses Institutos irão trazer informações importantes para dirimir dúvidas e mostrar 

caminhos para que o trabalho e as dúvidas de cada dirigente sejam solucionadas. Prosseguindo o MC concedeu a 

palavra a CaL Janete Schoffen, coordenadora LCIF para o Distrito LD4 para seu pronunciamento. Ao Saudar ao DG 

Ingo e CaL Heloisa extensivo a todas às autoridades, companheiros, companheiras e Leos. Dito isso, quero, aqui e 

agora, anunciar a minha gratidão ao governador por me oferecer a coordenadoria da LCIF. Obrigado meu governador. 

Trabalhamos muito para que o Projeto de São Pedro do Sul fosse aprovado, cujo nome é: Hospital Municipal Dr. 

GETUINAR D’ÁVILA DO NASCIMENTO para aquisição de um aparelho de videolaparoscopia, aquisição de uma 

secadora de roupas industrial; e a restruturação e revitalização das 18 unidades de internação ambulatoriais e pós- 

cirúrgico. O cheque de São Pedro do Sul foi de R$280.500,00 e o total do Projeto R$ 387.120,16 a Coordenadora da 

LCIFCaL Janete Schoffen apresentou ainda o Projeto de Ampliação e Restruturação da Unidade de Internação da 

Geriatria da Associação Hospitalar Tucunduva e Novo Machado proposto pelo Lions Clube de Tucunduva, e o 

governador o submeteu a discussão, apreciação, sendo aprovado por unanimidade pela assembleia presente.Do 

mesmo modo, a Coordenadora junto a LCIF CaL JaneteSchoffen apresentou o Projeto do Lions Clube de Frederico 

Westphalen de ampliação da unidade pediátrica, saúde mental e acessibilidade do Hospital Divina Providência. 

Ampliação da área Fisica da Pedriatria, instalação de um quarto especial e copa para as mães; substituição do 

mobiliário dos setores da pediatria, saúde mental e recepção, remodelação da recepção do hospital para garantir a 

acessibilidade a todos os pacientes e usuários da Oncologia, UTI, Hemodiálise, Saúde Mental e Pediatria. Submetido a 

discussão, apreciação e posterior aprovação por unanimidade pela Assembleia. A CaL Janete agradeceu em nome da 

Fundaçãode Lions Internacional pelas contribuições para a Fundação LCIF e o ato de bondade, talvez fosse pequeno e 

pessoal mas enorme e nobre para nossa Fundação. O que realmente importa é quando 1,4 milhão de homens e 

mulheres se reúnem para servir, isto representa uma força dinâmica do bem. Em nome Distrito LD4 – AL 2018/2019, 

agradeceu. Após, oMC concedeu a palavra aos representantes do LC Tucunduva para fazerem a apresentação do 

Projeto bem como o LC de Frederico Westphalen. A seguir usou da palavra a presidente da Fundação Moacir Ramos 

Martins, CaL Thais B, Padilha, dando conta da situação em que se encontra a Fundação e a utilização do 



 

 

Retinógrafo.MC convidou a Assessora de Intercâmbio Juvenil CaL Vera Frantz que fez um amplo esclarecimento à 

cerca do mesmo. Elogiou ao PDG Luiz José Lena por ter criado esse projeto no AL 2008/2009 e hoje espalhou-se aos 

Distritos LD2, LD3, LD5, além do LD4, evidentemente. O Assessor do Banco Ortopédico, CL Jacinto Jairo Viana 

manifestou-se com euforia, agradecendo ao DG Ingo por ter dado esse privilégio do cargo no AL 2018/2019, que 

tanto auxilia às pessoas necessitadas.  Hoje temos 31 Clubes que implantaram o Banco Ortopédico com 1474 

aparelhos. Muito obrigado pela oportunidade e solicitou ao Breno Futuro governador para continuar como Assessor 

do Banco de Ortopédico para o próximo AL. MC convidou aos Delegados credenciados para sentarem-se nas cadeiras 

reservadas ao lado de forma separada e definida. MC convidou ao Secretário PDG Luiz José Lena para fazer a 

chamada para apresentação, apreciação, e, ´posteriormente, serem realizadas as respectivas votações pelos 

Delegados credenciados. O Secretário Lena iniciou a chamada pela comissão de credenciais, presidida pelo PDG José 

Sbicigo do LC Três Fronteiras de Uruguaiana para apresentar o seu relatório.A comissão de credenciais relatou que 

foram credenciados 39 Clubes correspondente a 143 inscritos.Credenciados 14 delegados natos, totalizando 157 

delegados aptos para votar na 57ª Convenção do Distrito LD4 de Lions Internacional, ressaltou que a referida 

comissão repassou os dados à Comissão de Eleições. Secretário chamou a Comissão de Estatutos e Regulamentos 

presidida pelo PDG Eugênio Schoffen para seu relatório. A Comissão relatou que durante as sua permanência em 

aberta não foi apresentada nenhuma proposição à Comissão. De imediato o Secretário chamou a Comissão de 

Indicaçãopresidida pelo PDG Carlos Roney Freitas de Almeida, apreciou a documentação do LC de Frederico 

Westphalen que apresentou o candidato CL Breno Ferigollo ao cargo de governador do Distrito. LC Santo Ângelo 

Universitário o CL Luiz Alberto Machado ao cargo de 1º Vice-governador. Ao cargo de candidato 2º Vice-Governador 

o CL DilsonGastaldo Guerra do LC Jaguari para o AL 2019/2020. Após a apreciação da documentação apresentada à 

comissão constatou que estava de acordo com o Estatuto do LD4, Regimento Interno da 57ª Convenção do LD4 e 

Estatutos de Lions Internacional, exarando parecer favorável à candidatura dos Três candidatos citados por 

satisfazerem as condições exigidas. A seguir chamou a Comissão de moções, presidida pela PDG Nélida Rosa Zorzan 

da Luz que apresentou o relatório, dizendo que até o encerramento dos trabalhos desta comissão não houve 

apresentação de nenhuma moção. De imediato chamou a comissão de convenções, presidida pelo PDG 

LeonesildoBertê. A comissão relatou que analisou a solicitação do Clube que desejava sediar a 60ª Convenção do 

Distrito LD4, proposição apresentada pelo LC Jaguari, em 2022, sendo aprovada por unanimidade dos membros da 

comissão. Ratificada a 58ª Convenção em Santa Maria em 2020 e a 59ª para a cidade de Santo Cristo em 2021.A 

seguir o secretário convidou o Presidente do Lions Clube de Frederico Westphalen CL Luiz Paulo Franken para fazer a 

apresentação do candidato a Governador CL Breno Ferigollo AL 2019/2020. Logo Chamou o presidente do LC Santo 

Ângelo Universitário CL Júlio César Barrera Matos para fazer a apresentação do CL Luiz Alberto Machado, candidato a 

1º Vice-Governador, AL 2019/2020. De imediato chamou o Presidente do Lions Clube Jaguari CL Gerson Dri para fazer 

a apresentação do candidato a 2º Vice – Governador AL 2019/2020. Feita a apresentação dos candidatos, chamou a 

comissão de Eleições, presidida pelo PDG Domingos Plínio Klein para coordenar a eleição dos candidatos aprovados 

pela Comissão de Indicações. Numa rápida explicação deixou claro como seria o processo da eleição, iniciando pelos 

Delegados Natos e a seguir serão chamados os delegados credenciados de cada clube, segundo a ordem alfabética 

dos Clubes. Realizado o processo eleitoral e apurados os votos de 14 votos de delegados natos e 143 delegados 

Inscritos, num total de 157, votos, sendo que votaram 153, assim distribuídos: para governador CL Breno Ferigollo 

147 votos sim, 4 não e 2 brancos. Para 1º Vice – Governador CL Luiz Alberto Machado 145 votos sim, 2 não e 6 

brancos. Para 2º Vice governador CL DilsonGastaldo Guerra 135 votos sim, 9 não e 9 brancos, abstenção de 4 

Delegados. Diante dos resultados a comissão de eleições declara eleitos: Governador do Distrito LD4 para o AL 

2019/2020 o CL Breno Ferigollo, 1º Vice- Governador o CL Luiz Alberto Machado e para 2º Vice – Governador o CL 

DilsonGastaldo Guerra. O Secretário Convidou o Presidente da Comissão de Eleições PDG Domingos Plínio Klein para 

que fizesse a entrega do resultado ao Governador Ingo para que fizesse a proclamação dos eleitos. Recebido o 



 

 

resultado do pleito o Governador assim de pronunciou: Proclamo eleito ao cargo de 2º Vice-Governador do Distrito 

LD4, AL 2019/2020, o CL DilsonGastaldo Guerra do Lions Clube de Jaguari. Proclamo eleito no cargo de 1º Vice – 

Governador do Distrito LD4 AL 2019/2020 o CL Luiz Alberto Machado, do Lions Clube Santo Ângelo Universitário. E 

por fim proclamo no cargo de governador do Distrito LD4 AL 2019/2020, o CL Breno Ferigollo do Lions Clube de 

Frederico Westphalen. As palavras dos eleitos, devido ao adiantado da hora ficou para serem pronunciadas no Baile 

em Homenagem ao Governador. Logo após proclamação dos eleitos o DG Ingo Veit fez a entrega do cheque de 

antecipação de receita para o governador eleito CL Breno Ferigollo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e fez a 

entrega de trinta e cinco Kits do Cartaz para a Paz ao Governador AL 2019/2020 Breno Ferigollo.  com apuração dos 

votos da eleição a Governador do Distrito LD-4, eleito em Assembléia da 57ª Convenção e por exigência da Receita 

Federal o Governador eleito no AL 2019/2020 com 147 votos, foi eleito o CL Breno Ferigollo, brasileiro, casado, 

advogado, pertencente ao Lions Clube de Frederico Westphalen, portador da Carteira de Identidade 5048358121 SSP 

RS, inscrito no CPF 953.293.070-15, residente e domiciliado à rua Antonio Boscardin nº 538 - 1º andar, em Frederico 

Westphalen/RS, tendo autonomia e a responsabilidade de assinar toda e qualquer documentação referente ao Distrito 

LD-4 Associação Internacional de Lions Clube CNPJ 89.704.795/0001-22 Rua Felipe Camarão nº 638 ap 301 – centro, 

Porto Xavier/RS CEP: 98.995-000, reconhecido como Distrito Leonístico nº 65.908,  conforme Estatuto do Distrito 

LD-4 em seu Art. 1º Parágrafo Único “Terá sua sede e foro permanentes na rua Pinheiro Machado, nº 2.291, 2º 

andar, Edifício Melvin Jones, centro na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, CEP nº 97.700-

000”. Referente a documentos da secretaria assinará o Governador eleito Breno Ferigollo neste ato já nominado e o 

Secretário Distrital CL Adão de Oliveira Prestes, brasileiro, casado, CI 5004394358 SSP RS CPF 253.444.630-49, 

residente e domiciliado a rua Mauricio Cardoso, nº 188, apto 602, Centro. na cidade de Frederico Westphalen/RS. Para 

toda e qualquer movimentação financeira do Distrito LD-4 e junto aoDistrito LD-4 Associação Internacional de Lions 

Clube- Banco Banrisul em Santiago/RS, Agência 0360 Conta 06.077623.0-4 assinará conjuntamente o Governador 

eleito Breno Ferigollo neste já nominado e o Tesoureiro Distrital CL Mauritânio José Feron, brasileiro, casado, CI 

8013494649 SSP RS, CPF 383.945.960-53, residente e domiciliado a rua Monsenhor Vitor Batistela, nº 513, Aptº. 101, 

na cidade de Frederico Westphalen/RS, conforme dispõe e determina o Estatuto vigente.MC chamamos agora a 

Comissão da Abertura da Urna – presidida pelo PDG Dalberon Fortes Nunes, para abertura e sorteio de 2 Títulos 

Melvin Jones, contendo os envelopes depositados na urna por ocasião da visita do Governador Ingo Veit com a 

entrega simbólica de 2 TMJ aos Clubes sorteados receberam das mãos do Governador Ingo e da Coordenadora da 

LCIF Janete Schoffen foram: Lions Clube Capão do Cipó e Lions Clube Jaguari. O MC o CL Flávio Luiz Nagel encerro seu 

trabalho de Mestre de Cerimônia esperando ter cumprido a contento o cargo e devolveu a insígnia o identificou na 

função. O DG Ingo Veit agradeceu ao CL Flávio Luiz Nagel pelo excelente trabalho prestado como mestre de cerimônia 

neste 4º RGD e 57ª Convenção do Bem – Estar do Distrito LD4 aqui na cidade de Santa Rosa. Ato contínuo fez a 

entrega de Certificados ao LC Santa Rosa, a CaL Leila – Presidente, ao CL Vanderlei Henchen – Diretor da 57ª 

Convenção e a homenagem do LC Santa Rosa ao Diretor Geral Vanderlei Henchen. O Governador, disse: declarou 

encerrada a 2ª Sessão Plenária da 57ª Convenção do Bem – Estar do Distrito LD4. Agradeço a todos os CCLL, CCaLL, 

DDMM e CCLeos que prestigiaram com suas presenças a nossa 57ª Convenção. Em Especial ao nosso Diretor da 

Convenção CL Vanderlei Henchen pelo dedicado trabalho na organização deste encontro, bem como a todos os 

companheiros e companheiras do Lions Clube Santa Rosa Centro pelo magnífico e eficiente trabalho para receber 

bem a todos nós. Agradeço a presença do PCC Ari Galera, presidente do Conselho de Governadores do DMLD, AL 

2016/2017. Um grande amigo lá no Distrito LD8 que nos prestigiou nesse dia com a CaL Sandra. Agradeço de igual 

forma ao nosso visitante e amigo do DG Ivo Giacometti e CaL Vânia, governador do Distrito LD8 e ao casal Tesoureiro 

CL Cloacir e Ingrid. Agradecimento especial ao palestrante Oficial Senhor Maurício Fernandes Pereira pela vibrante e 

bem humorada palestra. Agradecer ao mestre dos Bytes, CL Gerson Dri. Nosso agradecimento ao gabinete desta 

governadoria: Secretário PDG Luiz José Lena, à Secretária Adjunta CaL Ângela BalzFranzen, ao Tesoureiro CL José 

Orlando Kochhann, ao Adjunto CL Evandro Schutz, ao coordenador de Gabinete CL Ernesto A. Kochhann ao Assessor 



 

 

de protocolo e praxes leonísticas CL Flávio L. Nagel. Agradeço de coração aos assessores distritais, aos presidentes de 

Divisão, à Secretária executiva Alexsandra e a todos, não esquecendo do fotógrafo CL José Schaffer e ao CleoPetry 

que nos auxiliaram para que tudo ocorresse a contento. Enfim, a todos que atuaram neste dia, abrilhantando desta 

forma a 57ª Convenção do distrito LD4, nesta cidade de Santa Rosa. Teremos a seguir a Oração pelo Brasil e convido 

para que em sinal de respeito e em homenagem, reverenciamos o Pavilhão Nacional e o êxito desta 57ª Convenção 

com uma salva de palmas.Eu, PDG Luiz José Lena, Secretário Distrital, lavrei a presente ata, que depois de lida, 

apreciada, discutida e aprovada, será assinada pelo Governador, pelo Secretário e pelo Tesoureiro do AL 2018/2019. 

 

DG Ingo José Veit,                                        PDG Luiz José Lena 

Governador do Distrito LD4,                           Secretário Distrital.  

 

CL José Orlando Kochhann 

       Tesoureiro Distrital                         

 

 

 

 


