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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL DO DISTRITO LD-2
ANO LEONÍSTICO 2017/2018
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2017, tendo por local o salão social do Clube do
Comercio , em Montenegro, Rio Grande do Sul, pontualmente às oito horas e trinta minutos
foram iniciados os trabalhos da Segunda Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LD-2 da
Associação Internacional de Lions Clubes, Ano Leonístico 2017/2018, com a presença de
Dirigentes Leonísticos, Companheiros-Leão, Companheiras-Leão, Domadoras, Companheiros
Leos, autoridades civis, convidados, visitantes e imprensa. De imediato o PDG Antonio Elton
Zarth convidou os integrantes da mesa diretiva a ocuparem os seus lugares: DG Jardel da
Motta Pacheco, o PCC Nadir Celivio Klein, o PDG Evaldo Gomes Rodrigues - Presidente do
Comitê de Honra, o Sr Carlos Eduardo Muller - Prefeito Municipal de Montenegro, CaL
Antoniete da Graça de Lima Frolio - Primeira Vice-Governadora do Distrito LD-2, O CL Marcos
Antonio Martins(Barão) - Segundo Vice-Governador do Distrito LD-2, o CL Heitor Wolff Filho,
Presidente do Lions Clube de Montenegro e Coordenador desta Reunião do Gabinete Distrital,
o CL Everton Fritsch - Presidente da Fundação LD-2 e o Cleo Lucas Kiellling - Presidente do
Distrito LD-2 de Leo Clubes. As domadoras e cônjuges dos integrantes da Mesa Principal
ocuparam as cadeiras da primeira fila, bem como os PDGs Gilberto Moacir da silva e CaL Ligia
Hoss, Luiz Osvaldo Wagner e CaL Lucia, Jose Zagonel, Maria Cecilia Maciel da Rocha , Odilo
Paulo Wachholz e CaL Vera, Braz de Oliveira Sobrinho e CaL Gelsa, CL Jorge Tadeu Martins,
Pedro Gois Viezer e CaL Clelia . Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a Paz entre os
Povos, o DG JARDEL DA MOTTA PACHECO, deu por aberta a Segunda Reunião do Gabinete
Distrital , Ano Leonístico 2017/2018, convidando a CaL LEONI KREIN para proferir a Oração a
Deus. Após a oração, convidou a todos para juntos entoarmos a primeira estrofe e o
estribilho do Hino a Bandeira. Para a continuidade dos trabalhos o DG JARDEL DA MOTTA
PACHECO nomeou o PDG ANTONIO ELTON ZARTH para exercer o cargo de Mestre de
Cerimonias, convidando-o para receber o medalhão que o identificara na função. Este,
agradecendo pela indicação, afirmou que tudo fará para bem desempenhar a função, dentro
dos preceitos leonisticos, informando a todos que forem fazer uso da palavra que o DG JARCEL
DA MOTTA PACHECO dispensou a saudação aos membros da mesa diretiva, já que todos foram
nomeados pelo protocolo, evitando-se assim saudações repetitivas, podendo o orador iniciar
diretamente o seu assunto. Justificada a ausência do CL FERNANDO KINDEL - presidente da
Região D, por motivos de viagem e também justificou a ausência do PID EDISSON KARNOPP
por motivo de cirurgia da CaL Rosenete. O Mestre de Cerimonias convidou o CL HEITOR
WOLFF FILHO, Coordenador da Segunda Reunião do Gabinete Distrital, para que em nome da
Comissão Organizadora e da Governadoria fazer a saudação a todos os presentes e dar as
informações que sejam necessárias a respeito desta RGD. Tendo em vista Compromissos
Oficiais, foi concedida a palavra ao Sr Carlos Eduardo Muller - Prefeito Municipal, para a sua
manifestação, dando as boas vindas aos visitantes e elogiando o trabalho desenvolvido pelos
Lions em sua Comunidade. Após o uso da palavra solicitou permissão para a sua saída, que
ocorreu acompanhada pelo PCC Nadir e PDG Evaldo. Perguntado pelo DG JARDEL, o secretario
de Gabinete respondeu que tinha quórum para as deliberações. De imediato solicitou ao
secretário que procedesse a leitura da Ata da Primeira Reunião do Gabinete Distrital realizada
em 05 de agosto. O CL Gilberto Krein, solicitou a dispensa da leitura, tendo em vista que a ata
foi enviada por email. O DG colocou em apreciação a dispensa da leitura e como não houve

www.lionsld2.org.br
Governador: CL Jardel da Motta Pacheco
jardelito@gmail.com

Secretário: PDG Antônio Elton Zarth
azarth@uol.com.br

Tesoureiro: CaL Eliane D´Avila
davliane@terra.com.br

Lions Clubs International
Distrito LD-2 (65906)
CNPJ: 90.614.934/0001-06 – Novo Hamburgo – RS - Brasil

manifestações, colocou em votação. Sendo aprovada a dispensa da Leitura, colocou a ata em
apreciação e não havendo manifestações colocou em votação, sendo que a mesma foi
aprovada por unanimidade. O Mestre de Cerimonias informou que a venda de material
leonistico estará a disposição até o encerramento do almoço e o CL Ruy Berghann, Presidente
do LIONS CLUBE SÃO LEOPOLDO SCHARLAU está colocando a venda um material produzido
pelo clube. Neste momento foi dado o inicio da Oficina com o tema RENOVAÇÃO DO QUADRO
ASSOCIATIVO, no andar térreo, coordenada pelo CL OMAR INACIO DOS SANTOS BENEDETTI,
com a participação dos diretores de Associados e Assessores de GMT dos clubes, com a
duração aproximada de 50minutos. Conforme previsto nos Estatutos e Regulamentos do
Distrito LD-2 foi convidada a CaL ELIANE DÁVILA - Tesoureira de Gabinete Distrital para que
apresentasse a prestação de contas do primeiro trimestre do Ano Leonistico. Feita a
apresentação foi ouvido o relatório do Conselho Fiscal, com a aprovação das contas. O DG
JARDEL DA MOTTA PACHECO colocou em apreciação, não tendo restrições, colocou em
votação, sendo a prestação de contas e o Relatorio do Conselho Fiscal aprovados por
unanimidade, não tendo votos em contrario. Na sequencia a CaL Eliane apresentou o
orçamento para o segundo semestre do Ano Leonistico . Em seguida o Conselho Fiscal deu o
seu parecer favorável à aprovação do orçamento. Colocado em apreciação e votação pelo
DG JARDEL DA MOTTA PACHECO o orçamento e o Parecer do Conselho Fiscal foram
aprovados por unanimidade. Ainda de acordo com o Estatuto que rege o Distrito LD-2 a
Tesoureira CaL Eliane fez a entrega de um cheque no valor de R$.1.395,36 para o
Coordenador da RGD e após também entregou um cheque no valor de R$2.290,72,
correspondente ao saldo, pois houve um adiantamento de R$ 500,00, ao representante do Leo
Clube. Em continuidade a palavra foi concedida ao CL Everton Fristch - Presidente da
Fundação Lions, que fez um breve relato da situação da mesma, e quais as providencias que
estão sendo tomadas para solucionar os problemas e para a encaminhamento em breve para a
normalidade, inclusive com a parte de Oftalmologia em funcionamento. De conformidade com
a Ordem do Dia, os Presidentes de Região ou seus representantes apresentaram o relatório de
suas Regiões, tanto sobre as atividades realizadas quanto as metas de aumento/conservação
de associados. Com o retorno à plenária dos participantes da Oficina RENOVAÇÃO DO
QUADRO ASSOCIATIVO, passou-se a ouvir as Assessorias previamente inscritas, iniciando pelo
CL RENATO FAGONDES - Assessor de Diabetes, considerado o carro chefe de LIONS para os
próximos dez anos. O CL Renato fez uma breve explanação de orientações aos clubes e fez a
distribuição de material preparado pela assessoria. Em seguida a PDG MARIA CECILIA MACIEL
DA ROCHA e a CaL MARIA CLARICE ELY, falaram das atividades da Assessoria da Mulher e da
Família, e esclarecendo dúvidas sobre a premiação com a Medalha Branca Fajardo. A CaL
NORMA VON MUHLEN EILOFF - assessora de CÂNCER PEDIATRICO, dando inicio no Distrito
deste trabalho apresentou dados e orientações a todos os presentes e entregou material aos
clubes. As Assessoras CaL Ivete Dienstmann e CaL Solange Maria Ehlers, do Concurso Cartaz
sobre a Paz, agradeceram aos clubes participantes e anunciaram a vencedora deste ano, a
aluna Laura Johann Dalpiaz, da Escola de Ensino Fundamental Lâmpada Mágica, apresentada
pelo Lions Clube Campo Bom Pequeno Gigante. Representando a Assessora do Intercâmbio e
Acampamento Juvenil, CaL Mara Maciel, o CL Vilnei Lenz fez breve relato sobre as atividades
desta importante assessoria e fez o encaminhamento de moção, solicitando verbas para o
Acampamento. A pedido da Governadoria houve a manifestação do Coordenador da Terceira
Reunião do Gabinete Distrital, CL CELSO BECKER, a ser realizada na cidade de Santa Cruz, no
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mês de março de 2018.Conforme informações do CL Celso a reunião será realizada nas
dependências da UNISC, inclusive o café da manha e almoço. Tudo esta sendo preparado com
carinho. Representado o CL Egidio Boelter, coordenador da quarta RGD e da Convenção
Distrital , ocorreu a manifestação do PDG PEDRO GOIS VIEZER, esclarecendo dúvidas e
convidando a todos para estes eventos e solicitando que seja providenciada a inscrição e
reserva de hotel com antecedência, pois a realização ocorrerá durante feriadão, período de
muita movimentação de turistas na Serra Gaucha.. O secretário Distrital comunicou a todos
que o Distrito recebeu diversos reconhecimentos a clubes e associados de nosso Distrito, ainda
referentes ao Ano Leonisticio 2016/2017, bem com chevrons comemorativos ao tempo de
associado. Solicitou aos CCLL e CasL presidentes de clubes para que façam a entrega aos
associados em solenidades especiais, dando o devido destaque. Os envelopes aos clubes
serão entregues ao final desta RGD aos presidentes e secretários pela CAL Eliane. O
Governador CL JARDEL DA MOTTA PACHECO, fez a entrega de Certificados de participação a
aqueles que participaram da OFICINA DE EXTENSÃO e LEÃO ORIENTADOR durante o dia 23 de
setembro de setembro de 2017 e CERTIFICADOS DE LEÃO ORIENTADOR CERTIFICADO aos que
participaram de todo o evento nos dias 23 e 24 de setembro de 2017. Com a palavra o DG
JARDEL, falou sobre as atividades desenvolvidas no primeiro semestre do Ano Leonisitco pela
governadoria e pelos clubes, apresentando dados buscados junto a LCI e também pelas
informações dos clubes. Manifestou a sua alegria pelos resultados obtidos até agora,
principalmente relativo a movimentação de associados, cujas metas foram estabelecidas pelos
presidentes de cada clube, ainda em maio de 2017. Agradeceu aos clubes, ao mesmo tempo,
motivou-os para o cumprimento das metas e a continuidade das atividades dos clubes,
ressaltando a importância em receber convidados, tanto em reuniões especiais para este fim
como em participação de atividades dos clubes.. Finalizando o seu trabalho o PDG Antonio
Elton Zarth, agradecendo pela distinção de ter sido Mestre de Cerimonias, devolve o medalhão
e a condução dos trabalhos. O DG JARDEL, agradeceu pelo trabalho lealmente realizado pelo
CL Elton e passou de imediato ao sorteio de alguns brindes, gentilmente ofertados pela
UNICRED Montenegro, parceira deste evento. Em seguida passou a palavra ao CL HEITOR
para suas considerações finais e o convite para o almoço. Finalizando o DG JARDEL, agradeceu
novamente pela presença de todos e convidou para juntos procedermos a ORAÇÃO PELO
BRASIL e apos saudarmos a Patria Brasileira e ao nosso movimento com uma forte salva de
palmas; deu por encerrada a Segunda Reunião do Gabinete Distrital. Nada mais havendo a
tratar lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será por mim e pelo DG
JARDEL DA MOTTA PACHECO assinada.
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