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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL DO DISTRITO LD-2
ANO LEONÍSTICO 2017/2018

Aos três dias do mês de março de dois mil e dezoito, tendo por local o Salão de Atos da Faculdade de
Direito, da UNISC, em Santa Cruz do Sul - RS, pontualmente às oito horas e trinta minutos foram iniciados
os trabalhos da Terceira Reunião do Gabinete Distrital do Distrito LD-2, com a presença de dirigentes
Leonísticos, Companheiros-Leão, Companheiras-Leão, Domadoras, Companheiros LEO, Convidados,
Visitantes e Imprensa. De imediato o PDG Antonio Elton Zarth convidou os integrantes da mesa diretiva
a ocuparem os seus lugares e as domadoras e cônjuges, juntamente com os ex-governadores a ocuparem
os lugares reservados na primeira fileira de poltronas: DG Jardel da Motta Pacheco e CaL Fernanda
Maccarini Pacheco, PID Edisson Karnopp/CaL Rosenete, Professor Felipe Menezes - Orador Oficial deste
evento, PDG Evaldo Gomes Rodrigues/CaL Nara - Presidente do Comitê de Honra, CaL Antoniete da Graça
de Lima Frolio/Luis - Primeira Vice-Governadora, CL Marcos Antonio Martins (A.K.A. Barão)/CaL Mirian 2º Vice-Governador, CL Everton Fritsch - Presidente da Fundação Lions do Distrito LD-2, CLEO Macsoel
Geib - representante do Distrito Leo LD-2, CL Luciano Oliveira - Presidente do Lions Clube Santa Cruz do
Sul Aliança Clube organizador da RGD, CL Celso Becker - Coordenador da Terceira RGD e PDG Antonio
Elton Zarth/CaL Clari - Secretário de Gabinete. Estavam presentes os ex-governadores: PID Edisson
Karnopp/Rosenete, PDG Evaldo Gomes Rodrigues/Nara, PDG Carlos Enor Lindemann/Marlete, PDG
Gilberto Moacir da Silva/Ligia, PDG Luiz Osvaldo Wagner/Lucia, PDG Antonio Elton Zarth/Clari, PDG José
Zagonel, PDG Maria Cecilia Maciel da Rocha, PDG Odilo Paulo Wachholz/Vera, PDG Suzana Lozza
Paul/Baldino, PDG Jose Jesus de Garcia Kuhn e PDG Baldino Paul/Suzana. Invocando a Deus pela grandeza
da Pátria e a Paz entre os Povos, o DG Jardel deu por aberta a Terceira Reunião do Gabinete Distrital, Ano
Leonístico 2017/2018, convidando a CaL Celia Metz para proferir a Oração a Deus. Após a oração,
convidou a todos para juntos entoarmos a primeira estrofe e o estribilho do Hino à Bandeira. Para a
continuidade 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 identificará na função. Este
agradecendo pela indicação, afirmou que tudo fará para bem desempenhar a função, dentro dos
preceitos leonísticos, informando a todos que forem fazer uso da palavra que o DG Jardel dispensou a
saudação aos membros da mesa diretiva, já que todos foram nomeados e saudados, evitando-se assim
saudações repetitivas, podendo o orador iniciar diretamente o seu assunto. Não houve justificativas de
ausências. O Mestre de Cerimônias citou também a presença dos representantes da empresa IB Saúde,
Senhores Iltamar e Dr. Vinicius. Continuando foi informado que o WORKSHOP Sou Presidente será
realizado no mesmo local do ano passado, nos dias 09 e 10 de junho; ainda foi informado que a Fundação
Lions LD-2 está no hall de entrada comercializando material leonístico e que o Lions Clube São Leopoldo
Scharlau está entregando as camisetas da Escola de Samba Leandro de Itaquera, que prestou
homenagem ao LIONS aos adquirentes, também no saguão. Convidado pelo protocolo o CL Luciano
Oliveira, para fazer a saudação aos visitantes em nome da organização e também em nome do Distrito
LD-2 bem como dar os informes sobre o almoço da RGD. Perguntado pelo DG Jardel, o secretário de
Gabinete respondeu que tinha quórum para as deliberações. De imediato solicitou ao secretário que
procedesse a leitura da Ata da Segunda Reunião do Gabinete Distrital realizada em vinte e cinco de
novembro de dois mil e dezessete, na cidade de Montenegro. Ao iniciar foi interrompido pelo CL Carlos,
do Lions Clube Campo Bom, solicitando a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que a mesma ter sido
enviada a todos por e-mail e também estar no site do Distrito LD-2. O DG colocou em apreciação a
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dispensa da leitura e como não ocorreram 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. Em conformidade com as normas estatutárias o
Mestre de Cerimonias convidou a CaL Eliane DÁvila, Tesoureira de Gabinete para apresentar o Relatório
de Prestação de Contas do Primeiro Semestre do Ano Leonístico dois mil e dezessete/dois mil e dezoito.
A CaL Eliane apresentou o Relatório detalhado. Após foi convidado o Conselho Fiscal, que apresentou o
seu Parecer favorável à aprovação do Relatório da Tesouraria. Colocados em apreciação os Relatórios da
Tesoureira e o Parecer do Conselho Fiscal, não ocorreram manifestações contrarias. Colocados em
votação foram aprovados por unanimidade pelo Gabinete Distrital. Em continuidade a CaL Eliane
entregou ao CL Celso Becker, Coordenador da RGD, o cheque no valor de RS1.379,16, correspondente
à verba destinada a Organização. Também fez a entrega ao representante do Distrito LEO LD-2 o cheque
correspondente à quota semestral, no valor de R$2.758,32 Continuando, os Presidentes das Regiões
passaram a apresentar os relatórios de cada Região, baseados nas informações prestadas pelos
Presidentes das divisões, relativos as atividades e também sobre o cumprimento das metas de associados
estabelecidas pelos Presidentes dos Clubes no início do Ano Leonístico. Foi disponibilizada a palavra às
assessorias previamente inscritas. A PDG Maria Cecilia Maciel da Rocha e CaL Clarice Ely, assessoras da
Família e da mulher no Distrito, lembraram os prazos estabelecidos para a remessa dos currículos das
CasL ou domadoras, indicadas para receber a Medalha Branca Fajardo. Prosseguindo o Coordenador de
LCIF do Distrito, CL Eloy Metz e o DG Jardel, entregaram o Título de Companheiro de Melvin Jones, à CaL
Antoniete da Graça de Lima Frolio. O Coordenador da 4ª RGD e 57ª Convenção Distrital convidou a todos
a participarem, prestando esclarecimentos necessários. O Representante do Distrito LEO, CLEO Macsoel
Geib fez o seu pronunciamento com esclarecimentos sobre as atividades e justificando a ausência do
presidente, que se encontra em Três Passos no CDM do Distrito Múltiplo. Em continuidade o Presidente
da Fundação Lions Distrito LD-2 falou de sua alegria pela assinatura do contrato com a empresa IB Saúde,
para o atendimento Oftalmológico no Hospital da Visão Lions/IB Saúde. Disponibilizada a palavra aos
representantes da IB Saúde, fizeram uso da mesma os Senhores Iltamar e Dr.Vinicius, manifestando a sua
alegria pela parceria firmado entre a empresa e a Fundação Lions, dizendo que em breve iniciarão os
atendimentos. O Secretario de Gabinete fez breve apresentação do palestrante, professor Felipe
Menezes, que após iniciou o seu trabalho, versando sobre o tema Inovações Exponenciais, realizando
resgate histórico desde a era dos metais chegado ao presente no que tange produção industrial,
tecnologia, informação e consumo, em seguida explanando sobre os impactos no comportamento atual
e realizando uma projeção futura das tecnologias, trabalho, educação e conhecimento. Finalizando, foi
aplaudido pelos CCLL, CasL, domadoras e CLEOS. Agradecendo e cumprimentando o Professor Felipe o
DG JARDEL, solicitou que a CaL Fernanda entregasse um mimo e flores ao mesmo e sua esposa. Em
continuidade o Lions Clube Sapucaia fez a apresentação do candidato a 2ºVice-Governador do Distrito
LD-2, CL Omar Inácio Benedetti dos Santos, que usando da palavra diz estar se preparando para assumir
o importante cargo do Leonismo. O PDG Antonio Elton Zarth, encerrando a sua participação na maestria
de Cerimonias da Terceira RGD, devolveu o Medalhão e a condução dos trabalhos ao DG Jardel, que
agradeceu pelo desempenho na função. O DG Jardel, convidou o CC Luiz Roberto Gobbi e a PDG Maria
de Lourdes Gobbi, Presidente do DMLD para a sua mensagem. O CC Gobbi saudando a todos falou sobre
o programa de Lions Internacional chamado LIONS ADIANTE, dizendo que estamos aos poucos mudando
a nossa forma de pensar e agir no Lions. O DG Jardel agradecendo pela visita e cumprimentando o CC
Gobbi pela mensagem transmitida solicitou que a CaL Fernanda entregasse um mimo e flores ao casal. O
PID Edisson Karnopp disse estar muito feliz em poder participar desta RGD em sua casa. Distrito LD-2 e
Santa Cruz do Sul, cumprimentou o DG Jardel por mais uma RGD de sucesso. Finalmente chegado o
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momento o DG Jardel transmitiu a sua mensagem, com muita alegria e motivação, tratando sobre
estarmos em nosso segundo tempo deste ano Leonístico, com instrumentos de mudança amplamente
divulgados e que já fazemos parte da mudança, reforçando que este é um importante momento para
trazer convidados ao movimento e sem isso não chegaríamos aos cem anos. Lembrou também do dia
internacional de posse, 28 de abril, data de nossa convenção e momento que ocorrerá solenidade das
posses ocorridas a partir de março deste ano. Dando continuidade, às doze horas e quinze minutos o DG
convidou a todos para juntos proceder a Oração Pelo Brasil e saudação à Pátria Brasileira e ao nosso
Movimento, encerrou a Terceira Reunião do Gabinete Distrital. Nada mais havendo a tratar lavrei a
presente ata, que após lida, discutida e aprovada será por mim, Secretário de Gabinete e pelo DG Jardel
da Motta Pacheco assinada.
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