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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA DA 57ª CONVENÇÃO DISTRITAL E 4ª
REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL DO DISTRITO LDANO LEONISTICO 2017/2018
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezoito, tendo por local o Salão de
Eventos do Klein Ville Hotel, situado na Rua Melvin Jones, na cidade de Canela, Estado
do Rio Grande do Sul, na presença de Dirigentes Leonísticos, Companheiros-Leão,
Companheiras-Leão, Domadoras, Companheiros-LEO, homenageados, convidados e
imprensa local, conforme registros nas Listas de Presenças, às oito horas e trinta
minutos, foi formada a mesa principal, assim constituída: DG Jardel da Motta Pacheco,
Orador Oficial sr. Marcos Minetto, PID Edisson Karnopp, IPDG Evaldo Gomes
Rodrigues, Presidente do Comitê de Honra, Casal Homenageado CL Orlando Ervino
Dhein e CaL Vany, o PCC Nadir Celivio Klein, a CaL Antoniete da Graça de Lima Frólio,
1ª Vice-Governadora, o CL Marcos Antonio de Souza Martins (Barão) 2ºViceGovernador, CL Everton Fritsch, Presidente da Fundação Lions, o CL Luiz Renato
Voges Boeira, Presidente do Lions Clube Canela e CL Egídio Boelter, Diretor Geral da
Convenção. Os ex-governadores presentes foram nominados e convidados juntamente
com suas Companheiras a ocuparem a primeira fila de cadeiras reservadas, O PID
Edisson Karnopp, o PCC Nadir Celivio Klein, o IPDG Evaldo Gomes Rodrigues, o PDG
Pedro Gois Viezzer, PDG Bras de Oliveira Sobrinho, PDG José de Jesus Garcia Kuhn,
PDG Odilo Paulo Wachholz, PDG Maria Cecilia Maciel da Rocha, PDG José Zagonel,
PDG Antonio Elton Zarth, PDG Luiz Osvaldo Wagner, PDG Gilberto Moacir da Silva
.Em seguida o PDG Antonio Elton Zarth informou que a mesa diretora estava composta
e a Convenção Distrital e a Reunião do Gabinete Distrital podiam ser iniciadas. O DG
Jardel da Motta Pacheco, invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a paz entre os
povos, declarou aberta a quinquagésima sétima Convenção distrital e a quarta Reunião
do Gabinete Distrital do Distrito LD-2, Ano Leonístico dois mil e dezessete/dois mil e
dezoito, convidando a CaL Fernanda Maccarini Pacheco para proceder a Oração em
louvor a Deus. Convidou os presentes para juntos entoarem a primeira estrofe e o
estribilho do Hino à Bandeira. Seguindo o programa do dia, o Distrito LD-2, com tristeza,
mas também como forma de agradecimento prestou a HOMENAGEM PÓSTUMA aos
Companheiros-Leão e Companheiras-Leão falecidas durante o Ano Leonístico. Dando
continuidade convidou o PDG Antonio Elton Zarth, do Lions Clube Novo Hamburgo
Terceiro Milênio para Mestre de Cerimônias deste Evento, convidando-o para receber o
Medalhão que o identificará na função. Este agradeceu e iniciou de imediato o seu
trabalho, lembrando que ficam dispensadas as saudações aos membros da mesa
diretiva, pois todos já foram nominados pelo protocolo, evitando-se assim saudações
repetitivas. Informou também que durante o transcorrer das plenárias será sorteado um
Título de Melvin Jones, entre os presentes, no momento do sorteio. Avisou também que
a Fundação Lions do Distrito LD-2, está no hall de entrada comercializando material
leonístico. Convidado pelo Mestre de Cerimonias fez uso da palavra o CL Egídio Boelter,
Diretor Geral da Convenção, que em nome da organização saudou aos presentes, e
deu informações sobre a Convenção, quanto ao almoço e ainda detalhes sobre o jantar
baile da noite. O DG Jardel solicitou ao secretário de Gabinete se havia quórum para as
deliberações ao que foi informado que havia quórum sim. O DG Jardel colocou em
apreciação o REGIMENTO INTERNO desta convenção encaminhado anteriormente e
publicado no site do Distrito LD-2. Não havendo manifestações em contrário colocou em
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votação, sendo aprovado por unanimidade. Continuando convidou o Secretario de
Gabinete PDG Antonio Elton Zarth para a leitura da ata da Terceira RGD realizada em
03 de março e também da quinquagésima sexta Convenção Distrital. A CaL Giani
Rockenbach, Presidente da Divisão C-2, tendo em vista as atas terem sido
encaminhadas via eletrônica para todos os associados solicitou a dispensa da leitura
das mesmas. Posta em votação a dispensa da leitura e não ocorrendo manifestações
contrarias, o DG JARDEL, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade a
dispensa da leitura. Colocou isoladamente em aprovação as atas e como ninguém se
manifestou as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Em continuidade o DG Jardel
colocou apreciação a portaria zero zero dois barra dois mil e dezessete barra dois mil e
dezoito que trata da nomeação das Comissões Técnicas da Convenção, encaminhada
previamente e publicada no site do Distrito LD-2. Nada havendo em contrário foi
aprovada. Chegado um dos momentos mais marcantes desta Convenção: a
Homenagem ao Casal Orlando Ervino Dhein e Vany D’Ávila Dhein. Convidado o Lions
Clube Montenegro para se postar à frente da mesa diretiva, pois o casal Homenageado
se encontrava na mesa principal. O CL Heitor Carlos Wolf Filho leu o currículo do
homenageado, dando uma ênfase especial à parte dos serviços voluntários e de sua
participação efetiva no Movimento Leonístico, desde vinte e oito de outubro de mil
novecentos e sessenta e quatro, onde ocupou inúmeros cargos, sempre acompanhado
da CaL Vany. O Casal Governador lhes entregou um mimo, uma placa e flores. Em
seguida o CL Orlando fez uso da palavra, agradecendo emocionado a Homenagem
recebida e falando com muito orgulho de sua participação em Lions Clubes. Em seguida,
após convidada à manifestação da Comissão de Estatutos e Regulamentos, o CL
Ranolfo fez a colocação que em primeiro lugar deveria ser apresentado o relatório da
Comissão de Credenciais, que ainda continuava executando o seu trabalho, mas assim
mesmo disse que nenhum moção ou proposição foi encaminhada à Comissão. Neste
momento, com quebra da Ordem de Precedência foi concedida a palavra ao PID
Edisson Karnopp, para a sua sempre motivadora mensagem. Iniciando disse de sua
alegria de estar participação desta Convenção em seu Distrito, enaltecendo o trabalho
desenvolvido pelo DG Jardel e sua equipe. Em continuidade fez a entrega de
Certificados de Apreciação concedidos pelo Presidente Internacional Dr Naresh
Aggarwal para o PDG Antonio Elton Zarth, para o DG Jardel da Motta Pacheco. Fez
questão de entregar um Certificado de Apreciação ao CL Luiz Fernando Brados, por sua
dedicação anônima em todos os eventos do Distrito LD-2, com as inscrições prévias e
com todo o trabalho do começo ao final da atividade. Concedida a palavra à CaL Mara
Maciel, da Assessoria de Intercâmbio e Acampamento Juvenil, a mesma trouxe a
mensagem sobre o próximo intercâmbio que será realizado em julho de dois mil e
dezoito e o acampamento que será sediado na cidade de sobradinho. Em seguida a
CaL Rosenete Karnopp apresentou um projeto criado pelo Lions Clube Santa Cruz
Centro, e hoje já sendo executado por outros clubes, que é a coleta de cabelo e
confecção de perucas para senhoras e meninas com câncer, bem como de a confecção
de outros artigos com a mesma finalidade. O Coordenador de LCIF do Distrito, CL Eloy
Metz, disse que foram encaminhados quatro projetos para encaminhamento à
Fundação Internacional, que após analisados pela Coordenadoria, concedeu parecer
favorável a dois, que estavam completos de acordo com as normas de LCIF e os outros
dois deverão ser concluídos e apresentados no futuro. Os dois projetos aprovados são
os encaminhados pelos Lions Clube de Estância Velha, para remodelação e
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modernização do Hospital Getúlio Vargas de Estância Velha e do Lions Clube Santa
Cruz do Sul Aliança, para remodelação e modernização do Hospital da cidade de Vera
Cruz. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade pelo Gabinete Distrital e
pela Convenção Distrital e serão encaminhados para Lions Clubs International
Foundation. Neste momento a Tesoureira Distrital, CaL Eliane Maria D’Avila, fez a
entrega ao CL Egídio Boelter, Diretor Geral da quinquagésima sétima Convenção, do
cheque no valor de dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos,
correspondentes às verbas orçamentarias para a Quarta RGD e para a Convenção. O
Mestre de Cerimonias convidou o segundo Vice-Governador Marcos Antonio de Souza
Martins, para fazer a apresentação do Orador Oficial desta Convenção, Sr. Marcos
Minetto. Feita a apresentação iniciou a palestra, com muita alegria e motivação, porque
o Sr. Minetto imitava o apresentador de televisão Silvio Santos, se intitulando como
Silvio Santos Genérico. Por aproximadamente uma hora segurou a plateia, com muito
humor mas também com muita seriedade, pois abordava assuntos sérios, tais como
CONVIDAR, CAPACITAR e SERVIR, o tripé desta Governadoria. Também falou de
planejamento, de metas, de voluntariado e do servir. Ao final foi aplaudido por vários
minutos, com todos de pé. O DG Jardel e a CaL Fernanda entregaram ao Orador um
mimo especial como forma de agradecimento da Governadoria. Posteriormente,
convidada a Comissão de Credenciais, formada pela PDG Maria Cecilia Maciel da
Rocha, CaL Ligia Beatriz Hoss e CL Lourivardo Pinto, em substituição ao CL Cesar
Fernando Sarmento, o CL Milton Gessílio Pacheco dos Lions Clubes de Lajeado, Estrela
e São Leopoldo Padre Réus e Novo Hamburgo Terceiro Milênio, apresentou o seu
relatório, onde consta que os quarenta e seis clubes do distrito todos estavam aptos a
votar, desses trinta e três apresentaram delegados que totalizaram oitenta e um
Delegados e treze Delegados Natos. Foram credenciados trinta delegados suplentes. A
ata da Comissão foi elaborada em livro próprio e arquivada. Colocado em apreciação o
relatório sofreu uma retificação, onde se lê o clube não compareceu leia-se o Clube não
compareceu junto à Comissão de Credenciamento dentro do horário estipulado, mesmo
estando presente na Convenção, colocado em votação foi aprovado. Dando
prosseguimento foi convidada a Comissão de Indicações, composta pelo PDG José
Zagonel, CL Rumaldo Bloss e CL Gilberto Krein, dos Lions Clubes Lajeado Florestal,
Igrejinha e Montenegro, para examinarem e deliberarem sobre as seguintes indicações:
Indicação da Cidade de Canela para sediar a quinquagésima oitava Convenção; a
Indicação do Conselho Fiscal para o biênio dois mil e dezoito dois mil e vinte;, composto
pelos seguintes titulares: PDG Evaldo Gomes Rodrigues, CaL Eliane Maria D’ávila e
Denise Benedetti dos Santos e como suplentes PDG Odilo Paulo Wachholz, CaL Lais
S. Verona e CL Luiz Carlos Duarte de Oliveira; para o cargo de Segundo-Vice
Governador o CL Omar Inácio Benedetti dos Santos, do Lions Clube de Sapucaia, para
o cargo de Primeiro Vice-Governador o CL Marcos Antonio de Souza Martins (Barão),do
Lions Clube de Taquara, para o cargo de Governadora a CaL Antoniete da Graça de
Lima Frólio, do Lions Clube Venâncio Aires Melvin Jones; para candidatura ao cargo de
Segundo Vice-Presidente do Distrito Múltiplo LD, o PDG Antonio Elton Zarth, do Lions
Clube Novo Hamburgo Terceiro Milênio. A comissão após analisar todos os documentos
apresentados, declara que os mesmos estão de acordo com o Regimento Interno da
Convenção, o Estatuto do Distrito LD-2 e da Associação Internacional de Lions Clubes,
solicitou a aprovação destas indicações. Colocado em apreciação o Relatório da
Comissão de Indicações e não sofrendo alterações foi colocado em votação e aprovado
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por unanimidade. Após a aprovação do Relatório da Comissão de Indicações foram
ouvidas as manifestações dos candidatos aos cargos eletivos, iniciando com a
candidata à Governadora, CaL Antoniete da Graça de Lima Frólio, que disse de sua
alegria e sua disposição em trabalhar pelo distrito, sempre com o apoio dos clubes de
Venâncio Aires e Venâncio Aires Melvin Jones e de todos os associados do Distrito. O
Candidato a primeiro vice Governador CL Marcos Antonio de Souza Martins, falou de
sua disposição em trabalhar e sua grande motivação em assumir o importante cargo,
contando com o apoio de sua jaula Lions Clube de Taquara e o Candidato a segundovice governador, CL Omar Inácio Benedetti dos Santos, disse de sua disposição em
realizar o sonho de ser Dirigente do nosso Distrito, e que está se preparando para tal.
Convidado para a sua manifestação o PDG Antonio Elton Zarth, agradeceu o apoio
recebido e disse que colocou o seu nome à disposição há dois anos, porque dentro da
sistemática adotada pelo Distrito Múltiplo, de rodizio entre os Distritos é chegada a vez
do LD-2, pois PID Edisson Karnopp foi o nosso representante em dois mil e oito/dois mil
e nove. Após a Comissão de Moções apresentou o seu relatório que foi aprovado, onde
foram analisadas 6 proposições que foram encaminhadas à plenária. O Mestre de
Cerimônias informou que a Comissão de Eleições está iniciando os trabalhos e que a
partir deste momento o processo de votação está aberto, na mesma sala onde ocorreu
o credenciamento, com término previsto para as quatorze horas. O DG Jardel colocou
em votação as seguintes moções e proposições: a primeira proposição, apresentada
pelo Lions Clube Sobradinho e Assessoria de Intercambio Juvenil, solicitando repasse
de seis mil reais, proveniente do saldo de anos anteriores, que servirá para
ressarcimento de despesas com a realização do intercambio e Acampamento Juvenil
que será realizado em Sobradinho, de sete a vinte e nove de julho de dois mil e dezoito,
com posterior prestação de contas ao Distrito. A segunda foi apresentada pelo Lions
Clube Lajeado, propondo que doravante o Prêmio Lions Educação seja denominado
“Prêmio Lions Educação PDG Ney Santos Arruda”, já a partir do Ano Leonístico dois mil
e dezoito/dois mil e dezenove. Colocada em apreciação e em seguida em votação, foi
aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentada a proposição indicando a
cidade de Canela para sediar a quinquagésima oitava Convenção do Distrito LD-2. Foi
apreciada e votada. Sendo aprovada a indicação. As proposições acima foram todas
aprovadas pela Comissão de Moções. Em seguida foram submetidas ao Gabinete
Distrital, em reunião permanente durante a Convenção, três proposições oriundas da
Equipe do Governador, já com o Parecer Favorável do Conselho Fiscal, a saber: A
EQUIPE DO GOVERNADOR do Distrito LD-2, encaminha à CONVENÇÃO DISTRITAL
a Proposição abaixo, para análise, discussão e aprovação. PROPOSIÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO DISTRITO LD2 – Criar a Secretaria executiva do
Distrito LD-2 a ser sediada na Fundação do Distrito LD-2. O profissional a ser contratado
deverá destinar 50% de sua carga horária para atender o Distrito LD-2 e 50% para
atender a Fundação do Distrito LD-2.Art.1º - Fica a Governadoria do Distrito LD-2
AUTORIZADA a Criar a Secretaria executiva do Distrito LD-2 a ser sediada na Fundação
do Distrito LD-2. O profissional a ser contratado deverá destinar 50% de sua carga
horária para atender o Distrito LD-2 e 50% para atender a Fundação do Distrito LD-2.
Art.2º - As despesas serão suportadas 50% pelo Distrito LD-2 e 50% pela Fundação.
Os recursos financeiros poderão serão oriundos do Programa empresas apoiadoras do
Distrito LD-2. Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. JUSTIFICATIVA Uma
secretaria executiva no LD-2 pode trazer um suporte indispensável para o Governador
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em exercício e para aquele que logo em seguida o sucederá. Este apoio direto e
contínuo tem um papel de grande importância dentro de uma organização, permitindo
que se possa realizar mais e melhor. Cabe a secretaria executiva gerenciar informações,
ajudar na execução das tarefas administrativas e cooperar com toda equipe no
desempenho de suas funções. Peça importante para suportar as ações que virão com
os novos projetos. O apoio administrativo centralizado em uma secretaria executiva,
permite ao Governador e ao Secretário Distrital, principalmente, trabalhar em projetos
que muitas vezes não conseguem desenvolver por falta de tempo e recursos humanos
e financeiros, num ano leonístico que passa muito rápido. Braço direito do Governador,
envolvida em todos os assuntos administrativos do distrito, dando suporte ao secretário,
tesoureiro, assessores e aos clubes nas seguintes tarefas: Atuar como Braço direito do
Governador, secretário e tesoureiro distrital; Dar suporte para as assessorias,
presidentes de divisão e região, GMT, GST, GLT; Elaborar apresentações e planilhas,
e distribuir para os interessados; Criar lista de e-mails, grupos de WhatsApp de
Secretários, Presidentes, assessores etc.; Atuar como meio de ligação entre LD2 e
empresa de marketing, nas informações relevantes das campanhas realizadas em cada
clube; Cobrar a equipe para que os relatórios cheguem a tempo para uso da
governadoria em RGD´s e convenções; Substituir temporariamente possíveis
impedimento do secretário distrital; Organização dos treinamentos de liderança –
envolvendo materiais e infraestrutura; Marcar e controlar compromissos, reuniões e
viagens; Digitar cartas, relatórios, apresentações e outros documentos; Organizar a
cópia de documentos; Arquivar documentos; Realizar serviços administrativos em geral
Controlar a correspondência de entrada e saída; Participar de reuniões e fazer a minuta
ou ata da reunião; Realizar pesquisas e preparar documentos Solicitar ou comprar
materiais de apoio. A Equipe do Governador reunida, por unanimidade, deu parecer
favorável à criação da Secretaria Executiva do Distrito LD-2 acima referido, mediante
concordância da Comissão Técnica de Moções e APROVAÇÃO PELO CONSELHO E
CONVENÇÃO DISTRITAL. Novo Hamburgo (RS),16 de abril de 2018, EQUIPE DO
GOVERNADOR DG JARDEL DA MOTTA PACHECO 1ºVDG ANTONIETE DA GRAÇA
DE LIMA FROLIO 2ºVDG MARCOS ANTONIO MARTINS PDG ANTONIO ELTON
ZARTH, SECRETARIO DE GABINETE e CaL ELIANE MARIA DE ÁVILA –
TESOUREIRA DISTRITAL. A segunda: A EQUIPE DO GOVERNADOR do Distrito LD2, encaminha à CONVENÇÃO DISTRITAL a Proposição abaixo, para análise, discussão
e aprovação. PROPOSIÇÃO EMPRESTIMO de parcela do saldo remanescente DE
ANOS ANTERIORES do DISTRITO LD-2 para a FUNDAÇÃO LIONS LD-2, para
atendimento de despesas administrativas e trabalhistas. Art.1º - Fica a Governadoria do
Distrito LD-2 AUTORIZADA a efetuar um empréstimo no valor de vinte mil reais para
atender a despesas administrativas e trabalhistas. Art.2º - O valor em referência deverá
ser utilizado UNICAMENTE para os fins previstos, sendo vedada a sua utilização para
fins diversos do acima exposto. Art. 3º - O valor acima deverá ser restituído ao
DISTRITO LD-2, em 21(vinte e uma) parcelas mensais a partir do sétimo mês (período
de carência) após a formalização do documento pertinente ao empréstimo e repasse do
valor para o caixa da FUNDAÇÃO LIONS DISTRITO LD-2, mediante correção e
atualização monetária pelos índices oficiais. Art.4º - Revogam-se as disposições em
contrário. JUSTIFICATIVA A Equipe do Governador, reunida, e diante da situação
financeira da FUNDAÇÃO LIONS LD-2, ainda os entraves legais para o início das
atividades da IB SAUDE, empresa responsável pelos serviços Oftalmológicos e
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Hospitalares e diante de despesas administrativas e trabalhistas inadiáveis, por
unanimidade, deu parecer favorável à concessão do empréstimo acima referido,
mediante concordância do CONSELHO FISCAL e Comissão Técnica de Moções e
APROVAÇÃO PELO CONSELHO E CONVENÇÃO DISTRITAL Novo Hamburgo
(RS),10 de abril de 2018. EQUIPE DO GOVERNADORDG JARDEL DA MOTTA
PACHECO,1ºVDG ANTONIETE DA GRAÇA DE LIMA FROLIO. 2ºVDG MARCOS
ANTONIO MARTINS, PDG ANTONIO ELTON ZARTH – SECRETARIO DE GABINETE,
CaL ELIANE MARIA DE ÁVILA – TESOUREIRA DISTRITAL. Última: A EQUIPE DO
GOVERNADOR do Distrito LD-2, encaminha à CONVENÇÃO DISTRITAL a Proposição
abaixo, para análise, discussão e aprovação. PROPOSIÇÃO: EMPRESAS
APOIADORAS DO DISTRITO LD2 – Criar programa para que empresas – no máximo
4 - possam contribuir financeiramente e de forma permanente para o distrito LD-2
seguindo o exemplo de alguns clubes que já adotam o programa com sucesso. Art.1º Fica a Governadoria do Distrito LD-2 AUTORIZADA a criar programa para que
empresas possam contribuir financeiramente e de forma permanente para o Distrito LD2 a exemplo de alguns clubes que já adotam com sucesso este programa. O programa
prevê que o Distrito LD-2 como contrapartida, divulgue a marca destas empresas nos
trabalhos desenvolvidos pelo Distrito.Art.2º - Os valores arrecadados devem ser
utilizados para melhorar a estrutura administrativa do Distrito LD-2 principalmente para
atendimento as despesas com Secretaria Executiva – que deverá estar sediada na
Fundação assim como: Recursos para melhorar estrutura do instituto de liderança;
Recursos para assessorias; Recursos para material impresso ;Recursos para projetos
do Distrito LEO ;Recursos para material promocional; Recursos para empresa de
marketing terceiro setor; Recursos para despesas com palestrantes; Recursos para
divulgação da marca LIONS gerando percepção de valor, dentro e fora dos clubes;
Recursos para despesas não previstas da equipe do Governador. Art. 3º - Os valores
da contribuição mensal poderão ser cobrados através de boletos bancários e deverão
aparecer em linha específica na prestação de contas do Distrito. Art.4º - Revogam-se
as disposições em contrário. JUSTIFICATIVA: O Distrito LD2 possui recursos
financeiros limitados para criar uma estrutura administrativa adequada as demandas da
gestão do Distrito. O trabalho voluntário muitas vezes não está disponível ou em número
suficiente para fazer frente as ações quase sempre imediatas na gestão de 46 clubes e
muitas assessorias. Com o programa EMPRESAS APOIADORAS DO DISTRITO LD-2
teremos recursos financeiros para desenvolver ainda mais o Distrito sem a necessidade
de aumentar a contribuição distrital para este fim. Aplicando recursos e investindo nas
ações listadas no ART 2º teremos um Distrito LD-2 ainda mais forte. O apoio
administrativo centralizado em uma secretaria executiva, permite ao Governador e ao
Secretário Distrital, principalmente, trabalhar em projetos que muitas vezes não
conseguem desenvolver por falta de tempo e recursos humanos e financeiros, num ano
leonístico que passa muito rápido. Outros benefícios e resultados esperados para nosso
Distrito são: Estrutura administrativa para que a equipe do Governador e suas
assessorias possam, dar suporte, acompanhar e desenvolver ainda mais os clubes do
Distrito, especialmente novos clubes e clubes com dificuldades de gestão; Criar
posicionamento da “marca diferenciada” (LIONS) em todas as faixas etárias; Aumentar
e fortificar os laços com a comunidade; Aprimorar a imagem pública do LIONS entre
autoridades públicas e tomadores de decisão Melhorar ainda mais a autoestima dos
associados e assim o desejo de continuar trabalhando cada vez mais ; Despertar a
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admiração e o desejo de fazer parte da família LIONS; Fazer com que o valor do LIONS
seja percebido ainda mais pela comunidade. A Equipe do Governador reunida, por
unanimidade, deu parecer favorável à criação do programa Empresas Apoiadoras do
Distrito LD-2 acima referido, mediante concordância da Comissão Técnica de Moções
e APROVAÇÃO PELO CONSELHO E CONVENÇÃO DISTRITAL. Novo Hamburgo
(RS),10 de abril de 2018, EQUIPE DO GOVERNADOR DG JARDEL DA MOTTA
PACHECO 1ºVDG ANTONIETE DA GRAÇA DE LIMA FROLIO 2ºVDG MARCOS
ANTONIO MARTINS PDG ANTONIO ELTON ZARTH SECRETARIO DE GABINETE,
CaL ELIANE MARIA DE ÁVILA – TESOUREIRA DISTRITAL. A Comissão de Moções
emitiu parecer favorável ao encaminhamento. Após terem sido submetidas à apreciação
do Gabinete distrital, foram colocadas em votação e aprovadas para encaminhamento
à Convenção Distrital. Submetidas à apreciação dos Delegados da Convenção e não
ocorrendo nenhuma manifestação, foram postas em votação, tendo sido aprovadas na
integra. O DG Jardel, dando por encerrada a primeira sessão plenária, convidou a todos
para o almoço e informou que a segunda plenária será iniciada pontualmente às
quatorze horas. Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ata, que após lida,
discutida e aprovada será por mim secretario e pelo DG Jardel, assinada. Novo
Hamburgo (RS),vinte e oito de abril de dois mil e dezoito.

_________________________

______________________________

Antonio Elton Zarth

Jardel da Motta Pacheco

Secretário de Gabinete
Ano Leonístico 2017/2018

Governador do distrito LD-2
Ano Leonístico 2017/2018
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