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ATA DA SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA DA 57ª CONVENÇÃO DISTRITAL E
QUARTA REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL DO DISTRITO LD-2
ANO LEONÍSTICO 2017/2018
Às quatorze horas e dez minutos, do dia 28 de abril de dois e dezoito, iniciou-se a
segunda parte da quinquagésima sétima Convenção do Distrito LD-2 e quarta Reunião
do Gabinete Distrital, no salão de Eventos do Klein Ville Hotel, situado na Rua Melvin
Jones, em Canela, Rio Grande do Sul. O DG Jardel declarou reabertos os trabalhos
dispensando as observâncias protocolares, já que foi dado continuidade às atividades
iniciadas pela manhã. Renovou o convite para que o PDG Antonio Elton Zarth
permanecesse como Mestre de Cerimonias da Convenção e o convidou para receber o
Medalhão, símbolo da função. O Mestre de Cerimonias aceitou e renovou os
agradecimentos pela nomeação, reafirmando que desempenharia a função a contento
e dentro dos preceitos leonísticos. Lembrou que até o final desta plenária seria sorteado
um Título de Companheiro de Melvin Jones, entre os Companheiros-Leão,
Companheiras-Leão, Domadoras e Companheiros-LEO presentes no momento do
sorteio. De imediato foi convidada a Comissão de Prêmios para a apresentação de seu
relatório. A Comissão integrada pelo CL Milton Franzoni dos Santos, CaL Sônia Maria
Arenhart e CaL Audrei Evelyn Frólio, apresentou o seu relatório, que foi apreciado e
aprovado. Os Ganhadores dos Prêmios em seguida foram anunciados e receberam das
mãos do casal Governador o mimo correspondente: Leão mais jovem Fernando Antonio
Both, nascido em sete de maio de mil novecentos e noventa e dois, com vinte e seis
anos, ,Leão Mais Idoso PDG Brás de Oliveira Sobrinho, nascido em dois de dezembro
de mil novecentos e vinte e cinco, com noventa e dois anos, Leão com Menos Tempo
de Leonismo CaL Anelise Borges Crivello, associada desde treze de março de dois mil
e dozoito, Leão com mais Tempo de Leonismo CL Orlando Ervino Dhein, associado
desde 21 de outubro de um mil novecentos e sessenta e quatro, Delegação mais
Animada Lions Clube Novo Hamburgo Centro, Delegação melhor Uniformizada Lions
Clube Sapucaia e Delegação mais numerosa Lions Clube Taquara. Convidado para
fazer uso da palavra o Presidente do Distrito LEO, CLEO Lucas Kielling, o mesmo
estava ausente. Em continuação o Mestre de Cerimonias convidou o CL Everton Fritsch,
Presidente da Fundação Lions Distrito LD-2. O CL Everton fez um breve relato sobre a
situação da Fundação e a previsão para o início dos trabalhos da IBSaúde, que deve
ocorrer brevemente, tão logo sejam liberadas as licenças e alvarás. Em prosseguimento
foi dado o início da Cerimônia de Posse de Novos Associados, no dia Mundial de
Posses, vinte e oito de abril. Durante o período estabelecido de primeiro de março a
trinta de abril, foram empossados quarenta e cinco novos associados, que foram
nominados e convidados a se postarem à frente da mesa oficial, juntamente com os
seus padrinhos, após serem saudados pelo DG Jardel, foram convidados a prestar o
juramento de novo associado. O DG Jardel declarou-os empossados e todos receberam
um Certificado de Novo Associado da Associação Internacional de Lions Clubes. A
Convenção Distrital é um dos momentos mais marcantes do Ano Leonístico, e neste
momento o DG JARDEL DA MOTTA PACHECO fez uso da palavra apresentando as
conquistas da Equipe do Governador até o presente momento, novidades, números do
desempenho do quadro associativo bem como anunciou novidades para reconhecer os
clubes nos próximos dois meses na página oficial do Facebook do LD-2. Finalizou o seu
pronunciamento lançando um desafio aos clubes: Solicitou que cada clube emposse
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dois casais de novos associados até o dia 30 de junho de dois mil e dezoito. Em
continuidade a Comissão de Eleições da Convenção, composta pelo PDG Gilberto
Moacir da Silva, o CL Célio Pedro Wolfart, como relator e a CaL Maria Regina Volkmer,
como secretária, substituindo o CL Jaime Mattos Junior. Dos noventa e quatro
delegados credenciados compareceram e votaram noventa e três, com o seguinte
resultado: Para Governador a CaL Antoniete da Graça de Lima Frólio obteve noventa e
três votos sim; para Primeiro Vice-Governador o CL Marcos Antonio de Souza Martins
obteve 93 votos sim; para Segundo Vice-Governador o CL Omar Inácio Benedetti dos
Santos obteve oitenta e nove votos sim, e quatro votos não e para o endosso da
candidatura ao cargo de segundo Vice-Presidente do Distrito Múltiplo LD o PDG Antonio
Elton Zarth obteve noventa e dois votos sim e um voto em branco e para o Conselho
Fiscal composto pelos Titulares IPDG Evaldo Gomes Rodrigues, CaL Eliane Maria
DAvila e a CaL Denise Carvalho Benedetti dos Santos e Suplentes PDG Odilo Paulo
Wachholz, CaL Lais S. Verona e CL Luiz Carlos Duarte de Oliveira foram noventa e dois
votos sim e um voto em branco. Colocado em apreciação não ocorreram manifestações.
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade pelos Delegados. O DG Jardel
proclamou eleitos os companheiros acima citados e o Mestre de Cerimônias concedeu
a palavra à Governadora Eleita Antoniete da Graça de Lima Frólio, que de imediato
convidou o seu clube para ficarem com ela à frente da mesa e a seu lado o seu Cônjuge
Luiz Antonio Frólio. Emocionada fez os seus agradecimentos e afirmou que para o
sucesso do Ano Leonístico será necessária uma palavra: ATITUDE. Da mesma forma
foi dada a palavra ao Primeiro Vice-Governador Eleito Marcos Antonio de Souza
Martins, tendo a seu lado a CaL Mirian, este chamou o Lions Clube Taquara para se
colocar à frente da mesa principal. Fez o seu pronunciamento com muita emoção e
alegria, afirmando que trabalharia em conjunto com a Governadora Eleita, pela
continuidade e engrandecimento cada vez maior do Distrito. O MC convidou o Segundo
Vice-Governador Eleito Omar Inácio Benedetti dos Santos para a sua mensagem. O CL
Omar chamou de imediato a CaL Denise para que junto com o Lions Clube Sapucaia
ficasse a seu lado, enquanto muito emocionado agradeceu a confiança nele depositada
e dizendo que fará o melhor para o Distrito e seus associados. Disse ainda estar se
preparando com muita dedicação para assumir este tão importante cargo. O DG Jardel
convidou o PDG Antonio Elton Zarth para a sua mensagem. Este agradecendo a
oportunidade chamou a CaL Clari, dizendo da parceria existente entre ambos há
aproximadamente cinquenta anos e que muito deve à mesma, que sempre foi a sua
maior incentivadora. Em seguida chamou os associados do Lions Clube Novo
Hamburgo Terceiro Milênio, para ficarem a seu lado, e agradeceu pelo apoio sempre
recebido de sua jaula. Disse estar se preparando para em nome do Distrito LD-2, ocupar
os cargos do DMLD, que foram ocupados pelo PID Edisson Karnopp em dois mil e
oito/dois mil e nove. Em continuidade a programação estabelecida o Mestre de
Cerimônias solicitou à CaL Eliane Maria D’Avila, Tesoureira distrital, para que fizesse a
entrega do cheque no valor de quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte
centavos à Governadora Eleita Antoniete da Graça de Lima Frólio, correspondente à
verba do Governador Eleito. Neste momento houve a entrega de Flores à Governadora
Eleita e também o Casal Governador homenageou com flores e um Certificado de
Reconhecimento o CL Egídio Boelter e DM Maria, pela organização desta convenção.
Entregou também um Certificado de Reconhecimento ao casal Pedro Gois Viezzer e
CaL Clélia, como Coordenadores Adjuntos. Os organizadores da Convenção fizeram a
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entrega de flores ao Casal Governador Jardel e Fernanda. O PDG Antonio Elton Zarth,
agradecendo mais uma vez por ter sido Mestre de Cerimônias da quarta RGD e
quinquagésima sétima Convenção, lembrou que haverá um sorteio de um Título de
Companheiro de Melvin Jones, entre os presentes no momento do sorteio, devolveu o
Medalhão que o identificou na função. O DG Jardel agradeceu ao PDG Elton pelo
trabalho realizado e de imediato convidou o PCC Nadir Celivio Klein para o seu
pronunciamento relacionado com a candidatura da PID Rosane Terezinha Jahnke ao
cargo de Terceira Vice-Presidente Internacional. O PCC Nadir fez um breve relato da
caminhada desenvolvida pela PID Rosane, e dos custos envolvidos, solicitando o apoio
de todos para a contribuição de um real e sessenta e seis centavos ao mês, equivalente
a dez reais semestrais para a Campanha. Houve diversas manifestações favoráveis a
esta contribuição, onde destacamos a manifestação da CaL Ligia Beatriz Hoss, da CaL
Claudia Mattos e do CL Adriano Artur Dienstmann. Consultado em particular o Assessor
de Estatutos e Regulamentos do Distrito, CL Ranolfo Vieira sobre a possibilidade deste
assunto ainda poder ser colocado em apreciação e votação. Disse que como a RGD e
a Convenção estavam em andamento, e para aproveitar a oportunidade, era favorável
a apreciação e votação. O DG Jardel colocou em apreciação ocorrendo a manifestação
do CL Jose Francisco Gomes Bolacel, Presidente da Região B, questionando o prazo
para esta contribuição. Consultada a DGE Antoniete a mesma sugeriu até a próxima
Convenção. O DGE colocou em votação. A contribuição proposta foi aprovada . Em
prosseguimento o DG Jardel convidou o CL Egídio Boelter para a sua mensagem de
encerramento e também para reforçar o convite para o Jantar Baile. O DG Jardel iniciou
o processo de sorteio do Título de Companheiro Melvin Jones entre os presentes. No
terceiro sorteio foi contemplado o CL Níveo Friedrich, do Lions Clube Novo Hamburgo
Centro. Às dezesseis horas, cumprido todo o programa, o DG Jardel fez a sua
mensagem final e convidou a todos para juntos proceder a ORAÇÃO PELO BRASIL e
depois a saudação à Pátria Brasileira e ao nosso Movimento com uma forte salva de
palmas. Nada mais havendo a tratar, eu PDG Antonio Elton Zarth, lavrei a presente que
após lida, discutida, será por mim pelo DG Jardel da Motta Pacheco, assinada.
Canela(RS), 28 de abril de 2018.
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Antonio Elton Zarth

Jardel da Motta Pacheco

Secretário de Gabinete
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