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Prezado Prefeito, 
 
Cumprimentando-o cordialmente, a Governadoria do Distrito LD-5, agradece ao 

município pela parceria na organização e realização do I Simpósio da Mulher: “Mulheres em 
Ação Transformando Realidades”, no dia 21 de março de 2019, no Clube Blumenauense de 
Caça e Tiro, em Blumenau. 

 
Aproveitamos para reiterar a importância da referida parceria que possibilitou o sucesso 

do evento e, deste modo, não podemos deixar de destacar a atenção e a prestatividade da 
SECOM, na pessoa da servidora Maribel Gonçalves, que nos atualizou constantemente das 
inscrições e da divulgação do evento; da SEMED, na pessoa da Secretária, Patrícia Lueders, 
que proferiu a Palestra: “A Importância da Mulher/Família na Educação dos Filhos e da Sra. 
Salete Sbardelatti, que participou diretamente da Comissão de Organização do Simpósio e 
atuou como Mestre de Cerimônias; da SEMUDES, na pessoa do Secretário, Oscar  Grotmann 
Filho, que representou o Prefeito Municipal na solenidade de abertura e articulou com o 
Alexandre Antunes a Palestra: “Transformando Realidades”, do SAMAE que nos doou água, da 
SECTUR, que doou pastas e sacolas e,  finalmente ao Gabinete, com a Equipe do Cerimonial 
e, na pessoa de Maria Aparecida P. M Oliveira, que fez articulação com as demais pastas. 

 
Somos gratos e, reafirmamos a disponibilidade do Lions em servir no município de 

Blumenau, através dos Clubes de Blumenau: Dr. Blumenau, Cidade Jardim, Garcia, Integração 
e Sul. Sabemos que o público esperado foi abaixo da nossa expectativa, mas temos a certeza 
de que fizemos o melhor e deixamos a todos a mensagem de que “Juntos, Nós Servimos” e 
podemos transformar a realidade, em especial, fortalecendo a participação da mulher nos 
diversos espaços da nossa sociedade. 

 
Nos próximos dias, estaremos informando o número oficial do evento, como resultado 

preliminar somamos cerca de 200 (duzentos) participantes, dos quais 98% de mulheres. E, do 
total de mulheres, 50% representam o Lions, 40% servidoras públicas e 10% de pessoas da 
comunidade e de outras cidades. Também comunicamos que, conforme relatório enviado de 
SEMUDES, o Lions doou ao Banco de Alimentos 187 (cento e oitenta e sete) Kg de alimentos, 
descontados os descartes. 

 
Respeitosamente, 
 
 

 
 
 
 

DG VALDIR REIS /CaL MARIA CECÍLIA 
Governador do Distrito LD-5 


