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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES  
    DM LD - DISTRITO LD-5 - AL 2018/2019 

IP Gudrun Yngvadottir/ PID Jon Bjarni Thorsteinsson 
DG Valdir Reis / CaL Maria Cecília 

1º VDG Gildo Rogério Hoffmann / CaL Geovanna 
2ª VDG Cacilda R. Capanema / PDG Capanema 

“Juntos, Nós Servimos” 
 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO DO GABINETE DISTRITAL (RGD) – LD-5 
 
DATA: 20 de outubro de 2018 - LOCAL: Câmara de Vereadores, situada a Rua Richard 
S. Albuquerque, nº 130, Centro,  Rio Negrinho/SC - HORA DE INÍCIO: 09:10 - HORA DE 
TÉRMINO: 13:00 - MEMBROS VOTANTES: Conforme listas presenças específicas: 
Gabinete = 19 (dezenove); Comitê Honorário de Ex-Governadores = 10 (dez), dos quais 
6 (seis) compõem o Gabinete; Comitê de Presidentes de Clubes = 25 (vinte e cinco), dos 
quais 04 membros compõem o Gabinete, cujos membros votantes totalizam 44 (quarenta 
e quatro) num total de 80 (oitenta) possíveis votantes, sendo admissível apenas um voto 
por membro. DEMAIS PARTICIPANTES: 56 (cinquenta e seis), conforme listas de 
presenças, em anexo. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Nº 02 - AL 2018 / 2019, de 20 de 
outubro de 2018, em anexo, enviado por e-mail. PAUTA DA REUNIÃO: a) composição 
da mesa diretora; b) abertura solene; c) apreciação e aprovação da Ata da 1ª RGD, de 
04/07/18; d) apresentação de cases: Divisões: A, B, C, D, E, F, G, H e I; e) comentários 
dos cases apresentados; f) apresentação dos Coordenadores do Distrito: GLT, GLT 
Cursos On       Line - GMT, GST e LCIF; g) mensagem motivacional; h) apresentação dos 
Assessores do Distrito; i) apresentação do Presidente Distrito Leo; j) apresentação  da  
prestação  de  contas do  Distrito - 1º Trimestre e parecer do Comitê de Finanças; k) 
apresentação  da prestação  de contas da Mútua  Leonística - 1º Trimestre  e  parecer do 
Comitê de Finanças; l) apresentação e votação dos pedidos de encaminhamentos de 
Projetos de Subsídios da LCIF; m) apresentação e votação da Proposição nº 1 - da  
Assessoria de Estatuto e Regulamentos; n) apresentação e votação da proposta de 
Regimento da 56ª Convenção do Distrito LD-5; o) assuntos gerais; p) palavra Livre, com 
prévia inscrição e, q) encerramento. REGISTROS DOS ASSUNTOS PAUTADOS: 
Conferido o quórum regimental, foi iniciaram-se os trabalhos: a) composição da mesa 
diretora - A composição da mesa principal, previamente organizada pelo CL Ademir José 
Estofele, contou com os seguintes membros: DG Valdir Reis, PCC Olímpio Moritz, 
Tesoureiro do Distrito; IPDG Paulo Roberto Maurici; 1º VDG Gildo Hoffmann; 2ª VDG 
Cacilda Riske Capanema; Sr. Júlio César Roconi - Prefeito do Município de Rio Negrinho, 
CL Osmair Vieira  - Presidente do Lions Clube Rio Negrinho da Sra. Nana Mancini – 
palestante convidada. Estando na mesa secundária: PDG Danilo Pacheco Escaramusa, 
Coordenador GLT; PDG Mariza Farias Hoeppers, Coordenadora GST; PDG Zilton Pedro 
dos Santos, Coordenador GMT; CL Ireneo Valdir, Coordenador LCIF; CL Osmair Vieira, 
CL José Roberto de Souza - Presidente da Divisão “A”, CL Marcos Greipel - Presidente 
da Divisão “B”, CL Fabiano Floriani - Presidente da Divisão “C”, CaL Anadir Gianesini - 
Presidente da Divisão “D”, CaL Ivonete Teresinha Schreiber - Presidente da Divisão “E”, 
CL Roberto Mardegan - Presidente da Divisão “G” e CL Udo Spaeth - Presidente da 
Divisão “H”, CaL Maria Aparecida Moraes, Secretária do Distrito e CLEO Álvaro Linhares 
Trentini, Presidente do Distrito LEO. O CL Ademir José Estofele fez a apresentação dos 
componentes da mesa, os quais foram saudados com palmas; b) abertura solene - O 
DG Valdir Reis, procedeu a abertura, cumprimentado a todos e   Invocando a presença 
Divina pelo êxito de nossos trabalhos, declarou aberta a 2ª Reunião do Gabinete Distrital 
AL 2018-2019. Na sequência,  convidou o CL Vilson Jair Pires de Lima, Lions Clube de 
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Rio Negrinho, para proferir a Invocação a Deus. Após, o DG Valdir Reis, convidou a todos 
para acompanharem a execução do Hino Nacional. Dando continuidade, o Governador 
convidou o CL Ireni Castilho Correia, do Lions Clube de Rio Negrinho, para apresentar a 
saudação aos presentes e ao término, convidou o CL Ademir José Estofele - Lions Clube 
Blumenau Sul, para desempenhar a função de Mestre de Cerimônias, entregando-lhe o 
símbolo que identifica a função; c) momento motivacional - em razão de compromissos 
agendados pela palestrante, o Governador colocou em apreciação a alteração da ordem 
da pauta, que foi aprovada por unanimidade.  O Mestre de Cerimônias, após ler o 
currículo da Sra. Nana Mancini, chamou-a para proferir a palestra: “Neurociência da 
Felicidade”. A mesma, discorreu sobre a construção da felicidade, que passa 
inevitavelmente pelo autoconhecimento, pelo amor-próprio, pelo autoperdão, pela 
educação dos pensamento e pela reprogramação mental. Ao final, o Mestre de 
Cerimônias agradeceu a palestrante pela abordagem do tema com brilhantismo; d) 
aprovação da Ata da 1ª RGD, o Governador colocou em aprovação a dispensa da leitura 
da ata, uma vez que a mesma foi enviada por e-mail, previamente, recebendo alterações 
e novamente encaminhada aos membros do Gabinete, aprovada por unanimidade. Deste 
modo, a Ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; e) apresentação dos 
cases das Divisões do Distrito -  O Mestre de Cerimônias chamou: 1) a Presidente da 
Divisão “D” - CaL Anadir Gianesini para apresentar o seu case que, breviamente 
apresentou a sua divisão e as atividades realizadas, dando destaque a realização do Dia 
“D da Saúde”, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Tijucas, no dia  06 
de outubro de 2017, onde foram oferecidos serviços:  aferição de pressão arterial, 
medição de glicose, orientações nutricionais, etc...;  2) a Presidente da Divisão “E” - CaL 
Ivonete Teresinha Schreiber, que destacou o Almoço realizado para angariar fundos para 
a APAE - Lions Clube Itajaí Centro e Desfile com o Moto Clube e alunos matriculados da 
APAE, cuja renda foi integralmente destinada a Entidade e Natal Solidário dos Coletores 
de Lixo, pelo Lions Clube Itajaí Sul, que doará cestas natalinas para 60 famílias; 3) o 
Presidente Divisão “A” - CL José Roberto de Souza, que apresentou as atividades 
realizadas em sua divisão. 4) o Presidente Divisão “B” - CL Marcos Greipel, apresentou  
as atividades realizads pelos Clubes da Divisão, em prol das comunidades locais. 5) o 
Presidente Divisão “C” CL - Fabiano Floriani Garcia, também citou atividades realizadas 
na divisão e aproveitou para exibir vídeos da Convenção Distrital a ser realizada em São 
Francisco com a parceria dos Lions Clubes de Araquari e São Francisco.  6)  o Presidente 
Divisão “G” - CL Roberto Mardegan apresentou como destaque a fundação do Leo Clube 
Salto do Norte,  com 28 integrantes (adolescentes de 12 a 16 anos de idade) e do Núcleo 
também do Salto do Norte, com professores e pais da Escola Básica Leoberto Leal. 
Deixando como mensagem: “Não deixem de passar por essa experiência de tornar o 
Lions ainda mais forte”. 7) o Presidente Divisão “H” - CL Udo Antonio Spaeth, fez um 
resgate das atividades realizadas pelos Clube da Divisão: Presidente Getúlio, com a meta 
de apoiar as associações locais a angariarem recursos para suas atividades; Rio do Sul, 
na execução do Plano de Ação da Comissão de Saúde, na realização de Campanhas de 
Diabetes, Visão e Câncer Pediátrico; Taió, na realização da Campanha de Visão, Meio 
Ambiente e no acolhimento de intercambista e Timbó, na execução  da Campanha de 
Visão nas escolas municipais. 8) em virtude da ausência justificada do Presidente da 
Divisão “I”, o 1º VDG Gildo Hoffmann destacou: a Campanha de Saúde realizada pelo LC 
Mafra Pérola do Planalto; o Carta da Paz e a Campanha do Meio Ambiente de Monte 
Castelo; Papanduva com  fundação de novos Clube e assistência a famílias em situação 
de calamidade pública; Itaiópolis – Campanha de Visão; Mafra Hellen Keller – Leo e Café 
Colonial e Mafra Centro – Campanha de Saúde e de Doação de Brinquedos. Para 
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encerrar, aproveitou para agradecer a LCIF e ao Distrito pelo empenho no 
encaminhamento da Solicitação de Subsídio de Emergência ao município de Papanduva, 
no atendimento de  720 famílias atingidas pelo temporal de granizo, no início do mês. Em 
razão de não haverem comentários aos cases seguiu-se para o próximo ponto de pauta. 
g) apresentação  dos Coordenadores  do Distrito – O Mestre de Cerimônias chamou: 
PDG Danilo Escaramusa – Coordenador GLT, que apresentou a estrutura do Gabinete 
do Distrito, falando brevemente das competências  e após, apresentou um vídeo a 
respeito dos erros mais comuns cometidos pelos líderes no seu dia a dia a dia. Na 
sequência, a PDG Mariza Farias Hoeppers - Coordenadora GST, usando da palavra, 
convocou  todos os Leões para que planejem suas ações dentro das plataformas 
estabelecidas por Lions Clube Internacional: Visão, Meio Ambiente, Alívio a Fome, 
Câncer Pediátrico, destacando o Diabetes, que terá seu Dia Mundial de Combate em 
14/11. Lembrou também que muitos Clubes não tem feito o relatório de atividades, o que 
prejudica os índices de ações do nosso Distrito. Ainda, solicitou aos Presidentes de 
Divisão que façam, em seu nome, a entrega dos PIN´s , Prata, Ouro e Diamante, do 
Centenário  de Lions Clube, relacionados aos CCLL e CASL que apadrinharam novos 
associados. Para encerrar as apresentações foi chamado o CL Ireneo Valdir - 
Coordenador LCIF, que apresentou dados referente aos recursos obtidos pelo Distrito 
junto à LCIF, fazendo um contraponto com o que foi destinado à fundação. Lembrou que 
tivemos importantes projetos subsidiados: Lar dos  Idosos – Brusque - Reforma da 
Lavanderia - US$ 43,427 (quarenta e três mil  e 427 dólares americanos), Enfermaria do 
Lar Idosos de Tijucas – R$ 113.800,00 (cento e treze mil e oitocentos reais), Aquisição de 
Autoclave  e equipamento de esterilização para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas – 
US$ 50,000 (cinquenta mil dólares americanos), Nova Cozinha - Refeitório - Centro de 
Atividades e Convivência do Centro de Atenção Psicossocial Papanduvense – R$ 
191.000,00 (cento e noventa e um mil reais), Subsídio de Emergência à Papanduva, no 
valor de US$ 10,000 (dez mil dólares americanos) e, de dos Projetos que hoje serão 
apreciados nesta RGD. Reiterou a importância dos Clubes contribuírem com a Fundação 
pois, os recursos que o Distrito recebeu foram superiores aos valores doados. Não 
havendo inscrição para apresentação dos Assessores do Distrito passou-se para o 
próximo ponto de pauta. i) apresentação do Distrito LEO - o Presidente do Distrito 
LEO, CLEO Álvaro Jr. Trentini apresentou as atividades realizadas: 4 (quatro) 
Treinamentos, 5 (cinco) Visitas Lions, 5 (cinco) Eventos de Lions e 2 (duas) Conferências 
Distrito Múltiplo LEO. Ao todo foram aproximadamente 2500 (dois mil e quinhentos) km 
percorridos. Na sequência o Tesoureiro do Distrito LEO – CLEO Carlo Adriel Rotter 
apresentou a prestação de contas do LEO, com o caixa inicial de R$ 2.384,89 (dois mil, 
trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Com treinamentos, no mês 
de julho/2018, foram gastos R$ 156,39 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e nove 
centavos), com gasolina, no mês de agosto/2018, foram gastos R$ 211,88 (duzentos e 
onze reais e oitenta e oito centavos) e, no mês de setembro/2018, foram gastos  615,59 
(seiscentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) com a viabilização de novos 
clubes mais R$ 75,00 (setenta e cinco reais) com inscrição RGD LEO, mais R$ 9,70 (nove 
reais setenta centavos de TED  e R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais) de taxas para o 
Distrito Múltiplo. Assim, o saldo de setembro/outubro iniciou com R$ 2.016,62 (dois mil e 
dezesseis reais, com sessenta e dois centavos). Havendo rendimentos de R$ 24,89 (vinte 
e quatro reais e oitenta e nove centavos) e entrada de saldo de R$ 2.550,00 (dois mil e 
quinhentos e cinquenta reais), referente ação entre amigos, estando a disposição 
R$ 1.341,22 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos). Também 
o Tesoureiro informou que a ação entre amigos, com a finalidade de doação de um Título 
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de Melvin Jones, resultou num total de 124 números adquiridos, no total de R$ 6.200,00 
(seis mil e duzentos reais), sem contabilizar as despesas administrativas. Neste momento 
o Presidente do Distrito Leo, com auxílio da CaL Giseli Lenzi, procedeu ao sorteio do 
Título de Melvin Jones, sendo contemplado o Lions Clube Camboriú, que será 
devidamente comunicado.  Retomando a condução dos trabalhos, o Mestre de 
cerimônias convidou o PCC Olímpio Moritz – Tesoureiro do Distrito, para a apresentação 
da prestação de contas.  j) prestação de contas do Distrito 1º Trimestre AL 2018/2019 
(01/07/18 à 30/09/18) – O  Tesoureiro do Distrito, fez a apresentação do Balancete 
Financeiro: 1) Receitas orçadas, no valor de R$ 61.950,00 (sessenta e um mil, 
novecentos e cinquenta reais, referente a quota dos associados e  realizadas, no valor 
de R$ 49.141,24 (quarenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e vinte e quatro 
centavos) e saldo de R$ 12.875,00 (doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais, em 
20/09/18. 2) Saldo de recursos aplicados no valor de R$ 93.669,83 (noventa e três mil, 
seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos. 3) Saldo em conta bancária 
de R$ 90.268,04 (noventa mil, duzentos e sessenta e oito reais e quatro centavos). Em 
razão da falta de de tempo hábil, para análise do Comitê de Finanças, as contas deixaram 
de ser aprovadas.  O Governador, tomando a palavra justificou que, surgiram diversos 
fatores que dificultaram o envio da prestação de contas e dos respctivos documentos ao 
Comitê, solicitando que a aprovação deva ocorrer na próxima RGD, submetida a proposta 
em votação, a mesma foi aprovada por maioria. k) apresentação  da prestação  de 
contas da Mútua  Leonística - 1º Trimestre  e  parecer do Comitê de Finanças – O 
Mestre de Cerimônias chamou o PDG Élvio Jose Matos que apresentou as Receitas das 
Chamadas de Mútuas, no total de R$ 49.617,86 (quarenta e nove mil, seiscentos e 
dezessete reais e oitenta e seis centavos). Sendo pago, de pecúlio, no trimestre, 
R$ 28.781,38 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e um reais, com trinta e oito centavos. 
Restando um saldo bancário/caixa de R$ 49.530,55 (quarenta e nove mil, quinhentos e 
trinta reais, com cinquenta e cinco centavos). Ainda, como posição do trimestre, há um 
saldo de chamadas a receber de R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais) e 
chamadas a pagar, no valor de R$ 24.371,25 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e 
dois reais, com vinte e cinco centavos), restando saldo de R$ 34.818,30 (trinta e quatro 
mil, oitocentos e dezoito reais, com trinta centavos). Antes de encerrar, foi lembrando que, 
devido não haver tempo hábil para o Comitê Financeiro emitir parecer a mesma deixará 
de ser apreciada, devendo a mesma ser apreciada juntamente com as demais prestações 
de contas do Distrito. Antes de encerrar, o Assessor de Mútua lembrou que há um saldo 
referente a mútuas não resgatadas e que, mesmo tendo entrado em contato com os 
beneficiários, os mesmos não entregaram a devida documentação. A PDG Mariza 
Hoeppers pediu a palavra e sugeriu o envio de correspondência, com aviso de 
recebimento, solicitando prazo para manifestação dos beneficiários e, findo o prazo, sem 
resolução, o valor correspondente fosse incorporado ao capital da mútua, a sugestão foi 
aprovada pela maioria;  l)  apresentação e votação dos pedidos de encaminhamentos 
de Projetos de Subsídios da LCIF - o Mestre de Cerimônias solicitou a Secretária de 
Gabinete, CL Maria Aparecida de Moraes, que procedesse a apresentação dos pedidos, 
a mesma solicitou a dispensa da leitura, o que foi aceito por unanimidade, sendo lido 
apenas um resumo: 1) Ofício 004/2018, Lions Clube Santo Bento do Sul, referente 
aquisição de um equipamento de raio x digital, para o Hospital e Maternidade Sagrada 
Família, em São Bento do Sul, no valor de R$  469.176,00 (quatrocentos e sessenta e 
nove mil, cento e setenta e seis reais). 2) Ofício Lions Clube de Taió, datado de 05/10/18, 
referente Implantação de  01 sala de acuidade visual e oftalmológica, para o referido 
Clube, nas dependências da Sede Administrativa e Social, no valor de R$ 84.000,00 



  

5 
 

(oitenta e quatro mil reais). 3) Ofício do Lions Clube de Araquari, datado de 03/10/18, 
referente aquisição de uma aspirador ultrassônico para cirurgias de tumores em 
neurocirurgia, para Hospital Infantil Dr. Jeser  Amarante Faria, em Joinville, no valor de 
R$ 392.683,00 (trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais). 
Colocados em votação os três Projetos, os mesmos foram aprovados por unanimidade, 
sendo lembrado pelo Governador que a etapa seguinte será o envio dos mesmos, com a 
respectiva documentação para o Gabinete do Distrito e posterior envio à LCIF para 
apreciação, que ocorrerá em janeiro/19; m) apresentação e votação da Proposição nº 
1 - da  Assessoria de Estatuto e Regulamentos - Em razão da ausência justificada do 
Assessor de Estatuto e Regulamentos - CL Jorge Almeida, o Mestre Cerimônias, solicitou 
ao dispensa de leitura, uma vez que o referido documento foi enviado por e-mail ao 
membros votantes, o que foi aceito por unanimidade. Sendo posta  em votação a 
proposta, a mesma foi aprovada por unanimidade; n) apresentação e votação da 
proposta de Regimento para a 56ª Convenção do Distrito LD-5 - pela mesma razão 
anteriormente apontada, o Mestre de Cerimônias solicitou dispensa da leitura, o que foi 
aprovado por unanimidade. Ficando aprovado o Regimento da 56ª Convenção Distrital, 
por unanimidade. o) assuntos gerais - o Mestre de Cerimônias usou da palavra para 
lembrar a todos que, no dia 23 de novembro de 2018, fará 10 anos da tragédia que 
assolou a região do Vale do Itajaí, ceifando vidas, em diversos municípios. Destacando 
que, nestes momentos  é que constamos a atuação da Fundação Internacional de Lions 
Clubes, que foi a primeira associação a contribuir para minimizar os efeitos da catástrofe, 
exemplo desta solidariedade, dentre muitos recursos destinados foi a construção da Vila 
Lions em Ilhota, merecendo destaque a atuação da PDG Ester Giraldi, Governadora do 
Distrito, na época razão pela qual, todos os Clubes devem se motivar a contribuir com a 
Fundação, pois o que doamos foi pouco em função do que recebemos. Neste momento 
o Mestre de cerimônia encerra seu trabalho e devolve o símbolo que identifica a função. 
Assumindo a condução dos trabalhos, o Governador Valdir Reis, agradece a brilhante 
atuação do Mestre de Cerimônias e, diante do adiantado da hora, dispensa da pauta a 
palavra livre, que não recebeu inscrições e, agradece a todos pela participação, 
solicitando ao 1º VDG Gildo Hoffmann e a 2ª VGD Cacilda Capanema que entreguem os 
diplomas de reconhecimento ao Presidente da Divisão  “B” - Marcos Greipel e ao 
Presidente Lions Clube de  Rio Negrinho - CL Osmar Vieira e, em suas pessoas, 
reconhecer o trabalho de todos os Companheiros que integram a equipe de organização 
desta RGD, bem como, aos membros do Gabinete Distrital, pois “Juntos, Nós Servimos”. 
Antes do Encerramento, convocou para a próxima 3ª RGD, a ser realizada em Tijucas 
no dia 16 de março de 2019; q) encerramento - o Governador convidou os presentes 
para fazerem a Oração pelo Brasil e após, saudação do Pavilhão Nacional. Nada mais 
havendo a tratar, declarou encerrada, a presente reunião, que em suas palavras foi um 
sucesso. E, para constar, eu, CaL Maria Aparecida de Moraes, Secretária, lavrei a 
presente Ata, em duas vias (uma via a ser encaminhada ao Conselho de Governadores 
do DMLD) e, por mim, assinada.  
Rio Negrinho, 20 de outubro, de 2018. 
 
 
 
 
CaL  Maria Aparecida de Moraes 
Secretária de Gabinete 
Distrito LD5 – AL 2018/2019 


