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Atas do 1º Conselho Distrital do DLC-3 2016/2017
Instalação Solene de Abertura
Na data de cinco de agosto do ano de dois mil e dezesseis, nas dependências do Hotel Fonte Colina
Verde, sito na Rua Veríssimo Prado n. 1500, na cidade de São Pedro – SP, às 19:30 horas iniciou-se a
reunião de Instalação da Governadoria do Distrito LC-3 do Ano Leonístico 2016/2017 e a Primeira
Reunião do Conselho Distrital; A mesa principal dos trabalhos foi composta com as seguintes
lideranças leonísticas: a Secretária da Governadoria CaL Ieda Maria Erbolato Machado; o Diretor da
reunião PDG CL João Quartucci (do LC Piracicaba Independência); o homenageado CL Ronaldo Ivan
Silveira (do Lions Clube Piracicaba Campestre); a patronesse CaL Sylvana Zein (do LC Piracicaba
Leste); o Segundo Vice-Governador CL Tiago Chagas de Andrade (do LC Mococa), o Past-Presidente
do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC, PCC PMJF CL Antonio Lázaro Forti; o
Presidente do Conselho de Governadores CC CL Wilson Pinto Rodrigues; a Ex-Diretora Internacional
PID CaL Rosane Teresinha Jahnke e o Orador Oficial do evento PCC CL Fábio Oliveira e para
completar a mesa, foi anunciada a entrada do Governador do Distrito LC3 PMJF CL Ozéias de Jesus
dos Santos, acompanhado de sua domadora CaL Ana Paula Arruda, que foram fortemente aplaudidos
enquanto caminhavam em direção à mesa principal; Assim, com o Governador completando a mesa e
ocupando a cadeira central da direção dos trabalhos. Foram anunciadas as presenças dos exgovernadores: PDG CL Eduardo Jacob; o PDG CL Artur Antonio Chieregatto; PDG CL Afonso de
Moraes Rêgo; o PDG CL Antonio José Figueira; o PDG CL José Antonio Mauricio Varella; o PDG CL
Domingos Alves de Lima Neto; o PDG CL João Carlos Machado; o PDG CL Dorival Antonio Gazzetta e
o PDG CL Lindenberg da Silva Pereira. Dando início aos trabalhos, o Governador declarou aberta a
primeira reunião do Conselho Distrital e determinou o ingresso solene das bandeiras, sendo
entronizada pela CaL Estella a Bandeira do Lions; pela CaL Clara Amélia a Bandeira do Município de
São Pedro: pela CaL Lilian a Bandeira de Minas Gerais; pela CaL Deonice a Bandeira do Estado de
São Paulo e pela CaL Ana Paula a Bandeira do Brasil. Procedeu-se, a seguir, a Abertura Ritualística,
com a leitura da Invocação a Deus pelo PDG Domingos: a leitura do Código de Ética do Leão pelo
PDG Afonso de Moraes Rego; a leitura dos Propósitos de Lions pelo PDG Eduardo Jacob. Seguiu-se o
canto do Hino Nacional e do Hino à Bandeira. A CaL Maria do Carmo Forti foi nomeada Mestre de
Cerimônias e que após receber o colar alusivo ao cargo, saudou os presentes e anunciou a posse do
Gabinete da Governadoria. O Governador CL Ozéias apresentou projetados em tela os nomes de seu
gabinete e de suas assessorias, os declarando solenemente empossados. Foi apresentado em
sequência um vídeo sobre a preservação do seu PIN e o lema de sua governadoria: Educação
Ambiental, Respeitar, Preservar. Agradeceu o CL Luiz Teixeira Sampaio Júnior, pelo desenho do pin e
montagem do vídeo. O Governador CL Ozéias destacou os nomes dos Coordenadores de Região e
Divisão, dizendo que quando tomou posse eles também estavam automaticamente empossados e que
contava com a união de todos. Agradeceu a presença dos Ex-Governadores com seus maravilhosos
uniformes, em atendimento à sua solicitação e declarando que a eles se deve o crescimento do
leonismo e solicita o apoio de todos, pois o governador sozinho não pode fazer muito, mas com sua
união faremos a diferença. Em seguida foi dada a palavra ao Diretor desta primeira reunião do
Conselho Diretor, PDG CL João Quartucci, que disse estar feliz com a presença de todos e espera que
sejam apresentados muitos projetos e ideias; que seja uma reunião de muito trabalho e também de
festa com um salutar companheirismo; que a nossa reunião seja como a da Olimpíada, onde todos se
confraternizem; e terminou com um agradecimento pela indicação do seu nome para ser Diretor do
evento. Em seguida, a CaL Odette Pinassi fez a apresentação do homenageado, CL Ronaldo, com a
leitura de seu currículo e este recebeu um presente da Governadoria. Foi chamada a patronesse da
reunião, CaL Sylvana, que, após ter sido apresentada com a leitura de seu currículo, disse estar
surpresa com a indicação do seu nome e que divide as homenagens com as demais companheiras e
domadoras de Piracicaba, que se constituem na força feminina do Movimento Leonístico. A seguir, a
palavra foi dada ao Presidente do Conselho de Governadores CC CL Wilson Pinto, o qual em sua
mensagem disse que existem vários meios de servir e que o mais importante é o comprometimento
que apresentamos e que devemos fazer de tudo para que nossas crianças tenham um mundo melhor;
elogia nosso casal governador, lembrando que este será o melhor ano de suas vidas e do qual jamais
esquecerão, deseja-lhes muitas felicidades e que Deus os protejam e ao seu término, após receber os
aplausos da plateia, entregou um presente para o Distrito e para o Governador. A CaL Paula fez a
entrega de uma lembrança ao CC CL Wilson e sua Domadora CaL Beth. Seguiu-se a apresentação do
Orador PCC CL Fábio de Oliveira, com a leitura de seu vasto currículo. O Orador PCC CL Fábio
saudou o Governador e demais componentes da mesa dos trabalhos e enalteceu o slogan desta
Governadoria, a mensagem do seu Pin e da importância de se defender a natureza. Falou do
comprometimento que os associados devem ter com o Clube e com a Associação e do relacionamento
dos Presidentes de Clube com o Distrito, ressaltando a necessidade de termos serviços e sermos
voluntários com responsabilidade. A frequência, a participação e a ética são atitudes indispensáveis ao
resultado do nosso trabalho. O tempo não pode ser desculpa, pois ele pode ser administrado. Citou as
qualidades que um presidente deve ser observador; conciliador; comunicador e motivador. Encerrou
sua palestra com uma citação de George Corlin: “Nos preocupamos em acrescentar mais anos em
nossas vidas e não mais vida em nossos anos”. O companheiro Orador Fábio e sua esposa Leda
foram presenteados pelo Governador CL Ozéias. A Mestre de cerimônias CaL Maria do Carmo
anunciou a programação do dia seguinte e encerrou seus trabalhos entregando o colar indicativo. O
Governador CL Ozéias entregou um diploma oferecido pelo LC de Serra Negra ao IPDG Elias da Silva
Paiva em gratidão a seus serviços e apoio ao Clube; Agradeceu a todos os presentes e solicitou à CaL
Ana Paula que fizesse a Oração pelo Brasil; Ás 22:00 horas, suspendeu-se a sessão, que deverá
continuar nos próximos dias e encerrou a reunião com uma salva de palmas, com todos voltados aos
pavilhões expostos, em agradecimento ao sucesso desta reunião. Dado e passado na cidade de São
Pedro, no dia cinco do mês de de agosto do ano de dois mil e dezesseis, eu PDG CL José Varella,
secretário adjunto, redigi e a entrego ao Governador para que a assine com a Secretária do Distrito
LC3, após sua aprovação pelo Conselho.
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