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Atas do 1º. Conselho Distrital do D.LC-3 2016/2017
Reunião de Encerramento
No dia sete do mês de agosto, do ano de dois mil e dezesseis, nas dependências do Hotel Fonte Colina Verde,
sito na Rua Veríssimo Prado, 1500, na cidade de São Pedro – SP, com início às 9:30 horas, realizou-se a reunião
de continuidade e encerramento do 1º. Conselho do Distrito LC-3 da gestão 2016/2017. Aberta pelo Governador
do Distrito LC3 PMJF CL Ozéias de Jesus dos Santos, de forma protocolar com a leitura da Invocação a Deus feita
pela CaL Ana Paula Arruda. Logo no início o PDG CL Domingos A. de Lima Neto, solicitou a palavra para, com um
belo e eloquente discurso, apresentar instruções de sua pasta; indicando a nova forma de se fazer leonismo, que
não se aplica apenas em benemerência, mas em atividades muito mais abrangentes, pela igualdade social,
adaptando-se à nova realidade. Em seguida foi apresentado o pin e o lema da governadoria e o Governador fez
uma homenagem ao CL Luis Teixeira Sampaio Júnior, idealizador do mesmo. O Governador parabenizou e
homenageou os Lions Clubes de Aguai, pelo aniversário de 50 anos, o Lions Clube de Araras, pelos seus 60 anos
de existência e ao PDG CL João Carlos Machado pelas décadas de serviços prestados ao leonismo e às causas
humanitárias. Seguiu-se a posse das, agora companheiras, Mara Raquel dos Santos e Flávia de Camargo, irmã e
sobrinha do governador, pelo Lions Clube Campinas Cibernético Guilherme de Almeida; para Lourdes Maciel
Port, pelo Lions Clube Aguaí. Foi apresentada e dada a palavra à PID CaL Rosane Terezinha candidata a 3ª VicePresidente Internacional de Nossa Associação. A PID Rosane passou várias mensagens de estímulo, dizendo que
só serão felizes aqueles que encontrarem um meio de servir e que nossa Associação chegou aos 100 anos por
considerar que servir é fundamental; Considera que fomos feitos para realizações extraordinárias e emocionou a
todos com a apresentação da canção “Obrigado Senhor” que faz referência à subida da montanha e que todos
acompanharam. Diz que leonismo é imbatível, pois é o triunfo de uma ideia. Encerrou sua apresentação com a
conhecida canção “Amigos para Sempre”, que é uma marca de sua presença. Seguiu-se a apresentação dos
candidatos a governador, iniciando com o 1º Vice-Governador, CL José Luiz Passos, conclamando para todos
juntos enriquecer e engrandecer o Movimento e fazer um Distrito cada vez maior e melhor, sendo necessário
muita disciplina, pois esta é a mãe do êxito. Depois falou o 2º Vice-Governador CL Tiago Chagas de Andrade que
diz estar há um ano conhecendo o Distrito, levando sua mensagem e agradece o carinho com que é recebido;
que apesar de seu pouco tempo já aprendeu a amar o leonismo e que unidos faremos a diferença. A palavra foi
dada ao PDG Eduardo Jacob, que falou da assessoria GLT, elogiando o pin e lema da governadoria e lançou um
concurso com tarefas de preservação de meio ambiente, cujos detalhes serão apresentados no site do Distrito e
conclamou a todos para fazermos o LC-3 brilhar cada vez mais. A CaL Erika Filier, Coordenadora do GMT,
também fez apresentação da sua assessoria, anunciando a meta de se chegar a um milhão e meio de associados
até o ano de 2017. Foi passada a palavra para a CaL Nilcelaine Mazarin (Presidente do LC Campinas Carlos
Gomes), que apresentou o currículo do CL Nelson Mazarin, candidato a 2º Vice-Governador para o ano 2017/18.
Em seguida o CL Nelson fez uma mensagem a todos os presentes. Seguiu-se a palavra da CaL Neiza Marchi
(Presidente do LC Serra Negra), apresentando o currículo do CL José Antonio Mauricio Varella, também
candidato ao cargo de 2º Vice-Governador para o ano 2017/18. Logo em seguida o CL Varella fez uma
mensagem para a plateia presente. Finalmente, foi dada a palavra ao Diretor do evento, falando que não
devemos ser parte do problema e sim a solução. Pede desculpas se algo tenha saído errado, mas que procurou
fazer o melhor e coloca-se à disposição do Distrito. O Governador agradeceu e passou a premiar as caravanas,
sendo a mais distante a do LC de Poços de Caldas Urânio; a mais numerosa a do LC de Barra Bonita, que também
ganhou como a melhor uniformizada; o CL Nelson Pinotti foi o companheiro mais antigo e o mais novo o CL
Bruno J. Clovis, presentes ao evento. Foi anunciada a presença de 250 inscritos. A CaL Maria do Carmo findou
seu trabalho de Mestre de Cerimônias, devolvendo o colar e agradecendo sua nomeação. O governador
agradeceu a presença de todos e diz saber que todos levarão bons conhecimentos a seus Clubes. Informa que o
desafio do PDG CL Eduardo Jacob será reproduzido no site do Distrito e marca um grande encontro no navio,
onde será feita a Convenção Anual. A CaL Liliane Jacob faz a Oração Final e com todos voltados aos pavilhões foi
dada uma salva de palmas em agradecimento ao sucesso do evento, sendo encerrada a reunião às 12:30 horas.
Eu, PDG José Varella, Secretário-Adjunto, redigi a presente ata, que será assinada pelo Governador e pela
Secretária do distrito LC3, após sua aprovação.
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