
 

 

DOS OBJETIVOS 
Art.8º. - São finalidades essenciais da Convenção: 

a) estimular o espírito de companheirismo; 
b) proporcionar oportunidades para instrução Leonística; 

c) eleger o Governador e o Vice-Governador do Distrito além de indicar, quando for recomendável e oportuno, 
candidato ao cargo de 2º. Vice Presidente Internacional, Diretor Internacional e 

 Presidente do Conselho de Governadores. (*) 
d) votar teses, moções, resoluções e indicações apresentadas; 

e) indicar o local e o Clube de apoio da Convenção Distrital seguinte; 
f) informar-se dos programas de ação dos Clubes do Distrito; 
g) recomendar a subdivisão do Distrito em novos Distritos; 

h) aprovar o orçamento anual da receita e da despesa; 
i) tomar conhecimento da proposta anual do Conselho de Governadores, fixando o valor de quota de 

contribuição devida ao Distrito Múltiplo LC; 
j) aprovar o seu Regimento Interno. 

 

 

17ª. CONVENÇÃO DMLC – A CONVENÇÃO DA LUZ – AL 2015/2016 

Para alcançar e cumprir todos estes objetivos propostos pelos 

estatutos do DMLC, foi realizado nos dias 10 a 15 de maio de 

2.016, na hospitaleira e turística cidade mineira de POÇOS 

DE CALDAS - MG, a 17ª. CONVENÇÃO DO DISTRITO 

MÚLTIPLO LC (A CONVENÇÃO DA LUZ_), 

congregando os Distritos LC-1, LC-2, LC-3, LC-4, LC-5, 

LC-6, LC-8, LC-11 e LC-12, tudo sob a coordenação da 

CC VILMA RAID / JARBAS, atual      Presidente do 

Distrito Múltiplo LC. 

Nos dias 10 e 11 de Maio aconteceu a III Reunião do 

Conselho de Governadores do DMLC e na sequência, nos dias 12, 13, 14 e 15 de Maio 

a XVII Convenção do Distrito Múltiplo LC. O Diretor PDG Marco Antônio, com sua 

equipe e colaboradores se esforçaram para proporcionar aos Associados e visitantes 

um evento inesquecível. A Presidente do Conselho CaL Vilma Raid Fernandes e o 

Colegiado Luz mostraram toda a força e a garra do verdadeiro LEONISMO onde 

através do COMPANHEIRISMO conseguiram atingir nesta "Convenção da Luz", 

tudo que o NÓS SERVIMOS nos oferece, superando momentos difíceis de crises 

financeira, políticas e sociais. O Mestre de Cerimonias do protocolo foi o PCC 

ANTONIO CARLOS BITTAR, do LC-6.  

 

Foi um evento marcante que ficará eternizado na história do leonismo brasileiro, 

principalmente do Distrito Múltiplo LC, tendo realmente alcançado todos os objetivos 

propostos pela direção desta convenção. 

 

No AL 2012/2013, quando o LC Brodowski sediou a 2ª. Distrital, nos dias 24 e 

25 de novembro de 2.012, , escrevemos uma nota onde dizíamos   



 

 

 

Tempo de distrital é motivo de alegria, encontro de companheiros e amigos; 

momento de renovar conhecimentos e conquistar novas amizades; de saber de 

novidades e conhecer em maiores detalhes o que aconteceu; de aplaudir o sucesso 

alcançado no cumprimento das metas e programas estabelecidos para o AL e até de 

estudar correções que mais os aproximem do êxito esperado.  

Tempo de aprender mais pelas lições ministradas por nossos líderes; tempo de 

identificar revelações de lideranças que venham a somar com novas idéias e ações; é 

momento de estudos e exame de projetos renovadores é, enfim a oportunidade de 

abrir novos horizontes, cuidando simultaneamente de conservar as trilhas que 

conduziram a apoteose alcançada. 

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/tempodistrital.html  

 

E acredito que todos, não só nós, comprovamos in loco que tudo isto é 

realmente de uma verdade inconteste, para aqueles que procuram, vivem, vivenciam 

e participam com comprometimento, responsabilidade, amor e companheirismo. E 

foi isto que sentimos em todos, naqueles dias de um congraçamento inesquecível.  

Os trabalhos se concentraram nas dependências do PALACE HOTEL, que 

ofereceu toda estrutura necessária para que os trabalhos transcorressem 

normalmente, e que ficaram assim distribuídos: 

PROGRAMA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO DMLC 

(10 a 12 de maio de 2016 10 /Maio/2016 – Terça -feira – clique e veja todo protocolo : 

http://www.distritomultiplolc.org.br/Programa_III_RCG-2015-2016.pdf 

clique abaixo e veja todo protocola Convenção: 

http://www.distritomultiplolc.org.br/Programa_XVIIConvencao-2015-2016.pdf 

 

O DISTRITO LC-6, liderado pelo Governador AL 2015-

2016, CMJ JOSÉ MÁRIO BAZAN, acompanhado de seus 

principais assessores (CMJ Antonio Domingos Andriani/Nadir 

(Coordenador Geral); CMJ Antonio Carlos Girotto/Eleni 

(Tesoureiro); CMJ Glauber Gomes da Silva/Alessandra/Arthur 

(Diretor da Mutua Distrital e Assessor de Logística, Estatística e 

Banco de Dados); CMJ Manoel da Rocha Freitas/Celia ( Assessor 

de Protocolo);  CMJ José Antonio Rossato/Cristina (Assessor do 

Concurso de Eficiência); CMJP Antônio Douglas Zapolla/Tarcília ( Assessor do BIG 

e da Revista Lion Sudeste); CMJ Carlos Alberto Pedroza de Mendonça (Assessor do 

Meio Ambiente); CaL Regina Helena S. Invernizzi Lopes (Assessora de Educação, 

Civismo e Patriotismo) CL Rodolpho Gonçalves da Silva (Assessor LEO);  CMJ Sérgio 

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/tempodistrital.html
http://www.distritomultiplolc.org.br/Programa_III_RCG-2015-2016.pdf
http://www.distritomultiplolc.org.br/Programa_XVIIConvencao-2015-2016.pdf


 

 

David de de Souza / Nilza (1º Vice 

Governador); CMJ Luiz Antonio Chiqueto / 

Regina Mara (2º Vice Governador); CaLMJ 

Maria Aparecida Destito Pellizzon (2ª. Vice 

Governadora AL 2016/2017), dezenas de 

assessores, numa delegação de 112 

participantes,  teve uma participação das 

mais expressivas e significativas, com a 

presença de grande parte de representantes 

dos Clubes, que deram um brilho todo especial à convenção. 

A alegria e os sorrisos estampados nos semblantes de cada um deu certamente 

não só aos dirigentes do LC-6, mas a todo MÚLTIPLO LC, a certeza de um trabalho 

desenvolvido, onde os VOLUNTÁRIOS DO SERVIR estão sempre a postos, de pé e à 

ordem.  

A presença dos PDGs ( Sebastião José de Oliveira Carvalho/Sandra; Manoel da 

Rocha Freitas/Célia; José Gomes das Chagas-Celeste; José Guéia Mas/Feliscindra; 

Hairton Santiago/Heloisa; Mauricio de Souza/Selma; Antonio Carlos Bittar/Edileila; 

Dejayr Neri Barbosa/Catarina; Antonio Domingos Andriani/Nadir; Gilberto Antonio 

Marques Bellini/Maria Aparecida; Edgar Antônio Piton/Margarida, também foi 

marca de destaque e relevância, aliado aos 26 clubes representados : BATATAIS - 

BRODOWSKI – CRAVINHOS – FRANCA CENTRO – FRANCA INOVAÇÃO – 

GUAÍRA – ICEM - IGARAPAVA -  JABOTICABAL – JALES – JOSÉ BONIFÁCIO 

– MIRASSOL – NEVES PAULISTA – NHANDEARA – OLÍMPIA – ORLÂNDIA – 

PEDREGULHO USINA DE ESTREITO – POTIRENDABA – RIBEIRÃO PRETO 

CAMPOS ELÍSEOS – RIBEIRÃO PRETO CENTRO – RIBEIRÃO PRETO 

JARDIM PAULISTA – SERTÃOZINHO – TANABI – TAQUARITINGA – 

VOTUPORANGA ABÍLIO CALILLE – VOTUPORANGA CENTRO e 

VOTUPORANGA BRISAS SUAVES e LEO CLUBE DE NHANDEARA E 

POTIRENDABA, com o alto percentual de 42% dos clubes do LC-6, e que deu o 2º 

lugar na caravana mais numerosa. Foi contudo a maior caravana, pois infelizmente 

alguns CCLL chegaram somente no sábado, quando as inscrições já haviam sido 

encerradas. Mas, o importante foi que ESTAVAM LÁ.  

Foi gratificante e emocionante também o lançamento do 

livro atualizado O LEÃO SABIDO, de autoria do saudoso CL 

ÁUREO RODRIGUES, e relançado pela sua filha CaL DENISE 

RODRIGUES, que através desta obra atualizada, dá a todos um 

compendio completo sobre o leonismo em suas vários aspectos, 

seja estatutário, histórico, cultural, com uma coletânea 

completa. A simpatia, a espontaneidade, a humildade e o 

carisma da CaL Denise cativou a todos, que certamente terão 

agora, um carinho ainda maior do que já tem pela excelente 

revista LION SUDESTE.  



 

 

 

Destaque-se a importante participação do CL ID 

RAMIRO VELA VILLAREAL / MARY, do México, 

Orador Oficial, e que conquistou a todos os convencionais 

com sua simpatia, conhecimento leonístico, e que numa 

demonstração de gentileza presenteou todo os 

Governadores do MÚLTIPLO LC, com uma lembrança, 

traduzida em um papiro de cultura mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

O Distrito LC-6 em suas distritais e convenções, já recebeu diversos Oradores de 

primeira categoria, e poder encontra-los todos juntos ( CCLL FLÁVIO MENDES DA 

SILVA, PAULO ROGERIO, RICARDO KOMATSU, EDGAR ANTONIO PITON, 

ANTONIO CARLOS BITTAR) renovou a emoção de todos e relembrou a todos 

também os seus ensinamentos quando de seus trabalhos apresentados no LC-6. 

 

 

 



 

 

Mas as emoções não pararam por ai. A presença do CL CLEVER MACHADO, 

do LC JOÃO MONLEVADE – MG, também foi destaque mais do que especial. Atleta 

e professor conceituado em sua cidade, o CL CLEVER foi um dos condutores oficiais 

da TOCHA OLÍMPICA dos JOGOS OLÍMPICOS DO RIO DE JANEIRO, tendo 

participado do DESFILE COMEMORATIVO carregando esta tocha oficial, que 

também mostrou como o esporte é cultuado dentro do leonismo. E o CL CLEVER, 

gentilmente e com muita simpatia, atendeu a todos que queriam (e conseguiram) uma 

foto com ele e com a tocha, que por sinal é muito bonita e significativa.  

 

A Convenção proporcionou 

também a possibilidade de um 

encontro dos BOLETINEIROS e 

dos COMPANHEIROS 

MELVIN JONES, que 

realizaram reuniões de trabalho, 

especialmente a dos boletineiros, 

cuja premiação do AL 2015/2016, 

será realizada em RIBEIRÃO 

PRETO, nos dias 19, 20 e 21 de 

agosto, coordenado pela CaL Tania Mascioli, do LC Ribeirão Preto Campos Eliseos, 

vencedor do AL 2014/2015 e todos puderam discutir o regulamento e possíveis 

mudanças.  



 

 

Dentre as premiações variadas feitas 

pelo DMLC o LC-6 conquistou 4 troféus: 

CARAVANA MAIS ANIMADA NO 

DESFILE – MAIOR CARAVANA LEO – 

DOMADORA MAIS JOVEM NO 

LEONISMO (inscrita no 

concurso), sendo que 

também foram 

homenageados pela CC 

Vilma Raid, Presidente DMLC, os CCLL JOSÉ MARIO BAZAN 

e SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO (pelos serviços 

prestados) e também receberam certificados de Apreciação do 

Presidente Internacional, os CCLL Antonio Carlos Bittar, Edgar 

Antonio Pitton e Hairton Santiago.   

 

Por sua vez, o Governador Bazan 

homenageou todo o colegiado LUZ com a 

outorga de um significativo CERTIFICADO 

DE MÉRITO LEONÍSTICO. O LC-6 também 

homenageou a CC VILMA RAID 

FERNANDES, Presidente do DMLC 

 

 

No sábado, ocorreu a eleição para a escolha dos próximos dirigentes do DMLC 

cujo resultado foi o seguinte: 

Presidente Eleito PDG Wilson Roberto Pinto Rodrigues - Distrito LC-5 

1ª Vice- Presidente - PDG Francisca Rodrigues Talarico - Distrito LC-1 

2º Vice - Presidente - PDG Georjos Saba Arbache -    Distrito LC-12 

 A todos esses companheiros, os votos para que continuem dirigindo o DMLC 

com muito leonismo, companheirismo e competência.  

A única nota triste a se lamentar foi o problema de saúde que acometeu o CL GILMAR 

GARCIA LEANDRO, do Lions Clube de Orlândia-SP, que precisou ser hospitalizado, passando 

por exames rigorosos, e que o momento em que redigíamos esta nota (4ª. feira, dia 18/05) 

continuava no Hospital de Poços de Caldas-MG ainda sobre cuidados médicos, e aguardando sua 

remoção para Orlândia. Rogamos no entretanto, que o CL GILMAR tenha superado este problema 

e que já esteja no convívio de seus familiares e da família Leonística. 

Obs.: Vejam todas as fotos registradas (dentro do possível) visitando 

https://www.facebook.com/pu2pts/media_set?set=a.1090844344289915&type=3

&pnref=story.unseen-section  

https://www.facebook.com/pu2pts/media_set?set=a.1090844344289915&type=3&pnref=story.unseen-section
https://www.facebook.com/pu2pts/media_set?set=a.1090844344289915&type=3&pnref=story.unseen-section

