GESTÃO AL 2014/2015
AGRADECIMENTOS
Certo dia fizeram-nos a seguinte pergunta: Governador, o seu mandato está
quase no fim. Você considera cumprido todas as metas a que se propôs, na sua
gestão?
Na condição de Segundo Vice-Governador, e também de Secretário do Distrito,
AL 2012/2013, quando Governador o CL Genésio Lima dos Reis, travamos
contato com quase todos os Lions Clubes, visando pavimentar a estrada na
busca de Dias Melhores para o Distrito. Foi a base que nos inspirou na
formatação do Plano de Metas para o AL 2014/2015, na gestão que vimos de
cumprir:
fundação de clubes;
retenção significativa de associados;
desenvolvimento dos concursos;
realização de campanhas;
outras práticas positivas, mormente durante os últimos Cursos de Preparação de
Vice-Governadores, em Brasília-DF.
Ao tomar posse e conhecer de perto a realidade do quadro distrital de
então, tivemos que modificar nosso planejamento para atacar outros
pontos bastante relevantes. Fizemo-lo de forma lenta mas gradual, afim de não
criar falsas expectativas nos principais atores do Leonismo (Lions Clubes e seus
associados).
De visita em visita a cada Lions Clube, procuramos infundir nos associados o
verdadeiro espírito do companheirismo sadio, sério e responsável, e mostrar, no
discurso e na prática, a viabilidade de ações positivas, visando recuperar, não só
o tempo perdido mas também a indispensável credibilidade dos órgãos de
direção, no Distrito.
A seguir, por meio do reconhecimento leonístico buscamos o apoio do grupo de
ex-governadores voluntários que, sem medir esforços, teve participação ativa na
gestão terminada. Vale dizer, embora respeitando pensamentos em contrário, o
que buscamos foi precisamente a formação de uma equipe de trabalho
secundado no mérito individual, uma equipe de prumo, de modo a se olvidarem
querelas, pendengas, ideias de alas ou grupos, fatos que lamentavelmente até
hoje nos rende prejuízos ao leonismo.
Mas o que nos importa é que sejamos propositivos. Que olhemos para a frente
na direção do futuro. E nesse sentido praticamos novas ações visando a
fortalecer os laços de compromisso e de companheirismo entre todos os
associados, como por exemplo:
a) Dia 26 de fevereiro/2015 celebrou-se o Dia dos Ex-Governadores.
Cuidou-se com esmero de um encontro, ou reencontro, com dezenas de PDGs,
presentes e representados, de modo a resgatar a tradição tal como preconiza
Lions Internacional;
b) Inauguração, em espaço turístico, de 20 (vinte) placas comemorativas das
Convenções do Distrito LB-2, de modo a se divulgar ostensivamente o leonismo;
c) Desenvolvimento de ações de preparação de Líderes e demais associados:

1. Curso Preparatório de Leão Orientador Certificado;
2. Curso de Revitalização dos Lions Clubes do Distrito LB-2: aplicação do
Programa de Fidelização do Leonismo, elaborado e ministrado de forma
competente pelo ilustre PCC CL Luiz Carlos de Oliveira;
3. 03 (três) Fóruns Leonísticos, e de 01 (uma) Mesa Redonda sobre temários
Leonisticos nas cidades de Goiânia, Palmas e Ceres;
4. Concursos do Lions Internacional: o de cartaz sobre a paz; e o de redação,
destinado aos deficientes visuais;
5. Concurso do Distrito LB-2: o de produção de textos (poesia e prosa literária);
e o de fotografia;
d) Celebração da parceria firmada com a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás.
Programa Eleitor do Futuro, destinado aos jovens de 12 a 16 anos de idade, em
vista do exercício político-eleitoral do cidadão;
e) Execução parcial do Programa Eleitor do Futuro, junto ao corpo discente de
escolas dos Lions Clube de Goiânia Sul, de Goiânia Marista, e outras da rede
estadual, inclusive o Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente
Visual (CEBRAV);
f) Coordenação de campanhas da visão, como a realizada pelos Lions Clubes em
parceria com Fundação Banco de Olhos de Goiás ( FUBOG ), notadamente por
ocasião da Instalação de Gabinete (agosto/2014, em Goiânia) e na 49ª.
Convenção Distrital
( Caldas Novas, abril/2015, Caldas Novas);
g) Revisão do Estatuto do Distrito LB-2, no tocante ao Comitê de Honra, e
implementação do Regimento Interno, visando sua funcionalidade;
h) Revisão do Regulamento da Mútua Leonística do Distrito LB-2, para torná-lo
funcional e eficiente, para o que foi criada 01 uma) Comissão Permanente de
Acompanhamento da Mútua;
i)Inserção da obrigatoriedade de atuação de um expert na elaboração da
prestação de contas da Governadoria, em reforço à maior credibilidade dos
órgãos da Governadoria;
j) Inauguração da Escola de Braile, sob os auspícios do Lions Clube de Mineiros
em parceria com a APAE e Prefeitura de Mineiros;
l) Programação de ato para celebrar o Dia Mundial do Lions, junto ao Congresso
Nacional, previsto para acontecer, de prefertência, na 1ª. quinzena de
outubro/2015;
m) Parceria, via Termo de Cooperação Técnica entre o Distrito LB-2 da
Associação Internacional de Lions Clubes e o Ministério Público do Estado de

Goiás, no escopo de oportunizar, aos nossos Lions Clubes do Distrito LB-2, a
alavancagem de projetos e campanhas de proteção e preservação do meioambiente, como também de reciclagem de lixo, educação, saúde, idosos;
n) Acolhimento de dezenas e dezenas de novos LEÕES nas diversas Células
Leonísticas;
o) Organização da Segunda Reunião do Conselho de Governadores do DMLB, em
Goiânia, além da efetiva participação em todos os Eventos do Distrito Múltiplo
LB;
p) Construção do Centro de Convivência na sede da Vila Lions, capitaneado pelo
valoroso Lions Clube de Goiânia Tocantins;
q) Revisitação de vários Clubes em atos de posse de novas diretorias e posse de
novos associados, com o que se alcançou reavivar o senso de compromisso com
o Lions e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços de um companheirismo sadio,
sério e responsável;
r) Realização no foco do projeto “Plante o Verde e Alimente a Vida” do Ciclo de
Debates sobre Meio Ambiente de Goianira e conclusão do Concurso de Redação
sobre Meio Ambiente, da rede de educação de Goianira, em parceria com os
Lions Clube de Goianira e Lions Clube de Caldas Novas, além de campanhas de
meio ambiente executadas diretamente pelos Lions Clube de Ouvidor, Lions
Clube de São Miguel do Araguaia, Lions Clube de Mineiros, Lions Clube de Ceres,
Lions Clube de Senador Canedo, Lions Clube de Goiânia Norte, Lions Clube de
Palmas, além de Outros).
Do exposto, 05 (cinco) tópicos se revelam principais:
Restauração do princípio da confiança entre Governador com sua equipe e os
Lions Clubes com seus associados;
Estabilização do número de Clubes do Distrito LB-2, diante da sentida falta de
crescimento e busca do reequilíbrio de baixas;
Reorganização formal dos Órgãos da Governadoria e do gabinete;
Revisão do Estatuto do Distrito LB-2, em proveito da funcionalidade específica do
Comitê de Honra;
Revisão do Estatuto do Distrito LB-2, introduzindo a exigência de um expert no
cumprimento das responsabilidades contábil-fiscais da governadoria;
Revisão do Regulamento da Mútua Leonística do Distrito LB-2, tornando-a mais
célere, transparente, acessível e mais segura aos interesses dos Lions Clubes, de
seus mutuários e beneficiários.
Do nosso labor com os associados em geral nos vem a certeza de que a
solidariedade e a fraternidade são valores imutáveis no homem, sem os quais o
movimento Leonistico se constituiria num foco sem luz, num corpo sem alma,
numa religião sem fé.

Também podemos assentar que, à semelhança do Amor e da Fé, a esperança é
cheia de confiança; é algo maravilhoso e belo; é uma lâmpada acesa em nosso
coração; força motriz, que impulsiona nossas vidas; farol, que ilumina a jornada
na direção do futuro. A Fé, a Esperança e o Amor encarnam, portanto, a trilogia
que nos faz, homens e mulheres, prontos e livres para vencer e servir aos mais
necessitados”. Por conseguinte, embora caminhando por veredas diferentes das
inicialmente traçadas, estamos cônscios de haver cumprido a honrosa missão de
servir com dignidade e honradez ao Distrito LB-2, bem como aos Lions Clubes
que o integram, e seus associados.
Por tudo isso já podemos dizer, estamos felizes. E segundo o filósofo Mahatma
Gandhi, “Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as
amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você”.
E mais. A experiência na condução do Distrito, no AL 2014/2015, nos autoriza a
exortar, com a poetisa Adriana Albino: “não peça a Deus somente força; também
peça sabedoria para vencer”.
Ou no expressar do festejado poeta Mário Quintana: “Lá bem no alto do décimo
segundo andar do Ano/Vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que
quando todas as sirenas/Todas as buzinas/Todos os reco-recos tocarem/Atirase./ E – ó delicioso vôo/ Ela será encontrada miraculosamente incólume na
calçada/Outra vez criança .../ E em torno dela indagará o povo/ Como é teu
nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá (É preciso dizer-lhes tudo de
novo!/ Ela lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam/ O meu nome é
ES-PE-RANÇA”.
Agradecemos a Deus a dádiva de nos haver oportunizado contribuir de alguma
forma com o prestigio do Leonismo; agradecemos também aos notáveis
companheiros, companheiras, domadoras e filhotes do Distrito LB-2, pela
confiança, apoio, compreensão e estímulo conferidos à Gestão 2014/2015, que
se finda; agradecemos de modo especial aos componentes de nossa valorosa
equipe de trabalho com a qual nos ombreamos com a serena convicção do dever
cumprido.
Por fim, a todos (Clubes de Serviços, dirigentes, associados em geral), rogamos
votos de Dias Melhores no Distrito LB-2, tal qual nos fala poeticamente o
compositor musical Rogério Flauzino: “Vivemos esperando, Dias melhores, Dias
de paz, dias a mais, Dias que não deixaremos para trás”.
Leonisticamente

CL Isaias Costa Dias/CaL Maria do Carmo Costa Dias
Governador do Distrito LB-2 AL 2014/2015
Goiânia, 30 de junho de 2015

