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Assunto: Pronunciamento 
Objeto: Posse  
Cargo:  Presidente do Conselho de Governadores do 
Distrito Múltiplo LB 
Autor: CC CL Isaias Costa Dias 
Local: Umuarama Plaza Hotel – Goiânia – GO  
Data e horário: 20:00 do dia 08 de setembro/2017 

 

PRONUNCIAMENTO 
 

Prezados Dirigentes Leonísticos 
Demais associados, CCLL, CaLL, Cleos e Convidados 
 
Boa noite 
 

Começamos por agradecer a Deus por estarmos nesta 
solenidade de posse da Nova Diretoria do Distrito Múltiplo LB, 
em razão do passamento do saudoso CL Genésio Lima dos Reis. 
Também gostaria de agradecer ao PDG CL Adilson de Lízio 
(Distrito LB-3) e ao PDG CL Ideraldo Pires da Costa (Distrito LB-4), 
respectivamente 1º.  e 2º.  Vice-Presidentes do Conselho de 
Governadores, pelo espírito altruísta de desprendimento e 
humildade ao permitir que o nosso Distrito LB-2 mantivesse em 
seu domínio a indicação do Presidente Substituto do Conselho.  

 
Aquele ato de renúncia tácita teve fecundidade no próprio 

conceito de harmonia, que é a representação de elementos 
capazes de produzir uma sensação agradável, de prazer, de 
concórdia; harmonia traduz ausência de conflito entre seus 
elementos ( v. ex: uma orquestra bem afinada em plena 
atividade musical). 

Por conta desses fatos, nesse momento impar estamos a 
colher o gostoso sentimento de orgulho e honra de assunção ao 
elevado cargo deste  Sodalício.  



CCLL e CaLL, na presente Gestão, o DMLB terá uma 
administração aberta, democrática, transparente e integrada 
com a Equipe de Serviço Global donde a GLT (liderança), a GMT 
(expansão do quadro social) e a GST (promoção do Serviço), em 
grau de cooperação mútua, exercerão suas funções no mesmo 
padrão de uma Orquestra Sinfônica, pois os seus Colaboradores  
querem um quadro de “Excelência dos Lions Clubes ”. 

 
Revendo alguns fragmentos leonísticos de 30 (trinta) anos 

atrás, quando ingressamos no Lions Clube Cacoal Capital do Café, 
em Rondônia, podemos hoje nos certificar que o LIONS, de fato, 
é um espaço adequado para que seus associados, dirigentes e 
não dirigentes – com prudência, sem o espírito de autofagia 
leonística e sem heroismo - possam demonstrar suas habilidades 
e virtudes em favor de programas humanitários; e aos Distritos-
Membros - sem a ideia de predomínio de uns sobre os outros - 
possam desenvolver os projetos ou ações segundo as carências 
de suas comunidades.  

 
Pois bem. Inobstante os desejos, as pretensões e até as 

vaidades de cada qual –  para podermos sentir e viver a 
felicidade -  a experiência nos ensina que no desenvolvimento de 
atividades leonísticas nós devamos ser mais tolerantes e mais 
compreensivos entre nós os CCLL Leão; que devamos ser mais 
solidários com o homem comum do povo, mormente com os 
mais humildes. 

 
Noutro falar, no Lions não há patrão nem empregado; não 

existe sábio nem CL  insubstituível, e muito menos Leão dono da 
verdade. O que há, de fato, no Lions, são CCLL e CaLL, são 
homens e mulheres virtuosos, de primeira sepa, têm o coração 
aberto às ações construtivas em favor dos mais necessitados, e  
 
 



ao mesmo tempo para satisfazer suas próprias necessidades 
psicológicas (v. Ex; cultivar o sentimento de pertencer a um 
grupo social; praticar a amizade como um fim; promover a 
solidariedade humana; promover a auto realização; colher o 
reconhecimento). 
 
Por tudo isso, investir no preparo Leonístico dos associados não 
é uma urgência. É antes de tudo uma emergência.  

E vamos fazê-lo estabelecendo METAS, que à semelhança 
das Equipes de Trabalho aqui expostas, serão cumpridas pela 
nossa valorosa Equipe ora constituída, pois o Grupo é forte, é 
determinado e está comprometido com o Lions. 
 

 Metas  a serem cumpridas:  
 
1 - Incentivar os Distritos-Membros na criação, no mínimo, de 02 
(dois) Clubes cada um (GMT-DM PDG CL Renato Rodrigues), 
inclusive incentiva-los na aplicação de um equilibrado sistema de 
baixa de associados (Governadores dos Distritos); 
 
2 - Motivar os Distritos-Membros no aumento líquido positivo 
de, no mínimo, 4% (quatro) por cento do total de associados 
registrados em 30 de junho de 2017 (Governadores dos Distritos) 
 
3 - Proporcionar o treinamento dos Vice-Governadores Distritais 
bem como a identificar novos Lideres (PDG CL Henrique 
Heliodoro, PDG CL João Medeiros e demais 
Instrutores/Colaboradores); 
 
4 - proporcionar a motivação da Equipe da GST-DM, para tornar 
efetiva a Ação, o Serviço (PID CL Zander Campos da Silva; PCC 
CaL Maria Rosilene Mestre Medeiros); 
 
 
 



5 - preparação de novos Lideres  pela via do Instituto Regional de 
Liderança Leonística do DMLB, que faremos realizar ainda no 
mês de março/2018, aqui em Goiânia-GO.  
Nesse particular, um apelo. Queremos contar, aliás, precisamos 
contar com o empenho, o entusiasmo e o talento de nossos 
dirigentes, em especial ao ID CL Luiz Geraldo Matheus Figueira, 
PCC CL Edward Macedo, PID CL Fabrício Oliveira, PID Whady 
Lacerda, PID Zander Campos da Silva, PCC CL Ricardo Komatsu e 
outras grandes lideranças para nos acudir nessa empreitada, 
pois o nosso objetivo – repito – é atingir um quadro de 
Excelência dos Lions Clubes do DMLB. E vamos conseguir pois 
como já disse Henri Ford  

 
“SE TODOS SE ESFORÇAREM, JUNTOS, ENTAO O SUCESSO 
SERÁ INEVITÁVEL”. 

 
6 -incentivar o Programa Amor a Marca (PDG CL Aderlon 
Francisco de Assis Gomes); 
 
7 – fomentar a criação de Clubes de CaLL Leão (CaLL Mara Celia e 
Ruth Clair Kumagai) 
 
8 – incentivar a criação de  6 nos Leos Clube (CL Diogo Borba e 
Márcia Cavalcante) 
 
9 - atualizar o site oficial do DMLB, tornando-o fonte segura dos 
atos oficiais  do DMLB, inclusive dos registros históricos (CaL 
Karina Rodrigues); 
 
10 - incentivar os Distritos-Membros na formulação de parcerias 
com os Conselhos Municipais de Saúde, e Outros, para realizar   
Audiências Públicas sobre o Diabetes (CaL Ana Maria Teófilo e 
Equipe Médica); 
 
 



Repetindo, a Equipe de trabalho é forte, é determinada e está 
muito comprometida com a Instituição Lions. Por isso, nós 
acreditamos nessa Valorosa Equipe de Colaboradores. 
Caríssimos dirigentes, estimados CCLL, CaLL, CLeos. 
Agradecimentos: 
- a Deus, o Grande Arquiteto do Universo de nos conceder a 
oportunidade para, mais vez, dar a nossa contribuição à 
Instituição Lions; 
- a honrosa Diretoria que ora conclui o seu mandato, com 
destaque ao grande PCC CL João Sergio Afonso e sua domadora, 
CaL Celina de Moraes Afonso;  
-  aos valorosos integrantes do Colegiado do DMLB, e seus 
respectivos Clubes, pela generosidade de nos confiar o voto na 
condução deste Sodalício; 
- igualmente aos  Lions Clubes do Distrito LB-2 e seus associados, 
com destaque ao Lions Clube de Goiânia Norte, Clube ao qual 
temos a honra de pertencer; 
- a domadora, Cal Maria do Carmo, que me acompanha no Lions 
desde 1986; que é o Amor e a paixão da minha vida;   
- aos meus queridos filhos   
Italo (o Promotor de Justiça, eterno filho do Pai), e Carmen Lúcia 
(minha nora de profunda estima),  
Júlia (minha princesinha do coração)  
Thiago (o filho caçula, o embaixador e poliglota da família);  
aos meus queridos netos Samuel Dias Bernier, a Raissa e a Dona 
Bela (o famoso trio metralha que dá vida às nossas vidas); 
- aos nossos diletos e seletos amigos. 
CCLL e CaLL, que Deus nos ajude. 
Muito Obrigado 
CC CL Isaias Costa Dias-CaL Maria do Carmo Costa Dias 
Presidente do Conselho de Governadores do DMLB 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 


