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Ata da Assembleia Festiva “on line” da ASSOCIAÇÃO DOS 

GOVERNADORES DO DISTRITO L – AGDL, realizada no dia dezesseis de 

abril de dois mil e vinte e um (16/04/2021), de forma virtual, em 

comemoração aos sessenta e nove anos (69) do leonismo no Brasil. Aberta a 

sala pelo secretário PDG CL ALBERTO CAVALCANTE, foram iniciados os 

trabalhos com autorização do presidente PCC CL ISAIAS COSTA DIAS, às 

20:40 horas, de forma protocolar, com a formação da mesa pela Diretora 

Social FVDG CaL ANA TEÓFILO. Composta a mesa o presidente solicitou à 

PDG CaL FRANCISCA TALARICO que fizesse a invocação à Deus. Todos 

ouviram com atenção à execução da primeira estrofe e o estribilho do Hino 

à Bandeira. O presidente passou a palavra ao Presidente da Academia 

Brasileira de Cultura Leonística – ABCL – PID CL MATHEUS FIGUEIRA que 

enalteceu a AGDL, contando a história da chegada do Leonismo no Brasil 

através do CL ARMANDO FAJARDO. Ato contínuo o presidente pediu ao 

PDG CL MANOEL MESSIAS que apresentasse o primeiro orador CC 

EDUARDO JACOB – Presidente do Conselho de Governadores do Distrito 

Múltiplo LC – que explanou sobre o tema: A história do leonismo no 

brasil. O presidente pediu ao PDG CL MANOEL MESSIAS que apresentasse 

o primeiro orador.  CL IZIDORO FLUMIGAN – Presidente do LIONS Clube 

Rio de Janeiro (clube mater do brasil), o qual fez explanação sobre a 

história do leonismo no Brasil, sob a visão do primeiro clube fundado no 

Brasil, LIONS CLUBE RIO DE JANEIRO. O apresentador conclamou então 

o PDG MAURICIO ELOY RODRIGUES MALTA SILVA - 3º. Vice-presidente 

da AGDL para fazer uma homenagem “in memoriam” do CL PCC ELOY 

MANUEL SIQUEIRA DA SILVA, que foi presidente da AGDL e do Conselho 

Nacional de Governadores, e era pai do companheiro que estava a 

homenageá-lo, e com a participação e lembranças do PID ZANDER 

CAMPOS, foi relembrado feitos e passagens do homenageado. O presidente 

convidou o PDG JOÃO ROBERTO MOREIRA ALVES – Presidente Imediato 
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da AGDL, para fazer o lançamento do seu livro “SINTESE HISTORICA E 

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO LIONS NO BRASIL”, 

tendo apresentado os aspectos do seu trabalho, realizado com participações 

de companheiros valorosos na preparação e consecução da obra, sendo 

apresentado o livro no formato acessível através do link 

https://youtu.be/xWCqKgw7C1Y, em qualquer plataforma de busca na 

internet. O presidente solicitou ao PID CL ZANDER CAMPOS DA SILVA que 

fizesse a apresentação do Orador oficial do evento o ID CL MARCIANO 

SILVESTRE DA SILVA – Diretor Internacional AL 2018-2021, para seu 

pronunciamento que foi alusivo ao evento, contando a história da fundação 

do primeiro clube no Brasil, e como foi o processo de sua fundação a partir 

do Uruguai. Cumprida a parte protocolar do evento festivo, o Presidente fez 

suas considerações finais, agradeceu a todos que participaram da reunião, 

especialmente àqueles que prestaram seus serviços no auxílio da execução 

do evento, e passou a palavra à CaL MARIA DO CARMO para fazer a 

Oração pelo Brasil, dando por encerrada a reunião. Nada mais havendo a 

tratar, eu PDG CL ALBERTO CARLOS RODRIGES CAVALCANTE, registrei e 

encerrei a ata da reunião às 22:50 horas, a qual vai devidamente assinada 

pelo presidente e por mim que a digitei. 
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