FABRÍCIO OLIVEIRA
TERCEIRO VICE-PRESIDENTE
Fabrício Oliveira, de Catolé do Rocha, Paraíba, Brasil, foi eleito para servir como Terceiro VicePresidente de Lions Clubs International durante a 103ª Convenção Internacional realizada de 25
a 29 de junho de 2021.
O Vice-Presidente Fabrício é empresário, formado em Administração de Empresas com PósGraduação em Administração (MBA) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Como associado do Lions Clube Catolé do Rocha desde 1985, o Vice-Presidente Fabrício já
ocupou vários cargos dentro da associação, inclusive o de presidente de clube, presidente de
divisão, presidente de região, governador de distrito, presidente de conselho e diretor
internacional. Além disso, ele serviu como assessor de LCIF de distrito, presidente do comitê do
SightFirst, assessor do desenvolvimento de liderança, coordenador do seminário de DGE de
distrito múltiplo e presidente da Fundação Leonística do seu distrito. O Vice-Presidente Fabrício
também serviu duas vezes como líder do grupo do Seminário de Governadores de Distrito
Eleitos.
Em reconhecimento aos serviços prestados à associação, ele recebeu inúmeros prêmios, como o
Prêmio de Presidente de Clube 100%, um Prêmio de Extensão por organizar nove Lions clubes
novos, Prêmio de Excelência de Governador de Distrito, 19 Certificados de Apreciação do
Presidente, o Prêmio de Paradigma, nove Prêmios de Liderança, 14 Prêmios do Presidente
Internacional, Prêmio de Reconhecimento de Diretor Internacional e Prêmio de Embaixador da
Boa Vontade, a mais alta homenagem a associação concede aos seus associados. Ele também
recebeu o Prêmio Chave por ajudar a dar posse a trinta novos associados Leões, um Certificado
de Extensão por patrocinar cinco novos Leo clubes, Medalha de Visão Global pelo trabalho
desempenhado no SightFirst e um Prêmio Mãos Solidárias de LCIF. Ele é também Companheiro
de Melvin Jones Progressivo.
Além das suas atividades Leonísticas, o Vice-Presidente Fabrício participa ativamente de
diversas organizações profissionais e comunitárias. Anteriormente, atuou como Secretário da
Indústria e Comércio do Estado da Paraíba e presidente do conselho administrativo de diversas
empresas, como diretor da Confederação Nacional dos Lojistas, presidente da Federação dos
Lojistas do Estado da Paraíba, presidente da Câmara de Lojistas de Catolé do Rocha e presidente
da instituição Fundação Manoel Vitoriano de Freitas que presta apoio ao Hospital Infantil
Ermínia Evangelista.
O Vice-Presidente Fabrício e sua esposa Amariles, também associada do Lions Clube Catolé do
Rocha e Companheira de Melvin Jones, têm três filhos e uma neta.
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