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FABRÍCIO OLIVEIRA 
ANDRA VICE PRESIDENT 

 
Fabrício Oliveira från Catolé do Rocha, Pariba, Brasilien, valdes till andra vice president i Lions 
Clubs International vid organisationens 104:e internationella kongress den 22-28 juni 2022. 
 
Vice president Fabrício är företagsledare, har en examen i företagsekonomi (MBA) från 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) och en examen i administration. 
 
Vice president Fabricio har varit medlem i Catolé do Rocha Lions Club sedan 1985 och har 
innehaft många poster i organisationen såsom klubbpresident, zonordförande, regionordförande, 
distriktsguvernör, guvernörsrådsordförande och internationell direktor. Han har dessutom varit 
distriktets LCIF-ordförande, ordförande i SightFirst-kommittén, ledarutvecklingsordförande, 
multipeldistriktets koordinator för DG Elect-seminariet samt ordförande i Lions stiftelse i 
distriktet. Vice president Fabrício har även varit gruppledare två gånger vid seminariet för 
1VDG/DG Elect. 
 
Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har han tilldelats ett flertal utmärkelser, 
såsom den 100 %-iga klubbpresidentens utmärkelse, en extensionsutmärkelse för att ha bildat nio 
nya lionklubbar, distriktsguvernörens excellensutmärkelse, 19 uppskattningscertifikat från den 
internationella presidenten, paradigmutmärkelsen, 9 ledarskapsutmärkelser, 14 internationella 
presidentutmärkelser, utmärkelsen till internationella direktorer samt Ambassador of Good Will, 
vilken är den högsta utmärkelse organisationen kan tilldela sina medlemmar. Han har även 
tilldelats en nyckelutmärkelse för att ha rekryterat 30 nya lionmedlemmar, en 
extensionsutmärkelse för att ha varit fadder för fem nya leoklubbar, en medalj för sina insatser 
inom SightFirst och LCIF:s utmärkelse Händer som hjälper. Han är också en Progressive Melvin 
Jones Fellow. 
 
Utöver sitt engagemang i Lions är vice president Fabricio aktiv i många yrkes- och 
samhällsorganisationer. Han har varit sekreterare för industri och handel i delstaten Pariba, 
förvaltningsordförande i flera företag, direktör i den nationella föreningen för butiksinnehavare, 
ordförande i organisationen för butiksinnehavare i delstaten Pariba, ordförande i 
handelskammaren i Catolé de Rocha och ordförande i Manoel Vitoriano de Freitas Foundation, 
vilken stödjer institutionen vid barnsjukhuset Erninia Evangelista. 
 
Vice president Fabrício och hans hustru Amariles, som också är medlem i Catolé do Rocha Lions 
Club och en Melvin Jones Fellow, har tre barn och ett barnbarn. 


