
 

 

17ª. CONVENÇÃO DISTRITAL LC-6 -  AL 2015/2016 
 

 

Os trabalhos preparatórios para a 17ª. 

Convenção Distrital LC-6, 

patrocinada pelo LC GUAÍRA 

AGUAS CORRENTES,  começaram 

em dia chuvoso e frio, 6ª. feira, dia 29 

de abril, quando o CMJ José Mário 

Bazan, Governador, acompanhado 

de seus fiéis escudeiros, CMJ 

Antonio Carlos Giroto / Eleni, 

tesoureiro distrital, CMJ Manoel da 

Rocha Freitas/Celia, Assessor de 

Protocolo e CMJP Antonio Douglas Zapolla/Tarcília, Editor Distrital, estiveram em Guaíra-

SP, e juntamente com o LC Guaíra Aguas Correntes, cl José Alencar Muza Nogueira, 

Presidente; CL Alberto Augusto Nogueira, Diretor da Convenção, já cuidavam de todos os 

detalhes. 

 

 No sábado, que amanheceu com céu limpo, com um temperatura amena, que já dava 

aos visitantes, um ar de alegria e tranquilidade, os trabalhos transcorreram normalmente e 

no período da manhã, no CEREA, aconteceu a reunião do Conselho de Ex-Governadores 

LC-6, com a presença de um bom número de PDGs, e tudo foi tratado visando o bom 

andamento dos trabalhos destes companheiros, sempre na busca de um leonismo ideal. A 

lamentar, a ausência da CaL Ana Maria Bononi de Barros, AL 2008/2009, por motivos 

totalmente justificados, já que havia passado por uma delicada cirurgia no início da semana, 

e a conselho médico, necessitava repousar. Felizmente tudo correu bem e ela está bem.  

 

 À tarde, no mesmo local, sob a liderança do CMJ Bazan, foi realizada a reunião do 

Gabinete Distrital, onde todas as comissões técnicas fizeram seus trabalhos e puderam 

estudarem as proposituras apresentadas, e tudo sendo resolvido a contento. 

 

 À noite, em uma temperatura de um frio gostoso, no salão ORBIS, 

a comissão da convenção promoveu o tradicional JANTAR NOITE 

DO COMPANHEIRISMO, onde o Orador Oficial, CMP FLÁVIO 

MENDES DA SILVA, de LINS, deu uma pequena demonstração de 

sua palestra que seria apresentada no domingo, na plenária. Ponto de 

destaque e de emoção foi a homenagem prestada pela Direção da 

Convenção, ao CL JORGE BARBOSA DO PRADO, leão dos mais 

antigos e queridos do leonismo guairense, nomeando-o como 

PATRONO DA CONVENÇÃO e que além de exemplo que dá de 

trabalho e dedicação, continua ativo e sempre participante. A palavra 

de sua filha, reduzindo um pouco a vida do homenageado foi realmente das mais 

significativas, e além de mostrar o mérito e a justiça do ato, foi também exemplo para todos, 

motivando e mostrando que quando se tem amor a este ideal abraçado do NÓS SERVIMOS, 

o importante é a jovialidade de espirito, que sempre impulsiona àqueles que são 



 

 

verdadeiramente COMPANHEIROS LEÕES. Presença importante também do Prefeito 

Municipal, SÉRGIO DE MELLO, que prestigiou o evento, mesmo com compromissos 

familiares, e deu a todos a certeza do comprometimento do leonismo guairense com o 

movimento e a importância do mesmo em sua cidade.  

 

 Após os trabalhos da mesa diretiva, todos puderam descontrair, confraternizar e 

reforçar o companheirismo, ao som de um conjunto local, que com músicas agradáveis, 

proporcionou um clima agradável para todos, e tendo ainda, a participação do CL Carlos 

Roberto Marçal da Silveira, Presidente do LC São Joaquim da Barra, mostrando seu dom 

artístico, com uma bela voz.  

 

 Finalmente, no domingo, que amanheceu nublado, com uma neblina que encobriu a 

cidade e a bela lagoa que é ponto turístico da cidade, dando ares londrinos àquela cidade de 

GENTE FELIZ. Nada porém que impediu que grande parte dos clubes do Distrito LC-6 

comparecessem para prestigiar mais esta convenção onde seriam eleitos os novos dirigentes 

para o AL 2016/2017. 

 

 Aos poucos e conforme as caravanas chegavam e eram recepcionados com um 

reforçado café da manhã, o sol foi dando os ares de sua graça, e em pouco tempo, já estavam 

todos sendo aquecidos não só com o calor do astro maior, como também com o 

companheirismo, a alegria de rever companheiros, companheiras e domadoras ( e leos ). 

 

 Com um pequeno atraso, que em nada comprometeu a plenária, dado ao problema 

técnico com o som e o telão, que foi prontamente sanado com a colaboração do eficiente 

CMJ Glauber Gomes da Silva, do LC Nhandeara, os trabalhos tiveram início. A escolta das 

bandeiras foram feitas pelos CCLL : José Mário Bazan, Governador, Flávio Mendes da 

Silva, Orador Oficial, Antonio Domingos Andriani, Coordenador Geral, Edgar Antonio 

Piton, Embaixador da Boa Vontade, de LCIF e Alberto Augusto Nogueira, Diretor da 

Convenção. A saudação à bandeira foi feita pela CaL REGINA HELENA S. INVERNIZZI 

LOPES Assessora Distrital de Educação, Civismo e Cidadania LC-6.  

 

 A formação da mesa dirigente foi feita pelo CMJ Manoel da Rocha Freitas, Diretor 

de Protocolo, e os trabalhos transcorreram normalmente, com a assessoria distrital, 



 

 

Secretaria, Tesouraria, Mutua Distrital (que prestou homenagem emotiva aos companheiros 

e companheiras falecidas no período), fizeram sua prestação de contas e mostrando que tudo 

estava na mais perfeita normalidade. A palavra foi dada também aos candidatos aos cargos 

eletivos e puderam, em poucos minutos, explanarem sobre suas propostas. Também falou o 

Leo THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS, Presidente do Distrito Leo (PASSOS-MG). 

 

 Após a apresentação oficial do Orador CMJ FLÁVIO MENDES DE OLIVEIRA / 

CaL SILVIA, (leia o currículo em http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/fhm.pdf) feita 

pelo CMJP Edgar Pitton, o mesmo abordou o tema SAÚDE, era feita a eleição dos novos 

dirigentes, tudo perfeitamente organizado. Em sua mensagem, o CMJ Flávio, médico que é, 

abordou um tema que prendeu a atenção de todos e forneceu informações importantes para 

que todos, companheiros, companheiras, domadoras e leos colhessem subsídios para que 

tenham uma vida saudável. Terminou a palestra, onde além de mostrar seus dotes de cantor, 

mostrou através de uma música adequada (SEMENTE DO AMANHÃ), mensagem de vida, 

esperança e amor. 

 

 O Governador Bazan fez também várias premiações e 

homenagens, tanto da Governadoria como de Lions 

Internacional, além da entrega dos prêmios do CONCURSO 

DO CARTAZ SOBRE A PAZ, já amplamente divulgado. O 

CMJ Bazan fez também uma homenagem agradecimento a um 

casal do clube anfitrião, onde através de sua emoção, de suas 

lágrimas, mostrou a todos o sentimento de gratidão e 

reconhecimento por um pequeno gesto, mas de grandeza e de 

valorização e como uma simples demonstração de 

consideração, pode se transformar em um gesto de tanta ajuda 

na auto estima das pessoas, e principalmente de companheiros.  

 

 O resultado da votação foi apresentada em seguida, onde os delegados inscritos 

transformaram em 100% dos votos a certeza de que o novo Governador CMJ SERGIO 

DAVID DE SOUZA / CaL NILZA, do LC NEVES PAULISTA, possui carisma, 

competência e comprometimento e que irá dar ao LC-6 o prosseguimento de uma trabalho 

nobre em prol do companheirismo e do serviço desinteressado. Com certeza, estarão muito 

bem assessorados pelos vices governadores. Era emocionante ver a alegria desses 

companheiros SERGIO DAVID e CHIQUETTO, e em especial a emoção da CaL CIDINHA 

PELLIZZON, que após vencer um grave problema de saúde, felizmente já totalmente 

recuperada, e todos recebendo o carinho de um distrito forte, coeso e compromissado que 

tanto espera, e alcançará, um trabalho digno.  

 

Após toda parte protocolar, foi oferecido um almoço, em ambiente 

descontraído e festivo, onde a Governadoria e a Direção da 17ª 

Convenção LC-6, recebiam os cumprimentos e todos puderam então, com 

total liberdade, praticarem a essência do leonismo, que é o 

companheirismo. Foi também distribuído a todos os clubes, a edição nº 

03, do Boletim Informativo da Governadoria – BIG. 

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/big03.pdf 

 

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/fhm.pdf
http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/big03.pdf


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram votados e declarados eleitos, e a posse oficial será em Julho: 

 

GOVERNADOR 20116/2017: CMJ SÉRGIO DAVID DE SOUZA / CaL NILZA 

(LIONS CLUBE DE NEVES PAULISTA) 

 

1º Vice Governador: CMJ LUIZ ANTONIO CHIQUETTO / CaL REGINA MARA 

(LIONS CLUBE DE VOTUPORANGA BRISAS SUAVES) 

 

2º Vice Governador: CaLMJ MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON 

(LC ORLÂNDIA) 

Clique no link e veja os participantes : 

www.lionsclubedebrodowski.com.br/resumo.pdf 
Foram premiados 

LEÃO MADRUGADOR : CL MARIO FRANCISCO GARISTO 

LC NHANDEARA 

CARAVANA MAIS DISTANTE 

LC PALMEIRA D´OESTE – 308 km. 

CARAVANA MAIS ANIMADA 

LC ORLÂNDIA 

MAIOR CARAVANA 

LC ORLÂNDIA 

CARAVANA MELHOR UNIFORMADA 

LC MONTE ALTO 

 

 

 

  

 

 

  

 


