
 
 

Em um misto de tristeza e de alegria, registramos que o projeto de 
doação de equipamentos ortopédicos idealizado e dirigido pelo CL 
ANTONIO FERNANDO ASSAN, do LC SERTÃOZINHO, LC-6, passou 

por uma completa mudança, e foi assumido agora pela Prefeitura 
Municipal, graças à insistência da Sra. Tatiani Guidoni  , esposa do 

Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ ALBERTO GIMENEZ. 
 

Um pouco contrariado até, o CL ANTONIO FERNANDO ASSAN, 
aceitou este pedido, cedendo a responsabilidade deste projeto, 

que durante estes 30 anos, tanto atendeu e tanto ajudou os        
necessitados de comunidade. 

Com o passar dos anos e com a saúde já dando sinais de “cansaço”, o CL Assan não teve outra alternativa, para 
não ver seu trabalho e este projeto arrefecerem.  

Dado à impossibilidade de algum outro companheiro ou mesmo da diretoria do LC SERTÃOZINHO assumir e 
administrar o projeto, depois de ser discutida e debatida em 2 assembleias do clube, a decisão tomada foi a 

melhor possível, para que as pessoas que tanto necessitam dos aparelhos ortopédicos não fossem 
prejudicadas. 

 
 

Fica no entanto, a gratidão do LIONS CLUBE DE SERTÃOZINHO, da 
comunidade sertanezina e das autoridades por tudo que o CL 
 ANTÔNIO FERNANDO ASSAN, ao longo destes 30 anos, fez em 

prol do seu semelhante, honrando sempre os princípios éticos do 
leonismo,  nesta prestação de serviço desinteressado, cumprindo 
rigorosamente o CÓDIGO DE ÉTICA DO LEONISMO e também os 
PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES, principalmente nos quesitos 
que prega “ AJUDAR AO PRÓXIMO, CONSOLANDO O AFLITO, 
FORTALECENDO O DÉBIL E SOCORRENDO O NECESSITADO” e 

também “ INTERESSAR-SE ATIVAMENTE PELO BEM ESTAR 
CÍVICO, CULTURAL, SOCIAL E MORAL DA COMUNIDADE”, sendo 

exemplo motivador para “ENCORAJAR HOMENS DE MENTALIDADE DE SERVIÇO A SERVIR SUAS COMUNIDADES 
SEM RECOMPENSA FINANCEIRA PESSOAL.” 

 
E isto, o CL ANTONIO FERNANDO ASSAN durante toda sua vida, não só 

Leonística, sempre praticou. E por isso, recebe toda homenagem e 
agradecimento que podem ser prestadas a um HOMEM que dedicou e 
dedica sua vida ao seu semelhante, independentemente de qualquer 

ideologia. E sendo, como sempre foi, um exemplo de grandeza, de honra 
e trabalho, para a esposa, EUNICE e para os filhos TEREZA CRISTINA, LUIZ 

FERNANDO e IVAN, como para todos os familiares, para o LC 
SERTÃOZINHO, para a cidade de SERTÃOZINHO, para o leonismo distrital 

e para o LEONISMO INTERNACIONAL.  
 

Vejam a LEI MUNICIPAL que além de homenagear o CL ANTONIO 
FERNANDO ASSAN, oficializa a partir desta data, o compromisso da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO em levar adiante este projeto, 
e que dado à sua importância e relevância, será, com certeza, olhado e 
administrado com zelo e competência para que não se extinga, para o 

bem da comunidade sertanezina.   
 

 
 
 
 



LEI Nº 6074, DE 09 DE MAIO DE 2016 

 
DENOMINA ANTÔNIO FERNANDO ASSAN A CENTRAL DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS. 

 
Projeto de Lei nº 35/2016 - Autoria: Vereador Márcio Rogério Leite 

 
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, Prefeito Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º Denomina ANTÔNIO FERNANDO ASSAN a Central de Doação de Equipamentos Ortopédicos, 

localizada na Rua Washington Luiz, nº 1138 - fundos - nesta cidade. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, aos 09 de maio de 2016, 119 anos de Emancipação 
Político-Administrativa. 

 
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ 

Prefeito Municipal 
 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 


