
LC BATATAIS EMPOSSA DIRETORIA AL 2016 / 2017 
 

Em uma gostosa e amena noite de quase 

inverno, que iria começar dia 20/06, na noite de 

sábado, dia 18 de junho de 2.016, o LIONS 

CLUBE DE BATATAIS, clube fundado em 18 de 

setembro de 1.966, elegeu oficialmente a sua 

diretoria para o AL 2016/2017, portanto o ano de 

seu JUBILEU DE OURO, em um ambiente dos 

mais agradáveis na sede social, decorado com o 

maior esmero pelas lindas orquídeas do CL Luiz Carlos Setti/Luzia. 

 

Contando com a presença de representantes dos LIONS CLUBE de ALTINÓPOLIS, 

BRODOWSKI, CAJURU, FRANCA CENTRO, FRANCA SOBRAL, ORLÂNDIA e SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAISO-MG, que eram recebidos fraternalmente e leonísticamente, a 

reunião foi realmente marcante e inesquecível. 

 

Depois de um gostoso coquetel, a 

formação da mesa principal foi feita pelo CMJ 

LUÍS CARLOS SETTI, e dela fizeram parte : 

CL ANDRÉ LUÍS DAMASCENO / 

ÂNGELA, Presidente do LC BATATAIS; 

CLMJ MAURICIO DE SOUZA/SELMA 

PDG 2010/2011 (LC BATATAIS); CLMJ 

JOSÉ GOMES “DUBA” DAS CHAGAS, 

PDG 2013/2014 (LC FRANCA CENTRO); 

Prof. RICARDO DA FONSECA CORREIA (Representante da Câmara Municipal de 

Batatais); CMJ ADAIR VIEIRA ARNONI/CaL SONIA, Coordenador E-2 (LC 

ORLÂNDIA: CMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA, Assessor Distrital Revista BIG e 

Revista Brasil Sudeste (LC BRODOWSKI); CaL MARIA APARECIDA DESTITO 

PELIZZON, Assist. Desenvol.  e Partic. da Mulher no Leonismo Região E e 2ª. Vice 

Governador AL 2016/2017 (LC ORLÂNDIA); CL CLAUDIO ROBERTO 

MEZENCIO/MARIA ODETE, Presidente do LC SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG; 

CaLMJ MARIA CLEIDE BAVIERA FIORI, Presidente do LC Altinópolis; CaL JEANETE 

AP. HISBECK MONTI, Presidente do LC Cajuru; e finalmente o CL JOSÉ ANTONIO 

SALTARELLI / CaL LUCIA, Presidente AL 2016/2017 do LC BATATAIS e seus 

familiares. 

 

A Invocação a Deus foi feita pela CaL MARIA APARECIDA BERALDI, e o 

MESTRE DE CERIMONIAS foi o CL ANTONIO CARLOS CORREA. 

  

Inicialmente no protocolo muito bem dirigido, o CMJ Luiz Carlos Setti apresentou as 

sociais e comunicados da semana; enquanto que o CMJ MAURICIO DE SOUZA fez uma 

homenagem aos dois casais presidentes, demonstrando o apreço e a consideração de todo 

LC BATATAIS ( www.lionsclubedebrodowski.com.br/mauricio1.pdf) .  

 

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/mauricio1.pdf


Também participou deste protocolo, o CL ALEXANDRE SALTARELLI, secretário 

AL 15/16, e filho do presidente eleito, JOSÉ ANTONIO SALTARELLI, que apresentou a 

todos o currículo presidente que estava sendo empossado ( 

www.lionsclubedebrodowski.com.br/saltarelli.pdf), o que atestou grande competência, 

conhecimento e experiência que certamente o fará ser um presidente responsável e digno.  

 

A seguir, foi feita então a 

transmissão de posse da diretoria, 

tendo o CL ANDRÉ LUIZ 

DAMASCENO feito um emocionado 

agradecimento a todos pela 

colaboração que recebeu durante todo 

este AL, e passou o pin de 

PRESIDENTE ao casal JOSÉ 

ANTONIO SALTARELLI / 

LUCIA), que deu posse à Diretoria 

AL 2016/2017 assim formada 

 

PRESIDENTE: CL JOSÉ ANTONIO SALTARELLI 

SECRETÁRIO: CL ANTONIO DONIZETE BONCOMPAGNI 

TESOUREIRO: CaL TERESINHA ASSUNÇÃO COTRIN RINHEL 

DIRETOR SOCIAL: CMJ ANTONIO DE PÁDUA BARROS CARDOSO 

DIRETOR DE ASSOCIADOS: CMJ LUIZ CARLOS SETTI / LUZIA 

Assessor de Informática: CL ALEXANDRE SALTARELLI 

Diretor de GMT: CMJ MAURICIO DE SOUZA 

Diretor de GLT: Cal SELMA DE ALMEIDA SOUZA 

Diretor do Centenário: CMJ LUÍS CARLOS SETTI 

 

 

Depois as Companheiras ÂNGELA E LUCIA foram homenageadas com lindos 

buquets de flores, e o CL JOSÉ ANTONIO SALTARELLI, presidente empossado, 

deixou a todos sua mensagem de fé e esperança em um leonismo batataense cada vez 

mais forte e coeso (um trecho pode ser visto e ouvido em 

https://youtu.be/ZYfJeDu6TbA  )  

 

 

 

http://www.lionsclubedebrodowski.com.br/saltarelli.pdf
https://youtu.be/ZYfJeDu6TbA


 

 

Continuando o protocolo, falou o Prof. 

RICARDO DA FONSECA CORREIA, 

vereador e representante da Câmara Municipal 

de Batatais, que atestou a grande parceria que 

o Lions mantem com a comunidade e a 

municipalidade com grande gama de serviços, e 

relembrou também sua amizade com o 

Presidente eleito. Deixou em nome da 

Legislativo a certeza de uma colaboração sempre prestada, e que tanto contribui não 

só com as autoridades batataenses, como com a comunidade em geral.   

 

 

Em nome dos Lions Clubes visitantes 

(ALTINÓPOLIS, BRODOWSKI (representados 

também pelos casais CL GUILHERME 

BARTOLOMEU ADAMI/ DM RAFAELA e 

CMJP CAETANO ADAMI NETO / DM ROSA 

MEIRE) , CAJURU, FRANCA CENTRO, 

FRANCA SOBRAL, ORLÂNDIA e SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAISO-MG), falou o CMJP 

ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA, Assessor 

Distrital do BIG e da revista LION SUDESTE), 

associado fundador do LC BRODOWSKI, que em breves palavras, sintetizou que tudo 

que estava sendo feito nesta noite, nada mais era do que estar “fazendo a história do 

LC Batatais e do leonismo”,  que merece e precisa ser registrada, lembrando o início 

do boletim LEÃO SEM JAULA,  editado em 1.967, pelo saudoso CL SEBASTIÃO 

FERNANDO GOMES, que contem preciosidades sobre o início das atividades do LC 

Batatais, e conclamando que tanto o LEÃO SEM JAULA, como o LEÃO DE 

BRODOWSKI, possam ser novamente voltar a serem editados. Destacou também o 

editorial da edição nº 01, de setembro de 1.967, que mostra que nestes 49 anos do LC 

Batatais, a visão do leonismo sério, responsável e comprometido continua o mesmo, 

como foi feito no AL 2015/2016 e será feito em 2016/2017. Leiam este editorial  

 
LC BATATAIS - Fundado em 18/09/1966 

 
LEÃO SEM JAULA 

SETEMBRO DE 1.967 ( 49 ANOS.... ) 
DISTRITO L-5 

Presidente: NILO FERRARI 
Secretário: BELMIRO ARRIVABENE 

Tesoureiro: ROMEU SALVADOR DE MARTINO 
Governador EDUARDO GOMES FREITAS MARTINS (Pirassununga) 

Editor CL SEBASTIÃO FERNANDO GOMES 
PDG AL 1982/1983 

Comissão de boletim: SEBASTIÃO FERNANDO GOMES – MERLINO – 
LUIZ CARLOS SETTI e FANTACINI 

 



Editorial 
 

Esta é a primeira edição de “LEÃO SEM JAULA”. 
Pretendemos que muitas outras possam ser tiradas, a fim de colocar nosso clube em contato com os demais co-

irmãos, bem como com a comunidade. 
 

Poderiam perguntar: Porque o título de LEÃO SEM JAULA ? 
É fácil... 

 
Sabemos que o leão é o mais valente e o mais leal de todos os animais, pois ataca sempre pela frente, 

arrastando qualquer perigo e enfrentando toda espécie de dificuldade, mesmo que esteja encurralado. 
 

Nosso proposito dentro do leonismo também se assemelha ao do leão, ou seja, pela frente tomar consciência 
das dificuldades e enfrentá-las com arrojo e desprendimento. E isto podemos fazer com muito mais facilidade 

porque somos Leões livres. Não temos nenhum obstáculo à nossa frente e nem mesmo os membros estão 
atados por peias imobilizadoras. 

 
Nada pode deter a nossa vontade de SERVIR, quando se objetiva o bem estar de nosso semelhante e o 

progresso da comunidade. 
 

Não admitimos amarras e olvidamos todos e quaisquer preconceitos, isto porque nossas ações se 
fundamentam em nobres ideais em que primam a LIBERDADE – INTELIGÊNCIA –NACIONALIDADE E SERVIÇO. 

 
Isto quer dizer LIONS. 

Isto quer dizer LEÕES, e nós somos LEÕES 
 

LEÕES SEM JAULA.... 

 

 

 

 

Depois, em nome dos dirigentes Leonísticos, 

falou o CMJ JOSÉ GOMES “DUBA” DAS 

CHAGAS, PDG AL 2013/2014, atual Assessor do 

Centenário de Lions Internacional, que fez a 

entrega ao LC Batatais de um Chevron especial 

correspondente às atividades realizadas pelo 

clube, atendendo às 4 prioridades de LI, referente 

ao AL 2015/2016 (Presidente CaL Cleide Salgueiro). Em nome do Governador CMJ 

JOSÉ MARIO BAZAN, do LC-6, entregou um certificado de reconhecimento ao CMJ 

ANTONIO DE PAULA BARROS CARDOSO, associado fundador do LC 

BATATAIS, e também presenteou o CLMJ LUÍS CARLOS SETTI, Diretor do LC 



Batatais referente ao Centenário de LI. Saudou a diretoria que deixava o cargo pelos 

serviços prestados e desejou pleno sucesso aos novos dirigentes.  

Na sequência do protocolo, foi feito o descerramento do quadro do casal 

Presidente AL 2015/2016, CL ANDRÉ LUÍS DAMASCENO / ÂNGELA 

RODRIGUES DAMASCENO, que fazem parte agora parte atuante e importante da 

história quase cinquentenária do LC BATATAIS.  

 

 

 

Encerrando a cerimônia de posse, a CaL 

SELMA DE ALMEIDA SOUZA fez a Oração 

pelo Brasil e todos puderam então praticarem 

um dos mais belos fundamentos do leonismo, 

que é o COMPANHEIRISMO.  

 

 

 



 



 
 

 

 

 

  


