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Hoje dez dias do mês de abril do ano 2.016, no Centro Social Lions Clube da 

cidade de Brodowski (SP), realizou-se o Fórum Leonístico da Divisão “D” do 

Distrito LC-6 - AL. 2015/2016, com inicio a partir das 07:hs.00mn., às 

09hs:30:mn.com as inscrições dos participantes convidados e o café da manhã:, logo 

após, deu-se o inicio da formação da mesa diretiva na palavra do CL GUILHERME 

BARTHOLOMEU associado do LC de Brodowski, que foi composta pelos 

seguintes dirigentes Leonísticos: CLMJ José Luís Suarez Pugnoli, Coordenador 

Região D; CLMJ José Mário Bazan, Governador do Distrito LC-6; CL César Gullo, 

Presidente do LC Brodowski;  CLMJP Antonio Douglas Zapolla, assessor distrital 

revista BIG e revista LION SUDESTE e Orador Oficial do Fórum; CLMJ Sérgio 

David de Souza /CaL Nilza, 1┼ Vice Governador LC-6 (LC Neves Paulista); CLMJ 

Elves Sciarretta Carreira, Prefeito Municipal de Brodowski; CLMJ Mauricio de 

Souza/CaL Selma, PDG AL 2010/2011, ela Coordenadora da Divisão D-3 (LC 

Batatais); CLMJ Manoel da Rocha Freitas, PDG AL 2006/007 ( LC Sertãozinho), 

CLMJ Osvaldecir Aparecido Roque, PDG AL 1997/1998 (LC Jaboticabal); CLMJ 

Ângelo Invernizzi Lopes/CaL Regina, Secretário da Governadoria (LC Rib. Preto 

Jardim Paulista) e ela Assessora Distrital de Educação, Civismo e Cidadania LC-6; 

CLMJ Antonio Carlos Girotto/CaL Eleni, Tesoureiro da Governadoria LC-6 (LC 

Sertãozinho, CLMJ Glauber Gomes da Silva /CaL Alessandra/Leo Arthur, Assessor 

da Mutua Distrital C-6 e Presidente do LC Nhandeara (A-1); CLMJ José Antonio 

Rossato / CaL Cristina, Assessor do Concurso de Eficiência LC-6 (lc Jaboticabal); 

CaL Helena Sonia M. Sandrin, Coordenadora da Divisão D-1 ( e Presidente do LC 

Sertãozinho Centenário); CaL Maria Imaculada Campos Bega, Assessora Distrital 

do Concurso do Cartaz sobre a Paz LCV-6 (LC Rib. Preto Campos Elíseos);  

CaLMJ Maria Aparecida Destito Pelizzon, Assistente Distrital do Desenvolvimento 

e Participação da Mulher no leonismo Região E (LC Orlândia) ; CLMJ Adair Vieira 

Arnoni, Coordenador da Divisão E-2 (LC Orlândia);  CLMJ Roberto Luíz de Freitas 

/ Cal Suzana, Coordenador da Divisão E-3 (LC Franca-Centro); CL Hélio Massami 

Yoshidome / CaL Edna Maria, Secretário Adjunto do LC6 (LC Rib. Preto-Jd. 

Paulista); CaL Luceli Pupin Luizato, Assistente Distrital do Concurso do Cartaz 

sobre a Paz LC-6 (LC Rib. Preto Jd. Paulista)  e os presidentes representantes  dos 

clubes presentes: CaL Maria Cleide Baviera Fiori (LC Altinópolis); CL André Luis 

Damasceno / CaL Ângela  (LC Batatais); CL Luiz Carlos Hespanhol / CaL Rosmary 

(LC Cravinhos); CL Omar Nahas (LC Rib. Preto Centro); CL Silvio Marcio de 

Paula / Cal Eliana (LC Rib. Preto Ipiranga); CL Valentim Orlando de Souza (LC 



Sertaozinho); e os convidados Osmany Antonio de Oliveira, Celia Borges de 

Oliveira e Clelia Borges de Oliveira, irmãos do saudoso CL Joacyr Borges de 

Oliveira, e o sr. Luis Omar Orlandini e Sra., de Jardinópolis.  A seguir exatamente 

‘as 09h20minhs; o Presidente do Fórum leonístico, CLMJ JOSÉ LUIS, S. 

PUGNOLI invocando a DEUS pela grandeza da Pátria e a Paz Universal entre as 

pessoas, declarou aberto o Fórum leonístico da Região “D” do Distrito LC6AL. 

2015/2016 nomeando em seguida para assumir a secretaria o CL. CEZAR GULLO e 

para delator da carta de intenções do Fórum, o CLMJ ANTONIO OLIMPIO DIAS, 

ambos associados do LC de Brodowski, em seguida, solicitou a todos, um minuto de 

silencio em homenagem ao saudoso CL. JOACIR BORGES DE OLIVEIRA 

associado do LC de Brodowski, falecido no último dia 19/03, e do Sr, REGINALDO 

BESSON irmão da DM. LUCIMARI VASCONCELOS esposa do associado JOEL 

VASCONCELOS do LC de Brodowski, aos quais foram apresentadas condolências, 

solicitando a todos que ainda permanecessem de pé em silêncio, e de acordo com 

suas convicções religiosas ouvissem na palavra do CL. LUIZ CARLOS 

ESPANHOL, associado do LC de Cravinhos, a leitura da invocação a DEUS, 

seguida da primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira com acompanhamento 

musical, e uma salva de palmas em respeito ao pavilhão Nacional. Em seguida o 

presidente do Fórum CLMJ JOSÉ LUIS fez sua saudação a todos, agradecendo 

pelas presenças e dando boas vindas, agradeceu ao LC de Brodowski por ter cedido 

à sede social para realização do Fórum, bem como fez um agradecimento especial 

aos presidentes de Clubes pelo empenho e dedicação com que vem conduzindo seus 

clubes, sabedor que é do quanto é difícil nos dias atuais manter uma entidade, 

ajudando o próximo e servindo aos mais necessitados, agradeceu ainda os 

coordenadores das divisões D-1 Cal. HELENA SONIA M. SANDRIN do LC de 

Sertãozinho, ao Coordenador da Divisão D2 CL. ALEXSANDER A. ORTEIRO do 

LC de Cravinhos e à coordenadora da Divisão D3 Cal. SELMA ALMEIDA SOUZA 

do LC de Batatais, passando a cada um a palavra para suas considerações; após suas 

considerações o Presidente CLMJ JOSÉ LUIZ agradeceu aos seus coordenadores 

dizendo sentir se privilegiado pela feliz escolha dos coordenadores da Divisão “D” 

feita pelo CLMJ Governador JOSÉ MÁRIO BAZAN, colocando feras para trabalhar 

consigo, tendo a certeza que este AL. Ficará gravado na sua vida, pois além de 

aprender mais com cada um, passou a conhecer melhor cada clube da região “D”, 

aumentando ainda mais o circulo de amizade e o bom companheirismo. Em seguida 

convidou o orador oficial do Fórum CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA, 

para apresentar sua palestra, este cumprimentou a todos em seguida iniciou usando 

como tema de sua palestra “O Compromisso do Servir”, iniciando com um vídeo 

intitulado “desistir jamais”, após a palestra do orador oficial o presidente do Fórum 

CLMJ. JOSÉ LUIS agradeceu ao CLMJP DOUGLAS, pela linda mensagem, que 

certamente irá nos proporcionar grandes aprendizados leonísticos, nomeando em 

seguida o CLMJ. MANOEL DA ROCHA FREITAS PDG AL.2006/2007 do LC de 

Sertãozinho como mediador do Fórum, colocando a todos a jaula aberta para 

perguntas ao orador oficial do Fórum CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA: 



manifestou CLMJ Elves Sciarretta Carreira, do LC Brodowski: Como podemos 

fazer para fundações de novos clubes: Qual sua opinião ? Visão ? Orientação ? 

CL Omar Nahas, Presidente do LC Rib. Preto Centro: Um ano apenas não é 

insuficiente para o Governador realizar um bom e profícuo trabalho ? 

CL José Augusto de Lima, do LC Altinópolis: Qual a sua opinião para o 

desinteresse de se adquirir novos associados e sua sugestão.  

CaL Maria Aparecida Jordão de Abreu, do LC Batatais : Não seria interessante 

prepararmos os filhos dos papais Leão para serem um futuro Leão ? 

CaL Terezinha Rinhel, do LC Batatais : O que fazer para um clube conseguir fazer 

campanhas, sem ter que vender rifas ou pizzas, etc.. ? 

CaL Luceli Pupin Luizatto, do LC Rib. Preto Jardim Paulista : Como motivar os 

associados para não desistirem do movimento ? 

. Todas às perguntas foram respondidas pelo CLMJP DOUGLAS não 

havendo nenhum questionamento.  AVISOS satisfeitos os fins o Presidente do 

Fórum CLMJ JOSÉ LUIS lembrou a todos da 17ª CONVENÇÃO DO DISTRITO 

LC6 que será sediada pelo LC, DE GUAIRA – águas correntes nos dias 30 de abril a 

1º de maio vindouro convocando a todos para estarmos presentes, anunciou ainda o 

aniversário do LC de ORLÃNDIA no dia 16/04 e a XVII CONVENÇÃO DO 

DISTRITO MÚLTIPLO LC de 10 a 15 de maio em Poços de Caldas MG, Para fazer 

uso da palavra o Presidente CLMJ JOSÉ LUIS, convidou o Prefeito Municipal e 

associado do LC de Brodowski, CLMJ. ELVES SCIARRETTA CARREIRA, este 

cumprimentou a todos, falou sobre a importância de um clube de Lions na 

comunidade sendo este um parceiro do poder público municipal; falou sobre sua 

afinidade com o associado do LC de Brodowski. CL JOACIR BORGES DE 

OLIVEIRA falecido no último dia 19/03, enfatizando que o mesmo visitou seu 

gabinete por duas vezes, demonstrando-se preocupado com a situação política do 

País, destacou que ainda que neste ano será realizada uma comemoração ao 

aniversário dos 100(cem) anos da Escola TIRADENTES, onde será feita uma 

homenagem ao saudoso CL. JOACIR por ter sido professor daquela escola, 

finalizando agradeceu a todos, sentindo-se honrado e satisfeito por esta nova etapa 

em sua vida atuando como Prefeito Municipal. Após o Presidente CLMJ. JOSÉ 

LUIS convidou o associado do LC de NEVES PAULISTA, e 1º vice- Governador 

do Distrito LC-6 AL. 2015/2016 CLMJ SÉRGIO DAVID DE SOUZA para suas 

considerações: o CLMJ. DAVID foi enfático em dizer que as perguntadas abordadas 

vieram em bom momento, demonstrando a preocupação de cada associado com 

nosso movimento leonístico, e concretiza endossando as palavras di CLMJ ELVES: 

temos que continuar sempre otimistas, o leonismo é muito importante em cada 

município, lembrou a todos sobre a 17º CONVENÇÃO DO DISTRITO LC-6- na 

cidade de Guaira de 30 a 1º de abril do corrente, ocasião em que conta com o apoio 

de todos na sua eleição para Governador do Distrito CL6 AL. 2016/2017, falou 

ainda a PDG do L-17, CLMJ. MARIA APARECIDA DESTITO PELIZZON do LC 

de Orlândia, agradecendo a todos que oraram por sua recuperação após ter sido 

acometida a um AVC, dizendo estar muito bem e satisfeita em estar presente no 

Fórum, fortalecendo ainda mais o bom companheirismo de todos e a vontade do 



servir; em seguida usou da palavra o CLMJ. JOSÉ MÁRIO BAZAM, Governador 

dom Distrito LC-6 AL. 2015/2016, após cumprimentar a todos em especial ao 

coordenador do Distrito e Presidente do Fórum CL. JOSÉ LUIZ e ao orador oficial 

do Fórum CL. ANTONIO DOUGLAS, ao falar sobre a saúde da CLMJ CIDINHA 

PELIZON não se conteve com a tanta emoção, pela felicidade de vela recuperada, 

falou ainda sobre a CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LC. de 10 a 15 de 

maio na cidade de Poços de Caldas-MG, ocasião em que conta com a presença em 

maça de todos em especial nos desfiles de abertura, finalizando informou a posição 

do número de associados tanto a nível internacional, quanto a Distrital, dizendo que 

houve uma pequena baixa no Distrito pedindo a todos envidarem esforços para 

recuperação ainda dentro do AL em curso. Continuando, o CLMJ. JOSÉ LUIZ 

agradeceu a todos pelas presenças, lamentando a ausência dos clubes de SÃO 

SIMÃO, CAJURU, DUMONT e PONTAL, apresentou o resumo da presença dos 

clubes neste fórum, agradeceu a sua Dom. CARMEM, bem como ás demais 

domadoras que se desdobraram para atender aos participantes, tanto na recepção no 

café da manhã quanto na preparação do almoço, Em seguida o presidente do Fórum 

e coordenador da Região D CLMJ. JOSÉ LUIS, deixou uma linda mensagem de 

agradecimento a todos, sentindo-se feliz em compartilhar com todos que sempre 

estão dispostos e envolvidos nas campanhas, eventos e projetos de LIONS, frisando 

ainda a satisfação de ver CCLL novos querendo aprender com os mais velhos e 

assumir cargos de diretoria, numa demonstração de envolvimento com as coisas do 

leonismo, finalizando, pediu a DEUS sabedoria, serenidade, forças e coragem para 

enfrentarmos os problemas que passamos em nosso dia a dia., em 

seguida,finalizando os trabalhos, solicitou ao CLMJ ANTONIO OLIMPIO DIAS, 

que lesse a carta de intenção do fórum, que após lida recebeu aprovação unânime da 

plenária, o presidente agradeceu ao CLMJ. DIAS pelo trabalho, Para encerrar a 

reunião, com a oração pelo Brasil feita por ele mesmo, encerrou-se a reunião 

exatamente ás 12hs:00mn. com uma calorosa salva de palmas em reverência ao 

pavilhão Nacional, convidando a todos para saborearem um delicioso almoço de 

confraternização. Eu CLMJ Antonio Olímpio Dias redator do Fórum, lavrei a 

presente carta de intenções que foi submetida e aprovada por unanimidade pela 

plenária, cujas cópias serão enviadas para a Governadoria do Distrito LC. 6 AL. 

2015/2016 e aos coordenadores das Divisões “D1”, “D2” e “D3”, Brodowski (SP) 

10 de abril de 2016. 

 

 

 

_______________________  ____________________________ 

CLMJ. Antonio Olimpio Dias – redator CLMJ. José Luis S. Pugnoli –

Coordenador 

 

 

 

 


