
 

Em mais uma bonita página de sua brilhante trajetória dentro do leonismo, o Distrito 

LC-6, dirigido pelo CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN, associado do LC RIBEIRÃO PRETO 

JARDIM PAULISTA, promoveu nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2.016, a 3ª. REUNIÃO 

DO COMITÊ DISTRITAL LC-6, na hospitaleira FERNANDÓPOLIS, coordenada pelo LC 

FERNANDÓPOLIS,  tendo como diretor da distrital o  “pequeno grande homem” , CLMJ 

ADELSON MARQUES DE OLIVEIRA / CAL APARECIDA, com o apoio total do clube, 

presidido pelo CL MAURO LEANDRO PONTES. 

 

A direção do LC-6, que já na 6ª. feira, dia 26/02,  esteve em VOTUPORANGA, 

participando de solenidade de entrega de subsidio de LCIF ( 

www.lionsclubedebrodowski.com.br/votuplcif.pdf), chegou a Fernandópolis no período da 

tarde desta mesma 6ª. feira, onde se reuniu com o diretor da Distrital, CLMJ Adelson 

Marques de Oliveira, e sua equipe, e pode comprovar que tudo estava devidamente 

organizado, dando ao Governador Bazan a tranquilidade necessária e a certeza de que tudo 

correria normalmente, dentro do maior companheirismo, competência e dedicação. 

 

No sábado pela manhã, no salão do Hotel Serata, foi realizada a reunião do Conselho 

de Ex-Governadores, presidida pelo CLMJ Sebastião José de Oliveira Carvalho, onde foram 

abordados e resolvidos vários assuntos a bem do distrito, com a participação de vários 

PDGS. 

 

Após o almoço, no mesmo hotel, foi realizada reunião do Gabinete Distrital, dirigido 

pelo CLMJ José Mário Bazan, Governador, com a presença de expressivo número de 

dirigentes Leonísticos, ocasião em que o nosso líder maior pode comprovar que tudo 

caminha dentro da maior normalidade, tendo os dirigentes a oportunidade de exporem seus 

trabalhos e suas metas, que estão sendo atingidas. Enquanto esta reunião era realizada, as 

companheiras e domadoras presentes puderam fazer um pequeno tour na cidade, estreitando 

ainda mais a amizade que reina entre elas. 

 

 

 

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


 

À noite, na sede 

social do LIONS CLUBE 

DE FERNANDÓPOLIS 

foi feita a cerimônia de 

instalação deste 3º. Comitê 

Distrital, com a importante 

presença do CLMJP 

EDGARD ANTONIO 

PITON / MARGARIDA, 

Embaixador da Boa 

Vontade de LCIF, da PDG 

2008/2009, CaL ANA 

MARIA BONONI DE 

BARROS, do LC MONTE ALTO, Oradora Oficial do evento, e vários dirigentes 

Leonísticos e membros de diversos clubes do distrito. Após a solenidade, foi servido um 

concorrido JANTAR ITALIANO. Mais uma vez, o LC Fernandópolis, através do diretor da 

distrital, de seu presidente, e de todos os CCLL e companheiras/domadoras demonstraram 

o alto grau de companheirismo e consideração.  

 

No domingo, os trabalhos tiveram início com a inscrição, café da manhã e Plenária, 

realizadas na CASA DE PORTUGAL, e mais uma vez, tudo dentro da mais justa e perfeita 

organização, atendimento e cortesia.  

 

Após a cerimônia da homenagem às bandeiras, que 

foram escoltadas pelos CCLL Bazan, (Governador), Piton, 

Bittar, Ana Maria e Adelson, a plenária teve início, ficando 

a formação da mesa dirigente a cargo do CLMJ MANOEL 

DA ROCHA FREITAS, Assessor de Protocolo Leonístico 

LC-6 e a Invocação a Deus proferida pela CaL 

APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA.  

Dentro da programação, constou a prestação de contas 

das pastas da Governadoria, através do CL Ângelo 

Invernizzi Lopes, Secretário; CLMJP Antonio Carlos 

Giroto, Tesoureiro, CLMJ Glauber Gomes da Silva, 

Assessor da Mutua Distrital (que prestou também 

homenagem aos CCLL falecidos no período), e a mensagem 

do 2º Vice Governador CL LUIZ ANTONIO CHIQUETO. 

Registre-se que o 1º. Vice Governador, CL Sérgio David de Souza não esteve presente 

porque encontrava-se em RECIFE-PE participando de seminário de LI. Outra mensagem 

que marcou foi a do CLMJ ADELSON MARQUES DE OLIVEIRA, o pequeno grande leão 

Diretor da Distrital, que demonstrou toda a felicidade em estar patrocinando tão importante 

evento do LC-6, e comprovando que todos os seus colaboradores, imbuídos do verdadeiro 

espirito de leonismo e de boa acolhida, trabalharam com afinco e demonstrando a felicidade 

de receber tantos clubes neste evento.  

 

 



 

Outro ponto de grande emoção e merecimento, 

a governadoria elegeu o casal SÍMBOLO DA 

DISTRITAL, CL GILBERTO GARBIN  

/DOMADORA MARINES, membro atuante, querido, 

compromissado com o leonismo, o qual foi saudado 

pelo CLMJ ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI, 

Coordenador Geral do Distrito, sendo no final da 

homenagem, aplaudido por todo a plenária, de pé, que 

soube reconhecer o valor deste companheiro que tanto faz pelo LC FERNANDÓPOLIS, 

recebendo uma comenda especial do Presidente Internacional CL JITSUHIRO YAMADA. 

Foi gratificante presenciar esta homenagem e ver nas lágrimas do CL GARBIN, da sua 

companheira Marines, de seus filhos CL Carlos Eduardo e Bruna (CaLEO), o 

reconhecimento por um trabalho feito desinteressadamente, digno dos verdadeiros LEÕES, 

como bem afirmou o CL Andriani. (www.lionsclubedebrodowski.com.br/garbin.pdf)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, o PDG 2014/2015, SEBASTIÃO JOSÉ 

DE OLIVEIRA CARVALHO, apresentou o vasto currículo 

da oradora oficial deste Comitê Distrital, CAL ANA 

MARIA BONONI DE BARROS, PDG 2008/2009, do LC 

MONTE ALTO, que demonstrando todo seu alto 

conhecimento leonístico, aliado a uma grande 

sensibilidade, abordou não só temas Leonísticos, mas 

também sobre comportamento humano, moral, ética, 

honestidade, princípios de vida, sendo ao final, aplaudida calorosamente e recebendo abraço 

fraternal de todos, que também se abraçaram mutuamente. 

O PDG Sebastião José de 

Oliveira Carvalho, TATÃO, aproveitou 

e entregou várias homenagens, além 

dos pins de Presidente 100% de Clube 

Excelência a todos que no AL 

2014/2015 fizeram jus. Receberam 

também o honroso título de COMPANHEIRO MELVIN JONES: CLMJ ADELSON 

MARQUES DE OLIVEIRA e CLMJ MOACYR PONTES.  

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


 

Também deixaram suas mensagens referente às suas pastas, o CLMJP EDGAR 

ANTONIO PITON, o Embaixador da Boa Vontade de LCIF, que falou sobre a fundação e 

a importância dos prêmios de COMPANHEIROS MELVIN JONES, o CLEO THIAGO 

HENRIQUE DOS SANTOS (de PASSOS-MG) , Presidente do Distrito LEO e outros.  

 

Após o encerramento solene, onde o 

Governador BAZAN demonstrou todo seu 

agradecimento ao LC FERNANDÓPOLIS, que 

liderados pelo Diretor da Distrital, CLMJ 

ADELSON MARQUES DE FREITAS e CL 

MAURO LEANDRO PONTES, Presidente, 

juntamente com todo quadro associativo 

demonstraram grande competência, 

responsabilidade e companheirismo, e a todos do 

seu Gabinete, além de 

destacar a presença de tantos companheiros e clubes, e que foi 

realmente mais uma grande VITORIA DO LEONISMO e do 

SERVIÇO DESINTERESSADO alicerçado no 

COMPANHEIRISMO.  

 

Logo depois, todos foram recepcionados com um gostoso 

almoço no PLAZA EVENTOS, em uma grande confraternização 

inclusive com sorteio de brindes. O casal ADELSON / APARECIDA 

fizeram questão de entregar a cada companheira/domadora uma linda 

flor como agradecimento pela presença e pela amizade reforçada. 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Agradecimento ao CLMJ Carlos Rogerio Guerra / Ivana, do LC 

Taquaritinga pela demonstração de companheirismo e 

solidariedade e em especial a Deus, nosso Grande Arquiteto do 

Universo, pela proteção que deu a todos que estiveram e 

viajaram, em especial ao CLMJP EDGAR ANTONIO PITON / 

MARGARIDA e CLMJ MANOEL DA ROCHA FREITAS, 

companheiros iluminados.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tudo foi devidamente registrado pelos 

CL RENATO CHAVES INFANTE, (Doutor da Alegria, de Nhandeara) e 

CLMJP Antonio Douglas Zapolla 



 

Obs>:  A participação neste 3º Comitê Distrital foi a seguinte: 

Região A : 191 

Região B :  42 

Região C:   47 

Região D :  16 

Região E :  34 

Ex governador 8 

TOTAL:       339 
 

Clubes presentes: 36 (58,06%) 

Clubes ausentes:  26 (41,09%) 

 
Talvez em função da distância territorial de FERNANDÓPOLIS e os clubes, 

principalmente das Regiões D e  E  (até 450 km), a participação não tenha sido maior. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 


