
 

 

Casal Governador do Distrito LC-6, CLMJ Sergio 

David de Souza / CaLMJ Nilza Gomes de Souza... 

Casal Presidente do LC Brodowski CL Guilherme 

Bartolomeu Adami / DM Rafaela Cereja Fabbri, 

muito boa noite. Permitam-me estender os 

cumprimentos aos demais dirigentes e autoridades 

já nominados no protocolo. CL José Antonio 

Saltareli / CaL Maria Lucia, em vossos nomes 

cumprimento os demais companheiros, 

companheiras, domadoras, castores e convidados. 

Hoje é um dia muito especial para nosso clube, afinal, é sempre muito bom estar ao lado 

de quem comunga os mesmo ideais... de quem faz parte das nossas vidas, e vcs, cada um 

de vcs, de uma forma ou de outra escreveram parte de nossa história.  

A 40 anos, no longínquo 09/02/1977, 20 casais, meninos e meninas de Brodowski, 

passaram a envergar em suas vestes o PIN de Lions Clube. A partir daquele dia, passaram 

a ser Faróis de um porto seguro, e através de sua luz, sua energia, acolheram e serviram 

a quem necessitava. 

Ao longos desses 40 anos, podemos dizer que houveram alguns poucos momentos 

difíceis... tristes ate... mas em sua maioria foram de extrema felicidade. 

Quantos quilômetros foram percorridos por esses meninos... quantas estradas de terra 

batida inclusive, quanto sono e cansaço foram superados, e tudo isso com um imenso 

sorriso nos lábios. Alguns aqui se lembrarão das bagunças ordeiras, que proporcionaram 

dentro de  Kombis, que transportava dezenas de companheiros... Hoje temos uma Kombi, 

e nela levamos livros... cultura... historia... escrevemos mais um capítulo de nossa historia. 

Quantas ruas percorremos em nossa cidade... quantos litros de vidro e jornais recolhemos 

em busca de um sonho. Sonhamos juntos, e juntos com a comunidade que sempre nos 

atendeu, construímos o velório. O primeiro e único de nossa cidade. 

Quantas noite mal dormidas frente a uma máquina de escrever, hoje um computador, para 

mostrar a nossa comunidade e ao mundo, nossos trabalhos... Mostrar os altruístas e ainda 

atuais ideais de Melvin Jones.  

Quantos filhotes foram amamentados dentro de um carro, em frente a algum clube amigo... 

nossos então, outrora, futuro do leonismo, hoje os vemos aqui... se tornaram realidade. 

E nossos atletas... Quantas pelejas das mais disputadas estivemos presente. Nossa Sala 

de Troféus e prova disso, mas o maior troféu conquistado foram as amizades, até hoje 

cultivadas. 

Muitas vezes, ao final de nossas reuniões, levaram nosso sino, nos obrigando a ir busca-

lo, mas confesso, levamos também alguns, e foi muito bom, fortalecemos ainda mais os 

laços que nos envolvem no objetivo de Servir Desinteressadamente. 

Daqueles 20 meninos e 20 meninas, muitos se dispersaram, alguns para seguir outros 

caminhos, outros para Servir em outro plano, mas cada um deles deixou um pedaço de sim 

entre nós. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se alguns nos deixaram, 4 permanecem até hoje, como nossos guias e exemplo, 

assim, gostaria de chamar ate a frente os casais: CLMJP Antonio Douglas Zapolla / DM 

Maria Tarcilia Pereira Zapolla, e CLMJ Nelson Agostinho DM Sandra Borella Agostinho. 

Obrigado Companheiros e Domadoras por tudo que fizeram por nos e pelo leonismo... pelos 

exemplo e inspiração que sempre nos deram e nos dão. Obrigado pelos 40 anos de 

dedicação plena e amor ao próximo. 

A 40 anos, nossos padrinhos do Lions Clube Batatais, viram em nós a terra fértil, e 

decidiram aqui plantar a boa semente. Essa semente germinou... brotou... cresceu e deu 

frutos... Nós, jovens leões, somos vossos frutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do tempo, ainda são jovens, e muito tem que plantar ainda... Assim, pediria ao CLMJ 

Antonio de Pádua Barros Cardoso presidente do LC Batatais 1976/1977 e para o CLMJP 

Caetano Adami Neto, do Lions Clube Brodowski, para que lhes entregue um singelo mimo... 

uma muda de arvore. 

 

Peço que dela cuidem, como cuidaram de nós, que dela cuidem como vosso filhos, e que 

se um dia cansado estiverem, que ela lhes ofereçam acolhedora sombra, para o merecido 

descando. 

A vocês, fundadores, nossa gênese, NOSSA ETERNA GRATIDÃO. 

 

CL CESAR GULLO 

 

 

 


