
 

 

Prezado casal Presidente do LC Brodowski, CL GUILHERME ADAMI e sua noiva, 

DM Rafaela.... 

Prezado Governador do Distrito LC-6, CLMJ Sérgio David de SOUZA e sua esposa, 

CaLMJ Nilza..... 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Brodowski, Prof. José Luiz Perez... 

 

Demais componentes da mesa diretiva e extensão, já mencionados pelo protocolo. 

 

Companheiros de ideal, companheiros, companheiras, domadoras, juventude 

Leonística e convidados.... 

 

Inicialmente quero cumprimentar os Ex-Governadores aqui presentes (Antonio Paulo 

Caliento, Mauricio de Souza, José Mário Bazan, Hairton Santiago, Osvaldecir 

Aparecido Roque) pela passagem do mês de Fevereiro, mês dedicado aos Ex-

Governadores e também aos clubes pela deferência em falar em seus nomes nesta 

noite festiva de visita oficial do governador do Distrito LC-6, CLMJ Sérgio e sua 

esposa, CaLMJ Nilza, ao LC Brodowski.  

 

Contamos com a presença de 12 clubes (Altinópolis, Batatais, Cajuru, Cravinhos, 

Sertãozinho, Rib. Preto Centro, Rib. Preto Jardim Paulista, Rib. Preto Campos 

Elíseos,  José Bonifácio, Neves Paulista, Orlândia, Jaboticabal) cujos nomes foram 

declinados em protocolo, Clubes estes que marcam suas presenças nesta noite, 

auferindo a pratica de um companheirismo sadio, espargindo entusiasmo e alegrias a 

este encontro e nos induzindo a sentirmos a verdadeira essência do leonismo, que é o 

COMPANHEIRISMO.  

 

É nesse tipo de encontro que percebemos a possibilidade de LIONS alcançar seus 

objetivos pari-passu a uma vida saudável e gregária, nos impulsionando a procura de 

adquirirmos um maior número possível de componentes na comunidade em que 

vivemos; para uma busca constante do ideal de SERVIR, convivendo 

harmoniosamente e procurando compreender a filosofia alicerçado ao lema 

internacional de Lions: NÓS SERVIMOS, e também do governador, 

SOLIDARIEDADE E AÇÃO.   

 

Aqui em Brodowski, salão repleto, receptividade própria de um verdadeiro 

brodowskiano, alegria estampada no rosto de todos os presentes, sentimo-nos 

COMPANHEIROS E AMIGOS. 

 

Companheiros que acompanham, que fazem companhia, colegas, camaradas e amigos 

nos momentos tristes e nos momentos de prazer, onde quer que estejamos, a exemplo 

dos casais fundadores ainda presentes no nosso movimento: CLMJP ANTONIO 

DOUGLAS ZAPOLLA / DM TARCÍLIA e CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM 

SANDRA. 

 



 

 

Muito obrigado, LC BRODOWSKI, por nos receber e nos fazer sentir companheiros 

e amigos. 

 

CLMJ Sérgio David de Souza, nosso governador; temos certeza que você, como nós, 

sente aqui em Brodowski, neste clube de Lions, o valor de uma semente do leonismo, 

que não só se preocupa com a definição da sigla LIONS, mas busca constantemente 

novas áreas propicias para fazer germinar os nobres ideais Leonísticos nas terras 

contidas em nossos corações. 

 

Que haja sempre em sua trajetória, felicidade e companheirismo, junto a um raio de 

sol iluminando o seu caminho e que neste céu particular, nunca perca o brilho da mais 

linda estrela que é VOCÊ. 

 

Você e o companheirismo que te acompanha e acompanhará até o fim de seu mandato 

de Governador do Distrito LC-6 

 

Nosso abraço a todos. 

 

CLMJ PDG MANOEL DA ROCHA FREITAS 

LC SERTÃOZINHO  

09/02/2017 

 

 
  

 

 

 


