
 

 

Homenagem ao CLMJP Sergio David de Souza / CaLMJ Nilza – Governador AL2016/2017 – LC-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocionante!!!!! 
Assim pode ser denominada a visita do DG AL 2016/2017 Sergio David de Souza ao Lions Clube 

de Neves Paulista, o Clube do qual faz parte. A última visita de seu AL. 

A começar dos preparativos, onde a 

CaLMJ Nilza colocou na mesa principal um 

enfeite que ganhou em uma de suas visitas 

ao LC Guaíra, da pequena Isadora Lagassi.  

Trata-se de dois bonecos que 

representam o casal Sergio e Nilza, vestidos 

com o tradicional uniforme azul e branco. Ele 

com alguns cabelos (brancos) e ela de salto 

alto e blusa de paetê. 

 



 

 

O Presidente do LC Neves Paulista, CL Abílio 

Pavan Junior agradeceu ao casal por levar o nome 

do nosso clube e da nossa cidade por muitos 

lugares em que visitou. Disse sentir-se honrado por 

receber 400 pessoas na plenária da 1ª Reunião do 

Conselho Distrital 2016/2017 e parabenizou-os por 

todos os trabalhos realizados por essa 

Governadoria. 

 

O PDG CLMJ Hairton Santiago do LC José 

Bonifácio, secretário do Distrito neste AL, agradeceu 

pela confiança nele depositada como secretário, e 

também pela companhia em todos os eventos que 

participaram juntos. Entregou ao casal um certificado 

com o nome de todos os associados de seu clube, 

enaltecendo o serviço desinteressado e o trabalho 

dessa Governadoria. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

A CaLMJ Luzia Watanabe, secretária do LC Neves Paulista, que recebeu seu certificado de 

filiação de 10 anos no Leonismo,  afirmou com felicidade: 

 

” acredito que vocês não quiseram ser os melhores, mas sim, que deram o melhor de si, 
para que nosso Distrito mantivesse a tradição de Companheirismo e bons trabalhos 

realizados em prol da comunidade. 
Foi um ano de aprendizado, de novos amigos, novos desafios, e tenho certeza que tudo 

foi válido, pois sob a batuta da magia, praticou-se muita solidariedade e ação! 
Deram mais um passo na escalada da montanha do leonismo. ” 

 

 

Emocionada, agradeceu por eles fazerem parte do seu pequeno grande clube! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, e com a ajuda do CLMJP Antônio Douglas 

Zapolla, entregou-lhes um Certificado de   Mérito Leonístico por terem honrado com o compromisso 

assumido com a Associação Internacional de Lions Clubes, e pelo serviço desinteressado de procurar 

dar um mundo melhor a todos, e conforme disseram na mensagem inicial de mandato, provaram que 



 

 

“o caminho não existe, pois é caminhando que se faz o caminho”, e este caminho, percorrido em todos 

os clubes do Distrito LC-6 e tantos outros, será sempre lembrado com um importante legado do 

centenário do Lions Internacional, provando que com SOLIDARIEDADE E AÇÃO, o leonismo será 

sempre uma filosofia de vida digna daqueles que provam que NÓS SERVIMOS. E tudo isso conquistado 

com um sorriso, um aperto de mão, um abraço, que foram gestos que fizeram a diferença e que 

independeram de crise financeira e/ou política.  

O CLMJ Governador Sérgio David, emocionado, agradeceu : 

Esse momento nos lembra a explicação do “Vôo em V dos Gansos” que nos ensina a 

trabalhar em equipe. Os integrantes do grupo precisam se movimentar, alternar 

posições e não podem ser inertes. Assim saímos da liderança e vamos ocupar nosso 

lugar no “V” com os demais companheiros, para que um novo líder assuma a ponta. 

Certamente, nosso movimento centenário seguirá seu vôo, alcançando novos 

horizontes e novas metas de serviço voluntário, com seus leões sempre dedicados e 

ativos. Nosso novo Governador AL 2017/2018 – CLMJ Chiquetto/CaL Regina- sabe que 

terá que bater as asas de maneira forte e ritmada, pois há um distrito inteiro disposto 

a segui-lo – o Distrito mais lindo do Mundo: o LC6. 

 

 

À meia noite, como havia prometido, caso o 

Distrito fechasse o AL com saldo positivo de associados, 

o CL Sergio David, soltou fogos de artificio e o casal 

retirou o paletó azul do uniforme, encerrando as 

atividades como Governadores e dando boas-vindas ao 

AL do CLMJ CHIQUETTO, deixando claro que isso não é 

uma despedida, pois eles continuam atuantes no 

leonismo, mas isso é sim, o término de um ano 

totalmente dedicado ao Leonismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUARDEM UM VÍDEO COM AS PASSAGENS MAIS 

MARCANTES E SIGNIFICATIVAS DA TRAJETÓRIA DO 

SOLIDARIEDADE E AÇÃO, que marcaram o Ano 

Leonístico 2016/2017 

 

 


