
 

 

SAUDAÇÃO AOS VISITANTES 
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Queridíssimo Casal Governador Do 

Distrito LC-6, CLMJ Sergio David de 

Souza e CaLMJ Nilza Gomes de Souza, Companheiros, Companheiras, 
Domadoras, Castores, Autoridades e Convidados, 

 

Muito boa noite! 
 

Quando recebemos visita em nossa casa, sempre é motivo de alegria e 

prazer, pois podemos desfrutar da agradável companhia de quem 
gostamos, cuja presença nos dá muita satisfação; e quando recebemos 

visita de alguém da família, aí a alegria e o prazer são dobrados, pois trata-

se de pessoas do nosso convívio, com as quais temos muito em comum, 
que compartilham conosco, dos mesmos ideais e que quando os vemos nos 

matam a saudade.  

 
E é exatamente assim, que nós Companheiros, Domadoras, Castores do 

Lions Clube Brodowski, estamos nos sentindo nessa noite tão especial, 

onde podemos contar a visita do querido Casal Governador do Distrito 
LC-6 e de cada um de vocês, que juntos estiveram conosco lado a lado, ao 

longo desses 40 anos de história. 

 
São para nós, valorosos e do nosso apreço, exatamente por que são pessoas 

que fazem parte da família leonística, da nossa família, que comungam do 

mesmo objetivo de Servir Desinteressadamente, e que aqui vieram para 
somar conosco, multiplicando os nossos conhecimentos de Lions e 

fortalecer o companheirismo, grande impulsionador do movimento 

leonístico. 
 

Assim sendo, Casal Governador, CLMJ Sergio David de Souza e CaLMJ 
Nilza Gomes de Souza, associados dos Lions Clubes de: Altinópolis, 

Batatais, Cajuru, Cravinhos, Jaboticabal, José Bonifácio, Neves Paulista, 

Orlândia, Ribeirão Preto Campos Elíseos, Ribeirão Preto Centro, Ribeirão 



 

 

Preto Jardim Paulista, Sertãozinho, Exmo. Sr. Prefeito Municipal José 

Luiz Perez, Sr. Vereador Marcos Antônio de Araújo, Representante do 

Rotary Clube de Brodowski Sr. André Eduardo Achitti, Veneravel Mestre 
da Loja Maçônica Luz de Brodowski, Sr. Valdomiro Lázaro Lanchoti. 

 

Queremos que todos se sintam em casa, e sentir-se em casa é algo que vai 
além do conhecer ou estar pela primeira vez; e sim, o lugar que mais nos 

sentimos a vontade. Por isso, queremos que desfrutem da nossa companhia 

da forma mais prazerosa possível, pois afinal somos da mesma família, de 
nome Leão e sobrenome Servir.  

 

Um Grande abraço a todos! 
Boa noite! 

 
E que tenhamos uma excelente reunião. 

 

Obrigado 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=700&q=Andr%C3%A9+Eduardo+Achitti&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjkltP9qYXSAhVBg5AKHcSrCTEQBQgXKAA

