
LC SERTÃOZINHO COMEMORA 49 ANOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LC Sertãozinho, fundado em 14 de fevereiro de 1.967, cujas reuniões são realizadas 

às 3as. Feiras, 20h, na sede localizada na Rua Frederico Ozanan, 901-Centro, e atualmente 

presidido pelo CL VALENTIM ORLANDO DE SOUZA / CaL NEIDE, realizou na noite 

do dia 23 de fevereiro, importante assembleia geral festiva para comemorar tão significativa 

data. 

 

Contando com a presença do CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN, Governador do LC-6, e 

também do PDG CLMJ Antonio Domingos Andriani / CaL Nadir, coordenador geral do 

distrito, o protocolo foi rico em conteúdo e emoção. 

 

Dentre eles, o Governador homenageou os CCLL 

PDG CLMJ MANOEL DA ROCHA FREITAS 

(AL 2006/2007) e PDG CLMJ GILBERTO 

ANTONIO MARQUES BELLINI (AL 

1983/1984) (que foi representado pela CaL Maria 

Aparecida Ortolan Bellini) com o certificado de 

Mérito Leonístico, honraria concedida pelo 

Distrito LC-6 aos ex-governadores de Distrito, 

com muita justiça. Também mereceu destaque, o 

CLMJ Antonio Domingos Andriani, PDG 1997/1998, associado do LC Ribeirão Preto 

Jardim Paulista (Coordenador Geral LC-6) 

 

 

 

 

 

 



 

Os pronunciamentos da CaL Maria Aparecida Ortolan Bellini e do PDG Manoel da 

Rocha Freitas demonstraram, além do amor que sentem pelo clube e pelo leonismo, toda a 

força, a pujança e a importância que este querido LC Sertãozinho possui não só no Distrito 

LC-6, como no leonismo brasileiro. 

 

Clube que além de ter dado ao Distrito 2 Governadores, sempre teve dentro do staff 

da governadoria, membros atuantes e dedicados, como neste AL 2015/2016, que tem como 

Tesoureiro do LC-6, o CLMJ ANTONIO CARLOS GIROTTO / CaLMJ ELENI SEGATO 

GIROTTO, e que sempre promove ações sociais de relevância, atividades de repercussão 

na cidade e no Distrito. Já teve também 3 governadores de Distrito: CL ROMEU BONINI 

(AL 1971/1972); GILBERTO ANTONIO MARQUES BELLLINI (AL 1983/1984) e 

MANOEL DA ROCHA FREITAS (AL 2006/2007) 

 

 

 

Foram homenageados 

pelo clube pelos seus méritos 

e participação, a CLMJ Eleni 

Giroto, a CaL Celia Freitas e 

CaL Maria Aparecida Bellini, 

que receberam mimos além 

do carinho especial de todos. 

 

 

 



 

 

O CLMJ JOSÉ MARIO BAZAN, Governador do Distrito LC-6, 

também falou sobre este destacado ato e deu o testemunho vivo da 

importância deste clube dentro da governadoria, sempre participativo, 

atuante, sempre presente em todas as atividades do leonismo, sendo 

representando e considerado por todos, e se fazendo participativo em 

reuniões, eventos e campanhas dos clubes que compõem o LC-6, levando 

sempre o abraço amigo e a presença fraterna que caracterizam o 

verdadeiro leonismo. 

 

 

Ao final, o CL Presidente Valentim dos Santos, em seu 

pronunciamento, todo o reconhecimento aos CCLL, CCaLL e 

Domadoras que ao longo destes 49 anos de leonismo e de 

companheirismo sadio e forte, fizeram e fazem até hoje uma história 

que vem fortalecendo cada vez mais, em Sertãozinho e no Distrito, 

um clube que faz a sua trajetória como um verdadeiro CLUBE DE 

SERVIÇO, sempre colocando o NÓS SERVIMOS como sua 

bandeira.  
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