Aconteceu nos dias 14 e 15 de novembro de 2.015, na hospitaleira SÃO SEBASTIÃO
DO PARAISO-MG, campina verdejante, ornada com ipês e fontes de aguas cristalinas,
o 2º Comitê do Gabinete Distrital (CGD) do LC-6, sob o comando do Governador
CLJM Jose Mário Bazan.

Dentro da programação, tivemos na manhã do dia 14, na Escola Estadual Clovis
Salgado, a reunião do Conselho de Governadores, presidida pelo CLMJ Sebastião José
de Oliveira Carvalho, com as presenças dos PDGs: Lauro Hyppolito (Secretário);
Manoel da Rocha Freitas (Tesoureiro), José Gomes das Chagas (DUBA) (Diretor
Social), e dos membros Mauricio de Souza, Antônio Domingos Andriani, Benedito
Nogueira de Souza, Antonio Carlos Bittar e Alcides Viotto. Participaram também o
Governador José Mário Bazan e os Vices Governadores Sérgio Davi (1º) e Luiz
Antônio Chiqueto (2º). Vários assuntos, todos eles direcionados para o fortalecimento
do LC-6 e foram satisfatoriamente resolvidos.

Ao mesmo tempo, a tesouraria do LC-6 (CLMJ Antonio Carlos Giroto, Tesoureiro),
juntamente com a comissão de finanças, efetuou reunião de trabalho e o balanço da
Governadores, após minuciosa explanação e comprovação de receita e despesas, foi
aprovada por unanimidade.
Algumas das grandes emoções começaram com o CLMJ Mauricio de Souza, PDFG
2010/2011, mineiro da CAPETINGA-MG, que em sua infância e adolescência,
estudou vários anos naquela escola, onde obteve os ensinamentos necessários para a

sua formação moral e cultural. Algumas fotos mostram esta emoção, daquele filho que
revia um local praticamente sagrado, e que tanto representou em sua educação.
Mostrando também a grande fidalguia e companheirismo dos mineiros de SÃO
SEBASTIÃO DO PARAISO-MG, logo após o termino da reunião do conselho de
Governadores, foi oferecido aos mesmo e a todos que os acompanhavam, um gostoso
almoço, que foi mais uma prova desta hospitalidade deste clube.

Á tarde, na mesma
ESCOLA ESTADUAL
CLOVIS SALGADO, o
Governador
CLMJ
Bazan, promoveu a
reunião do Conselho
Distrital,
com
a
participação de vários
assessores, e mesmo com
a ausência de muitos, a
frequência
e
a
participação
foram
satisfatórias, e nesta reunião, o Governador pode mais uma vez prestar contas de seu
ano, até o presente momento, bem como vários assessores que usaram da palavra,
mostraram que estes assessorias estão bem estruturadas.

Á noite no SESI/ACISSP, foi realizada a
tradicional
NOITE
DO
COMPANHEIRISMO,
com
grande
participação, e onde estava reservada uma
das grandes emoções, não só deste
encontro, como do leonismo distrital.

Antes da abertura, o CL Claudio
Roberto Mezencio, Presidente do
Lions Clube de São Sebastião do
Paraiso, juntamente com a CaL
Maria Odete Belem Mezencio, a
querida companheira Bya, fizeram
várias
homenagens
aos
colaboradores do evento, e de
surpresa, disseram que a distrital
tinha uma Patronesse. E convidaram
a CaL Nadir Juliani Andriani, para
vir descerrar o quadro desta
patronesse, como se ela fosse a
homenageada. No entanto, ao
descerrar o quadro, o CL Claudio
Roberto, deu ao Governador Bazan,
certamente um de suas maiores emoções, pois a homenageada era a Sra. ZAIRA
BAZAN, saudosa mãe. Depois das palavras de carinho que foram dirigidas ao
Governador e a todos os presentes, o CL Roberto cantou uma música para destacar
ainda mais esta homenagem, que levou às lágrimas, não só o CL Bazan como
praticamente a todos que lá estavam participando. Uma grande demonstração de
carinho, afeto e consideração que o LC São Sebastião do Paraiso preparou para dar
ainda mais ao evento, esta dose do verdadeiro companheirismo, que é alicerçado no
amor, no respeito e no comprometimento.
Depois, foi realizada uma singela reunião, onde o CLMJ Antônio Carlos Bittar, Orador
Oficial da Distrital, pode resumir o que seria a sua mensagem na plenária do domingo.
E completando a noite, foi apresentado um show com a banda PARAISO EM
SERESTA, formado por músicos locais (do qual também faz parte o CL Claudio
Roberto) que durante mais de 3 horas, apresentaram um vasto repertorio que encantou
a todos, a ponto de vários casais participarem e dançarem ao som deste renomado
conjunto. Tudo isso fez jus realmente ao que o clube prometia ao divulgado o evento:
COMPANHEIRISMO EMOCIONANTE.
No domingo, numa manhã agradável, clima ameno, sem chuva, os trabalhos
recomeçaram na Escola Estadual Clovis Salgado, onde todos foram recepcionados com
um abraço fraterno. Mesmo a frequência não tendo sido grande, certamente pela
distância entre SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG, e as regiões A ,B e C, a
participação de clubes e caravanas foi expressiva.

A formação da mesa dirigente esteve a cargo do CLMJ Manoel da Rocha Freitas,
Assessor de Protocolo e dela fizeram parte o staff direto da governadoria, além do
Orador Oficial, CLMJ PCC ANTÔNIO CARLOS BITTAR.
A secretaria, através do CL Ângelo Invernizzi Lopes, apresentou os seus informes, o
tesoureiro CLMJ Antônio Carlos Girotto, apresentou os números de sua pasta e o
conteúdo aprovado por unanimidade. Depois, o CLMJP Antônio Douglas Zapolla,
substituindo o CLMJ Glauber Gomes da Silva, Assessor da Mutua, ausente por estar
tendo enorme responsabilidade no LC Nhandeara, onde é o atual presidente, e que
promovia relevante promoção, apresentou os números da Mutua Distrital e finalizando
homenagem aos CCLL e CCaLL falecidos neste período de 2015. Também deixaram
suas mensagens, os CCLL Sérgio David e Luiz Antonio Chiquetto, demonstrando
estarem comprometidos com LIONS e com o DISTRITO e que saberão dar
continuidade ao trabalho que todos os governadores fazem.
Após uma mensagem do Governador, o CLMJ Antonio Domingos Andriani apresentou
o curriculum do Orador Oficial, e a palavra foi dada então a ele, que inicialmente fez
um breve preambulo de como chegou a ser convidado para esta função, intermediada
pelo Coordenador Geral do LC-6, CLMJ Andriani, onde demonstrou que o
LEONISMO SUPERA DIFERENÇAS, conforme dizia em AL 2010/2011 em seu
slogan o CLMJ Mauricio de Souza. A apresentação da sua família, alicerçada no casal
CLMJ ELIAS E OLGA, também foi destacada e mostrou a todos, a constituição de
uma grande família, que tem no LEONISMO uma de suas molas impulsionadoras.

Finalizou fazendo uma ampla explanação sobre a LCIF, onde se comprovou como esta
fundação, seja no SIGHFIRST como no COMPANHEIRO MELVIN JONES hoje é
importante no cenário mundial, se constituindo realmente na melhor organização de
serviço do mundo. Números impressionantes que deram a todos a motivação necessária
para que continuemos esta missão do NÓS SERVIMOS.
Finalizando, o Governador Bazan fez suas observações finais e a plenária terminou
estritamente dentro do horário previsto, e todos a seguir, foram recepcionados com um
gostoso almoço realizado nas dependências do SEC/ACISSP.
Fica registrado aqui um agradecimento especial ao LC SÃO SEBASTIÃO DO
PARAISO – CL CLAUDIO ROBERTO MEZENCIO, Presidente e à CAL MARIA
ODETE BELEM MEZENCIO, Diretora desta 2ª. Distrital e a todos que ajudaram este
nobre missão de receber o DISTRITO LC-6.
Também tem que ser destacado o
trabalho da CaL Maria Odete Belem
Mezencio, Diretora desta 2ª. Distrital,
que demonstrou a garra da mulher no
leonismo. Desde a 6ª. Feira, pudemos,
juntamente com a staff da
Governadoria que lá já se encontrava,
que a querida CaL Bya e toda sua
equipe, trabalharam incansavelmente
para que tudo saísse dentro do
previsto. E foi o que aconteceu. Em
certos momentos se notava o cansaço

provocado pelo trabalho, mas que em momento algum esmoreceu. E esta garra foi
demonstrada também pelo CL Claudio Roberto Mezencio, seu esposo, Presidente do
Lions Clube São Sebastião do Paraiso, que soube superar as dores de uma cólica renal
e “não entregou os pontos” (visitou o Hospital duas vezes). No final, palavras da CaL
Bya, simples como são os mineiros, mas que traduziram tudo aquilo que eles queriam
dar ao Distrito LC-6 : COMPANHEIRISMO E AMIZADE. E como valeu. VALEU A
PENA..

Registre-se também a fidalguia e amizade do CL BENEDITO NOGUEIRA DE
SOUZA – CaL LUIZA HELENA, que na noite da 6ª. Feira, dia 13, recepcionou em
seu apartamento, a
comitiva do LC-6
que já se encontrava
em São Sebastião
do Paraiso-MG (
CCLL: José Mario
Bazan, Governador;
Andriani/Nadir,
Coordenador Geral;
Antonio
Carlos
Giroto/Eleni,
Tesoureiro
Distrital; Mauricio
de Souza / Selma, PDG 2010/2011 e Antonio Douglas Zapolla/Tarcília, Assessor da
Revista BIG e da Revista LION SUDESTE), oferecendo a todos a verdadeira
hospitalidade mineira. UM GRANDE ABRAÇO ao jovem LUCAS MELO BORGES,
que além da simpatia e , mostrou-se um profundo conhecedor e admirador de
CANDIDO PORTINARI, o que emocionou a este editor.
Aguardem os números técnicos e fotos desta distrital, que estaremos divulgando em
breve.

