
 

 

ASSEMBLEIA FESTIVA DE POSSE – DIRETORIA 

AL 2018/2019 

 

Aos sétimo dia do mês de julho de dois mil e dezoito, às vinte e uma 

horas, nas dependências do Lions Clube de Brodowski na Rua Jose 

Fabbri número trezentos e trinta e cinco, neste município; com a 

presença de treze companheiros, reuniu-se em assembléia geral para 

dar posse à diretoria eleita para o ano leonístico de dois mil e dezoito, 

dois mil e dezenove, do Lions Clube de Brodowski. 

O presidente CLMJ Jose Emilio Reato abriu a assembléia e solicitou ao 

Castor Enzo para fazer a invocação a Deus; em seguida convidou 

todos a entoarem a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira e 

de imediato convidou o CL Guilherme Adami para servir como mestre 

de cerimônias. O mestre de cerimônias recebeu o colar do cargo, 

saudou e agradeceu: as autoridades civis e leonísticas, todos os 

companheiros/as e delegações de outros Lions Clube, e todos os 

convidados por suas honrosas presenças nesta noite.  

O Mestre de Cerimônia convidou o CL Sergio Luiz Brozeguine, diretor 

social para informar as datas sociais e efemérides, destacando os 

aniversários do mês dos CCLL, DDMM e castores do clube durante o 

mês de julho e enaltecendo o inicio do ano leonistico e o mês da 

juventude leonistica. 

Em seguida o Mestre de Cerimônia convidou o CL Sergio Luiz 

Brozeguini para saudar os visitantes, e com belas palavras o fez: 

“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. Queremos que 

todos os clubes presentes, autoridades leonisticas e locais, visitantes 

e representantes de outras entidades 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.” 

Seguindo o protocolo da reunião o Mestre de Cerimônia anuncia a 

entrega dos pins de 100% que foi realizada pelo presidente CLMJ 

Jose Emilio Reato entregando aos CCLL: CLMJP Antonio Douglas 

Zapolla, CLMJP Caetano Adami Neto, CLMJ Cesar Gullo, CLMJ Edson 

Luis de Vicente, Cl Guilherme Bartolomeu Adami, CLMJ Jose Emilio 

Reato, CLMJ Jose Luis Suarez Pugnolli, CLMJ Nelson Agostinho, Cl 

Almir Soares, Cl Sergio Luiz Brozeguini e Cl Antonio Valdecir 

Bradassio Junior. Ainda sobre premiações o CLMJ Presidente Jose 

Emilio Reato entregou ao CLMJ Jose Luis Pugnolli o Certificado de 

excelência de secretario e com a palavra o CLMJ Jose Luis: 

“agradeceu pelo premio e só pode conseguir através do novo modo 

de secretariar, com a ajuda dos CCLL, CLMJ Antonio Douglas Zapolla, 

CL Guilherme Adami e do CLMJ Antonio Olimpio Dias, aquele 

momento se tornou realidade graças ao empenho de cada CL.” 

O CL Guilherme Adami, Mestre de Cerimônia da noite anunciou com 

muita alegria o momento mais esperado da noite a transição de cargo 

entre presidentes. O CLMJ Presidente Jose Emilio Reato com a 

palavra: “chegou a hora e com muito prazer e alegria, solicito a maior 

atenção e o silencio para a cerimônia de posso do novo presidente, 

que assumirá o cargo no nosso clube, e que uma vez empossado, 

fará o mesmo com a sua diretoria. Representando a associação 

internacional de lions clube, e tendo cumprido todos os requisitos de 

acordo com o regulamento e estatutos vigentes, cabe-me a honra de 

dar posse ao CLMJ Nelson Agostinho e DM Sandra Borela na 

presidência do lions clube de Brodowski para o ano leonistico 

2018/2019 e bato o sino, símbolo do máximo dirigente no clube pela 

ultima vez. Coloco o pin do cargo na sua lapela e entrego – lhe o 

malhete, e a partir deste momento, a direção do nosso querido e 

valoroso clube.”             



Com a palavra o CLMJ Nelson Agostinho: “assumindo a presidência 

do lions clube de Brodowski, para a gestão 2018/2019, prometo com 

a minha palavra de honra, servir ao clube e seus associados, 

trabalhando desinteressadamente para o seu progresso e por seus 

objetivos em prol da comunidade, dos menos favorecidos e quem 

precisar de nós, com o fiel cumprimento do código de ética, 

dedicando-lhes o tempo necessário para o correto cumprimento dos 

deveres que hoje contraio. Fazendo uso das prerrogativas a mim 

conferidas, convido para postarem-se diante da mesa principal, 

apresentando-os a todos os presentes, os companheiros que 

formarão a diretoria do AL 2018/2019, onde entrego-lhes o pin 

alusivo as suas funções: secretário: CL Guilherme Adami, Tesoureiro: 

CLMJ Cesar Gullo e o Diretor Social: CLMJ Jose Luis S. Pugnoli.” A 

Seguir o CLMJ Nelson Agostinho comunicou toda sua diretoria 

restante, onde todos os sócio do clube participarão da mesma onde 

cada um terá um cargo que com certeza exercera com plena 

dedicação. Ainda com a palavra o CLMJ Nelson Agostinho: ”todos os 

presentes e em particular os leões deste clube, testemunharam que 

os membros da nova diretoria a que foi confiada a responsabilidade 

de guiar os destinos do clube, prestaram compromisso de que “por 

livre e espontânea vontade”, envidarão o máximo de seus esforços 

para realizarem uma administração dedicada e eficiente, portanto, os 

declaro empossados!”. Após receber a posse de novo presidente e 

dar posse a sua diretoria leonistica do AL 2018/2019, o CLMJ 

Presidente Nelson Agostinho deixou sua mensagem a todos presente 

neta pela festiva de posse: “ sabemos que a missão será árdua, mas 

com o amor que temos pelo Lions e com a certeza que nos os 

companheiros, domadoras e os castores estarão juntos conosco, 

amenizando essa grande jornada do servir, é o que nos dá uma força 

e confiança maior para vencermos mais essa caminhada, que 

começou na fundação do clube, e, 09 de fevereiro de 1977, continuou 

no AL 1977/1978 quando tivemos a honra de sermos o segundo 

Presidente do Lions Clube de Brodowski. Esperamos fazer uma 

administração voltada para comunidade, buscando amenizar as 

necessidades do próximo, com campanhas mensais, buscando 

sempre o melhor para servir a comunidade, e ficando atento todos os 

dias ao que for necessário para cumprir esta missão do servir 

desinteressadamente. Que deus ilumine nossos caminhos e faça com 

que nossos companheiros e domadoras estejam sempre juntos para 

podermos melhor servir, sempre com companheirismo e amizade.” 



Após a maravilhosa posse dada ao CLMJ Nelson Agostinha o CLMJ 

Jose Emilio Reato nomeado pelo Mestre de Cerimônia deixou sua 

mensagem, agradecendo todos os CCLL, DDMM e colaboradores que 

durante seu AL o ajudou em todos os momentos, nas maravilhosas 

campanhas realizadas com sucesso, desejaram ao CLMJ Nelson uma 

boa gestão e que com certeza poderá contar com todos os CCLL e 

DDMM do clube como o próprio CLMJ Emilio contou. A DM Edileia 

pediu o uso da palavra durante a mensagem para agradecimento 

especial a todas as DDMM por ajudar em seu ano, que foi muito 

especial e que essa união ela nunca esquecerá. Pediu ao seu filho, o 

castor Enzo que entregou as DDMM uma lembrança dada de coração. 

E pela ultima participação na reunião o CL Guilherme Adami, Mestre 

de Cerimônia dirigiu ao microfone e encerrou agradecendo ao CL 

presidente por ter me concedido a honra de funcionar como mestre 

de cerimônias desta assembléia festiva, e lhe devolveu o colar para 

continuidade dos trabalhos. 

Dando continuidades aos trabalhos o CLMJ Jose Emilio Reato 

convidou em nome dos clubes visitantes a CaL LEO Maria Fernanda 

Calura do LEO Clube de Cravinhos, que em lindas palavras exaltou 

toda a vida do CLMJ Nelson Agostinho na sociedade brodowskiana e 

sua belíssima historia no Lions Clube de Brodowski, informou todas as 

campanhas realizadas pelo Lions durante o AL 2017/2018 

parabenizou o Lions Clube de Brodowski pela ótima recepção e que 

com certeza todos os visitantes leonistico e convidados que já vieram 

ao clube, que estão hoje nesta maravilhosa noite e os que virão 

futuramente sempre serão recebidos de braços aberto por esta 

família de leões de Brodowski. 

Em seguida o CLMJ Jose Emilio Reato convidou para falar em nome 

dos Dirigentes Leonistico o PDG 2004/2005 CLMJ Antonio Paulo 

Caliento que saudando o clube pelas suas atividades e dentro do 

leonismo ser um clube atuante e participativo dentro da comunidade 

merece todos esses elogios e muito mais, parabenizou o CLMJ Jose 

Emilio Reato pelo AL 2017/2018 por seus trabalhos realizados e 

desejou grande sucesso ao CLMJ Nelson Agostinho pela sua 

caminhada que esta por vir neste AL2018/2019. 

Dando continuidade o CLMJ Jose Emilio Reato convidou para palavra 

Excelentíssimo Senhor Professor Jose Luiz Perez prefeito municipal da 

cidade, em nome das autoridades locais, que com maravilhosas 

palavras destacou as atividades junto a sociedade brodowskiana, que 



sempre teve o apoio da prefeitura municipal e bela parceria que 

ambas fazem e que agradeceu pelo movimento do Lions Clube de 

Brodowski pelo velório que foi construído pelo Lions, que a anos a 

cidade vem usando suas dependências e que hoje esta sendo 

construindo em um novo local, se adequando as necessidades que se 

precisa, com isso o prefeito deixou bem claro que o novo velório 

municipal levara a placa com o nome do Lions Clube, isso foi bem 

vindo para o clube e com uma salva de palma de todos presentes o  

Excelentíssimo Senhor Professor Jose Luiz Perez encerrou sua 

palavra. 

Chegando ao final da festiva de posse o CLMJ Jose Emilio reato 

solicitou a todos para ficarem de pé para escutarem a oração pelo 

Brasil na voz da DM Edileia Ruas e em seguida a oração Final no 

nome do PDG 2004/2005 CLMJ Antonio Paulo Caliento. 

Encerrando a assembléia festiva de posse o CLMJ Jose Emilio Reato 

desejou um agradecimento especial aos companheiros e domadoras 

que colaboraram para a realização da festiva desta noite. Agradeceu 

igualmente a visita dos convidados e companheiros, companheiras e 

domadoras dos clubes irmãos que aqui compareceram para 

enriquecer ainda mais esta festiva de posse informou que o jantar 

será servido a seguir, e deu por encerrada esta assembléia e 

convidou a todos para uma calorosa salva de palmas ao pavilhão 

nacional”. 

 

CL GUILHERME BARTOLOMEU ADAMI  

SECRETÁRIO AL 2018/2019 

07 de julho de 2.018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


