
Posse da Diretoria 2018/2019 

Mensagem do Presidente 

 

Há 41 anos atrás 

tive a honra de ser o 

presidente deste clube. 

Hoje volto a ocupar essa 

presidência com uma 

vivencia de 41 anos de 

leonismo, com altos e 

baixos mas prevaleceu a 

vontade de servir, e os obstáculos que surgiram, com amor e 

sabedoria foram ficando para trás, e hoje temos um clube bem 

estruturado, com um companheirismo muito forte ,que quando 

um esmorece os outros o puxam para cima . Hoje somos apenas 

dois Leões fundadores, eu o CLMJP Antônio Douglas Zapolla/DM 

Tarcília; juntos tivemos uma jornada muito bonita onde tivemos 

muita alegrias dentro deste leonismo e com certeza contribuímos 

muito no companheirismo, quero deixar ao Douglas meus 

agradecimento por estar sempre junto nesses 41 anos . 

Pretendo junto com todos vocês ser um companheiro sempre 

presente em nossas campanhas; tenho certeza que posso contar 

com cada um de vocês e nossa jornada ficara mais suave e os 

resultados surgiram sempre; porque “JUNTOS SERVIMOS MAIS E 

MELHOR”. 

Quero também destacar que minha domadora Sandra tem 

muito a ver com essa jornada leonistica porque um leão que não 

tem o apoio da sua domadora, não vai a lugar nenhum; aproveito 



para agradecer e sei que posso contar com ela sempre. Gostaria 

de pedir a todas domadoras que apoiem seus leões que com 

certeza o Lions e a comunidade ganharam muito, assim nossa 

campanhas serão sempre bem sucedidas. 

 

Quero compartilhar com todos vocês as conquistas que 

teremos nessa jornada; porque sem vocês nada será possível. 

Sei que sou um juba branca mas somos um grupo mesclado 

com jovens leões e pretendo com um esforço conjunto, com 

certeza conseguiremos mais companheiros jovens que iram 

contribuir para o futuro do Lions clube de Brodowski e do distrito 

LC 6. 

Espero fazer uma administração voltada para a comunidade, 

buscando amenizar as necessidades do próximo; com campanhas 

buscando sempre o melhor para a comunidade. 

Que Deus ilumine meus caminhos e faça com que meus 

companheiros estejam sempre juntos para poder melhor SERVIR. 

Para que esse grupo seja forte é preciso entender que amigos 

é um grupo de pessoas, cheios de defeitos e qualidades, que Deus 

reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a 

tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a 

gratidão, a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que 

aprendam a AMAR, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe 

faça. Sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nos não 

nascemos onde merecemos, mas aonde necessitamos evoluir.  

Quero aproveitar o momento para agradecer o casal 

presidente CLMJ Jose Emilio e Dom. Edléia que hoje terminam sua 

gestão, foi um casal presidente muito dedicado e cumpriu suas 



obrigações com muita humildade e simplicidade, soube comandar 

suas campanhas sempre esteve a frente e o sucesso da campanha 

aparecia sempre. 

Parabéns casal presidente hoje vocês entregam o cargo com 

a certeza do dever cumprido 

Agradeço a presença dos meus familiares, Minha filha Flavia, 

Roberta, Renata, meus genros Euzébio, Ricardo, Bruno, minha 

cunhada Ângela e minha querida neta Giovana 

Agradeço a todos vocês pela confiança em mim depositada e 

farei de tudo para não decepciona-los. 

“JUNTOS SERVIMOS MAIS E MELHOR “ 

  Muito obrigado a todos.  

 

CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM SANDRA 
Brodowski, 07 de julho de 2.018 

Assembleia Geral Festiva de Posse 
 

 
 

 
 

 

 

 


