Mensagem final Solenidade de Premiação Distrital
Dia 10/07/2021
Cumprimento à DG do LC4, CaL Marise Santana de
Rezende, ao IPDG, CL Clebert José Vieira, à PDG
Edite Bueri Nassif, a CC Vilma Raid Fernandes, em
nome de quem cumprimento a mesa e a todos os
presentes.
Os desígnios desafiadores das caminhadas desde
o 2º semestre de 2020, mostrou-nos o quanto o ser
humano é inventivo, quando as situações são
extremas e prementes.
Você, DG Clebert, com seu jeito, aparentemente
tranquilo, mas com o olhar sempre atento e ao
mesmo tempo sereno, observava tudo e já
estabelecia Metas e Planos para a sua Gestão.
Seu mandato se deu dentro desse Novo Normal,
e o vivenciamos com fé, seguindo em frente com a
inteligência e a força leonísticas, que são vitais e
arraigadas aos Leões do LC4, tendo você como
estímulo.
Muitos LIONS CLUBES destemidos, abençoados
e protegidos por Deus, continuaram na luta em favor
ao próximo. Inúmeras ações solidárias foram
realizadas.
A Assessoria de Premiação Distrital. AL
2020/2021, composta pelas CCaLL Prosolina,
Cremilda (Mida), Maria da Saúde e Marize Guércio lhe
agradece pela confiança que você depositou em cada
uma de nós.

Nosso trabalho foi realizado com zelo, atenção e
imparcialidade. Estamos seguras de que cumprimos
com lisura, tudo aquilo que nos competiu pontuar,
portanto o trabalho de cada uma se reflete no
Resultado Final que lhe apresentamos.
Muito Obrigada, IPDG Clebert José Vieira, que
Deus o conserve por muitos e muitos anos, na luta
em prol dos mais necessitados. Felicidades mil, que
a alegria, a paz, o entusiasmo, o trabalho
desinteressado, o amor, a sensatez continuem sendo
algumas de suas diretrizes de vida.
Receba nosso afeto, nossa admiração e um
carinhoso abraço.
Que a nossa atual Governadora, CaL Marise Santana
de Rezende, realize também, todos os seus projetos,
com as bênçãos de Deus e a participação de todos o
CCLL e CCaLL do Distrito LC4.
OBRIGADA!

