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LEÃO MARIO RODRIGUES BARBOSA – HISTÓRIA DE SUA 

ADESÃO AO LIONS CLUBE DE SANTA ISABEL 

 

O Lions Clube de Santa Isabel foi fundado em 07/12/1979. Fui convidado a 

participar da fundação do Lions Clube, mas como estava com casamento 

marcado para 04/01/1980, não aceitei. Depois de casado, como tínhamos 

muitos amigos no Lions, fomos convidados diversas vezes, mas não 

aceitamos. Vieram os filhos, foi ficando cada vez mais difícil. Quando em 

1988, dia 07/12, fomos convidados para um jantar festivo, até achamos que 

caímos numa armadilha, pois nesta festiva havia tanta gente bonita, nós 

juntos com mais onze casais tomamos posse como associado. Pagamos, 

além do jantar, a taxa de adesão de associado. O fato é que aos poucos, 

todos os casais foram saindo do Clube. Ficamos somente eu e a Edite, isso 

porque tínhamos a companhia até hoje inseparável do casal Companheiros 

Leões José Maria e Ismênia, que sempre elevam o companheirismo do 

Lions Clube de Santa Isabel. Continuamos no Lions Clube, participando 

somente das Reuniões, jantares e atividades do Clube, sem nenhuma 

participação na Diretoria, pois havia muitos bons associados que se 

revezavam direto na diretoria.  

Em 1994, recebemos como sócios os companheiros Francisco e Guiomar 

Galego, que deram novo rumo ao nosso Clube. Entraram com tanta energia 

e disposição que nos envolveram junto à Governadoria, fazendo nos 

participar diretamente do Lions como assessores da Governadoria.do IPDG 

Antônio Gonçalves de Carvalho (Toninho de Cruzeiro). A partir daí, 

conhecemos todos os eventos, inclusive as Convenções. Fui Presidente, por 

quatro ALS. Inclusive este completa o quinto AL, Presidente de Divisão, 

Secretário, Tesoureiro, Assessor de Finanças da Governadoria, de  

Intercâmbio. Continuamos firmes e fortes, lutando para manter o Clube, 

trazer associados, que como nós ame o Movimento Leonístico e o fortaleça 

cada vez mais. Minha participação como Presidente do Lions Clube de 

Santa Isabel foi: 2000/2001 ; 2001/ 2002; 20/21; 21/22; 22/23.Tenho muito 

orgulho de ser Leão. 

 


