Estimados(as)Lideres
Presidentes de Região/Presidentes de Divisão/Assessores Distritais/Membros do Comitê de
Honra/Presidentes de Lions Clubes, do Distrito LC11;
CENTENÁRIO DE LIONS INTERNACIONALO Presidente Internacional 2016-2017 -CL CHANCELER BOB CORLEW, SOLICITA que todos façamos
com que o CENTENÁRIO DE LIONS INTERNACIONAL –tenha uma forma de impacto que fique
marcado para sempre em forma documental e que nossas ações possam ser lembradas no dia a dia
das pessoas.
Sugere nosso LIDER MAIOR que em cada cidade e em cada estado em suas Câmaras Legislativas
sejam incentivadas a promoverem uma SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM Á ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES PELA PASSAGEM DO SEU CENTENÁRIO.
Todos nós, com certeza, somos próximos a UM DEPUTADO(A) ESTADUAL e , certamente, a um(a)
VEREADOR(A).
O(s) Lions Clube(s) Local(i)s deverá(ão) divulgar(em) o evento junto a população na forma mais
ampla possível, fazendo convite para participar da sessão, afim de marcar esse importante
acontecimento , ressaltando nossas ações em prol do nossa lema “NÓS SERVIMOS”.
Durante a sessão um(a) Companheiro(a)poderá usar da palavra sobre o histórico da Associação e
do seu próprio Clube usando, ainda, documentários próprios ou, os disponíveis em Lions
Internacional.
Essas sessões deverão ser fotografadas e filmadas para que possamos montar um curta ou média
metragem (juntando momentos de cada sessão num único bloco) e enviar através da Governadoria
para o Distrito Múltiplo e para Lions Internacional.
Sugere, ainda, o Presidente Internacional , que, junto a Prefeitura Municipal , de cada cidade,
possamos patrocinar um Banco numa determinada praça local (Banco de assento)pois ,além de ser
uma campanha possível de ser realizada, com custo razoável, constitui uma maneira de marcar a
presença do Clube e, logicamente, de Lions Internacional.
Neste Banco da Praça terão dizeres ALUSIVO AO CENTENÁRIO DE LIONS INTERNACIONAL.
Tragam, para reunião do Conselho Distrital (Campos 16/07), suas ideias e sugestões para
conseguirmos atender a esse simples, mas sugestivo e importante pedido do CL Presidente
Internacional.
Leonisticamente
CL PDG Luiz Carlos Pessanha da Encarnação /Cal Rosane –
Coordenador de Eventos para o Centenário DE LIONS INTERNACIONAL
Distrito LC11.

