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  R E Q U E R I M E N T O

 

                                                        Nos termos regimentais vigentes, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido o
Soberano Plenário, que determine a realização de uma Sessão Especial em Comemoração aos 100
ANOS DO LIONS CLUB, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2017 (sexta-feira), às 19:00 horas, no
Plenário das Deliberações.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Março de 2017

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

               O presente requerimento tem por objetivo a realização de uma Sessão Especial em Comemoração
aos 100 ANOS DO LIONS CLUB, com o intuito de reverenciar a instituição e seus membros em virtude de
seus relevantes serviços prestados ao Estado perante suas comunidades de forma solidária, fraterna e
voluntária.

            A Sessão Especial será realizada no dia 06 de outubro de 2017, às 19:00 horas, no Plenário das
Deliberações, “Dep. Renê Barbour”, nesta Casa de Leis.

                A Instituição foi uma das primeiras organizações não governamentais a ser convidada para
colaborar com a elaboração da Carta Constitutiva da ONU, que desde então sempre apoia seus trabalhos.

            Comemorando os 100 anos, o Lions Clube Internacional é a maior organização de serviço do mundo,
com mais de 1.400.000 de sócios em mais de 46.000 mil clubes e inúmeras histórias de pessoas agindo para
melhorar suas comunidades. As necessidades são imensas e os serviços variados, abrangendo desde a
criança até o idoso, seja em necessidades de educação, saúde, meio ambiente ou auxílio humanitário para
vítimas de catástrofes.

             A rede internacional cresceu e atualmente abrange 210 países e regiões geográficas.

            No Brasil, a Instituição divide-se por distritos e Mato Grosso é o Distrito LB4 com 44 clubes
espalhados pelo Estado. Sua sede está localizada na Rua Lions Internacional, esquina com a Avenida
Historiador Rubens de Mendonça, s/nº, em Cuiabá. Sem fins lucrativos, adotam o slogan “Liberdade,
Igualdade, Ordem, Nacionalismo e Serviço”, juntamente com o lema “Nós servimos”. Tem o objetivo de
organizar, constituir e supervisionar, coordenar as atividades, padronizar a administração dos clubes na área
de sua jurisdição, promover os princípios do bom governo e da boa cidadania, criar e fomentar um espírito de
compreensão interessado ativamente pelo bem estar cívico, cultural, social e moral, bem como estimular os
associados a servir suas comunidades desinteressadamente e sem recompensa financeira pessoal.

           Reverenciando tal Instituto, será celebrada nesta Casa de Leis, sessão especial no dia 06 de outubro
de 2017, às 19h00 em homenagem e reconhecimento pelo trabalho realizado ao Estado de Mato Grosso por
meio de suas comunidades. No referido dia, será entregue um certificado da presente moção para os
homenageados.

          Deverão ser convidados os Senhores Deputados Estaduais, o Governador do Estado, Secretários de
Estado, Deputados Federais, Senadores e demais autoridades civis, militares e eclesiásticas.

           Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres Deputados com
assento nesta Casa de Leis.
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