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REQUERIMENTO Nº 062/2011 

 
 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Vereadores de Arvorezinha – RS 
 
 
 
 
 
 
    VILSON CORADI CICHELERO, juntamente com os demais Vereadores 
abaixo-assinados com assento neste Legislativo Municipal, vem à presença de Vossa Excelência 
requerer seja realizada uma homenagem pela Câmara de Vereadores ao LEO CLUBE pela passagem 
dos 15 anos de fundação em nosso Município, que irá ocorrer no próximo dia 30 de novembro de 
2011. Também solicitamos a realização de uma homenagem ao Lions Clube, que no dia 05 de março 
de 2012 estará completando 35 anos de Arvorezinha. 
 
    J U S T I F I C A T I V A 
Os LEO Clubes são o maior grupo de serviço voluntário juvenil do planeta, patrocinados por  Lions 
Clubes locais, sob a égide de Lions Clubes Internacional, sendo compostos por jovens com faixa 
etária de 12 a 30 anos. 

São Clubes que existem em mais de 139 países do mundo e realizam atividades em prol da cultura, 
cidadania e outras mais, ampliando seus conhecimentos e horizontes através da dedicação ao serviço 
filantrópico, reunindo atualmente mais de 144 mil jovens. 

Os LEO Clubes oferecem também, oportunidades para um melhor desenvolvimento pessoal, por 
meio de novas amizades e obtendo uma melhor compreensão humana. Em vez de apenas desejar que 
o mundo seja um lugar melhor para se viver, os componentes dos LEO Clubes trabalham para 
alcançar esse objetivo.  

Os propósitos do LEO Clube são de oferecer à juventude do mundo uma oportunidade para contribuir 
individual e coletivamente com as comunidades local, nacional e internacional, e para desenvolver-se 
como membros responsáveis dessas entidades. Promover entre os sócios a adoção de altos princípios 
de ética. Desenvolver qualidades de liderança. Dar ao sócio a experiência de serviço comunitário. 
Promover a compreensão internacional. 

Já o Lions Clubs International é a maior organização internacional de clubes de serviço do mundo, 
voltada para serviços humanitários, fundada por Melvin Jones nos Estados Unidos da América em 
1917 e se tornou internacional em 1920, quando foi fundado um Lions Club no Canadá. Atualmente, 
existem mais de 46.000 Lions Clubs espalhados por 206 países do mundo. Seus membros, 
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denominados como "Companheiro Leão" ou "Companheira Leão", são associados aos Lions Clubes 
espalhados pelo mundo. 

São aproximadamente 1,4 milhão de homens e mulheres realizando exames de vista e de saúde, 
construindo parques, apoiando hospitais oftalmológicos, concedendo bolsas de estudo, auxiliando 
jovens, distribuindo cestas básicas, dando apoio a entidades filantrópicas, fornecendo ajuda em 
momentos de catástrofes e muito mais. 

Para atender sua missão, foram definidos os seguintes Propósitos do Lions: 

• 1. ORGANIZAR, fundar e supervisionar clubes de serviços a serem chamados de Lions 
Clubes. 

• 2. COORDENAR as atividades e uniformizar a administração de Lions clubes. 

• 3. CRIAR e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra. 

• 4. INCENTIVAR os princípios do bom governo e da boa cidadania. 

• 5. INTERESSAR-SE ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da 
comunidade. 

• 6. UNIR os clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão mútua. 

• 7. PROMOVER um fórum para a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, 
excetuando-se, entretanto, o partidarismo político e o sectarismo religioso, que não serão 
debatidos pelos associados no clube. 

• 8. INCENTIVAR as pessoas bem intencionadas a servir a suas comunidades sem benefício 
financeiro, estimular a eficiência e promover elevados padrões éticos no comércio, na 
indústria, nas profissões, nos serviços públicos e nos empreendimentos particulares. 

 
    Nestes termos, 
 
    Pedimos deferimento. 
 
    Sala das Sessões, 14 de outubro de 2011. 
 
 
VILSON C. CICHELERO      CLEBER SCHUSTER 
Vereador        Vereador 
 
 
MARILDO C. GUERINI     LEONES ULTRAMARI 
Vereador        Vereador  
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