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SOLICITAÇÃO DE PRÊMIO DE PRESIDENTE DE DIVISÃO 

 
 

Nome do Presidente de Divisão: __________________________ Data:  __________________  

Nome do Clube: _____________________________________    Distrito: _________________  

Número de associado: ____________________________________________  

 
Para se qualificar, preencha os requisitos abaixo e envie o formulário ao governador de distrito 
para que ele aprove. As solicitações devem ser recebidas pelo Departamento de Inglês antes 
de 31 de agosto de 2019. As solicitações podem ser submetidas pelo e-mail 
zoneandregion@lionsclubs.org  ou pelo fax nº (630) 706-9130. 
 
 
Sugere-se que o seguinte seja preenchido no prazo de 90 dias da Convenção Internacional ou 
conforme especificado no seu Estatuto e Regulamentos de Distrito. 
 
 Confirmar que cada clube tenha pelo menos três projetos de serviço viáveis e 

significativos planejados para o ano. 
 

 Promover o Prêmio de Excelência de Clube e as ferramentas disponíveis para apoiar os 
clubes fortes.  
 
Como foi promovido o Prêmio de Excelência?________________________________ 

 
 
Ao longo do ano  

 
 Incentivar todos os clubes a recrutar ativamente associados.  

 
 
Antes do final do ano  
 
 Visitar uma reunião ordinária de cada clube da divisão e relatar o seu parecer e 

sugestões ao governador de distrito para medidas futuras. 
 

 Realizar três Reuniões do Comitê Assessor do Governador de Distrito (reunião da 
divisão).   
 

 Promover a participação nas convenções de distrito (sub e múltiplos) e na Convenção 
Internacional durante a reunião da divisão, por email ou durante uma visita pessoal. 
 
Como as convenções foram promovidas? 
_______________________________________ 
 

 Promover os Cursos de Desenvolvimento da Liderança no website do LCI para todos os 
associados durante a reunião da divisão, por email ou durante uma visita pessoal. 
 
Como foram promovidos os cursos de Desenvolvimento da Liderança? 
_________________________ 

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da-zmg.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/index.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/who-we-are/contact-us/leadership.php
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 Reunir-se com o seu sucessor para compartilhar informações relacionadas à situação 
da divisão e planos para ação futura.  

     

 Concluir o Treinamento para Presidente de Divisão ou o Treinamento do Leão 
Orientador Certificado durante o ano Leonístico 2017-2018 ou 2018-2019.  

 Conclusão do Treinamento para Presidente de Divisão em  _____________ (data)  

 Conclusão do Curso do Leão Orientador Certificado em ____________ (data)    
 
 
Ao final do ano Leonístico. 
 
 Certificar-se de que todos os clubes estejam com status ativo e que cada clube na 

região corretamente elegeu os dirigentes do clube e de que eles tenham sido 
devidamente reportados a LCI.   
 

 No mínimo 25% dos clubes da divisão se qualificam ao Prêmio de Excelência de Clube. 
 

Os clubes que conquistaram o prêmio na sua região incluem:  

Nome do clube  Número do clube  

  

  

  

  

  
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Confirmo que os requisitos acima foram cumpridos e que o presidente de divisão indicado se 
qualifica ao prêmio:  
 
Governador de Distrito: ________________________________________ Data: ____________ 
 

As solicitações recebidas a partir do endereço de e-mail registrado do Governador de Distrito 
são consideradas aprovadas.   
 

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
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