INFORME N-003
Teresina 25 de março de 2019.
FALTAM 56 DIAS PARA O MAIOR EVENO
LEONISTICO DO DM-LA
Companheiros(as) todos(as)
Boa noite
Temos observado que muitos leões desconhecem as
convenções de Distrito Múltiplo realizada anualmente,
no mês de maio em cada Distrito Múltiplo.
No mundo temos cerca de 350 distritos múltiplos, cujas
convenções anuais tem por finalidade, entre outras:
a) eleger os Dirigentes de Distrito Múltiplos:
Presidentes, Vice-Presidentes do Conselho de
Governadores
b) fomentar os laços de amizade e de companheirismo
entre os leões
c) discutir e endossar nomes para a Diretoria
Internacional
c) discutir e votar proposições de interesse do leonismo
dos distritos múltiplos
c) discutir e emitir parecer assuntos relevantes do
leonismo
d) participar de palestras de interesse das Ações
Globais de Serviço, de Liderança e de Aumento de
Associados
e) fomentar as metas da Associação Internacional de
Lions Clubes e as metas da nossa Fundação
Internacional de Lions Clubes

Os clubes devem, como nas convenções distritais,
nomear os delegados na mesma proporção das
convenções distritais ou seja para cada dez associados
ou fração igual ou superior a cinco um delegado e um
suplente.
Portanto, esperamos que com esses esclarecimentos,
possamos receber em Teresina, no período de 23 a 25
de maio grandes delegações dos Clubes do Distrito
Múltiplo LA para a XX Convenção deste DM-LA no
período mencionado, fazendo suas inscrições o mais
breve possível, conforme FICHA DE INSCRIÇÃO
ANEXA
a) Conviver com a nossa Presidente Internacional,
tirar fotos com ela, ouvir sua mensagem presidencial.
b) A IP Gudrun Yngvadottir é a Primeira Mulher a
assumir o honroso posto de Presidente Internacional.
c) É uma oportunidade ímpar de estarmos com nossa
Presidente em nosso DM-LA.
O horizonte é de cada um. Vamos fazer nosso melhor.
Se cada um mudar a si próprio, nós mudaremos o
mundo.
Cada problema, cada dificuldade deve ser encarada
como uma grande oportunidade de encontra soluções
criativas como diz nossa Presidente Internacional
Gudrun.
CC Gervásio Araújo/Conceição
Presidente do CGDM-LA 2018/2019
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