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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO AO LIONS CLUE DE PE
CELEBRAÇÃO DO SEU 53° ANIVERSÁRIO
DE FU
AO.

Senhor Presidente,

Requeremos à Mesa, após cumpridas as formalidades
regimentais e ouvido o Plenário, que seja oficiado ao Lions Clube de
Penápolis, na pessoa do seu Presidente, Cl Cleiser Marcelo Martins e sua
esposa Cal Rosemeire Betio Martins, encaminhando-lhe Moção de
Congratulação, pelas comemorações ao 53° aniversário de sua fundação,
celebrado no último dia 14/11/2018, cuja sede nesta cidade é na Avenida
São José, 395.
Requeremos ainda, que os presentes cumprimentos
sejam extensivos a todos os demais associados.
JUSTIFICATIVA

o Lions Clube de Penápolis, instalado na Avenida São
José, 395, foi fundado em 14 de novembro de 1965, por 20 homens
idealistas com a missão de servir desinteressadamente a sua comunidade.
Referido clube conta atualmente com 56 associados, sob
a presidência do Cl Cleiser Marcelo Martins e Cal Rosemeire Betio Martins.
Em 53 anos de história, o clube soma grandes
contribuições para a comunidade penapolense, dentre elas, destacamos a
construção do lar Vicentino, que atende dezenas de idosos, além de
doações permanentes de café da manhã e sobremesa aos domingos e
homenagens em datas significativas.
Não poderíamos ainda deixar de citar o projeto "Visão
para Todos" de Lions Internacional,
que na década de 90 patrocinou
centenas de lentes para cirurgias de cataratas e doação de centenas de
óculos para carentes necessitados.
Nos últimos 6 anos, com o projeto "Campanha da Boa
Visão", o Lions doou mais de 900 óculos para estudantes com baixa visão
nas séries iniciais das redes municipal e estadual da cidade de Penápolis.
Houve a implantação do Programa Lions Quest, na escola
Luiz Chrisóstomo de Oliveira, sendo que os ensinamentos do programa
abordam valores necessários para o desenvolvim~..1. construtivo das
crianças e jovens.
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Com foco na juventude, foi fundado o LEO Clube de
Penápolis, que hoje conta com 20 jovens adolescentes, proporcionando a
cidadania, o servir desinteressado e a liderança nestes futuros cidadãos.
Em junho deste ano houve a entrega para a Santa Casa
de Misericórdia de Penápolis de um arco cirúrgico e um bisturi elétrico, um
investimento de 300 mil reais custeados em 75% pela Fundação Lions Clube
Internacional e os outros 25% pelo Lions Clube de Penápolis, em parceria
com a Prefeitura Municipal. A doação foi realizada com a ajuda da
comunidade de Penápolis e região, através de um grande Show de Prêmios
realizado em fevereiro deste ano, melhorando muito a resolutividade em
pequenas e grandes cirurgias, favorecendo assim os munícipes de nossa
cidade e região.
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Lions Clube de Penápolis teve ao longo de sua
trajetória de trabalho voluntário três líderes como Governadores Distritais:
Carlos Ramos Stroppa - gestão 1968/1969, Sócio Fundador Carlos Eduardo
Figueiredo - gestão 1990/1991 e Rosemary Pimentel de Souza Takano gestão 2017/2018, sempre servindo ao mundo e as comunidades locais
com orgulho, compaixão e bondade.
Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação da presente Moção.
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10 de dezembro de 2018.
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