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Prêmio de Excelência de Leo Clube 
Formulário de Indicação 

Os Leo clubes indicados para este prestigioso prêmio devem ter apresentado um desempenho 
significante nas cinco seguintes áreas: 

• Servir ao próximo
• Desenvolver e realizar angariação de fundos criativa
• Realizar liderança eficaz
• Melhorar a imagem pública dos Leo clubes
• Executar operações administrativas

Cada distrito pode indicar somente um Leo clube para este prêmio por ano Leonístico. Esta solicitação 
deve ser recebida até dia 15 de agosto.  Somente os pedidos que tenham todas as perguntas 
respondidas e todas as assinaturas exigidas serão considerados. Favor digitar. 

Indicado: 
Nome do Leo Clube   Número do Leo Clube 

Nome do Lions clube patrocinador 

Número do Lions clube patrocinador   Distrito do Lions 

Nomeadores: Certificamos que este Leo clube é o único indicado do nosso distrito para o ano Leonístico 
em exercício. Certificamos que este Leo clube atende aos critérios para o Prêmio de Excelência de Leo 
Clube e confirmamos que esta indicação foi aprovada pelo gabinete do distrito. 

Por meio deste, indicamos o Leo Clube acima mencionado para o Prêmio de Excelência de Leo Clube. 

Governador de Distrito   Nº de Associado (obrigatório) 

Assinatura   Data  

****************************************************************************** 

Assessor do Distrito Leo  Nº de Associado (obrigatório)  

Assinatura   Data 



Leo-105 9/17 PO          

Favor responder as seguintes perguntas sobre o Leo clube. Favor limitar, em até seis páginas, o envio 
de documentos adicionais como relatórios, fotos, artigos de jornal, etc. que apóiem a indicação.  
 

1. Quantos projetos o Leo Clube completou durante o ano Leonístico?  _________________   
 

2. Quais quais das seguintes opções descrevem as categorias dos projetos de serviço? (Selecione 
todas que se aplicam). 
 

     Diabetes  Visão  Fome  Meio Ambiente Câncer   Pediátrico 
 Outro _______________________________  
 
3. Descreva os projetos de serviço que o clube completou.  

 
4. Quantas pessoas se beneficiaram dos projetos mencionados acima? 

_____________________________________ 
 

5. Quantas campanhas de angariação de fundos o Leo Clube completou durante o ano Leonístico? 
_____________________________________ 

 
6. Descreva os projetos de angariação de fundos que o clube completou. 

 
 
 

7. Como o Leo clube demonstrou liderança eficaz? 
 
 
 
 

8. Como o Leo clube melhorou sua imagem dentro da comunidade?  
 

 
 
 

9. O Leo clube preencheu e enviou, dentro dos prazos, todos os relatórios administrativos ao 
devido distrito, distrito múltiplo ou Sede Internacional?        Sim      Não 

 
Envie o formulário preenchido até 15 de agosto para: 

leo@lionsclubs.org 
 

Lions Clubs International 
Departamento do Programa de Leo Clubes  

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 

mailto:leo@lionsclubs.org
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