BRIAN E. SHEEHAN
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Brian E. Sheehan, de Bird Island, Minnesota, EUA, foi eleito para servir como primeiro vicepresidente de Lions Clubs International durante a 103ª Convenção Internacional realizada de 25
a 29 de junho de 2021.
O Vice-presidente Sheehan é o fundador e CEO da Rural Computer Consultantes, uma empresa
desenvolvedora de software.
Membro do Lions Clube Bird Island desde 1991, ele ocupou vários cargos dentro da associação,
incluindo o de presidente de conselho, assessor do planejamento a longo prazo, assessor do
quadro associativo, assessor de conservação de associados, assessor da iniciativa das mulheres,
assessor de convenções de DM, representante da GMT e líder de área da GLT. Ele também
serviu como presidente do Comitê de Finanças e Operações da Sede, coordenador da
Universidade do Lions, líder de grupo de DGE e assessor nomeado à diretoria em vários comitês,
incluindo o Comitê de Estatuto e Regulamentos, Executivo de LCIF, Executivo de LCI, do
Fórum de Liderança Leonística dos EUA e Canadá e de Ação do Centenário. Já foi o
apresentador em vários eventos Leonísticos, incluindo vários fóruns mundiais.
Em reconhecimento ao serviço que ele prestou à associação, já recebeu inúmeros prêmios, como
o de Lions Clube do Ano, Prêmio de Conscientização sobre o Diabetes do Distrito 5M 4, o
Prêmio de Apreciação de Website do DM 5M, Prêmio de Liderança Al Jensen do DM 5M, o
Prêmio por Aumento de Associados para Fundadores, diversos Certificados de Apreciação do
Presidente Internacional, Prêmio de Liderança do Presidente Internacional, diversos Prêmios do
Presidente Internacional e o Prêmio de Embaixador da Boa Vontade, a mais alta homenagem que
a associação concede aos associados. Ele é também Companheiro de Melvin Jones Progressivo e
Embaixador do Segundo Século.
Além das suas atividades Leonísticas, o Vice-Presidente Sheehan participa ativamente de
diversas organizações profissionais e comunitárias. Ele serviu como presidente da Bird Island
Civic and Commerce, diretor do Learning Funhouse e como membro de vários comitês
escolares. Também recebeu o Prêmio de Personalidade do Ano de 2011 da SBA de Minnesota,
EUA.
O Vice-Presidente Sheehan e a sua esposa Lori, que também é Companheira de Melvin Jones
Progressiva, têm dois filhos e duas filhas. Eles aproveitam o tempo livre para criar diferentes
tipos de animais exóticos.
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