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Capítulo III              
 
 

ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS 
 
Os governadores de distrito são extremamente ocupados. Recebem muita 
correspondência, prepararam mensalmente os relatórios de despesas de viagem e de 
escritório e participam de reuniões de clube.  Estas e outras tarefas consumem muitas 
horas de trabalho por mês.  Delegar algumas das responsabilidades ao primeiro e 
segundo vice-governadores de distrito e a outros membros do gabinete distrital 
contribui para melhorar a administração do distrito e preparar outros Leões a serem 
líderes confiantes e eficientes. 
  
O estatuto e regulamentos do seu distrito devem ser compatíveis com o estatuto e 
regulamentos do distrito múltiplo e de Lions Clubs International. Eles também devem 
ser compatíveis com as Normas da Diretoria Internacional. 
 
O anuário distrital é útil a todos os clubes do distrito.  A publicação correta dos nomes, 
endereços, números de telefone e fax, e-mails, dias e horas das reuniões é essencial. 
 

Gabinete do Governador de Distrito 
O gabinete assessora o governador na formulação e implementação dos planos e 
normas administrativas referentes ao funcionamento da associação no distrito. 
 
Os membros do gabinete são: 
 

• Governador de distrito 
• Ex-Governador de Distrito Imediato 
• Primeiro e Segundo Vice-Governadores de Distrito 
• O Secretário-Tesoureiro do Gabinete (ou Secretário e Tesoureiro do 
Gabinete) 
• Presidentes de Região (opcional) 
• Presidentes de Divisão 
• Outros Companheiros, segundo especificado ou permitido no Estatuto e 
Regulamentos do Distrito assim como os assessores distritais ou 
coordenadores. 

 
Os membros do gabinete, com exceção do governador, não têm direito a voto, a 
menos que seja assim estipulado no estatuto e regulamentos do respectivo distrito. 
Um distrito preenche estas vagas segundo as provisões do estatuto e regulamentos do 
distrito único, subdistrito ou distrito múltiplo. O compromisso dos Leões nestas 
posições é essencial para a realização das metas do distrito. 
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Um distintivo de lapela será fornecido gratuitamente ao governador, primeiro e 
segundo vice-governadores, secretário de gabinete, tesoureiro de gabinete (ou 
secretário-tesoureiro), presidentes de região e presidentes de divisão. O governador 
receberá aditivos para os assessores distritais reconhecidos pela associação.  Os 
distintivos para ex-governadores de distrito poderão ser comprados através do 
Departamento de Materiais para Clubes. 
 
As atribuições do gabinete distrital são as seguintes: 
 

• Auxiliar na implementação das normas administrativas metas do distrito 
• Receber relatórios e recomendações sobre os clubes e divisões 
• Supervisionar, através do tesoureiro de gabinete, a cobrança de todas as 
quotas e taxas (ou secretário-tesoureiro) 
• Designar um depositário para os fundos  
• Autorizar o pagamento de despesas legítimas referentes à administração 
do distrito 
• Determinar a importância da fiança para o secretário-tesoureiro do 
conselho e aprovar a companhia a fornecer a fiança 
• Receber relatórios financeiros do tesoureiro de gabinete, 
semestralmente, ou com maior frequência se o julgar necessário 
• Providenciar a auditoria, no fim do ano fiscal, dos livros e registros do 
tesoureiro do gabinete 
• Estabelecer datas, horários e locais das reuniões de gabinete, 
consultando o governador 

 

Primeiro e Segundo Vice-Governadores de Distrito 
O primeiro vice-governador de distrito e o segundo vice-governador de distrito são 
membros importantes não somente da Equipe do Governador de Distrito, mas também 
do gabinete do governado de distrito.  No Capítulo 1 deste Manual, você encontrará 
uma descrição geral das principais responsabilidades desatas importantes posições. 

 
Secretário - Tesoureiro de Gabinete  
O secretário-tesoureiro de gabinete atuará sob a supervisão do governador de distrito. 
As responsabilidades do secretário de gabinete são: 
 

• Fomentar os propósitos da associação 
• Manter registros exatos dos procedimentos de todas as reuniões de gabinete 

e da convenção distrital 
• Enviar as atas da reunião de gabinete dentro de cinco dias após cada 

reunião a todos os membros do gabinete e ao Departamento Ibero-
Americano na sede de Lions Clubs International.  Proporcionar cópias da ata 
da convenção ao governador, aos secretários dos clubes e ao Departamento 
Ibero-Americano na sede de Lions Clubs International. 
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• Monitorar a atividade de envio de informe mensal de movimento de 
associados dos clubes do distrito e fazer cópias do Histórico Mensal de 
Relatórios de Associados para distribuição a outros dirigentes do distrito, se 
for solicitado pelo governador 

As responsabilidades do tesoureiro são: 
 

• Depositar as quotas no banco ou bancos determinados pelo gabinete 
• Desembolsar estes fundos somente mediante autorização do gabinete 
• Obter fiança pelo fiel desempenho de seus deveres na importância 

determinada pelo gabinete 
• Apresentar ao gabinete relatórios financeiros semestrais e outros relatórios 

especiais solicitados pelo gabinete 
• Apresentar os livros e registros de contabilidade distrital para auditoria 

sempre que for solicitado pelo gabinete 
• Entregar ao seu sucessor todos os fundos e registros, financeiros e outros, 

que dizem respeito ao cargo de secretário-tesoureiro de gabinete, logo após 
o encerramento do ano fiscal 

• Desempenhar outras funções e atos pertinentes ao cargo de secretário-
tesoureiro e outras atribuições que lhe forem delegadas pelo governador e 
pelo gabinete 

 
Presidente de Região 
O cargo de presidente de região é opcional. Se o governador decidir-se a não utilizá-
lo, o cargo ficará vago durante o mandato do governador. 
 

O presidente de região é escolhido por sua excepcional habilidade e capacidade de 
liderança. Este cargo não é honorário, mas é um posto de suma importância.  Mesmo 
que muitos presidentes de região nunca venham a ter a oportunidade de desempenhar 
a função de governador, todos eles devem possuir as qualidades de liderança que os 
qualificariam para a governadoria. As regiões normalmente têm de 9 a 16 clubes. 
 

O presidente de região deve: 
 

• Ser associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions clube 
em pleno gozo de seus direitos na região 
• Ter servido ou irá servir, ao tomar posse como presidente de região, 
como presidente de um Lions clube por uma gestão completa ou a maior parte 
desta, e ter sido membro da diretoria de um Lions clube por um período que não 
seja inferior a dois anos adicionais. 

 

As responsabilidades do presidente de região são: 
 

• Fomentar os propósitos da associação. 
• Supervisionar as atividades dos presidentes de divisão da sua região e 
dos presidentes de comitê do distrito que lhe forem designados pelo governador 
de distrito. 
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• Em coordenação com o Coordenador da GMT de distrito, desempenhar 
um papel ativo na organização de novos clubes e no fortalecimento dos clubes 
fracos. 
• Participar de uma reunião regular de cada clube da sua região pelo 
menos uma vez durante o seu mandato, relatando as suas conclusões ao 
governador de distrito, Coordenador da GMT de distrito e ao Coordenador da 
GLT de distrito. 
• Participar de reuniões de negócios da diretoria de cada clube na região 
pelo menos uma vez durante o seu mandato e apresentar relatórios dos 
resultados ao governador de distrito, Coordenador da GMT de distrito e ao 
Coordenador da GLT de distrito. 
• Esforçar-se para que todo clube na região funcione conforme seu 
estatuto e regulamentos, Estatuto e Regulamentos Internacionais e normas da 
associação 
 
• Divulgar o Processo de Excelência de Clube entre os clubes da sua 
região e trabalhar com o Coordenador da GMT de Distrito, Coordenador da GLT 
de Distrito e a Equipe do Governador de Distrito para implementar o programa 
da região. 
• Em coordenação com o Coordenador da GLT de distrito, desempenhar 
um papel ativo no apoio às iniciativas de liderança, informando os Leões da 
região sobre as oportunidades de desenvolvimento de liderança na região, 
distrito ou distrito múltiplo. 
• Promover a representação de cada clube da região em convenções 
distritais, de distrito múltiplo e internacional por pelo menos a quota total de 
delegados a qual os clubes se qualificam na região. 
• Realizar as visitas oficiais a reuniões de clubes e entrega de carta 
constitutiva, conforme designado pelo governador de distrito. 
• Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam determinados 
pelo governador de distrito.  

 
Se por algum motivo este cargo vier a ficar vago, o governador de distrito fica 
encarregado de nomear um sucessor para ocupá-lo até o final deste mandato. 
 

Presidente de Divisão 
O presidente de divisão é o elo entre os clubes situados na divisão e a equipe de 
liderança distrital. Este dirigente deve motivar, aconselhar e se comunicar com os 
clubes. O presidente de divisão deve possuir excelente capacidade de liderança e ser 
uma pessoa benquista em sua divisão. Se por algum motivo este cargo vier a ficar 
vago, o governador de distrito fica encarregado de nomear um sucessor para ocupá-lo 
até o final deste mandato. As divisões geralmente têm de 4 a 8 clubes. 
 
O presidente de divisão deve: 
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• Ser associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions clube 
em pleno gozo de seus direitos na divisão 
• Ter servido ou irá servir, ao tomar posse como presidente de divisão, 
como presidente de um Lions clube por uma gestão completa ou a maior parte 
desta, e ter sido membro da diretoria de um Lions clube por um período que não 
seja inferior a dois anos adicionais 

 
As responsabilidades do presidente de divisão são: 

 
• Fomentar os propósitos da associação 

• Atuar como presidente do comitê assessor do governador de distrito na 
divisão e realizar reuniões regulares deste comitê 
• Empenhar-se em incluir o Coordenador da GMT e o Coordenador da GLT 
de Distrito e a Equipe do Governador do Distrito como convidados especiais de 
uma reunião do Comitê Consultivo do Governador de Distrito para discutir as 
necessidades relacionadas a aumento de associados e desenvolvimento de 
liderança, bem como a forma pela qual estas equipes e a Equipe do Governador 
de Distrito podem auxiliar com o aumento de associados e desenvolvimento da 
liderança dentro da divisão.   
• Elaborar relatório de cada reunião do comitê consultivo do governador de 
distrito e enviar cópias dentro de cinco (5) dias a Lions Clubs International, 
governador de distrito, coordenador da GMT e coordenador da GLT de distrito e 
presidente de região.  
 
• Divulgar o Processo de Excelência de Clube entre os clubes da divisão e 
trabalhar em conjunto com o Coordenador da GLT e Coordenador da GLT de 
Distrito, e Equipe do Governador do Distrito para implementar o programa 
dentro da divisão.  
• Em coordenação com o Coordenador da GMT de Distrito, desempenhar 
papel ativo na organização de novos clubes e manter-se informado sobre as 
atividades e funcionamento de todos os clubes da divisão. 
• Em coordenação com o Coordenador da GLT de Distrito, desempenhar 
papel ativo em apoio às iniciativas de liderança, informando os Leões da divisão 
sobre as manter-se informado sobre as oportunidades de desenvolvimento de 
liderança da divisão, distrito ou distrito múltiplo.       
 
• Representar os clubes da divisão no caso de surgir problemas com o 
distrito, distrito múltiplo ou Lions Clubs International. 
• Supervisionar o progresso dos projetos do distrito, distrito múltiplo e 
Lions Clubs International em sua divisão. 
• Empenhar-se para que todos os clubes de sua divisão funcionem 
conforme as normas estabelecidas no Estatuto e Regulamentos de Clube 
devidamente adotados. 
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• Promover a representação nas convenções internacionais e distritais 
(sub e múltiplo) da quota total de delegados a que os clubes de sua divisão 
tenham direito. 
• Participar de reuniões ordinárias dos clubes de sua divisão, pelo menos 
uma vez durante sua gestão, relatando seu parecer ao presidente de região, 
principalmente no tocante aos clubes fracos (com cópia para o governador de 
distrito, coordenador da GMT e coordenador da GLT de distrito) 
• Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam determinados 
pela diretoria internacional  

 

Comitê Consultivo do Governador de Distrito  
Este comitê administra e assiste o governador e seu gabinete distrital.  Ele é composto 
por: 
 

• Um presidente de divisão que serve como presidente do comitê 
• Presidentes e secretários de clubes na divisão 

 
As atribuições do Comitê Consultivo do Governador de Distrito são: 
 

• Dar assistência ao presidente de divisão, para que todos os clubes da 
divisão funcionem a contento, de conformidade com seus estatutos e 
regulamentos 
• Incentivar o comparecimento dos clubes da divisão às convenções 
anuais do distrito, do distrito múltiplo e da associação internacional 
• Colaborar com o presidente de divisão para incentivar o comparecimento 
dos clubes às solenidades de entrega da carta constitutiva aos clubes na 
divisão 
• Discutir meios de ajudar os clubes que estejam enfrentando dificuldades 
com administração do clube, aumento de associados ou finanças, assim como 
os clubes em status quo 
• Cooperar com o presidente de divisão na programação de atividades 
para os clubes na divisão tais como reuniões interclubes, funções especiais em 
homenagem ao mês do governador de distrito, posse de dirigentes de clube e 
de novos associados, cerimônias em homenagem aos associados chave e 
participação em torneios desportivos, banquetes e comemorações 

 
As reuniões do comitê consultivo são uma ocasião ideal para o presidente de divisão 
motivar e promover a união dos clubes. Também oferecem uma oportunidade para 
troca de ideias sobre a operação dos clubes. Considere convidar o coordenador da 
GMT ou GLT de distrito para apresentar as novas estratégias de aumento de 
associados e novas oportunidades de desenvolvimento de liderança. 
 
Devem ser realizadas pelo menos três reuniões do comitê consultivo durante o ano. 
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• A primeira reunião acontece dentro de 90 dias após a convenção 
internacional.  
• A segunda reunião acontece em novembro.  
• A terceira reunião acontece em fevereiro ou março.  
• A quarta reunião, que é opcional, realiza-se cerca de 30 dias antes da 
convenção do distrito ou do distrito múltiplo.  Pode ser uma ocasião para 
homenagear os dirigentes ou ex-dirigentes de clubes.  

Reuniões de Gabinete 
Devem ser realizadas pelo menos quatro reuniões trimestrais do gabinete do 
governador durante o ano. O estatuto e regulamentos do distrito estabelece a 
orientação sobre as datas destas reuniões.  Se o estatuto e regulamentos distritais não 
dispõem de orientação a respeito, o distrito seguirá as provisões do Estatuto e Regulamentos 
Padrão de Distrito. Cópias da atas de reuniões do gabinete distrital devem ser enviadas 
ao Departamento Ibero-Americano na sede internacional.  

 
 

Agenda para as Reuniões de Gabinete 
A agenda de cada reunião de gabinete deve indicar os itens padrão assim como itens 
específicos de negócios a serem discutidos.  
 
Itens padrão da agenda incluem: 
 
  1. Convocação 
  2. Chamada dos presentes e leitura de comunicações dos membros ausentes 
  3. Aprovação da ata da reunião anterior  
  4. Relatório financeiro 
  5. Se for o caso, discussão de assuntos não concluídos na última sessão do 
gabinete 
  6. Aprovação de despesas, cujo pagamento deve ser feito com o orçamento do 

distrito; autorização ao secretário-tesoureiro para que efetue o pagamento 
  7. Leitura de comunicações e respectivo atendimento, se for necessário 
  8. Relatórios de comitês, regiões e de divisões 
  9. Relembrar a data e o local para a próxima reunião do gabinete 
10. Encerramento 

 
Ex-Governadores de Distrito 
Os ex-governadores estão entre os bens mais valiosos do distrito. A experiência que 
possuem, se utilizada de forma adequada, poderá contribuir grandemente para o 
sucesso do distrito. Muitos dos desafios, problemas e decisões que irá enfrentar agora 
talvez já tenham sido enfrentados pelo ex-governador de distrito.  
 
Algumas das funções que os ex-governadores de distrito podem desempenhar são: 
 

• Leão orientador de um novo clube 
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• Apresentador de uma conferência ou seminário 
• Organizador de um workshop ou seminário 
• Organizador de um novo clube 
• Porta-voz em uma cerimônia de posse 
• Assessor de um comitê distrital 
• Membro do Comitê de Planejamento a Longo Prazo 

Orientação de Presidente de Região e Divisão 
 
Conduzir orientação para presidentes de região e de divisão contribui para que estes 
dirigentes distritais sejam eficientes.  Os presidentes de divisão e de região trabalham 
juntos para assegurar o desenvolvimento e sucesso dos clubes. A orientação destes 
dirigentes deve focalizar em:   
 
1.  Os deveres dos presidentes 
2.  O valor da realização de reuniões regulares entre os presidentes de região e os 

presidentes de divisão 
3.  A importância das visitas aos clubes pelos presidentes de região e de divisão 

a. Recomendar que os presidentes avaliem a administração e práticas 
financeiras do clube, comunicações internas e externas, frequência dos 
associados, aumento do quadro social e orientação de novos associados e 
projetos do clube. Em geral, os resultados indicam que o clube precisa de 
assistência. Em geral, os resultados indicam que o clube precisa de 
assistência. 

 b. Ferramentas comuns aos presidentes de região e de divisão para ajudar os 
clubes superarem problemas. 

4.  Habilidades de oratória 
5.  Posse de novos associados 
6.  O Comitê Assessor do Governador de Distrito 
7.  As responsabilidades de cada dirigente e assessor de comitê distrital. 
8.  A reorganização de clubes em declínio e em status quo e como dar assistência a 

novos clubes 
9.  A importância da atuação dos presidentes de região e divisão para o 

funcionamento da associação, da região e divisão no distrito 
 

Visitas a Clubes     
O governador deve assegurar que um dirigente do distrito esteja em contato e visite os 
clubes uma vez ao ano para auxiliar uma administração bem-sucedida nos clubes.   
Também, os presidentes de região e de divisão visitam os clubes de sua região ou 
divisão uma vez por ano. Estas visitas contarão como sendo a visita anual oficial do 
governador de distrito para os clubes que estiverem na visita da divisão.  . 
 
Os objetivos das visitas a clubes são: 
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• Assegurar que o clube esteja: 1) funcionando bem, cumprindo as normas da 
associação, 2) conduzindo projetos de serviços comunitários significativos,   
3) demonstrando excelentes práticas financeiras, 4) mantendo comunicações 
internas efetivas e conduzindo um programa de relações públicas,   
5) implementando atividades de recrutamento de associados e programas de 
orientação e conservação, 6) participando dos eventos distritais, do distrito 
múltiplo e internacionais. 

• Transmitir as mensagens do presidente internacional, da diretoria e do distrito 
• Trocar ideias sobre as dificuldades, se existentes, e possíveis soluções 

Planejamento das suas Visitas aos Clubes 
 
1. Dê prioridade aos clubes que necessitam de ajuda imediata: 

a. Clubes enfrentando como declínio do nº de associados ou desafios de 
liderança 

b. Clubes em status quo financeiro ou por outras razões 
c. Clubes com menos de 20 associados 
d. Clubes que o governador considerar que precisam de ajuda 

2. Programe suas visitas 
3. Divulgue a visita com antecedência. Publique as datas das visitas no boletim 

distrital. Publique as datas das visitas no boletim distrital. 
4.   Prepare-se para a visita 

a. Analise a atividade de envio de informes de associados  
b. Verifique se o clube tem pago suas quotas distritais, de distrito múltiplo e 

internacionais, informe-se sobre os saldos pendentes e prepare-se para 
oferecer soluções de redução de dívida 

c. Informe-se sobre o desempenho do clube com o presidente de divisão e 
presidente de região 

d. Familiarize-se com os projetos de serviço do clube 
e. Determine como poderá trocar ideias com o clube e oferecer ajuda e inspiração 
f.  Determine que materiais impressos você deseja levar consigo em sua visita 
g. Prepare perguntas para formular ao clube, tanto durante a reunião do clube, 

como durante a reunião da diretoria. (O Relatório de Visita/Reunião apresenta 
perguntas que podem ser incluídas.) 

5.  Durante a visita participe da reunião do clube e encontre-se com os diretores do 
clube. Reconheça as realizações do clube. Trate das preocupações dos 
associados e dos dirigentes. Incentive o aumento, orientação e conservação de 
associados. . 

 
Visitas a Leo Clube 

Geralmente, o governador de distrito pode ser reembolsado pelas despesas 
relativas a uma visita anual a cada Leo clube do seu distrito.   As visitas são 
opcionais, não podendo exceder um dia de duração.   Sugerimos que mais de um 
Leo clube seja visitado num dia ou que as visitas sejam feitas em conjunto com as 
visitas a Lions clubes.   As despesas poderão ser reembolsadas nas seguintes 
circunstâncias:  
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a. Entrega de Certificado de Organização a novos Leo clubes 
b. Quinto aniversário de certificação e aniversários subsequentes em incrementos 

de cinco anos 
c. Posse dos dirigentes de Leo clube 

 
Relatório de Visitas ao Clube e da Reunião do Gover nador de Distrito 

É importante que toda visita/reunião seja comunicada à sede internacional.  O relatório 
final deve ser: 

• preenchido após cada visita/reunião 
• apresentado mensalmente com o relatório de gastos de viagem (C-30) 
 

Redistritamento 
Todas as propostas de redistritamento estão sujeitas à aprovação da Diretoria 
Internacional. O redistritamento inclui: 
 

• Criar um distrito múltiplo a partir de um distrito único 
• Acrescentar novos subdistritos a um distrito múltiplo 
• Subdividir ou combinar um ou mais subdistritos 
• Alterar as linhas demarcatórias de subdistritos existentes 
• Fusão de subdistritos vizinhos 

 
Requisitos Mínimos 

Para que um projeto de redistritamento seja considerado pela Diretoria de Lions Clubs 
International, os seguintes requisitos precisam ser preenchidos: 
 

• Uma proposta de redistritamento precisa ser apresentada por um distrito 
múltiplo ou único 
• O novo distrito proposto deve ter: 

    – Pelo menos 35 Lions clubes em pleno gozo de seus direitos 
    – O mínimo de 1250 associados em pleno gozo de seus direitos a menos  
   que a proposta reduza o número de distritos e ficaria muito difícil de atender à  
   área devido a limitações geográficas ou de outra natureza. 

• Relatório Financeiro Distrito 
• A aprovação de uma proposta de redistritamento de um distrito múltiplo deve 
ser aprovada pela convenção do distrito múltiplo e convenção dos subdistritos 
objeto do redistritamento, se tais subdistritos cumprem os requisitos mínimos 
para distrito 
• A taxa de redistritamento é de US$500. Esta taxa não será cobrada se a 
proposta de redistritamento reduzir o número de subdistritos 
• De preferência, quando um subdistrito é dividido, ele manterá a 
denominação do subdistrito antigo 
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Proposta a Lions Clubs International 

A proposta de subdivisão de distritos únicos e de distritos múltiplos deve ser recebida 
na sede internacional até 60 dias antes da reunião de outubro da diretoria: 
 
Cópia autenticada da ata da convenção do distrito único ou subdistritos a serem 
redistritados, assim como a do distrito múltiplo aprovando o projeto de subdivisão. 
 

• Relação dos clubes que constituirão cada subdistrito proposto, indicando o 
número de associados de cada clube 
• Mapa das novas linhas demarcatórias de todos os subdistritos envolvidos 
• Pagamento de US$500, taxa de redistritamento, a qual não será devida se a 
reestruturação resultar em um número menor de subdistritos  

Define-se os clubes que estejam em dia com as suas obrigações, como clubes:  
 

(1)  Com as quotas e taxas de Distrito (Único, Sub - e Múltiplo) integralmente 
          pagas; e 
 
(2)      Que não possuem um saldo devedor referente às quotas e taxas 

internacionais superiores a US$10,00; e 

(3)     Que não tenham saldo pendente que exceda US$ 50,00, por noventa (90) 
dias ou mais. 

  
A diretoria talvez requeira qualificações adicionais para assegurar que os novos 
distritos sejam estáveis e seu crescimento sustentável.   
 
Nenhuma proposta de redistritamento será aprovada na reunião de diretoria de 
junho/julho. 
 
O não cumprimento de qualquer dos requisitos de redistritamento poderá anular a 
aprovação da diretoria sobre a proposta de redistritamento. 
 
As propostas de redistritamento devem ser enviadas para: 
 
 The International Association of Lions Clubs 
 Departamento Ibero-Americano 
 300 W. 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EUA 

 
Análise da Diretoria 

A Diretoria Internacional examinará a proposta de redistritamento e apresentará a sua 
decisão na sua reunião de outubro/novembro ou março/abril. 
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As propostas de redistritamento aprovadas entrarão em vigor no encerramento da 
próxima convenção internacional. 
 

Boletim Distrital 
O boletim constitui um ótimo meio de comunicação com os clubes. Poderá ser editado 
pelo próprio governador, pelo assessor de relações públicas ou outro Companheiro 
designado pelo governador para este fim. 
As seguintes sugestões podem ser úteis na preparação do boletim: 
 
  1. Procurar um meio simples e econômico para distribuir o boletim.  
2. Preparar um boletim de fácil leitura.  Incluir o mês e nº do distrito na primeira 

página de cada edição do boletim. 
  3. Reconhecer projetos de clubes bem-sucedidos, cumprimentar realizações de 

associados, promover eventos distritais, de distrito múltiplo e internacionais e 
oferecer orientação geral aos clubes no boletim. 

  4. Estabelecer e observar o prazo e datas para a remessa do boletim.  

 
Convenção de Distrito 
 
A convenção distrital tem por finalidade: 
 

• Promover eventos importantes para o distrito; 
• Realizar seminários de interesse para os associados em geral e para a 
liderança do distrito 
• Desenvolver laços de amizade e companheirismo entre os associados. 
• Tratar de questões gerais de âmbito distrital 
• Decidir assuntos distritais, segundo processo estabelecido no estatuto e 
regulamentos da associação e do distrito 
• Adotar resoluções 
• Eleger o governador de distrito, primeiro e segundo vice-governadores e 
preencher outras vagas em âmbito distrital 
• Selecionar os locais de futuras convenções 

 
As convenções distritais podem ser também realizadas junto com as convenções de 
distritos múltiplos. 

Votação na Convenção de Distrito 
De acordo com a seção do Estatuto e Regulamentos Internacionais que governa a 
votação na convenção distrital: 
 

• Para votar, os clubes devem estar em dia com suas obrigações 
• Todo clube votante tem direito a um delegado e um suplente para cada 10 
associados que pertençam ao clube por pelo menos um ano e um dia, ou fração 
maior deste número, que se encontrem inscritos nos registros da sede 
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internacional no primeiro dia do mês precedente àquele em que a convenção 
será realizada.  A fração maior referida nesta seção será cinco ou mais 
associados. 
• De qualquer modo, todos os clubes em dia com as suas obrigações têm 
direito a pelo menos um delegado e a um suplente 
• Todos os delegados credenciados, presentes à convenção, têm direito a um 
voto em cada eleição ou moção apresentada. 

 
Datas para a Convenção 

Cada distrito múltiplo deverá realizar uma convenção anual que terminará pelo menos 
trinta (30) dias antes da abertura da convenção internacional. Desta forma, o novo 
governador tem tempo suficiente para fazer os preparativos de sua viagem ao 
seminário de governadores eleitos, realizado antes da convenção internacional. . Esta 
é também uma oportunidade para os clubes participarem das decisões que afetam a 
todo o distrito. 
 

Relatório da Convenção de Distrito 
Quando o gabinete do distrito determinar a data e o local da próxima convenção do 
distrito, envie esta informação através do site de MyLCI no website da associação ou 
envie o formulário ao Departamento Ibero-Americano na sede internacional. O 
formulário próprio (DA-20) encontra-se no Capítulo XVII deste manual.  
 

Atas da Convenção de Distrito 
O Estatuto e Regulamentos Internacionais determinam que 60 (sessenta) dias após o 
encerramento de cada convenção de distrito único ou subdistrito, o secretário deverá 
transmitir uma cópia da ata completa à sede internacional, e uma cópia ao governador 
do distrito.  Um distrito deverá entregar uma cópia da ata aos clubes que apresentem 
tal solicitação por escrito.  
 
Se o seu distrito realizar uma convenção em conjunto com a convenção do distrito 
múltiplo, ou de sua província ou estado, ainda assim deverá enviar um relatório à sede 
internacional. 

 
Convenção de Distrito Múltiplo  
O Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo determina que: 
 

• Será realizada uma convenção anual de distrito múltiplo antes da convenção 
internacional num local selecionado pela convenção anual anterior deste distrito 
múltiplo, na data e horário fixados pelo conselho. 
• O presidente do conselho de governadores receberá convites por escrito de 
locais que desejarem hospedar a convenção anual.  Todos os convites deverão 
conter informações determinadas periodicamente pelo conselho de 
governadores e deverão ser entregues ao presidente ao mais tardar 30 dias 
antes da data da convenção na qual serão votados. O procedimento a ser 
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seguido na averiguação das concorrências e apresentação das mesmas às 
convenções, bem como a ação a ser tomada por uma convenção no evento de 
nenhuma concorrência ser aceitável ou ter sido recebida pelo conselho de 
governadores serão determinados pelo conselho de governadores. 
• Os membros do conselho de governadores são os dirigentes da convenção 
anual do distrito múltiplo. 
• São nomeados pelo conselho de governadores um mestre de cerimônias e 
um assistente de mestre de cerimônias, conforme for necessário 
• Todo clube devidamente constituído e em pleno gozo de seus direitos para 
com Lions Clubs International e seu distrito e este distrito múltiplo terá direito 
em cada convenção deste distrito múltiplo a um delegado e um suplente para 
cada dez associados que pertençam ao clube há pelo menos um ano e um dia, 
ou fração maior deste número, do clube conforme constam dos registros da 
sede internacional no primeiro dia do último mês precedente ao mês durante o 
qual a convenção for realizada. A fração maior referida nesta seção será cinco 
ou mais associados. Todo delegado presente e devidamente credenciado terá o 
direito de lançar um (1) voto de acordo com sua livre escolha para cada vaga a 
ser preenchida e um (1) voto da sua livre escolha para cada assunto a ser 
votado na respectiva convenção. A menos que o contrário seja aqui estipulado, 
o voto afirmativo da maioria dos delegados votantes em qualquer questão será 
considerado como ato da convenção.  As quotas atrasadas poderão ser pagas e 
a qualificação de pleno gozo de seus direitos, obtida em qualquer ocasião antes 
do encerramento da certificação das credenciais. O horário do encerramento 
será estabelecido pelos regulamentos da respectiva convenção. 
• A maioria dos delegados presentes em qualquer sessão de um subdistrito 
ou distrito múltiplo constituirá quórum. 
• O conselho de governadores tem autoridade absoluta para mudar em 
qualquer época, por justa causa, o local escolhido da convenção por uma 
convenção do distrito múltiplo, sendo que nem o conselho de governadores, o 
distrito múltiplo e nem tampouco qualquer subdistrito ou subdistritos incorrem 
responsabilidade para com qualquer clube ou subdistrito. 

 
Solicitação de Oradores  

Todos os anos, muitos distritos e distritos múltiplos solicitam diretores, ex-presidentes 
e ex-diretores internacionais para servir de oradores em seus eventos.  Estes pedidos 
são coordenados pelo Departamento de Viagens. 
 
Eventos de Escopo Distrital 

• Quem pode solicitar um orador oficial? 
- Cada distrito único, sub ou múltiplo pode solicitar um orador de 

sua da área jurisdicional por ano fiscal. O compromisso oficial de 
orador deve ser para uma função de âmbito distrital representando 
todo o distrito e ser um evento ao qual todos os clubes do distrito 
tenham sido convidados a participar. 
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- Ao organizar um compromisso de orador oficial, recomenda-se que 
o público projetado seja de no mínimo 125 pessoas, antes de 
solicitar um orador autorizado. 

  
• Como solicitar um orador oficial? 

 
- Um distrito ou distrito múltiplo poderá apresentar um convite 

diretamente ao possível orador, ou a sede de LCI poderá ajudar 
estendendo o convite ao orador. 

- Mediante pedido, o Departamento de Viagens proporciona uma 
lista de oradores qualificados que estejam disponíveis para as 
datas do evento. 

- Quando o orador for selecionado, o Departamento de Viagens 
confirmará a aceitação do convite em até 60 dias de antecedência 
ao evento.  A confirmação é enviada ao indivíduo que iniciou o 
convite, ao orador e demais dirigentes executivos atuais ou 
passados ou ex-presidentes internacionais residentes no distrito 
múltiplo onde o evento será realizado.  

- A lista dos oradores com compromissos confirmados encontra-se 
disponível no Anuário Online, o qual está localizado do website de 
LCI na parte inferior da página inicial.  Para acessá-lo é 
necessário dispor de um número de identificação do usuário e 
senha, e o acesso está disponível a dirigentes de Distrito Múltiplo, 
Distrito, Divisão e Região através do processo normal de cadastro 
no website de LCI. 

- O Formulário de Requisição de Orador deve ser preenchido e 
encaminhado ao Departamento de Viagens com pelo menos 
sessenta (60) dias de antecedência ao evento.  O formulário pode 
ser submetido eletronicamente através do website do Lions: 

- http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/resources/speaker-
request-form.php 
 

• Quem se qualifica como orador? 
 

- Os oradores qualificados são o presidente internacional, ex-
presidentes imediatos, vice-presidentes internacionais, diretores 
internacionais e, com limitações, ex-presidentes e ex-diretores 
internacionais. A visita deve enquadra-se nos seu orçamento de 
quilometragem. 

- A sede de LCI pode proporcionar a lista de oradores elegíveis 
para eventos futuros. 

- Com exceção dos dirigentes executivos, os oradores devem ter 
sido eleitos e residir na área jurisdicional onde o convite foi feito.   
Eles poderão, entretanto, ser de fora do distrito único ou múltiplo. 
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- Exceções poderão ser feitas desde que aprovadas pelo presidente 
internacional e se estiverem dentro do orçamento de milhas do 
respectivo orador.  

- Os oradores dos Estados Unidos e Afiliados, Bermuda e Bahamas 
ou Canadá são autorizados a viajar em ambas as áreas 
jurisdicionais.  

 - Os oradores são aprovados conforme a seguinte ordem de 
precedência: 

  
a) Um dirigente executivo, diretor internacional ou, se nenhum 
estiver disponível, então,  
b) Um ex-presidente internacional ou ex-diretor internacional ou, 

se nenhum estiver disponível,   
c) Um ex-governador de distrito que resida no distrito único ou 
múltiplo onde acontecerá o evento.  
 

• Como convidar um dirigente executivo para ser orador em nosso evento?  
  

- O presidente internacional, ex-presidente imediato, primeiro e 
segundo vice-presidentes podem aceitar convites de qualquer 
parte do mundo.  

- Os pedidos de orador devem ser apresentados ao Departamento 
de Viagens na sede de LCI.  

- Um pedido pode ser submetido convidando qualquer dirigente, 
pessoa ou cargo. 

- LCI apresenta o convite ao dirigente executivo.  
- LCI o informará sobre a disponibilidade do convidado. 

 
• Quais são as responsabilidades financeiras do distrito (único, sub ou 

múltiplo)?  
 

- LCI cobre as despesas de viagem do orador oficial e um 
acompanhante adulto conforme o orçamento do respectivo orador.  

- O distrito anfitrião (único, sub ou múltiplo) é responsável por toda 
despesa local do orador e seu acompanhante adulto, inclusive 
hotel, refeições e transporte local.   

 
• Pode-se convidar um ex-presidente internacional para ser orador oficial de 

um evento? 
- Um ex-presidente internacional pode ser convidado para ser 

orador oficial se todos os diretores atuais na área jurisdicional 
estiverem comprometidos.   

- Os ex-presidentes internacionais são elegíveis para atuar como 
oradores em distritos múltiplos adjacentes, independentemente da 
disponibilidade de um diretor internacional em exercício.  
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- A visita deve estar dentro do orçamento de milhas.  
 

• Pode-se convidar um ex-diretor internacional para ser orador oficial de um 
evento? 

 
- Um ex-presidente internacional pode ser convidado para ser 

orador oficial se todos os diretores atuais na área jurisdicional 
estiverem comprometidos.  

- Os ex-diretores internacionais são elegíveis para atuar como 
oradores em distritos múltiplos adjacentes, independentemente da 
disponibilidade de um diretor internacional em exercício. 

- A visita deve estar dentro do orçamento de milhas.  
 
 

• O que precisamos saber sobre o orador convidado? 
 

- O orador é o convidado especial do seu evento e deve ser tratado 
de acordo com sua posição.  

- Você poderá se comunicar diretamente com o orador. Informe 
sobre a programação dos eventos e trajes sugeridos. Comunique 
qualquer mudança imediatamente.  É também recomendável 
enviar alguns exemplares do boletim distrital para que se 
familiarize com a área, antes da visita oficial.  

- Sugira os tópicos para o discurso, que sejam relevantes para a 
área. O orador poderá desejar discutir assuntos mais recentes de 
LCI.  Se estiver planejando um discurso de 10 minutos, informe o 
orador.  

- Forneça o nome e telefone celular da pessoa que irá receber o 
orador e o acompanhante adulto no aeroporto.  Peça ao orador 
para contatá-lo se algum imprevisto ou atraso ocorrer durante a 
viagem ou com alguma conexão no aeroporto. 

- Se o vôo for longo, não planeje passeios turísticos a caminho do 
hotel.  Recomendamos que levem o orador e acompanhante adulto 
diretamente ao hotel para que possam relaxar antes dos eventos 
ou entretenimentos programados.   

- Encarregue alguém para prestar assistência ao orador e seu 
acompanhante adulto pela duração do evento.  Faça planos para o 
orador participar em todos os eventos, não só para um ou dois 
para os quais o requisitou como orador.  

- Encarregue alguém para levar o orador e seu acompanhante 
adulto de volta ao aeroporto, quando o evento para qual o orador 
foi solicitado estiver encerrado.  

- Trate os seus convidados com consideração especial, como se 
amigos estivessem visitando sua casa pela primeira vez! 
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Eventos em Nível de Clube 
• Pode-se ter um orador oficial para evento de clube?  

- Os clubes podem solicitar um orador para o aniversário do clube, 
cerimônia de entrega da carta constitutiva ou evento similar. Se o 
orador elegível residir dentro de seu próprio distrito único ou múltiplo, 
a aprovação prévia de LCI não é requerida. 

- Se um orador não puder se comprometer entre outros oradores 
qualificados dentro do distrito único ou múltiplo, poderá ser requerido 
um orador de um distrito único ou múltiplo adjacente.   
            

O Departamento de Viagens de LCI pode proporcionar a lista de oradores elegíveis 
mediante solicitação.  LCI cobrirá os despesas de transporte do orador e seu 
acompanhante adulto. 

 

Caso tiver perguntas, contate: 
 

Departamento de Viagens 
Telefone: 630-468-6735 
Fax: 630-706-9084 
E-mail: travel@lionsclubs.org 


