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Capítulo VIII 

 

Convenção Internacional 
 

Convenção Internacional 
 

Este evento internacional é realizado anualmente no final de junho ou no início de 
julho. A participação em uma convenção internacional proporciona aos Leões sócios 
um sentido maior de apreciação sobre o impacto global de LCI, fortalecendo o 
compromisso de servir. Pontos a serem considerados para participar de uma 
convenção internacional: 
 

 Companheirismo: Conhecer novos Companheiros e compartilhar idéias. Fazer 
parcerias com outros Leões em projetos internacionais e trocar idéias e 
experiências culturais. 

 Votação: Ao participar de uma eleição os clubes têm uma voz na liderança 
internacional e votam em mudanças propostas ao Estatuto e Regulamentos 
Internacionais.  

 Treinamento e Seminários: Participar de workshops especiais para aprender 
novas estratégias de aumento de sócios e revitalização de clubes, 
funcionamento efetivo de distritos e distritos múltiplos, novas atividades de 
serviço, ferramentas efetivas de RP, melhores práticas de liderança 
comprovadas e muito mais. 

 Centro de Exposições da Convenção: Cada divisão da associação está 
representada dentro do centro, onde os Leões podem visitar os funcionários das 
equipes da sede e descobrir como eles podem ajuda-los a aproveitar ao máximo 
os benefícios da afiliação. Os Leões podem ficar conectados no Lounge de Mídia 
Social e Internet Café, se informarem sobre os projetos de serviços de destaque, 
programas e outros itens importantes. Os Leões podem visitar os expositores e 
ficar sabendo de novas ideias para atividades de angariação de recursos, 
compra de itens de licenciados oficiais e muito mais.  

 Fundação de Lions Clubs International (LCIF): Conhecer as iniciativas de 
LCIF e informar-se como a fundação pode ajudar o distrito em suas metas de 
serviços humanitários.  

 Divertimento: Planejar umas férias inesquecíveis por ocasião da convenção. .  
Estão disponíveis programas de excursões locais especiais para os Leões antes 
e depois da convenção, para que aproveitem ao máximo a experiência da 
convenção.  

 
Os conselhos de distritos múltiplos interessados em serem anfitriões de uma 
Convenção Internacional poderão contatar a Divisão de Convenção pelo e-mail 
convention@lionsclubs.org.  
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Informações sobre alojamento/inscrição 
 A inscrição na convenção é um requisito para participar das sessões ou eventos 

e para usar o serviço de ônibus de cortesia. 

 As delegações têm hotéis designados pela sede internacional. 

 LCI negocia descontos especiais junto a cada hotel, que são disponíveis 
exclusivamente a sócios Leões. 

 Os hotéis têm números suficientes de apartamentos para todas as delegações. 
Para cada reserva de hotel é necessário haver um adulto inscrito à convenção. 

 A designação de hotéis para as delegações é feita com um ano de 
antecedência. 

 Inscrição online pode ser feita através do website da associação. 

 O formulário oficial de reserva de hotel e inscrição à convenção se encontra na 

Revista LION, no website da associação (www.lionsclubs.org) ou pode ser 
solicitado da Divisão de Convenções da sede internacional. Email: 
registration@lionsclubs.org. 

 Os cupons de confirmação são enviados diretamente aos Leões inscritos.  

 Os quartos nos hotéis da delegação ficam reservados até a segunda sexta-feira 
de janeiro do ano da convenção (8 de janeiro de 2016). Após esta data, os 
quartos que não foram designados ficam disponíveis a outros Leões. 

 Reembolso da taxa de inscrição à convenção será feito se o pedido de 
cancelamento for recebido pela Divisão de Convenções até 2 de maio de 2016. 

 

Governadores de Distrito   

 Os governadores de distrito atuais devem enviar o formulário oficial de reserva 
de alojamento/inscrição, depósito do hotel e taxa de inscrição. As reservas de 
aposentos no hotel da respectiva delegação de distrito ou distrito múltiplo são 
mantidas até o prazo oficial estabelecido de 15 de janeiro. 

 

Governadores de Distrito Eleitos  

 Todos os documentos para a inscrição e viagem são publicados no website 
cerca de 6 meses antes do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos.  

 Os governadores de distrito eleitos são informados por email quando os 
documentos forem publicados. Estes documentos incluem o pacote de inscrição 
do GDE, contendo instruções específicas sobre o hotel, país, passagens aéreas 
e o procedimento de reserva. O procedimento varia de acordo com a localização 
geográfica.  

 LCI paga até US$ 500,00, caso se aplique, pela viagem de um acompanhante 
adulto do GDE ao Seminário de GDE e à Convenção Internacional. LCI não 
reembolsará a viagem de um acompanhante adulto se o distrito for em um 
distrito provisional ou distrito estabelecido (com menos de 35 clubes em status 
ativo ou 1.250 sócios em status ativo) por mais de dois anos. O GD poderá ser 
reembolsado de acordo com a norma atual se o distrito estabelecido se 
enquadrar aos requisitos de 35 clubes e 1.250 sócios; ou se o distrito estiver 
abaixo de 35 clubes ou 1.250 sócios, mas apresentar um aumento líquido de 
pelo menos um sócio. 
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 LCI inscreverá o GDE e um acompanhante adulto para o Seminário de GDE e 
Convenção Internacional. 

 Lions Clubs International automaticamente faz as reservas de hotel para os 
governadores de distrito eleitos.  

 

Outras informações sobre a convenção 
 

Eventos das Delegações 
Os locais dos eventos patrocinados pelas delegações (café da manhã, hospitalidade e 
recepção, reuniões políticas, etc.) devem ser reservados por intermédio da Divisão de 
Convenções, até 1º de março de 2016. Os salões são distribuídos às delegações 
solicitantes, de acordo com a ordem de recebimento e depois de reservado o espaço 
para as funções oficiais da convenção. Veja que apesar de não haver uma taxa de 
aluguel de sala, a delegação é responsável por serviço de buffet, equipamento 
audiovisual e/ou qualquer outra cobrança advinda do evento. 
 

Credenciais/Eleição 
Os formulários para delegados e suplentes estão disponíveis no website de LCI. 

 

 O dirigente do clube autorizado pode credenciar um delegado e um suplente a 
cada 25 sócios ou fração maior deste número. 

 Está disponível no website a tabela com o número de delgados e suplentes 
permitidos. 

 O formulário devidamente preenchido deve ser assinado pelo dirigente do clube 
devidamente autorizado e devolvido à sede internacional em Oak Brook até 2 de 
maio de 2016. 

 Os delegados e suplentes devem guardar uma via do formulário e apresentá-la 
no balcão de credenciais na convenção. 

 Os delegados de clube precisam estar inscritos na convenção. 

 No caso das credenciais não terem sido enviadas até 2 de maio de 2016, o 
formulário pode ser assinado na convenção pelo dirigente do clube, ou caso 
este não esteja presente, pelo governador de distrito, governador de distrito 
eleito ou segundo vice-governador de distrito. 

 Formulários de substituição de delegado estão disponíveis no website, sob 
solicitação ou no local durante a convenção. 

 

Votação 
Todo delegado credenciado e inscrito na convenção tem direito a votar nas eleições 
dos dirigentes e diretores internacionais e nas emendas propostas ao Estatuto e 
Regulamentos Internacionais. 

OBSERVAÇÃO: Para votar na terça-feira (dia 5) da semana da convenção, o Comitê 
de Credenciamento deverá todos os delegados até às 17:00 da segunda-feira (dia 4). 
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Desfile 
O regulamento oficial do desfile, formulários de inscrição e a ordem do desfile são 
enviados por email a cada distrito em janeiro do ano da respectiva convenção. Estas 
informações também podem ser obtidas no website de Lions Clubs International 

(www.lionsclubs.org) e no local da convenção. 
 
A participação no desfile é limitada aos distritos múltiplos, subdistritos ou distritos 
únicos.  Todos os participantes devem estar inscritos e usar o crachá oficial da 
convenção. 
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