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Lions Clubs International 
Propósitos 

 
ORGANIZAR, fundar e supervisionar clubes de serviço 
a serem chamados de Lions Clubes. 
 
COORDENAR as atividades e padronizar a 
administração de Lions clubes. 
 
CRIAR e fomentar um espírito de compreensão 
entre os povos da Terra. 
 
PROMOVER os princípios de bom governo e boa 
cidadania. 
 
PROMOVER um interesse ativo pelo bem-estar 
cívico, cultural, social e moral da comunidade. 
 
UNIR os clubes com laços de amizade, bom 
companheirismo e compreensão recíproca. 
 
OFERECER um fórum para discussão aberta de 
todas as questões de interesse público, excetuando-
se os assuntos de política partidária e religião 
sectária, os quais não devem ser discutidos pelos 
associados do clube. 
 
INCENTIVAR  as pessoas de mentalidade de 
serviço a servir suas comunidades sem recompensa 
financeira pessoal, estimular a eficiência e 
promover elevado padrão de ética no comércio, 
indústria, profissões, serviços públicos e na 
iniciativa privada. 

 

Lions Clubs International 
Declaração de Visão 

 
SER O LÍDER GLOBAL em serviços comunitários e  

 humanitários. 
 

Lions Clubs International 
Código de Ética 

 
DEMONSTRAR fé nos méritos da minha profissão, 
esforçando-me para conseguir honrosa reputação 
mercê da excelência dos meus serviços. 
 
LUTAR pelo êxito e pleitear toda remuneração ou 
lucro que, equitativa e justamente mereça, 
recusando, porém, aqueles que possam acarretar 
diminuição de minha dignidade, devido à vantagem 
injusta ou ação duvidosa. 
 
LEMBRAR que, para ser bem sucedido nos 
negócios ou empreendimentos, não é necessário 
destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e 
sincero comigo mesmo. 
 
SEMPRE que surgir uma dúvida a respeito da 
retidão ou da ética de minha posição ou ação em 
relação a outros, resolver essa dúvida em benefício 
dos outros. 
 
PRATICAR a amizade como um fim e não como 
um meio. SUSTENTAR que a verdadeira amizade não 
é o resultado de favores mutuamente prestados, dado 
que não requer retribuição, pois recebe benefícios com 
o mesmo espírito desinteressado com que os dá. 
 
TER sempre presente meus deveres de cidadão 
para com a minha localidade, meu Estado e meu 
País, sendo-lhes constantemente leal em 
pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes, 
desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus 
recursos. 
 
AJUDAR ao próximo, consolando o aflito, 
fortalecendo o fraco e socorrendo o necessitado.  
 
SER COMEDIDO na crítica e generoso no elogio; 
construir e não destruir. 

 
 

Lions Clubs International 
Declaração de Missão 

 
DAR PODER AOS VOLUNTÁRIOS para que possam servir suas comunidades, atender às necessidades 
humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions clubes. 
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INTRODUÇÃO   
 
Este manual contém informações importantes para orientá-lo em seu ano de mandato como presidente de 
conselho de distrito múltiplo. No papel de presidente de conselho, você terá a função importante e gratificante 
de coordenar o seu distrito múltiplo na sua missão de fomentar os propósitos de Lions Clubs International. Já 
que cada distrito múltiplo é diferente, como também cada presidente de conselho possui um estilo diferente de 
coordenação, este manual tem a intenção de oferecer sugestões e informações que poderão ser ajustadas às 
necessidades e condições locais. Contudo, é preciso enfatizar que você é o principal coordenador e facilitador 
do conselho de governadores. Você é o elo entre os governadores, e eles por sua vez, são responsáveis pelos 
seus próprios distritos.  
 

CONSELHO DE GOVERNADORES 
DE DISTRITO MÚLTIPLO  
 

Membros 
 
O conselho de governadores de distrito múltiplo oferece uma estrutura administrativa para fomentar os 
propósitos de Lions Clubs International no distrito múltiplo. Ele é composto por: 

• Todos os atuais governadores do distrito múltiplo  
• Um ex-governador ou atual governador de distrito que serve como presidente do conselho 

 
O conselho poderá incluir um ou mais ex-governadores de distrito imediatos; entretanto, o número total de ex-
governadores de distrito imediatos não deve ultrapassar a metade (1/2) do número de governadores de distrito. 
Cada um dos integrantes, inclusive o presidente de conselho, tem direito a um voto em todas as questões que 
exigirem decisão do conselho de governadores. 
 
Um conselho de distrito múltiplo poderá também incluir ex-presidentes e presidentes internacionais em 
exercício, vice-presidentes internacionais, ex-diretores e diretores internacionais em exercício da associação, na 
qualidade de consultores, mas sem direito a voto. 
 

Deveres 
 
De acordo com o Modelo de Estatutos e Regulamentos de Distrito Múltiplo, as atribuições do conselho de 
distrito múltiplo são: 

• Elaborar todos os contratos e aprovar todas as contas administrativas relativas à convenção do distrito 
múltiplo.  

• Designar um depositário para os fundos do distrito múltiplo.  
• Determinar a importância da fiança para o secretário-tesoureiro do conselho e aprovar a companhia que 

estará fornecendo tal fiança.  
• Receber os relatórios financeiros do secretário-tesoureiro do conselho semestralmente, ou mais 

frequentemente se necessário, e providenciar uma auditoria dos livros contábeis e da contabilidade em 
geral do secretário-tesoureiro do conselho.  

 
O conselho de governadores poderá ter atribuições adicionais que sejam pertinentes ao distrito múltiplo e que 
estejam estabelecidas nos respectivos estatutos do distrito múltiplo. 
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Dirigentes do distrito múltiplo 
 
Esses são os dirigentes do conselho de governadores: 

• Presidente de conselho (leia as páginas 4 a 8 deste manual para uma explicação sobre os 
deveres e responsabilidades deste cargo) 

• Vice–presidente de conselho (leia a página 9 para uma explicação sobre o cargo) 

• Secretário e tesoureiro, ou secretário-tesoureiro (leia a página 9 deste manual para uma 
explicação sobre os deveres e responsabilidades deste cargo) 

• Outros dirigentes conforme o conselho de governadores achar necessário 

 
Reuniões do conselho de governadores 
 
O conselho deverá realizar a sua primeira reunião ordinária dentro de 60 dias após os governadores de 
distrito terem oficialmente assumido o mandato. O presidente do conselho ou secretário, conforme 
decisão do presidente do conselho, deverá emitir uma convocação por escrito para cada reunião de 
conselho, especificando o horário e o local. O presidente do conselho decidirá o horário e o local da 
primeira reunião, e as datas das futuras reuniões serão determinadas pelo conselho.  As reuniões 
ordinárias e extraordinárias deste conselho poderão ser realizadas por meios de formatos alternativos 
de reuniões, tais como teleconferências e/ou web-conferências. 
 
A presença da maioria dos integrantes do conselho constituirá quórum em qualquer reunião de 
conselho.  
 
Todas as questões relacionadas à ordem e procedimentos parlamentares estão determinadas na 
publicação Robert's Rules of Order, Newly Revised, ou guia semelhante com regras padrão. 
 

Afastamento do Presidente de Conselho     
 
Os Estatutos Internacionais estabelecem que, a pedido da maioria do conselho de governadores, uma 
reunião especial para efeitos de afastamento do presidente do conselho pode ser convocada e o 
presidente do conselho pode ser removido do cargo por um voto afirmativo de 2/3 do número total do 
conselho de governadores. 
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PRESIDENTE DE CONSELHO 
 

Deveres 
 
Os Regulamentos Internacionais estipulam que o conselho de governadores deverá incluir um atual ou 
ex-governador de distrito que deverá servir como presidente de conselho. Qualquer atual ou ex-
governador de distrito poderá atuar como presidente do conselho, mas poderá exercer o cargo apenas 
durante a gestão de um ano, não podendo exercê-lo novamente. 
 
De acordo com os regulamentos internacionais e com o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito 
Múltiplo, o presidente de conselho do distrito múltiplo deve ser o facilitador administrativo do distrito 
múltiplo. Todas as ações estão sujeitas à autoridade, direção e supervisão do conselho de 
governadores de distrito múltiplo.   
 
Em cooperação com o conselho de governadores, o presidente do conselho deve:  
 

(a) Fomentar os propósitos desta associação; 

(b) Auxiliar na comunicação de informações sobre as normas, eventos e programas internacionais 

e distritais; 

(c) Documentar e disponibilizar os objetivos e planos de longo prazo para o distrito múltiplo, 

conforme estabelecidos pelo conselho de governadores;  

(d) Convocar reuniões e facilitar a discussão durante as reuniões do conselho;  

(e) Facilitar as operações da convenção do distrito múltiplo;  

(f) Apoiar os esforços iniciados pela Diretoria Internacional ou pelo conselho de governadores 

que se destinam a criar e fomentar a harmonia e a união entre os governadores de distrito; 

(g) Apresentar relatórios e desempenhar os deveres conforme forem estipulados no estatuto e 

regulamentos do distrito múltiplo; 

(h) Desempenhar outras funções administrativas conforme designação do conselho de 

governadores do distrito múltiplo; e 

(i) Facilitar, por ocasião do término do seu mandato, a apresentação imediata das contas, fundos e 

registros do distrito múltiplo ao seu sucessor no cargo. 
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Responsabilidades adicionais 
 
Treinamento de distrito múltiplo para governadores de distrito eleitos 

O presidente do conselho, como membro da Equipe de Liderança Global em nível de distrito múltiplo, 
é responsável por apoiar ativamente o treinamento local dos governadores de distrito eleitos. O 
treinamento deverá ser coordenado e conduzido pelo coordenador da GLT de distrito múltiplo.  Os 
distritos múltiplos, individual ou conjuntamente, deverão realizar as sessões anuais de treinamento.  
 
As sessões de treinamento de distritos múltiplos deverão ser realizadas assim que possível, após a 
seleção dos governadores de distrito eleitos. O treinamento deverá ser realizado em um local 
escolhido pelo distrito múltiplo, que deverá alocar fundos do seu orçamento para este fim.   
 

O distrito múltiplo terá como sua principal responsabilidade ensinar e explicar o conteúdo do Manual 
da Equipe do Governador de Distrito, como também, assuntos adicionais de interesse dos distritos e 
do distrito múltiplo.  A Divisão do Desenvolvimento de Liderança oferece a cada presidente de 
conselho e coordenador da GLT de distrito múltiplo explicações detalhadas sobre o processo de 
treinamento dos governadores de distrito eleitos, inclusive recomendações para o treinamento de 
distrito múltiplo e uma visão geral dos tópicos a serem abordados no treinamento de área da GLT, 
tarefas preliminares ao seminário e no Seminário de Governadores de Distrito Eleitos.  Os distritos 
múltiplos podem optar por incluir um treinamento das habilidades de liderança que corresponda às 
necessidades e particularidades locais, devendo ter o cuidado de não duplicarem os tópicos cobertos 
pelo seminário. 
 

Assuntos que constam do Manual da Equipe do Governador de Distrito e que devem ser discutidos:  
 

1. Equipe do Governador de Distrito 
2. Sede Internacional 
3. Administração de Distritos 
4. Comitês Distritais 
5. Operações de Clube 
6. Materiais para Clubes  
7. Tecnologia da Informação 
8. Convenção Internacional 
9. Finanças 
10. Desenvolvimento da Liderança 
11. Jurídico 
12. LCIF 
13. Extensão e Aumento de Associados 
14. Relações Públicas 
15. Atividades de Serviço 
16. Prêmios 
17. Planejamento da Sucessão 
18. O seu Conselho de Governadores 
19. Solicitações e Formulários para Relatórios 

 
Assuntos distritais e de distrito múltiplo que devem ser abordados: 
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   1. Cronograma anual dos eventos 
   2. Orçamento, quotas e angariação de fundos  
   3. Estatuto 
   4. Convenções  
   5. Conselho de governadores  
   6. História do distrito e do distrito múltiplo 
   7. Manutenção de registros  
   8. Projetos especiais  
   9. Impostos e seguro  
 10. Relatórios de Reuniões/Visitas a Clubes e Protocolo 
 11. Outros assuntos considerados como necessários pelos distritos múltiplos 
 
Se os seguintes tópicos sobre liderança não forem abordados no treinamento de área da GMT/GLT, 
ou durante o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos, eles podem ser incluídos no treinamento 
de distrito múltiplo: 
 
   1. Como projetar uma imagem positiva 
   2. Motivação e comprometimento 
   3. Estabelecimento de metas 
   4. Habilidades de comunicação 
   5. Recursos de LCI 
   6. Gerenciamento do stress 
   7. Gerenciamento do tempo 
  

Para mais informações sobre o treinamento de distrito múltiplo para governadores eleitos, favor entrar 
em contato com a Divisão do Desenvolvimento de Liderança na Sede Internacional, no número (630) 
571- 5466, ramal: 6935, ou pelo email leadership@lionsclubs.org. 

 
Convenção anual de distrito múltiplo 
O conselho é responsável por organizar a ordem dos negócios referentes à convenção de distrito 
múltiplo, que deverá ser realizada todos os anos antes da convenção internacional. O presidente do 
conselho preside a convenção de distrito múltiplo.  O Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito 
Múltiplo lida especificamente com os procedimentos para a convenção de distrito múltiplo e com os 
fundos da convenção. 
 
Uma convenção especial para os clubes do distrito múltiplo poderá ser convocada por dois terços do 
voto do conselho de governadores.  A convenção especial deverá ser concluída pelo menos quinze 
dias antes da convocação para a convenção internacional.   

 
Seleção dos Coordenadores/Membros da GMT/GLT    
Como membro da Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) e da Equipe de Liderança Global 
(GLT), o presidente do conselho consulta o conselho de governadores e os líderes de área da GMT e 
GLT para selecionar um coordenador da GMT de distrito múltiplo, um coordenador da GLT de 
distrito múltiplo, e membros adicionais da GMT e GLT de distrito múltiplo.  Tais coordenadores e 
membros adicionais servem um mandato de três anos, sujeito a uma análise anual. 



6 

 

Padrões de Ética e Conduta    
Nossa associação é voltada ao serviço e a maneira em que o serviço é oferecido é tão importante 
quanto o serviço em si. Nossos associados, Conselho de Governadores, Diretoria Internacional, 
Dirigentes Executivos, Dirigentes Administrativos, funcionários da Sede Internacional e nossas 
comunidades esperam uma conduta honesta e ética de cada diretor, todos os dias.  
 
Nenhum ato ou solicitação por parte dos Lions clubes e seus associados, dirigentes, diretoria ou 
funcionários da associação para os quais, ou da comunidade para a qual oferecemos serviços poderá 
justificar a violação desta diretriz. Uma conduta honesta e ética é definida pelos quatro valores 
básicos que servem como pedra fundamental dos nossos Padrões de Ética: 
 
Integridade – Lions Clubs International insiste em manter o mais alto padrão de integridade pessoal e 
profissional. Devemos fazer todo o possível para salvaguardar o patrimônio da associação. Devemos 
também cumprir todas as normas da associação e leis aplicáveis. 
 
Responsabilidade – Lions Clubs International espera que todos os Presidentes de Conselho honrem 
os seus compromissos conforme autorizados e realizados em nome da associação e assumam 
responsabilidade por todas as ações e seus resultados. Não haverá tolerância para violações de ética. 
 
Trabalho em equipe – Lions Clubs International visa manter um ambiente de prestação de serviço 
que estimula a inovação, criatividade e resultados positivos através do trabalho em equipe. Todos nós 
devemos praticar a liderança para treinarmos, inspirarmos e promovermos a participação total e o 
desenvolvimento individual dos Leões. Incentivamos uma comunicação e interação aberta e eficaz. 
 
Excelência – Lions Clubs International é dedicado ao tratamento justo, respeito mútuo, diversidade e 
confiabilidade. Devemos nos desafiar mutuamente para melhorarmos nossos serviços e processos, 
como também a nós mesmos. Juntos, devemos servir nossos associados e comunidades, fazendo com 
que a associação atinja as metas estabelecidas. 

 
Formulários e recursos 
 
Formulário para o Relatório de Dirigentes de Distrito Múltiplo 
Os presidentes de conselho recebem o Formulário para o Relatório de Dirigente de Distrito Múltiplo 
(DA-901), devendo enviar o relatório preenchido ao Departamento Ibero-Americano imediatamente 
após a convenção anual de distrito múltiplo ou reunião para nomear o presidente de conselho.  Os 
presidentes de conselho utilizarão este formulário para fornecer informações de contato e biográficas 
para si e seus acompanhantes, bem como informações de contato para o secretário e tesoureiro do 
conselho.  Um exemplar do formulário DA-901 está incluído ao final deste manual. 
 
Formulário para o relatório do assessor de distrito múltiplo 
O presidente de conselho também relata os nomes e endereços de cada presidente de comitê de 
distrito múltiplo por um site protegido por senha no website MyLCI ou completando e enviando o 
formulário Relatório de Assessor de Distrito Múltiplo (MC-10) ao Departamento Ibero-Americano.  
Os seguintes assessores de distrito múltiplo são oficialmente aprovados e recomendados, devendo 
estar incluídos no formulário: 
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• Convenções  

• Conscientização e Ação sobre o Diabetes  
• Preservação, Conscientização e Ação em prol da Audição 

• Tecnologia da Informação  

• Relações Internacionais  
• ALERTA do Lions  

• Serviços Leonísticos para Crianças  

• Protocolo  
• Relações Públicas e Informações Sobre o Lions  

• Preservação, Conscientização e Ação em prol da Visão  

• Juventude (Oportunidades Leonísticas para Jovens) 
 
Formulários separados serão fornecidos quando apropriado para Leo Clube (3 anos), Lions Quest (3 
anos), Assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis (três anos?), coordenadores de LCIF de 
DM (3 anos), coordenadores do Centenário de DM (3 anos), e para coordenadores da GMT e GLT (3 
anos). 
 
Website para envio de relatórios de dirigentes, associados e atividades de serviço 
Os presidentes de conselho e outros dirigentes de distrito múltiplo são incentivados a utilizar os 
recursos disponíveis no website do MyLCI para envio de relatórios de dirigentes, associados e 
atividades de serviços. 
 
Os presidentes de conselho perceberão que este website é de grande utilidade para analisar e atualizar 
dados sobre assessores e dirigentes de distrito, revisar e atualizar datas das convenções de distrito 
múltiplo, locais, etc., podendo ainda acessar relatórios e baixar dados sobre o quadro associativo, 
assessores, dirigentes e atividades de serviço em nível de distrito múltiplo. 
 
Em nível de distrito -   
Os presidentes de conselho poderão revisar informações sobre dirigentes e assessores de distrito, datas 
e locais das convenções, etc., acessar relatórios e baixar dados sobre o quadro associativo, dirigentes, 
assessores e atividades de serviço. 
 

Em nível de clube - 
Os presidentes de conselho poderão analisar as informações de dirigentes de clube, quadro 
associativo, bem como as informações pertinentes à reunião de clube.  Os presidentes de conselho 
podem acessar relatórios e baixar dados sobre o quadro associativo e atividades de serviço. 
 
Existem quatro características básicas no MyLCI, sendo que uma delas é a funcionalidade, que 
permite acesso a diferentes opções no menu, com base na função ou papel exercido na associação. 
Outra função é a ajuda sensível ao contexto, que fornece um acesso rápido às respostas referentes às 
perguntas na página de conteúdo específico onde se encontra o usuário. O MyLCI oferece duas 
funções de busca, as Quick Searches (buscas rápidas) que são predefinidas e referentes ao ano em 
curso, e as Advanced Searches (buscas avançadas) que podem ser usadas para visualizar dados de 
anos anteriores. Para os dirigentes de distrito e presidentes de conselho, o MyLCI oferece funções de 
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navegação onde as informações podem ser visualizadas em alto nível, podendo ainda ser filtradas, 
oferecendo mais detalhes. 
 
Para acessar o "MyLCI" clique no link no topo da página principal do site da associação.  Se você for 
um novo dirigente, deverá criar o seu próprio nome de usuário e senha, clicando em “Novo usuário? 
Clique aqui para se registrar agora” e siga as instruções na tela.  
 
Avaliação da Saúde dos Distritos 
A avaliação da saúde dos distritos é um relatório útil que é enviado todos os meses aos presidentes de 
conselho.  O relatório inclui dados estatísticos sobre cada subdistrito dentro do múltiplo, como:  
 

• Clubes: total, novos, cancelados, ganho líquido 
• Associados: total, acrescentados, baixados, aumento líquido 
• Média de associados por clube 
• Percentual de clubes que apresentam relatórios 
• Percentual de clubes com saldos devedores por mais de 90 dias 
• Número de Clubes em Status Quo  
• Dados sobre cancelamento 

 
Além da avaliação da saúde do distrito, os presidentes de conselho recebem cópias da avaliação da 
saúde mensal dos clubes, referente a cada distrito, que contém informações semelhantes para cada 
clube. 
 
Os presidentes de conselho são incentivados a analisar as informações de cada relatório já que elas 
servem de parâmetro para os distritos durante o ano. 

 
Continuando a sua participação como Líder Leão    
Quando a sua gestão como presidente de conselho chegar ao final, muito ainda poderá fazer em 
benefício do seu distrito múltiplo e da associação. O seu clube, distrito ou distrito múltiplo poderá 
convidá-lo para servir em uma capacidade que se enquadre ao seu nível de conhecimento e 
experiência. Seu tempo, esforços e entusiasmo serão sempre necessários para fomentar a causa do 
Leonismo. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS     
 

Vice-presidente de conselho  
A eleição/seleção do vice-presidente de conselho fica a critério do conselho de governadores do 
distrito múltiplo, a não ser indicado em contrário pelos regulamentos do distrito múltiplo.  Já que a 
função de vice-presidente de conselho é opcional, o cargo não é considerado oficial por LCI.  
 
Quando o cargo é implementado, o vice-presidente de conselho oferece assistência ao presidente de 
conselho no cumprimento de seus deveres, como também, representando o presidente de conselho 
quando este está ausente. 
 
 

Secretário-tesoureiro de conselho    

De acordo com os Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo, o secretário-tesoureiro do conselho fica 
sob a supervisão e direcionamento do conselho, devendo: 
 

(a)        Manter registros acurados das atas de todas as reuniões do conselho e, dentro de dez 
(10) dias após cada reunião, enviar cópias para todos os membros do conselho e à sede 
de Lions Clubs International 

 
(b)       Oferecer assistência ao conselho na realização dos negócios do distrito múltiplo e 

desempenhar outras funções conforme especificado ou implícito no estatuto e 
regulamentos, ou conforme lhe for designado periodicamente pelo conselho 

 
(c)        Receber e oferecer recibos apropriados referentes às quotas de associados exigidas, a 

serem pagas ao secretário-tesoureiro do conselho pelo secretário tesoureiro do gabinete 
do subdistrito, depositando os recursos em um banco ou bancos designados pelo 
conselho, e desembolsando os recursos sob a supervisão e controle do conselho, 
utilizando-se de cheques sacados conforme tais depósitos assinados por ele e 
endossado pelo presidente do conselho ou outro membro do conselho devidamente 
autorizado. 

 
(d)        Manter contabilidade acurada e registro das contas e atas de todas as reuniões do 

conselho e do distrito múltiplo, permitindo a inspeção desses documentos por qualquer 
membro do conselho ou qualquer clube do distrito múltiplo (ou qualquer agente 
devidamente autorizado a fazê-lo) dentro de um prazo razoável por um motivo justo  

 
(e)        Garantir a fiança pelo fiel desempenho dos seus deveres em uma soma tal e com as 

devidas garantias conforme determinado pelo conselho 
 
(f) Entregar as contas financeiras e/ou gerais, fundos e registros a seu sucessor no cargo, 

na conclusão do mandato 
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Equipe Global de Aumento de Associados e Equipe de 
Liderança Global  
 
Visão Geral 
A Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) oferece uma estrutura global para o aumento de 
associados, de forma contínua, focada e integrada.  
 
A Equipe de Liderança Global (GLT) oferece um foco definido em desenvolvimento da liderança, o 
qual é fundamental para a futura vitalidade da nossa associação. A GLT se concentra nos esforços que 
visam identificar e cultivar líderes eficazes através de iniciativas de treinamento e desenvolvimento da 
liderança, ao mesmo tempo em que oferece as informações, orientação e motivação necessárias 
 
Os membros da GMT e da GLT trabalham juntos para identificar, desenvolver e estimular 
oportunidades para líderes atuais e futuros do Lions, e para gerar aumento de associados por meio de 
serviços e comprometimento. 
 
Estrutura 
As duas estruturas estão conectadas e coordenadas em nível internacional por um Conselho 
Executivo.  O Conselho Executivo da GMT/GLT é liderado pelo Presidente Internacional de LCI, 
com a supervisão e orientação do Primeiro e Segundo Vice-Presidentes Internacionais, oferecendo 
orientação a GMT e GLT, respectivamente.   
 
Tanto a GMT como a GLT recebem também o apoio de um Coordenador Internacional e de um 
Comitê de Operações Conjuntas, composto pelos presidentes do Comitê de Aumento de Aumento do 
Quadro Associativo, Comitê do Desenvolvimento de Liderança e Comitê de Serviços a Distritos e 
Clubes da Diretoria Internacional, assim como dos respectivos líderes de área jurisdicional. 
 
Ambas as equipes são formadas por líderes Leões incumbidos de servir em áreas jurisdicionais ou 
regionais específicas. Os membros da equipe são indicados para um mandato de três anos para que se 
possa ter uma análise apropriada das necessidades da área, assim como uma implementação e 
desenvolvimento adequado dos programas. Todos os membros estarão sujeitos a avaliações anuais e 
confirmação da indicação ou remoção de acordo com o seu desempenho.   
 

• Líderes de Área Jurisdicional:  Até 11 Líderes de Área Jurisdicional por equipe, incluindo 
um para o continente africano, até dois para os EUA e até três para o OSEAL, dado o tamanho 
e as necessidades singulares destas áreas.  A GLT e a GMT possuem o mesmo número de 
líderes responsáveis pelos mesmos territórios, o que permitirá que trabalhem em conjunto e 
coordenadamente para obterem melhores resultados.  Em certas áreas é possível que um Leão 
qualificado sirva tanto como representante da GLT como da GMT.  Os Líderes de Área são 
nomeados pelo Presidente Internacional em consulta com o Primeiro e Segundo Vice-
Presidentes e os Líderes de Área. 

 
• Líderes de Área:  Cerca de 36 Líderes de Área para cada equipe, tanto da GMT como da GLT 

tendo o mesmo número de líderes de área indicados para a mesma estrutura territorial dos seus 
companheiros líderes da outra equipe.  Em certas áreas é possível que um Leão qualificado 
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sirva tanto como representante da GLT como da GMT. É possível que sejam adicionados 
Conselheiros de Área para apoiar os esforços de liderança em regiões geográficas remotas ou 
singulares.  Os Líderes de Área representando tanto a GLT como a GMT interagem 
constantemente para resolver as necessidades da área de forma mais eficaz.  Os Líderes de 
Área são nomeados pelo Presidente Internacional em consulta com o Primeiro e Segundo 
Vice-Presidentes e os Líderes de Área.   

 
• Distrito Múltiplo:  Cada distrito múltiplo tem uma GMT e GLT, compostas pelo 

Coordenador de Distrito Múltiplo, o Presidente de Conselho e outros Leões ligados ao 
desenvolvimento de aumento de associados e de liderança (máximo 3 em cada equipe).  Os 
coordenadores de DM da GMT e da GLT e outros integrantes da equipe são indicados pelo 
Conselho de Governadores, em consulta com o Líder de Área da GMT e da GLT e o 
Presidente de Conselho. Nos distritos múltiplos designados para áreas da GMT/GLT 
compostas por menos que 2 distritos múltiplos não existe um coordenador da GMT ou da GLT 
de distrito múltiplo.  Neste caso, os respectivos líderes de área da GLT ou conselheiros 
especiais de área estarão cumprindo as devidas responsabilidades em nível de distrito múltiplo.   

 
• Distrito :  Todos os distritos têm tanto uma GMT como uma GLT.  A GMT de distrito é 

liderada por um coordenador de distrito e a equipe do governador de distrito, sendo composta 
por duas equipes com enfoques específicos: Equipe de Aumento de Associados e Crescimento 
do clube e a Equipe de Sucesso do Clube.  A GLT-D é composta por um Coordenador 
Distrital e a Equipe do Governador de Distrito, com o Segundo Vice-Governador de Distrito 
servindo como um contato da Equipe do DG.  Caso haja necessidade, pode-se adicionar outros 
Leões qualificados.  Os Coordenadores Distritais da GMT e da GLT e outros membros da 
equipe são indicados pelo Governador de Distrito, em consulta com os Líderes de Área, 
Coordenadores de Distrito Múltiplo (quando for o caso) e Primeiro e Segundo Vice-
Governadores de Distrito.  

 
Veja informações detalhadas sobre ambas as equipes no website de Lions Clubs International, 
www.lionsclubs.org.   
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Organização da Sede Internacional    
 
A Sede Internacional é organizada em vários grupos que apoiam objetivos semelhantes e têm uma 
relação natural de trabalho colaborativo.  A seguinte descrição de cada divisão da sede internacional 
pode ajudar os clubes e associados a contatarem a divisão encarregada de cada assunto. O número da 
central telefônica da sede internacional é (630) 571-5466. 
 
 
DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE INTERNACIONAL 
 
Administrador Executivo  
O Administrador Executivo de Lions Clubs International supervisiona a administração e 
funcionamento da Sede Internacional. A sua principal função é implementar as normas e 
procedimentos da associação que dão sustentabilidade à visão e aos propósitos da associação e da 
fundação através do corpo de funcionários. 
  
O Administrador Executivo: 
  

• Dirige e supervisiona as atividades dos grupos e funcionários da Sede Internacional  
• Colabora estreitamente com o presidente internacional, comitê executivo, diretoria 

internacional e com o conselho diretor de LCIF, certificando-se de que as atividades e 
expansão mundial do Leonismo se enquadram ao espírito e normas da associação.  

 
 
Secretário  
O secretário implementa e gerencia os programas de governança cooperativa para a associação, 
prepara e distribui as atas oficiais das reuniões da Diretoria Internacional e resumos das reuniões do 
Comitê Executivo. 
  
Tesoureiro  
Cabe à tesouraria da associação a tarefa de zelar, administrar e aplicar os fundos e outros recursos da 
entidade, segundo normas fixadas pela diretoria internacional, devendo ainda preparar os orçamentos 
e fazer a auditoria dos relatórios de despesas dos dirigentes e diretores internacionais. A tesouraria 
deve ainda preparar os orçamentos e fazer a auditoria dos relatórios de despesas dos dirigentes e 
diretores internacionais.  
 
Administradora Executiva de LCIF  
A administradora executiva da Fundação de Lions Clubs International é responsável pela 
administração da fundação, que é uma entidade legal separada, com o status de isenção fiscal de 
instituição de caridade. A administradora executiva de LCIF trabalha com o Presidente do Conselho 
de LCIF e Conselho de Curadores visando implementar a missão da fundação de apoiar os esforços 
dos Lions clubes em âmbito global, ao servirem suas comunidades locais e a comunidade mundial na 
realização de projetos essenciais de serviço humanitário.  
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GRUPOS DA SEDE INTERNACIONAL 
 
GRUPO DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES E DE DESENVOLVIMENTO DA 
LIDERANÇA  
 
Administração de Distritos e Clubes 
Email: districtadministration@lionsclubs.org  
 
Oferecer assistência na administração de clubes e distritos do mundo inteiro. Proporciona serviços de 
traduções nos idiomas oficiais da associação. Processa os Prêmios de Excelência de Clube e da 
Equipe do Governador de Distrito e ajuda no desenvolvimento dos clubes, fornecendo-lhes o 
Programa do Leão Orientador e Prêmios de Reestruturação de Clube. O Departamento Ibero-
Americano é um recurso importante de comunicação para os governadores de distrito. 
  
Desenvolvimento de Liderança  
Email: leadership@lionsclubs.org  
 
Desenvolve, implementa e avalia programas de liderança, seminários e conferências  nos níveis de 
clube, distrito, distrito múltiplo e internacional. Oferece oportunidades de aprendizado online (Centro 
de Recursos de Liderança: http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-
development/index.php) bem como ferramentas de currículo e recursos para uso local. Apoia e 
colabora com a Equipe de Liderança Global (GLT) para identificar e satisfazer as necessidades de 
treinamento e desenvolvimento dos Leões em todo o mundo. 
  
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL 
Email: globaldevelopment@lionsclubs.org 
 
Atividades de Serviço 
Email: programs@lionsclubs.org  
Apoia Leões e Leos na implementação de projetos de serviço significativos e atividades através da 
oferecimento de recursos para o planejamento de projetos. As atuais categorias de serviços incluem 
crianças, juventude, saúde, meio ambiente e relações internacionais, bem como iniciativas especiais, 
como o Desafio de Serviços do Centenário e o Programa de Atividade de Leitura. A divisão também 
recolhe dados sobre atividades de Leões e Leos através do Relatório de Atividades de Serviço. Estes 
dados ajudam a associação a demonstrar como os atos locais de Leões e Leos estão proporcionando 
uma contribuição positiva às prioridades globais de desenvolvimento. A Divisão de Atividades de 
Serviço é composta pelo Departamento de Programas e Iniciativas de Serviços e Departamento do 
Programa de Leo Clubes. 
 
Marketing e Aumento de Associados 
 
Quadro Associativo 
Email: membershipdev@lionsclubs.org  
Dirige e inicia os esforços dos associados e comitês dos associados no estabelecimento de padrões 
para o quadro associativo e programas que convidem novos associados para a associação.  
Supervisiona a GMT e funções de Operações. 
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Assuntos Públicos 
Email: pr@lionsclubs.org  
Dirige todas as atividades de assuntos públicos, incluindo gerenciamento de relações públicas e 
relações com a mídia.  Gerencia todas as produções de audiovisuais e eventos, incluindo liderança e 
opiniões criativas sobre eventos de vulto e programas, tais como o Centenário, Dia do Lions junto à 
ONU, etc. 
 
 
Marketing 
Email: marketing@lionsclubs.org  
Dirige, desenvolve e implementa estratégias de marketing em apoio aos programas-chave da 
associação, inclusive iniciativas de aumento de associados e novos clubes, bem como atividades de 
serviço, além do marketing de todos os programas de reconhecimento e outros principais programas 
de Lions.  Supervisiona as funções do departamento de gráfica. 
 
Comunicação 
Email: communications@lionsclubs.org  
Dirige todas as comunicações internas e externas, propaganda, gestão da marca e mensagens 
corporativas.  Isto inclui todas as comunicações online e a Revista LION. 
 
GRUPO DE TESOURARIA, FINANCEIRO E OPERAÇÕES DE NEGÓCIOS 
 
Finanças  
Email: finance@lionsclubs.org  
 
Esta divisão é responsável pela administração dos recursos da associação (pessoal e finanças). Ela 
implementa as normas financeiras da associação, incluindo operações bancárias, transferências de 
fundos, assuntos contábeis em geral, contabilidade de custos e investimentos. Oferece diversos 
serviços financeiros aos associados. 
 
  
Tecnologia da Informação  
Email: informationtechnology@lionsclubs.org  
 
Fornece serviços de tecnologia que incluem infraestrutura tecnológica, sistemas financeiros e para 
associados, um sistema de inteligência de negócios para relatórios, sites de serviços para associados, 
incluindo o MyLCI, sistemas de comunicação, sistema de gerenciamento de documentos de clubes e 
de dirigentes, e apoio à convenção internacional e distrital, além de suporte técnico para funcionários 
e associados. www.lionsclubs.org.  
 
 
Materiais para Clubes e Distribuição  
Email: clubsupplies@lionsclubs.org  
 
Responsável pelo estoque, marketing e distribuição de materiais de clubes para todo o mundo 
Leonístico. Gerencia os programas de licenciamento para todo o mundo. Coordena assistência aos 



15 

 

outros departamentos que buscam estoque, promoção, cobrança, distribuição e envio de materiais para 
Lions clubes no mundo inteiro.  
 
 
OUTROS GRUPOS DA SEDE INTERNACIONAL 
 
Convenções  
Email: convention@lionsclubs.org  
 
Organiza e coordena a logística e as principais atividades relacionadas à convenção internacional, 
seminário de GDEs e reuniões da diretoria internacional.  
 
Jurídico  
Email: legal@lionsclubs.org  
 
Responsável por manter os registros de marca comercial em nível mundial, programa de seguro global 
e gerenciamento de risco e litígio. Oferece orientação aos Leões sobre o estatuto, regulamentos e 
normas da diretoria da associação, inclusive sobre eleições distritais, informações sobre o endosso do 
diretor internacional, resoluções de disputas e queixas estatuárias. 
 
 
FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL  
Website: www.lcif.org Email: lcif@lionsclubs.org  
 
Responsável pela administração da fundação, incluindo a promoção, captação de recursos, 
administração de investimentos, execução de subsídios, servindo como elemento de ligação entre os 
membros do conselho de curadores de LCIF e a diretoria internacional. A Fundação também gerencia 
os subsídios de emergência, o programa SightFirst, o programa Lions-Quest e outros programas de 
subsídios humanitários, além de processar doações e oferecer reconhecimento. 
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FORMULÁRIO PARA O RELATÓRIO DO ASSESSOR DE DISTRITO  MÚLTIPLO  
 

Ano Fiscal     Distrito Múltiplo   
 
Os assessores de distrito múltiplo listados aqui são designados pela Diretoria Internacional. Por favor, não altere 
os cargos. Este formulário pode ser preenchido e enviado: 1) por correio ou fax 630-706-9273, 2) 
eletronicamente através do MyLCI no website da associação, 3) pelo e-mail: iberoamerican@lionsclubs.org. 
Para preencher o formulário como PDF clique aqui. 
 
Se um assessor desejar receber correspondência em outro endereço que não seja o seu endereço 
residencial, pedimos que forneça um endereço na linha de endereço para correspondência. Envie este 
formulário preenchido até 31 de julho. 
 
Os assessores de distrito múltiplo abaixo servem por um período de um ano embora possam ser nomeados 
novamente para ocupar o cargo. Alguns assessores são nomeados por três anos.  Formulários separados serão 
fornecidos quando apropriado para Leo Clube (3 anos), Lions Quest (3 anos), Assessores de Acampamentos e 
Intercâmbios Juvenis e para coordenadores da GMT e GLT (3 anos). 
 
CONVENÇÕES 
 
                
Nome do clube                                           Número do clube                                      Número do associado 

                
Nome                                                         Inicial do meio                          Sobrenome 

Endereço residencial           ____________ 
 
                
Cidade                                                          Estado/País                                                   CEP  

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                           Estado/País                                                   CEP 

Telefone comercial  ___________________________        Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                
 
CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÃO SOBRE O DIABETES  
 
                
Nome do clube                                       Número do clube                               Número do associado 

                
Nome                                                         Inicial do meio           Sobrenome 
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Endereço residencial            ___ 
 
                
Cidade                                                                 Estado/País                                          CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                                Estado/País                                            CEP 

Telefone comercial   __________________________       Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                

 
CONSERVAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÃO EM PROL DA AUDI ÇÃO 
 
                
Nome do clube                                         Número do clube                                 Número do associado 

                
Nome                                                         Inicial do meio                Sobrenome 

Endereço residencial              
 
                
Cidade                                                            Estado/País                                              CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                              Estado/País                                             CEP 

Telefone comercial   __________________________       Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                
 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
                
Nome do clube                                           Número do clube                                  Número do associado 

                
Nome                                                            Inicial do meio                      Sobrenome 

Endereço residencial              
 
                
Cidade                                                           Estado/País                                                 CEP 
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Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                                      Estado/País                                                            CEP 

Telefone comercial  ________________________           Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                
 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
                
Nome do clube                                            Número do clube                                                Número do associado 

                
Nome                                                             Inicial do meio                                     Sobrenome 

Endereço residencial            ____ 
 
                
Cidade                                                              Estado/País                                                                     CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                              Estado/País                                                                     CEP 

Telefone comercial _________________________           Telefone celular        

Telefone residencial            ______ 

Fax                

Email                
 
ALERTA DO LIONS 
 
                
Nome do clube                                          Número do clube                                            Número do associado 

                
Nome                                                         Inicial do meio           Sobrenome 

Endereço residencial              
 
                
Cidade                                                            Estado/País                                                                     CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                               Estado/País                                                                    CEP 
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Telefone comercial   _________________________        Telefone celular        

Telefone residencial            ____ 

Fax                

Email                
 

LIONS SERVICES FOR CHILDREN 
 
                
Nome do clube                                               Número do clube                                     Número do associado 

                
Nome                                                             Inicial do meio                          Sobrenome 

Endereço residencial              
 
                
Cidade                                                             Estado/País                                                      CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                              Estado/País                                                        CEP 

Telefone comercial   ________________________           Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                
 
PROTOCOLO 
 
                
Nome do clube                                            Número do clube                                          Número do associado 

                
Nome                                                          Inicial do meio                           Sobrenome 

Endereço residencial              
 
                
Cidade                                                             Estado/País                                                                  CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                              Estado/País                                                                   CEP 

Telefone comercial  _______________________              Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                
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RELAÇÕES PÚBLICAS E INFORMAÇÕES SOBRE O LIONS 
 
                
Nome do clube                                                 Número do clube                                    Número do associado 

                
Nome                                                               Inicial do meio                          Sobrenome 

Endereço residencial              
 
                
Cidade                                                                 Estado/País                                                         CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                                   Estado/País                                                       CEP 

Telefone comercial  __________________________        Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                

 
CONSERVAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÃO EM PROL DA VISÃ O 
 
                
Nome do clube                                                Número do clube                                   Número do associado 

                
Nome                                                                 Inicial do meio                                    Sobrenome 

Endereço residencial              
 
                
Cidade                                                                   Estado/País                                                         CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                                   Estado/País                                                           CEP 

Telefone comercial __________________________         Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                
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JUVENTUDE (OPORTUNIDADES LEONÍSTICAS PARA JOVENS) 
 
                
Nome do clube                                           Número do clube                                               Número do associado 

                
Nome                                                         Inicial do meio                                 Sobrenome 

Endereço residencial              
 
                
Cidade                                                         Estado/País                                                          CEP 

Endereço para correspondência            
 
                
Cidade                                                        Estado/País                                                              CEP 

Telefone comercial __________________________          Telefone celular        

Telefone residencial              

Fax                

Email                

 
 

Assinatura do Presidente de Conselho       Data:    
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FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE DIRIGENTES DE DISTRITO MÚLTIPLO  

E IINFORMAÇÕES BIOGRÁFICAS DO PRESIDENTE DE CONSELHO 

Ano Leonístico 20______ - 20______    Distrito Múltiplo    
A ser entregue imediatamente após a convenção anual de distrito múltiplo ou reunião para nomear o presidente de conselho  

 

 

DATILOGRAFAR OU ESCREVER EM LETRA DE FORMA 
 

Presidente de Conselho 

Nome:                    
               Nome                                          Inicial do Meio        Sobrenome 
        

No. de Associado:       Email:          

No. do clube:        Nome do clube        

Endereço Res.:              

              
Cidade                                         Estado/País                          Cep 

Endereço cobrança:             

              
Cidade                                        Estado/País                          Cep 

Telefone: (Com.)        (Res.)        

Celular                     Fax:      
 
Inf. Crachá Presidente Conselho 
 

 
Nome 

 

Sobrenome 

 

Caso você queira o seu crachá de presidente de conselho ou o 

crachá do acompanhante feito de forma diferente das 

informações acima, ou se você quiser mais unidades, contate 

o Dept. de Materiais para Clubes clubsupplies@lionsclubs.org 

para fazer a compra. 

 

Reservamos o direito de abreviar nomes em razão de 

limitação de espaço. 

 
Inf. Crachá Presidente Conselho 
 

 
Nome 

 

Sobrenome 

 

Designação Acompanhante, selecione UMA opção: 
 Cônjuge do  Parceiro do 
 Acompanhante do  Parceiro em serviço do  
 Marido da  Filho do 
 Esposa do  Filha do 

 
 

 

Listagem no Vital e Anuário    
 

Você gostaria que o nome do seu acompanhante  

constasse junto ao seu no Vital ou no Anuário? 

  Sim 

  Não 

 
Envie para: 

Lions Clubs International 
Departamento Íbero-Americano 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842, EUA 
Email: iberoamerican@lionsclubs.org.    
Fax:  630-706-9273 
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Vice-Presidente de Conselho 
Nome:                    
               Nome                                                                                        Inicial do meio                                         Sobrenome  
        

Número de associado:       Email:          

Número do clube:        Nome do clube:       

Endereço residencial:             

              
Cidade                                                                                        Estado/País                                                                                        CEP 

Endereço para cobrança:           ______ 

              
Cidade                                                                                         Estado/País                                                                                        CEP 

Telefone: (Comer.)        (Res.)        

Celular: _________________________                            Fax:        
 
Secretário de Conselho 

Nome:                    
               Nome                                                                             Inicial do meio                                       Sobrenome 
        

Número de associado:       Email:          

Número do clube:        Nome do clube:       

Endereço residencial:             

              
Cidade                                                                                                                    Estado/País                                                                      CEP 

Endereço para cobrança:            

              
Cidade                                                                                                                  Estado/País                                                                         CEP 

Telefone: (Comer.)        (Res.)        

Celular  __________________________________     Fax:        
 
Tesoureiro de Conselho 

Nome:  ______________________________________________________________________________ 
               Nome                                                                                            Inicial do meio                                    Sobrenome    
        

Número de associado:  ____________________  Email:  __________________________________________ 

Número do clube:  ___________________________     Nome do clube: ______________________________ 

Endereço residencial: ______________________________________________________________________ 

            _____________ 
Cidade                                                                                                                 Estado/País                                                                                      CEP 
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Endereço para cobrança:  _______________________________________________________________ 

              
Cidade                                                                                             Estado/País                                                                                              CEP 

Telefone: (Com.)______________________________(Res.)____________________________________   

Celular   __________________________________   Fax: ____________________________________  

 

Envie para: 

Lions Clubs International 
Departamento Ibero Americano 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842, EUA 
Email: iberoamerican@lionsclubs.org 
Fax:  630-706-9273 

 
Assinatura:  ___________________________________________       Data: ____________________ 
                                            Presidente de Conselho  

 
 
 
 

DA-901 
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O seu Conselho de Governadores 
 
O Conselho de Governadores é o corpo que governa o distrito múltiplo, conforme definição abaixo, oferece 
apoio administrativo ao distrito múltiplo e está sujeito à Diretoria Internacional, bem como às Normas da 
Diretoria.    
 
Conforme se observa no Estatuto e Regulamentos Internacionais, Artigo VIII, Organização Distrital: Define-se 
Conselho de Governadores da seguinte forma:   
 
CONSELHO DE GOVERNADORES 
 
Os governadores de distrito, com exceção dos aqui indicados, constituirão um Conselho de Governadores em 
cada distrito múltiplo. O Conselho de Governadores também incluirá um atual ou ex-governador de distrito que 
servirá como presidente de conselho e, de acordo com o estatuto e regulamentos do distrito múltiplo, poderá 
incluir um ou mais ex-governadores de distrito imediatos, desde que o número total de ex-governadores de 
distrito, incluindo o presidente de conselho, não seja superior à metade (1/2) do número de governadores de 
distrito. Cada um dos integrantes do Conselho de Governadores, inclusive o presidente de conselho, tem direito 
a um (1) voto em todas as questões que exigirem decisão do conselho de governadores. Um Conselho de 
Governadores poderá também incluir ex-presidentes e presidentes internacionais em exercício, vice-presidentes 
internacionais, ex-diretores e atuais diretores internacionais da associação, na qualidade de consultores, mas 
sem direito a voto. O presidente de conselho, escolhido ou eleito conforme estabelecido no estatuto e 
regulamentos do respectivo distrito múltiplo deverá ser um atual ou ex-governador de distrito no momento em 
que assumir o cargo. O presidente do conselho deverá servir por um mandato de apenas um ano, não podendo 
servir novamente nesta capacidade. 
 
PODERES DO CONSELHO DE GOVERNADORES DE DISTRITO MÚLTIPLO    
 
Sujeito às cláusulas do Estatuto e Regulamentos e às Normas da Diretoria Internacional, cada Conselho de 
Governadores deverá supervisionar a administração de todos os assuntos do distrito múltiplo, devendo escolher 
seus dirigentes, realizar reuniões, administrar seus fundos, autorizando gastos e exercendo outros poderes 
administrativos conforme previsto no estatuto do respectivo distrito múltiplo.   
 
Responsabilidades do Conselho de Governadores conforme se observa no Artigo VI do Estatuto e 
Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo:  
 

(a) Ter jurisdição e controle sobre todos os dirigentes e agentes, quando agir como tal, sobre o conselho de 
governadores e todos os comitês do distrito múltiplo e sobre a convenção do distrito múltiplo;  

 
(b) Exercer gerenciamento e controle sobre a propriedade, negócios e fundos pertencentes ao distrito múltiplo;  

 
(c) Jurisdição, controle e supervisão sobre todas as fases da convenção do distrito múltiplo e todas as demais reuniões 

do distrito múltiplo;  
 

(d) Jurisdição original, quando autorizado pelas normas da diretoria internacional e de acordo com as regras de 
procedimentos estabelecidas pela diretoria, ao ouvir e tomar decisão sobre qualquer queixa de natureza estatutária 
levantada por qualquer subdistrito ou distritos, qualquer Lions clube ou qualquer associado de um Lions clube no 
distrito múltiplo. Todas essas responsabilidades do conselho estarão sujeitas a exame e decisão de dita Diretoria 
Internacional;  

 
(e) Ter controle e gerência sobre todos os assuntos orçamentários, comitês e convenção do distrito múltiplo. 

Nenhuma obrigação financeira poderá ser aprovada ou feita que venha a causar um orçamento desequilibrado ou 
déficit em qualquer ano fiscal.  
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Responsabilidades adicionais do Conselho de Governadores conforme se observa no Artigo III do Regulamento 
Padrão de Distrito Múltiplo: 
 
O Conselho de Governadores deverá:  
 

(a) Elaborar todos os contratos e aprovar todas as contas administrativas relativas à convenção do distrito múltiplo.  
 

(b) Designar um depositário para os fundos do distrito múltiplo.  
 

(c) Determinar a importância da fiança para o secretário-tesoureiro do conselho e aprovar a companhia que estará 
fornecendo tal fiança.  

 
(d) Receber os relatórios financeiros do secretário-tesoureiro do conselho semestralmente, ou mais frequentemente se 

necessário, e providenciar uma auditoria dos livros contábeis e da contabilidade em geral do secretário-tesoureiro 
do conselho.  

 
DIRIGENTES DO CONSELHO  
 
O Estatuto e Regulamentos de Distrito Múltiplo deve especificar os dirigentes do conselho, que geralmente são o 
presidente, vice-presidente, o secretário e tesoureiro e outros dirigentes conforme o conselho de governadores considerar 
necessário. Geralmente, estes dirigentes são eleitos anualmente pelo conselho dos governadores. Contudo, em alguns 
casos, o presidente de conselho é eleito por delegados durante a convenção de distrito múltiplo.   
 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISTRITO MÚLTIPLO 
 
Requer-se que o presidente de conselho selecionado seja um atual ou ex-governador de distrito ao tomar posse e se 
recomenda que o conselho escolha um indivíduo que tenha servido recentemente como governador de distrito.  
 
A menos que o estatuto e regulamentos do distrito múltiplo estabeleça um procedimento diferente, deve-se selecionar o 
presidente de conselho durante uma reunião de governadores de distritos do distrito múltiplo que estejam no cargo durante 
o mandato do presidente de conselho. Esta reunião deve acontecer depois da convenção anual do distrito múltiplo, mas 
não mais do que 30 dias após o encerramento da Convenção Internacional.  
 
O seguinte se encontra no Artigo III dos Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo:  
 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISTRITO MÚLTIPLO.  O presidente de conselho de distrito 
múltiplo deverá ser o facilitador do distrito múltiplo. Todas as ações estão sujeitas à autoridade, direção e 
supervisão do conselho de governadores de distrito múltiplo.  
 
Em cooperação com o conselho de governadores, o presidente do conselho deve: 
 
(a) Fomentar os propósitos desta associação; 
 
(b) Auxiliar na comunicação de informações sobre as normas, eventos e programas internacionais e distritais; 

 
(c) Documentar e disponibilizar os objetivos e planos de longo prazo para o distrito múltiplo, conforme 

estabelecidos pelo conselho de governadores; 
 

(d) Convocar reuniões e facilitar a discussão durante as reuniões do conselho; 
 

(e) Facilitar as operações da convenção do distrito múltiplo; 
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(f) Apoiar os esforços iniciados pela Diretoria Internacional ou pelo conselho de governadores que se destinam 

a criar e fomentar a harmonia e a união entre os governadores de distrito; 
 

(g) Apresentar relatórios e desempenhar os deveres conforme forem estipulados no estatuto e regulamentos do 
distrito múltiplo; 
 

(h) Desempenhar outras funções administrativas conforme designação do conselho de governadores do distrito 
múltiplo; e 
 

(i) Facilitar, por ocasião do término do seu mandato, a apresentação imediata das contas, fundos e registros do 
distrito múltiplo ao seu sucessor no cargo. 

 
SECRETÁRIO-TESOUREIRO DO CONSELHO DE DISTRITO MÚLTI PLO Sob a supervisão e 
direcionamento do Conselho de Governadores, o secretário-tesoureiro de conselho deverá:  
 
(a)         Manter registros precisos das atas de todas as reuniões do Conselho de Governadores e, dentro de dez (10) dias 

após cada reunião, enviar cópias para todos os membros do Conselho de Governadores e à sede de Lions Clubs 
International  

 
(b)  Oferecer assistência ao Conselho de Governadores na realização dos negócios do distrito e desempenhar outras 

funções conforme especificado ou implícito no estatuto e regulamentos, ou conforme lhe for designado 
periodicamente pelo Conselho de Governadores.  

 
(c)   Receber e oferecer recibos apropriados referentes às quotas e taxas exigidas a lhe serem pagas pelo secretário-

tesoureiro do gabinete do subdistrito, depositando os recursos em um banco ou bancos designados pelo Conselho 
de Governadores, e desembolsando os recursos sob a supervisão e controle do conselho, utilizando cheques 
sacados conforme tais depósitos assinados por ele e endossados pelo presidente do conselho ou outro membro do 
conselho devidamente autorizado.  

 
(d)   Manter contabilidade acurada e registro das contas e atas de todas as reuniões do Conselho de Governadores e do 

distrito múltiplo, permitindo a inspeção desses documentos por qualquer membro do conselho ou qualquer clube 
do distrito múltiplo (ou qualquer agente devidamente autorizado a fazê-lo) dentro de um prazo razoável para 
qualquer propósito justo.  

 
(e) Garantir a fiança pelo fiel desempenho dos seus deveres em uma soma tal e com as devidas fianças, conforme 

determinado pelo Conselho de Governadores.  
 

(f) Entregar em tempo hábil, ao término do seu mandato, a contabilidade financeira, fundos e registros gerais do 
distrito múltiplo ao seu sucessor no cargo. 

 
(g) Caso sejam adotados cargos separados de secretário do conselho e tesoureiro do conselho, os deveres aqui 

relacionados devem ser atribuídos a cada um dos dirigentes de acordo com a natureza das atribuições 
 
  
AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DE CONSELHO  
Devido a mudanças no Estatuto Internacional, que foram aprovadas pelos delegados na Convenção Internacional de 2014, 
o Conselho de Governadores tem autoridade para afastar um Presidente do Conselho do cargo. Consulte o Estatuto e 
Regulamentos Internacionais, Artigo VIII Organização do Distrito, seção 6, conforme observado abaixo.   
 
Conforme solicitação da maioria do conselho de governadores, uma reunião extraordinária do conselho pode ser 
convocada com o propósito de afastar o presidente de conselho. Independentemente do modo em que o 
presidente do conselho é escolhido ou eleito, ele pode ser afastado por justa causa pelo voto afirmativo de 2/3 
do número total do conselho de governadores. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Informações adicionais são explicadas em mais detalhes relativas a indicações para comitês, procedimentos da 
convenção de distrito múltiplo, procedimentos para resolução de disputas de distrito múltiplo e normas de 
endosso no Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo.  
 
O Conselho de Governadores tem a autoridade de modificar o Estatutos e Regulamentos de Distrito Múltiplo de 
acordo com os procedimentos para emendas relevantes descritos no Estatuto e Regulamentos de Distrito Múltiplo. 
No caso de não haver uma provisão no Estatuto e Regulamentos de Distrito Múltiplo vigente, prevalecerá o Estatuto 
e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo.                       
 
 
 
 
 

DA-YCOG.PO 



29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Nós Servimos 
 
 

Associação Internacional de Lions Clubes 
 

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

Telefone: (630) 571-5466 
Fax: (630) 571-1693 

E-mail : iberoamerican@lionsclubs.org  
www.lionsclubs.org 
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