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Desde que a associação foi fundada em
1917, milhões de pessoas já serviram
suas comunidades como Companheiros
Leões. Contudo, poucos serviram no
cargo de diretor internacional. Você é
agora parte desse número restrito de
Leões aos quais foi confiada a responsa-
bilidade de oferecer liderança e direcio-
namento à maior e mais bem-sucedida
organização de clubes de prestação de
serviços do mundo. Esta é uma respon-
sabilidade muito séria em termos jurídi-
cos e práticos. Porém, a satisfação que
poderá derivar no exercício do seu
cargo, de forma pessoal e coletivamente,
perdurará por toda a sua vida.

Este livreto o ajudará no cumprimento
das importantes responsabilidades ine-
rentes a um diretor internacional, ofere-
cendo diretrizes valiosas para o
desempenho dos seus deveres, servindo
ainda de referência para recursos adicio-
nais.
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O Seu Papel

Como um diretor internacional, você estará representando
a sua área jurisdicional em âmbito internacional e estará
servindo como um elo entre os Leões locais e a associação.
É importante lembrar-se sempre que você é um diretor in-
ternacional, eleito por todos os Leões do mundo e deverá
sempre estar preparado a fazer o que é melhor para a as-
sociação como um todo.

Os Companheiros Leões não só confiarão em você como
representante dos seus interesses em âmbito internacional,
mas também solicitarão a sua ajuda para lidar com assun-
tos locais. Você deverá estar disponível para ajudar os dis-
tritos na solução de problemas locais, oferecer assistência
a Lions Clubs International na resolução de problemas do
distrito, devendo ainda oferecer orientação e motivação
aos Leões locais e seus líderes.

Para que melhor entenda as necessidades de seus consti-
tuintes, recomendamos que aceite o maior número possí-
vel de convites para as funções dos clubes e distritos (tais
como cerimônia de entrega da carta constitutiva, aniversá-
rios de clubes, reuniões de gabinete e seminários), mesmo
que essas despesas muitas vezes não sejam reembolsáveis
conforme as regras de auditoria. (Favor referir-se ao Capí-
tulo XXII do Manual de Normas da Diretoria para saber
das regras de auditoria.) Os seus governadores de distrito
também poderão solicitar a sua assistência para indicar
oradores oficiais para as convenções e outras funções dis-
tritais.

Obviamente, você já deverá estar apto a atender ao pe-
dido do presidente internacional, da diretoria internacio-
nal ou da sede quando solicitarem que represente a
associação em assuntos de importância em sua área.
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Preparando-se Para o seu
Mandato

Ao melhor compreender o significado da associação po-
derá assegurar um mandato bem sucedido. Existem vários
documentos da associação que devem ser analisados para
que possa entender o teor de cada um deles. Você deverá
ter uma cópia de cada um desses documentos, mas caso
ainda não tenha, favor contatar a Divisão Jurídica na Sede
Internacional.

1. Estatuto e Regulamentos Internacionais: Este é o docu-
mento básico da nossa associação. Mesmo que não seja
necessário decorá-lo, é importante estar familiarizado com
o seu conteúdo. É uma boa idéia ter sempre uma cópia
com você. Quando fizerem uma pergunta de ordem estatu-
tária, responda com cautela e leve o tempo necessário para
consultar outras fontes dentro da associação que tenham
mais experiência na interpretação deste documento.

2. Manual de Normas da Diretoria: O Manual de Normas
de Diretoria consiste de um registro das deliberações e de-
cisões da Diretoria Internacional. Ele contém decisões to-
madas pela diretoria para serem desempenhadas conforme
determinado pelos documentos constitutivos da associação
e pelo Estatuto e Regulamentos Internacionais. Você de-
verá familiarizar-se com o conteúdo deste documento
assim que for eleito para que possa ter uma resposta rá-
pida e correta sempre que lhe fizerem uma pergunta. Exis-
tem alguns capítulos que você deverá estudar mais
profundamente, já que eles são diretamente relacionados
aos seus deveres como membro da diretoria.

• Capítulo II – Comitês da Diretoria: Descreve os deve-
res e responsabilidades de todos os comitês permanen-
tes da diretoria internacional.

• Capítulo III – Diretoria Internacional: Especifica al-
guns procedimentos relativos à diretoria, tais como,
notificações, agendas, relatórios, atas, frequência, etc.

• Capítulo VII – Estatuto e Regulamentos:
Contém cópias do Modelo de Estatuto e Regulamentos
Padrão para Clubes, distritos e distritos múltiplos,
como também os estatutos referentes ao logotipo do
Lions, troca de distintivos, clubes cibernéticos e numis-
mática.

• Capítulo XII - Sede Internacional e Funcionários: Con-
tém um organograma e breve descrição das responsa-
biliadades das divisões e departamentos da sede
internacional.
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• Capítulo XV – Departamento Jurídico: Inclui informa-
ções importantes sobre a proteção do nome e emblema
da associação, interpretação da diretoria sobre as pala-
vras e frases contidas no Estatuto e Regulamentos, inú-
meros procedimentos jurídicos e normas que afetam
as operações diárias da associação.

• Capítulo XXII - Compromissos de Orador e Regras
para Viagem: Detalha as regras e regulamentos relati-
vos aos compromissos de orador, o que é esperado
deles, quais as despesas cobertas e como são pagas.

Além desses capítulos importantes, você deverá entender
completamente os capítulos que possuem informações
sobre as responsabilidades diretas do seu comitê. O presi-
dente do seu comitê ou funcionário representante da sede
poderá oferecer-lhes as informações.

3. Responsabilidades Legais dos Membros da Diretoria In-
ternacional e dos Dirigentes Executivos: A associação
opera dentro das leis do Estado de Illinois, EUA. Como di-
retor, você tem responsabilidades específicas ou implícitas
perante essas leis. É de importância vital que você leia e
compreenda este importante documento. Ele está locali-
zado na última seção desta publicação.

4. Programa Internacional: Todos os anos, a associação
publica um folheto sobre o programa anual. Ele é publi-
cado no Website da associação e em todas as edições da
Revista Lion. É muito importante que você analise inteira-
mente o documento e compreenda o seu conteúdo, já que
ele forma a base do que deverá dizer durante as suas visi-
tas. No papel de diretor internacional, você tem a obriga-
ção de apoiar o programa em todos os seus aspectos.

5. Materiais Impressos Adicionais: Talvez seja difícil man-
ter-se informado sobre o conteúdo de tantos materiais im-
pressos que estará recebendo durante o seu mandato, mas é
extremamente importante fazê-lo. Cartas e boletins do pre-
sidente internacional ou do administrador executivo deve-
rão merecer a sua atenção imediata. Planeje dedicar o
tempo necessário para ler cada edição da Revista Lion para
se atualizar ou pelo menos folheie outras publicações para
obter informações importantes.

6. Website da Associação: O Website da associação, locali-
zado no endereço www.lionsclubs.org, está sendo um recu-
ros cada vez mais importante para os Leões de todo o
mundo. Tente visitar o site regularmente para se familiari-
zar com o seu conteúdo, especialmente sobre as cartas ele-
trônicas e notícias de destaque. (Para uma referência
rápida, as notícias de destaque estarão enumeradas na pá-
gina principal.)
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Trabalhando com a Sede Interna-
cional

Durante o seu mandato como diretor internacional você
será abordado com inúmeras perguntas, pedidos e recla-
mações sobre tópicos diversos. Será providencial ter co-
nhecimento sobre a associação e as operações da sede,
devendo equilibrar as responsabilidades entre os seus
constituintes Leões e a associação, além de ouvir todos os
lados da questão antes de oferecer uma resposta.

Os funcionários da Sede Internacional estarão prontos e
aptos a assistí-lo para melhor lidar com tais situações.
Caso você não saiba a resposta para determinada per-
gunta, a melhor resposta será referir o companheiro Leão
ao departamento apropriado na Sede Internacional. A res-
posta também poderá estar contida no Website da associa-
ção, sendo esta uma importante razão de estar inteirado
do seu conteúdo. Muitas vezes você decidirá que é impor-
tante dar a sua própria resposta a determinada pergunta.
Se esse for o caso, peça o nome, cargo, endereço, telefone,
clube e distrito da pessoa, além do endereço de e-mail para
que possa responder em tempo hábil.

Os funcionários da Sede Internacional estão também pre-
parados para lidar com possíveis queixas. Para melhor as-
sistí-lo eles precisarão saber da natureza exata da queixa,
correspondência relevante sobre o tópico, etc. Você perce-
berá que a maioria das reclamações não são justificadas,
sendo apenas o resultado de um pedido não atendido ou
um mal-entendido. Contudo, seja ela justificada ou não,
cada queixa será investigada e uma resposta será enviada
prontamente.

Algumas vezes, você receberá uma pergunta relacionada à
uma área sensível das normas, ou uma reclamação que pa-
reça ser mais séria que o normal. Tais questão deverão
sempre ser encaminhadas diretamente ao diretor execu-
tivo. O diretor deverá responder diretamente às questões
desta natureza ou encaminhá-las ao devido gerente de di-
visão. (Caso não tenha certeza se determinada pergunta é
sensível ou não, encaminhe o assunto diretamente ao dire-
tor executivo.)

Quando houver disputas, favor registrar os fatos, mas não
tome partido sobre a questão até que possa entrar em con-
tato com a Sede Internacional para certificar se todos os
fatos foram apresentados e a documentação pertinente.
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Reuniões da Diretoria
Programação: Existem quatro reuniões ordinárias progra-
madas todos os anos. A primeira reunião acontece imedia-
tamente após a convenção internacional. Durante esta
reunião a diretoria se organiza. Duas outras reuniões
acontecem durante o ano e a reunião final é realizada exa-
tamente antes da próxima convenção internacional.

Agenda: Normalmente, as aberturas das reuniões de dire-
toria são feitas em sessão formal. Durantes esta sessão a
ata da reunião de diretoria anterior é aprovada como tam-
bém qualquer item das reuniões do Comitê Executivo, o
presidente faz um relato de suas viagens e outros assuntos
pertinentes, o relatório do diretor executivo sobre as ope-
rações da sede é recebido, outros relatórios são apresenta-
dos sobre os fóruns de área e eventos especiais, como
também demais assuntos importantes são abordados,
como apresentações e avisos especiais que são feitos nesta
ocasião.

Após o recesso, a diretoria se divide em comitês para dar
início às deliberações. Tempo suficiente é alocado para que
possam cobrir os itens da agenda e preparar os relatórios
iniciais. Os funcionários da diretoria preparam e imprimem
os relatórios para que os membros da diretoria tenham
tempo suficiente para analisá-los antes da próxima sessão.

Esta sessão é chamada de reunião informal de leitura dos
relatórios - isto é, não são mantidos registros da reunião.
Durante a reunião os presidentes dos comitês resumem os
relatórios, prestando atenção principalmente aos itens que
requerem voto ou aprovação específica da diretoria. Eles
são chamados de “resoluções” que podem ser mudanças
ou itens a serem acrescentados nas normas vigentes da di-
retoria, aprovação ou mudanças no orçamento e recomen-
dações para ação estatutária. Resumindo, qualquer
assunto considerado como importante o suficiente para ser
aprovado pela diretoria internacional como um todo será
apresentado.

Essas reuniões informais permitem que os membros da di-
retoria questionem, comentem ou sugiram mudanças aos
relatórios, ou ofereçam informações e idéias adicionais aos
respectivos presidentes dos comitês referentes aos relató-
rios apresentados. Tudo é feito para que haja uma discus-
são franca. Por exemplo, os assentos são escolhidos
conforme o comitê e não conforme o protocolo. O presi-
dente tenta assegurar que todos tenham a oportunidade de
serem escutados antes de passar para o próximo item. O
propósito desta reunião é conseguir um consenso sobre o
posicionamento dos membros do comitê sobre as propos-
tas apresentadas.



Os comitês realizam então outra reunião para considera-
rem as mudanças feitas, analisar o que foi acrescentado ou
eliminado dos relatórios, tomando como base o que ouvi-
ram durante a reunião informal. Caso haja mudanças, elas
serão impressas e distribuídas para cada membro da dire-
toria antes da sessão final.

A sessão final é sempre registrada. Todos os presidentes de
comitês fazem um relato das mudanças nos relatórios e
um membro da diretoria faz uma moção para a adoção de
toda e qualquer resolução sugerida pelo comitê, e depois
para a doção do relatório como um todo. Após as ações
tomadas para cada um dos relatórios dos comitês, e após
todos os assuntos pertinentes terem sido apresentados, a
reunião é encerrada.

O Seu Papel: Já que os diretores internacionais servem um
mandato de apenas dois anos é importante que participem
o máximo possível a partir do momento que são eleitos.
Ao sentir-se preparado, estará mais apto a participar ativa-
mente da primeira reunião de diretoria. As seguintes su-
gestões são importantes para estar bem preparado.

• Analise completamente as publicações enumeradas na
seção “Preparando-se para o seu mandato” nesta pu-
blicação.

• Trabalhe junto ao presidente do seu comitê na prepa-
ração da agenda. Sempre faça sugestões ao presidente
do comitê sobre itens para a agenda.

• Analise cuidadosamente a agenda final. Resolva ques-
tões com o presidente do comitê ou com o represen-
tante da sede antes da reunião.

• Analise as agendas dos outros comitês e anote qual-
quer pergunta que tenha a fazer.

• Participe das discussões e deliberações do seu comitê.
Esteja preparado para aceitar tarefas especiais do seu
presidente de comitê.

• Se houver tempo suficiente, visite outros comitês para
emitir suas opiniões e idéias, como também as opiniões
do seu comitê, área jurisdicional, distrito múltiplo e
todos os quais representa.

• Participe de forma proativa das reuniões informais fa-
zendo perguntas e expressando suas opiniões.

• Preste atenção especialmente no que é relativo ao orça-
mento e itens na agenda do Comitê de Estatuto e Re-
gulamentos que possam ser recomendados para serem
adotados pelos delegados da convenção internacional.
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• Converse com os seus companheiros de diretoria. Dis-
cuta suas opiniões com eles e peça que também se ex-
pressem.

• Obtenha consenso do seu comitê ou da diretoria sobre
qualquer assunto pendente. Tome decisões baseadas no
que é melhor para a diretoria como um todo.

Mais importante ainda, apóie as decisões da diretoria,
mesmo que não concorde com elas. Você terá muitas opor-
tunidades de expressar suas idéias e, caso sinta que deverá
se pronunciar, você poderá pedir que a sua objeção seja re-
gistrada. Porém, após a diretoria ter tomado uma decisão,
você será obrigado a apoiá-la.

Visitas do Diretor
Uma das principais atividades durante seu mandato será a
de participar e ser o orador oficial durante as funções da
associação em todos os níveis. As funções poderão ser
convenções de distrito e de distrito múltiplo, noites de en-
trega da carta constitutiva, aniversários de clubes, seminá-
rios e workshops. Você perceberá que durante alguns
períodos, especialmente durante o mês de março, abril,
maio e junho, você terá compromissos de orador todos os
fins de semana.

Dicas para ter sucesso: Essas visitas são importantes já que
unem a diretoria aos sócios em geral - isso de certo benefi-
cia ambas as partes. As seguintes dicas o ajudarão a asse-
gurar uma visita de sucesso:

• Use todas as oportunidades para inspirar, motivar e ensi-
nar.

• Promova o Programa Internacional e suas metas:

• Destaque a importância do aumento e conservação de
sócios.

• Incentive o internacionalismo e os programas que o
promovem, tais como LCIF, irmanação de clubes, inter-
câmbio de jovens, etc.

• Lembre aos sócios da importância dos Objetivos e Ética
da associação para orientá-los em suas vidas Leonísiti-
cas.

• Relate as decisões e normas da diretoria internacional.

• Incentive os sócios a se prepararem para que estejam
aptos a almejar cargos de liderança.
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• Seja um canal de comunicação entre os clubes, distri-
tos, a diretoria e a Sede Internacional.

• Avalie os pontos fortes e fracos das organizações dos
Leões que visitar e faça um relatório para a diretoria e
funcionários.

Responsabilidades: Para os eventos tais como aniversários
de clubes, a sua participação exigirá apenas o tempo que
você dedicar para o comparecimento ao evento e um dis-
curso. Outros eventos, como convenções de distritos e dis-
tritos múltiplos, normalmente levam vários dias e exigirão
a sua participação em diversas funções. Abaixo, relaciona-
mos várias responsabilidades inerentes às conferências ou
convenções de distritos e de distritos múltiplos.

• Orador Oficial: Para os participantes, este será o des-
taque da sua visita. Será melhor manter o discurso
bem curto, tendo como enfoque inspirar e motivar os
participantes. Tente incorporar as atividades Leonísti-
cas locais no seu discurso. Os seus anfitriões poderão
oferecer esse tipo de informação quando aceitar o
compromisso de orador. Caso deva discursar em um
idioma diferente do que será usado no evento, provi-
dencie uma cópia dos tópicos que serão abordados
para que possam ser traduzidos.

• Relatório sobre Informações Internacionais: Esta será
a sua oportunidade de atualizar os participantes sobre
as normas e decisões recentes que foram tomadas pela
diretoria internacional. Seja seletivo sobre que assun-
tos abordar no relatório. Sempre é uma boa idéia per-
guntar ao governador de distrito antecipadamente
sobre os assuntos que podem ser de interesse ou ques-
tões importantes para aquela região. Caso possível,
permita que haja tempo necessário para perguntas e
respostas.

• Conhecendo os Líderes Locais: De acordo com o Ma-
nual de Normas da Diretoria, você deverá conhecer os
líderes locais quando participar de uma convenção ou
reunião semelhante (favor referir-se ao Capítulo XXII).
Você deverá esquematizar esta reunião antecipada-
mente. Nesta reunião você poderá discutir problemas
que não poderiam ser discutidos em uma reunião
aberta por não ser apropriado. Esta será uma oportu-
nidade excelente para discussão e troca de idéias.

• Seminários, Workshops, Reuniões Especiais: Sempre
receberá convites para participar de seminários,
workshops e outros eventos programados como parte
da convenção ou conferência. Tente determinar anteci-
padamente em quais você deverá participar e qual o
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seu papel para que tenha tempo de se preparar. Algu-
mas vezes será solicitado que diga algumas palavras ou
faça parte de um painel sem que seja avisado antes.
Caso isso aconteça, seja o mais cordial possível, faça o
melhor que puder e tente fazer a audiência sentir que
você já sabia e estava preparado para participar.

• Contatos Individuais: Uma parte importante da sua vi-
sita é conhecer os Leões locais. Desta maneira você po-
derá fazer uma conexão pessoal com os companheiros
Leões e responder perguntas, resolver questões e
aprender sobre projetos interessantes de clubes e distri-
tos, além de motivar os sócios a almejarem metas
ainda mais elevadas em termos de liderança e serviço.
Muitas vezes conhecerá essas pessoas durante as ses-
sões, intervalos para o café, etc. Se possível, comuni-
que ao seu anfitrião que precisará de tempo dentro da
programação para fazer esses contatos.

Logística: É muito importante comunicar ao seu anfitrião
os seus planos de viagem. Saiba exatamente a programa-
ção dos eventos para que possa fazer planos de acordo.
Você deverá chegar adiantadamente para o seu primeiro
compromisso e deixar tempo suficiente para terminar
todas as funções antes de partir. Seria prudente perguntar
ao seu anfitrião se outros eventos estão programados,
como tours da cidade, que poderão afetar os seus planos
de viagem. Assim que os seus planos de viagem forem
completados, envie o seu itinerário ao anfitrião. Caso
tenha alguma restrição dietética, favor avisar ao seu anfi-
trião o quanto antes.

Quando planejar a viagem, você poderá minimizar as des-
pesas da associação de várias maneiras:

• Tente reservar os seus vôos com antecedência para
aproveitar os descontos das companhias aéreas. Sem-
pre que possível, utilize os serviços do Departamento
de Viagens da Sede Internacional para fazer reservas e
itinerário.

• Caso esteja viajando para lugares distantes, tente pro-
gramar compromissos de orador para dois fins de se-
mana. Você poderá utilizar o tempo entre suas férias
ou negócios não-Leonisticos. Nunca programe dois
eventos para o mesmo fim de semana. Você deverá ter
participação total em cada convenção ou conferência.

Você deverá apresentar um relatório de visitas após con-
cluir cada uma delas. Duas vias lhe serão enviadas quando
receber confirmação do seu compromisso. Favor comple-
tar o formulário na íntegra e acrescentar comentários ou
sugestões que achar apropriadas. O formulário será enca-
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minhado ao Departamento de Viagens que enviará cópias
para certos indivíduos, como os dirigentes executivos, di-
retor executivo ou gerentes de divisão, conforme for o
caso.

Relações Públicas
No papel de diretor internacional, você é parte integral do
programa de relações públicas da associação. Tudo que
você fizer – como palestrar para Leões e não-Leões, ser en-
trevistado pela mídia, participar de funções sociais e res-
ponder telefonemas ou cartas de companheiros Leões –
terá um impacto direto na imagem e reputação da associa-
ção. Devido a este fato, queremos fazer algumas sugestões:

• Nunca diga alguma coisa que possa causar danos à as-
sociação ou se comprometa a agir de forma não auto-
rizada.

• Vista-se de acordo com o traje apropriado em todos os
eventos que participar tentando compreender a defini-
ção de cada termo. Por exemplo, “traje casual” ou es-
porte pode ter muitas interpretações.

• Quando discursar para um grupo, nunca conte uma
piada ou estória que possa ofender a algum partici-
pante.

• Sempre prepare o seu discurso e pratique antes do
evento. A oratória não uma qualidade comum a todos,
sendo que muitos livros foram publicados sobre o as-
sunto e oferecem dicas para aprimorar esta habilidade.

• Quando palestrar para grupos não-Leonísticos, enfa-
tize o serviço humanitário. Conte a eles com orgulho
sobre o que a associação está fazendo no mundo in-
teiro para atender aos menos privilegiados. Cite exem-
plos específicos sempre que possível. Lembre-se sempre
de congratular os participantes por tudo que realiza-
ram.

• Sempre fique disponível para a mídia. Quando for en-
trevistado, fale de modo positivo. Caso façam uma
pergunta controversial, responda com honestidade
caso saiba dos fatos exatamente como são e tenha cer-
teza do posicionamento da associação. Nunca diga
“sem comentários”. Caso não saiba a resposta é perfei-
tamente aceito que diga à mídia que não tem certeza.
Responda que poderá obter a resposta para eles ou po-
derá encaminhar a pergunta ao gerente da divisão de
Relações Públicas e Comunicação na Sede Internacio-
nal. Como sabe, os repórteres podem ser insistentes e
até mesmo grosseiros, mas nunca perca a calma e con-
tinue sendo educado.

• Quando participar de funções sociais, sempre mante-
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nha uma conduta que reflita uma imagem positiva da
associação. Caso sirvam bebidas alcóolicas seja sempre
moderado. Caso não sirvam, simplesmente obedeça os
costumes dos anfitriões. Nunca reclame sobre a quali-
dade da comida ou do serviço.

• Seja aberto e simpático, mostrando sempre positivismo
para todas as pessoas que conhecer. Expresse o seu or-
gulho em ser Leão e um líder da maior organização de
serviços do mundo.

O Papel do seu Cônjuge

A associação valoriza a participação e apoio dos cônjuges,
reconhecendo que eles muito contribuem para o nosso su-
cesso. Com poucas exceções, o seu cônjuge o acompa-
nhará nas visitas e possivelmente a alguns almoços, tours
especiais, podendo ainda palestrar em eventos especiais. O
diretor certamente será convidado para participar de fun-
ções sociais.
Para assegurar uma visita agradável e livre de problemas
para o seu cônjuge, procure saber de antemão o papel que
o cônjuge deverá desempenhar e suas obrigações.

Fóruns de Área

O Manual de Normas da Diretoria determina as responsa-
bilidades específicas que terá nos fóruns de área (favor re-
ferir-se ao Capítulo XXII A.2.b.2.d.). A conduta e
operação dos fóruns, incluindo, porém não se restringindo
ao planejamento, agenda e conteúdo do programa são da
responsabilidade dos membros eleitos da diretoria interna-
cional da área jurisdicional na qual o fórum está sendo
realizado. Normalmente, a sua participação durante o
fórum será semelhante ao que ocorre nas convenções dos
distritos múltiplos e dos distritos.

Os fóruns apresentam uma excelente oportunidade de co-
nhecer outros Leões pessoalmente da sua área jurisdicional
e discutir problemas e questões exclusivas daquela área.

Princípios de Liderança

Você conseguiu chegar ao cargo de diretor internacional
porque demonstrou sua capacidade e vontade de aceitar e
exercer a liderança. Você serviu a associação exercendo
vários cargos, como dirigente de clube, presidente de divi-
são, presidente de região, vice-governador de distrito, go-
vernador e talvez presidente de conselho. Agora que está
exercendo suas habilidades de liderança no mais alto nível,
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deverá adotar os mesmos princípios que o tornaram um
líder bem-sucedido durante todos os seus anos Leonísticos.

• Esteja Preparado: Leia ou estude os materiais que lhe
foram entregues para que possa tomar decisões acerta-
das. Escute atentamente a todos – desde os seus cole-
gas da diretoria até os Leões que conhecer em diversas
partes do mundo.

• Participe: Participe ativamente sempre que tiver uma
oportunidade – seja durante uma reunião formal de di-
retoria, uma reunião de comitê ou encontro informal.

• Tome Decisões: Você deverá sempre tomar decisões ba-
seadas no que é melhor para a diretoria como um
todo. Algumas decisões seráo fáceis, algumas serão di-
fíceis e algumas poderão até mudar a associação como
um todo. Quando votar “sim” você estará assumindo
a responsabilidade pelo resultado final, caso entenda
ou não a pergunta. Contudo, você não deverá votar
“sim” quando os seus conhecimentos e experiência
disserem “não”. Sempre expresse suas dúvidas ou
questionamentos.

• Lidere: No papel de diretor, você será responsável pela
implementação das decisões da diretoria, verificando
se estão sendo obedecidas e aceitas pelos sócios. Quase
todos os dias da sua gestão, terá oportunidades de ex-
plicar, defender e promover as decisões a Diretoria In-
ternacional. Talvez não concorde com todas as
decisões, mas terá a obrigação de apoiá-las, seja pes-
soal ou publicamente.

Responsabilidades Legais dos
Membros da Diretoria Internacio-
nal e dos Dirigentes Executivos

Membros da Diretoria Internacional

Responsabilidades Perante o Estatuto de Illi-
nois
A lei de Illinois pertinente às Organizações Sem Fins Lu-
crativos declara no Capítulo 805, ß108.05 que, “…os ne-
gócios de uma corporação devem ser administrados
conforme a decisão da diretoria.” O propósito da seguinte
informação é para que haja uma definição mais específica
desta autoridade abrangente e do poder que foi confiado à
diretoria internacional.

14



Deveres Básicos dos Diretores
Os diretores possuem responsabilidades básicas para a ad-
ministração dos negócios e interesses da corporação. Eles
têm o dever legal de usar diligência e cuidados, devendo
agir dentro do escôpo da autoridade a eles conferida.

Os diretores têm três deveres básicos para com a corpora-
ção que servem: obediência, diligência e lealdade.

O dever da obediência requer que os diretores contenham
suas atividades dentros dos parâmetros da autoridade a
eles conferida pelos artigos de incorporação da associação
e pelo estatuto e regulamentos. Uma violação de tal regra
ou a recusa em obedecê-la implica no diretor ser direta-
mente responsável perante a corporação.

O segundo dever, a diligência, requer que os diretores
exerçam “cuidado razoável e prudência” quando agirem
em nome da corporação que representam. O tribunal tra-
dicionalmente interpreta o padrão geral como sendo o
exercício de um grau de cuidado e prudência depositado
no diretor pelos demais, não devendo ele exercer o cargo
por interesse próprio. Os diretores devem se interessar
pelos negócios da corporação, incluindo manterem-se in-
formados sobre as atividades da corporação. Isto não sig-
nifica que o diretor possa se defender alegando que não
tem conhecimento ou experiência sobre as atividades da
corporação, ou que suas intenções são honestas.

O terceiro dever é a lealdade. Isso significa que um diretor
deve evitar de engajar em atividades pessoais que possam
danificar ou tomar vantagem da corporação. Lealdade
também significa a exigência de que o diretor aja honesta-
mente com respeito às transações que envolvam a corpora-
ção. Entre os fatores que foram considerados para
determinar o que é honesto são, consideração do que é
adequado, necessidade corporativa de engajar em uma
transação, posição financeira da corporação, alternativas
disponíveis para revelação de informações.

De acordo com a Lei de Illinois sobre Dever Comum de
Lealdade, ela proibe expressamente em sua provisão esta-
tutária qualquer empréstimo feito pela corporação para os
seus diretores e executivos. Caso um empréstimo seja
aprovado pela diretoria, cada diretor da corporação que
vota ou consente na emissão, deverá ser responsável con-
junta e severamente perante a corporação pelo montante
de tal empréstimo até que seja pago.

A Jurisprudência de Illinois adotou a Doutrina de Oportu-
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nidade Corporativa. Este princípio estabelece que o diretor
ou dirigente de uma corporação não poderá abandonar
uma oportunidade de negócios que a corporação possa
estar razoavelmente interessada sem primeiro dar a ela a
oportunidade de agir. Ao determinar se uma oportunidade
da corporação foi abandonada, o diretor será considerado
como tendo agido de “boa fé” conforme a ética geral ado-
tada para negócios.

A Doutrina de Oportunidade Corporativa pode extender a
compra de terras, ativos de negócios ou qualqauer outra
coisa que o diretor saiba que a corporação estaria interes-
sada. Um diretor que deixar de avisar à corporação sobre
a oportunidade de agir será responsável perante a corpora-
ção por qualquer lucro adquirido.

Diuretores como Fiduciários
É geralmente aceito que os diretores e dirigentes de uma
corporação tenham uma relação fiduciária com a mesma.
O fórum de Illinois declarou que “Um relacionamento fi-
duciário será automaticamente estabelecido entre uma cor-
poração e seus diretores e dirigentes”.

Tal relacionamento fiduciário requer que os diretores ajam
de boa fé em todas as ocasiões e ofereçam o cuidado cons-
ciencioso e julgamento criterioso no trabalho que exerce-
rem.

Um diretor normalmente atua de forma criteriosa perante
a associação quando no desempenho dos seus deveres em
boa fé e de maneira que julga ser razoavelmente condi-
zente com os melhores interesses da corporação. O fórum
de Illinois normalmente não interfere com a administração
da corporação pelo diretor, contanto que não haja fraude
ou conduta ilícita que imponha uma ação judicial devido a
um julgamento errôneo quando for feito de boa fé.

Consentimento Implícito do Diretor por Estar
Meramente Participando de uma Reunião da
Diretoria
Quando um diretor está presente em uma reunião da dire-
toria internacional durante a qual uma determinada ação
sobre assuntos corporativos seja adotada, presume-se que
o diretor consentiu com a ação a não ser que o seu desa-
cordo seja registrado na ata da reunião, ou se indicar por
escrito o seu desacordo apresentando-o ao secretário da
reunião antes que seja encerrada, ou se notificar o secretá-
rio da corporação imediatamente por meio de carta regis-
trada após o encerramento da reunião. Contudo, o diretor
que votar a favor de determinada proposição não terá o
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direito de discordar por meio de carta registrada.

Resumindo, se um diretor discordar de uma ação tomada
em determinada reunião ele deverá verbalizar seu desa-
cordo conforme estabelecido pelo procedimento acima ou
ficará implícito que está consentindo, meramente por estar
participando.

Dirigentes Corporativos

Responsabilidades Estatutárias
Os deveres estatutários e a autoridade de um dirigente cor-
porativo são abrangentes, não sendo definidos de forma
específica pela Lei Geral para Corporações Sem Fins Lu-
crativos de Illlinois. Normalmente, os dirigentes possuem
autoridade e deveres conforme estabelecidos pelos regula-
mentos ou conforme determinado pela diretoria, contanto
que não estejam em contradição com os regulamentos.

Autoridade Geral dos Dirigentes
O escopo da autoridade dos dirigentes de uma corporação
não é fácil de ser definido. A questão da autoridade real
ou autoridade aparente de um dirigente poderá ser de
grande importância quando terceiros precisam confiar na
autoridade do dirigente.

Cada dirigente deverá enquadrar-se dentro dos limites de
sua autoridade e deverá ser responsável pela corporação
caso tais limites sejam violados. Um dirigente também po-
derá tornar-se responsável por danos a terceiros quando
exceder o seu poder e autoridade, a não ser que a corpora-
ção ratifique tais ações não autorizadas assumindo respon-
sabilidade jurídica pelas mesmas.

Autoridade Legal das Ações dos Dirigentes,
sejam elas Reais, Aparentes, ou Através de Ra-
tificação
A autoridade dos dirigentes corporativos pode ser real (ex-
pressa ou implícita), aparente ou derivada de ratificação
de um ato além do poder do dirigente.

Autoridade Real
Um dirigente deriva sua autoridade expressa dos estatutos,
artigos de incorporação, regulamentos ou das resoluções
da diretoria. Por exemplo, os regulamentos podem enume-
rar vários dirigentes e definir suas autoridades específicas.

A autoridade real, além da autoridade expressa é normal-
mente referida como sendo “implícita” ou “inerente”. Um
dirigente pode derivar sua autoridade implícita tendo
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como base o poder inerente a seu cargo.

A Jurisprudência de Illinois tende a estabelecer uma refu-
tação que presume que o presidente tem a autoridade de
agir em nome da corporação no curso normal dos assun-
tos corporativos (negócios rotineiros). Quando o presi-
dente atua de fato como gerente geral, ele tem a
autoridade implícita inerente ao cargo de gerente geral. O
gerente geral tem a autoridade implícita de firmar qual-
quer contrato ou executar qualquer outro ato apropriado
para os negócios rotineiros da corporação. O fato da pes-
soa ter a permissão de agir como gerente geral é suficiente
para que tenha tal autoridade implícita. Portanto, o presi-
dente internacional deve estar sempre ciente do fato de
haver uma suposição em termos jurídicos de que ele possui
tal autoridade implícita, devendo conduzir suas ações
tendo em mente que tais ações estarão vinculadas à asso-
ciação.

Os vice-presidentes, ao contrário do presidente, não pos-
suem poderes inerentes a não ser o de atuarem como tal
na ausência do presidente devido a falecimento, doença ou
outra impossibilidade.

Autoridade Aparente
A autoridade aparente, muitas vezes referida como autori-
dade ostensiva, existe quando a corporação estabelece que
um dirigente possui certa autoridade e uma terceira pessoa
acredita, de boa fé, que tal autoridade existe. Neste caso, a
corporação e possivelmente uma terceira pessoa são impe-
didas de negar tal autoridade. Resumindo, onde existe au-
toridade aparente, a ausência de autoridade real, seja ela
expressa ou implícita, torna-se irrelevante. O relaciona-
mento estabelecido tem a ver com a empresa e com a pes-
soa que está transacionando negócios como agente da
empresa.

Autoridade Através da Ratificação de Ações
Se um dirigente agir além do escopo de sua autoridade, tal
ação poderá ser ratificada pela diretoria. A ratificação poderá
ser expressa por uma ação da diretoria, ou implícita, ou seja,
pela aceitação dos benefícios da ação não autorizada me-
diante conhecimento dos fatos.

Quando um dirigente tenciona fazer um contrato em
nome de uma corporação sem ter autoridade para tal, o
dirigente poderá tornar-se responsável pessoalmente pela
terceira pessoa indicada no contrato. O raciocínio desta
regra é que quando uma pessoa tenciona fazer um con-
trato em nome de uma entidade, a pessoa torna-se respon-
sável caso a entidade não o seja, ou responsável pela
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quebra da garantia de autoridade implícita. Os dirigentes
autorizados podem tornar-se responsáveis legalmente pelo
contrato se não revelarem que estão executando o con-
trato apenas na capacidade de agentes da corporação. Os
dirigentes que garantirem pessoalmente as obrigações da
corporação estarão sujeitos à mesma responsabilidade ju-
rídica.

Norma sobre Conflito de
Interesses

Considerando a responsabilidade da associação perante os
seus sócios e o público, a Diretoria Internacional adotou
as seguintes normas e procedimentos quanto à exigência
de revelação de informações sobre transações e relaciona-
mentos que possam acarretar em possíveis conflitos de in-
teresse.

• Todos os dirigentes, diretores e funcionários deverão evi-
tar situações onde os interesses pessoais possam conflitar
de fato ou aparentemente com os interesses da associa-
ção.

• O uso dos bens da associação para qualquer fim ilícito
ou impróprio é estritamente proibido.

• Nenhum bem que não tenha sido registrado ou decla-
rado poderá ser usado para qualquer propósito.

• Nenhuma entrada falsa poderá ser feita nos registros por
qualquer razão, sendo que nenhum funcionário poderá
engajar em qualquer situação que possa resultar em atos
ilícitos.

• Nenhum pagamento poderá ser aprovado ou feito com a
intenção de que qualquer parte será usada para qualquer
propósito além dos que foram descritos nos documentos
comprobatórios.

• Qualquer funcionário que saiba de qualquer bem que
não tenha sido declarado ou qualquer ato proibido de-
verá relatá-lo imediatamente à gerência da associação.
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• Esta norma exige que os membros da diretoria, pessoal
administrativo e funcionários em funções que requerem
sigilo, apresentem uma declaração anualmente certifi-
cando que cumpriram tal norma.

• O Comitê de Finanças e Operações da Sede é responsá-
vel pela análise e implementação da norma.

• Esta norma também se aplica ao conselho diretor da
Fundação de Lions Clubs International e seus funcioná-
rios.

Padrões de Ética e Conduta
(Dirigentes Executivos, Diretores Internacionais
e Assessores Nomeados)

Nossa associação é voltada ao serviço e a maneira em que
o serviço é oferecido é tão importante quanto o serviço em
si. Nossos sócios, Dirigentes Executivos, Diretoria Inter-
nacional, Assessores Nomeados, Dirigentes Administrati-
vos, 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 sócios, dirigentes, direto-
ria ou funcionários da associação para os quais, ou da co-
munidade 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 patri-
mônio da associação. Devemos também cumprir todas as
normas da associação e leis aplicáveis.

Responsabilidade – Lions Clubs International espera que
todos os atuais e ex-Dirigentes Executivos, Diretores Inter-
nacionais e Assessores Nomeados honrem os seus compro-
missos 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 procura
manter um ambiente de prestação de serviços que incentiva
a inovação, criatividade e resultados positivos através do
trabalho em equipe. Todos nós devemos praticar as quali-
dades de liderança para treinar, inspirar e promover a parti-
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cipação ativa e desenvolvimento individual de todos os
Leões. Incentivamos a comunicação e a interação aberta e
eficaz.

Excelência – Lions Clubs International é dedicado ao tra-
tamento justo, respeito mútuo, diversidade e confiabili-
dade. Devemos nos desafiar mutuamente para
melhorarmos nossos serviços, nossos processos e a nós
mesmos. Juntos, devemos servir nossos sócios e comuni-
dades e fazer com que a associação atinja suas metas.

Sua responsabilidade começa com a compreensão dos va-
lores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs Interna-
tional. Seu papel perante a associação exige vigilância
constante para manter tais padrões de honestidade e con-
duta ética. O Manual de Normas da Diretoria destaca as
áreas relacionadas aos Padrões de Ética de Lions Clubs In-
ternational, incluindo a Declaração de Missão, Código de
Ética, Diretrizes Anti-discriminatórias para Atividades de
Serviço e Quadro Social, Obrigações dos Clubes Constituí-
dos, Uso dos Fundos Arrecadados do Público, Regras de
Auditoria, Conflito de Interesses e Norma de Privacidade.
O Estatuto e Regulamentos Internacionais e o livreto do
Diretor Internacional também oferecem diretrizes adicio-
nais nas áreas de padrões de ética e conduta. Em muitas
situações, os padrões de ética também possuem exigências
legais. Caso surja uma pergunta em sua mente referente
ao cumprimento de uma exigência legal, você terá a res-
ponsabilidade de apresentar tal questão ao comitê apro-
priado da Diretoria Internacional ou à divisão apropriada
na Sede Internacional (por exemplo, o Comitê de Finanças
e Operações da Sede analisa questões sobre Conflito de In-
teresses; o Comitê de Estatuto e Regulamentos e/ou Divi-
são Jurídica analisa questões legais). Você poderá também
apresentar questões legais aos Dirigentes Executivos ou
Dirigentes Administrativos da associação.

Os valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs In-
ternational, juntamente com as normas da Diretoria Inter-
nacional oferecem diretrizes para ajudá-lo a compreender
o que é esperado para que possa tomar decisões acertadas.
Já que não podemos oferecer todas as diretrizes, você de-
verá usar o bom senso para julgar o que é “certo” e ético.
Queremos contar com a sua colaboração para continuar-
mos com a tradição Leonística de honestidade e comporta-
mento ético ao servirmos milhões de pessoas carentes.
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Lions Clubs International Norma
de Privacidade

Coleta e Uso de Dados Pessoais dos Sócios
por Lions Clubs International

Lions Clubs International reconhece a importância de
proteger as informações confidenciais dos sócios. LCI
coleta dados pessoais dos sócios para facilitar a
comunicação com a sede e entre os sócios. As informações
são usadas exclusivamente para fomentar os propósitos da
associaçãoe “unir clubes em laços de amizade,
companheirismo e compreensão mútua” e conduzir as
atividades operacionais necessárias, incluindo:

- Quotas e outras cobranças
- Distribuição da Revista Lion, dados informati-
vos e atualizações sobre o quadro social e diri-
gentes

- Compilação do perfil dos sócios e tendências
para apoiar o aumento de sócios, extensão e
programas de conservação

- Planejamento de convenções e reuniões
- Informações de contato para líderes Leões, in-
cluindo Dirigentes Internacionais atuais e ante-
riores, Diretores e Assessores Nomeados,
Presidentes de Conselho de Distrito Múltiplo e
Conselho de Governadores, Gorvernadores e
Vice-Governadores de Distrito e Dirigentes de
Clube.

- Promoção das Atividades de Relações Públicas
e Alianças Cooperativas

- Apoio à Fundação de Lions Clubs International
e outros programas de serviços adotados

- Propaganda especial, programas de receita não
originária de quotas e outros propósitos con-
forme estabelecido pelos Objetivos e Propósi-
tos, e conforme determinado pela Diretoria
Internacional.

- A divulgação de informações é exigida por lei
ou o que é considerado pertinente a investiga-
ções judiciais e governamentais

Lions Clubs International protege suas informações pes-
soais usando áreas protegidas por senha e restringindo o
acesso a tais informações. É importante que proteja a sua
senha.



Qualquer informação coletada sobre pagamento é prote-
gida por um software durante a transmissão que encripta
todas as informações pessoais para que fiquem protegidas
nos canais da Internet. Revelamos apenas uma parte limi-
tada do número do seu cartão de crédito quando confir-
mamos uma ordem.

O diretório oficial não está disponível pela Internet sem
uso de senha, mas um localizador de clube contendo as in-
formações de contato do dirigente de clube está disponí-
vel. O localizador de clube foi elaborado de formas a não
ser utilizado comercialmente como em listas de mala di-
reta e os sócios dos Lions clubes devem assegurar que ele
não seja usado com este propósito.

Recomendações de Privacidade para os Lions
Clubes, Distritos, Distritos Múltiplo e Funda-
ções

O seu Lions clube, Distrito, Distrito Múltiplo e Fundação
deverão considerar práticas de privacidade e seguir
diretrizes semelhantes quando usarem informações
pessoais dos sócios, doadores, beneficiários de assistência
humanitária, ou de outros indivíduos obtidas durante a
realização das atividades. Sugerimos que obtenha
permissão por escrito antes de revelar informações
pessoais, incluindo nomes, endereços, endereços de e-mail,
números de telefone, informação médica, informação
financeira, etc. É importante exercer cautela quando
colocar qualquer informação pessoal na Internet ou enviar
e-mails a terceiros. Esteja sempre ciente de que as LEIS
LOCAIS GOVERNAM ESTA QUESTÃO, sendo que as
leis variam conforme o país. Portanto, seria prudente
obter orientação de um especialista local para saber mais
informações antes de usar qualquer informação pessoal.

Caso tiver alguma dúvida sobre as normas,
favor entrar em contato com Lions Clubs Inter-
national pelo telefone (630) 571-5466,ou
pelo e-mail legal@lionsclubs.org.
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Lions Clubs International
300 W 22ND ST
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