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REGIMENTO INTERNO PERMANENTE DA CONVENÇÃO DISTRITAL 

 

 
Aprovado na 2ª Reunião do Gabinete Distrital, realizada em 20 de outubro de 2019, na cidade de 
Rio Negrinho/SC. 
 

 

TÍTULO I – DA FINALIDADE DO REGIMENTO 
 
Art. 1° Este Regimento Interno, tendo como suporte o art. 88 do Regulamentos Interno, tem como 
finalidade estabelecer, em caráter permanente, os procedimentos administrativos e operacionais a 
serem adotados para execução dos Artigos constantes do TÍTULO VIII  – CONVENÇÃO DISTRITAL, 
do Estatuto, e TITULO VI – CONVENÇÃO DISTRITAL, do Regulamentos Interno, e dos demais Ar-
tigos do Estatuto e do Regulamentos Interno que tratam dos assuntos inerentes à Convenção do 
Distrito LD-5. 
Art. 2° Toda referência ao gênero masculino neste Regimento deve ser interpretada, também, como 
ao gênero feminino. 
 
TÍTULO II - DAS PREMISSAS BÁSICAS 
 
Art. 3° A Convenção Distrital é o órgão supremo do Distrito. Ela deve ser realizada uma vez por ano 
ou em caráter Especial. 
§ 1º - A anual deve ser realizada em até 30 (trinta) dias antes da data da Convenção Internacional. 
Normalmente deve ser realizada durante o mês de abril de cada ano Leonístico. 
§ 2º A Especial pode ser convocada a qualquer tempo diretamente pelo Governador ou por 2/3  dos 
membros que compõem o Gabinete da Governadoria, conforme definido no art. 18 de Estatuto.  Ela 
não pode ser convocada para a eleição de Governador e Vices Governadores. 
Art. 4º A Convenção se constitui com a participação dos associados dos Lions Clubes do Distrito, 
desde que estejam, associados e Clubes, em pleno gozo dos seus direitos junto ao Distrito e a As-
sociação Internacional de Lions Clubes. 
§ Único.  A participação dos associados se dá por meio de Inscrições na Convenção e por meio dos 
seus credenciamentos como delegados dos Clubes. 
Art. 5º Entende-se por Lions Clube em pleno gozo dos seus direitos: 
(I) Os legalmente constituídos. 
(II) Os que estejam em dia com os pagamentos ao Distrito e a Lions Internacional, até 15 (quinze) 
dias antes, conforme relação apresentada pelo Governador até a abertura da Convenção. 
(III) Os que não estejam em status quo. 
(IV) Aqueles cuja Carta Constitutiva foi emitida por Lions Internacional e, embora não tenha sido 
entregue, seja do conhecimento do Governador. 
Art. 6º Todo associado só poderá ser inscrito formalmente na Convenção em uma das seguintes 
categorias: Ex-Diretor (a) Internacional; Ex-Presidente do Conselho de Governadores; Ex-Governa-
dor; Companheiro (a) Leão, Domadora, CLEO e Convidado. 
Art. 7º A Convenção é convocada pelo Governador, por intermédio do Secretário do Gabinete, com 
prazo mínimo de antecedência de 60 (sessenta) dias da data do seu início. 
§ Único. O Edital de Convocação deve ser  encaminhado  a todos os Clubes  do Distrito e publicado 
em um periódico de circulação regional. 
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Art. 8º A Convenção  é  Presidida pelo Governador do Distrito,  auxiliado por todos  os  membros  do 
seu Gabinete Distrital e pelo Comitê de Planejamento e Organização da Convenção. 
Art. 9º O Mestre de Cerimônia do Gabinete é o condutor da pauta das seções de abertura e trabalhos 
da Convenção, em consonância com as determinações do Governador. 
Art. 10º O quórum  para tomada das decisões,  por votações,  é da maioria simples  dos  delegados 
efetivamente credenciados para a Convenção. 
§ Único Cabe ao Secretário de Gabinete monitorar a presença do quantitativo mínimo de delegados, 
no momento das votações, garantindo a existência do quórum. 
 
TÍTULO III – DOS DELEGADOS DOS CLUBES PARA A CONVENÇÃO 
 
Art. 11. Todo Clube constituído terá direito,  em qualquer Convenção Anual ou Especial do  Distrito, 
a um (1) delegado e a um (1) suplente para cada dez (10) associados, ou fração maior deste número, 
e que se encontrem inscritos nos registros da sede internacional no primeiro dia do mês antecedente 
àquele em que a convenção será realizada. A fração maior a que se refere este Artigo será de cinco 
(5) ou mais sócios. 
§ Único.  Os  Ex-Governadores  de  Distrito são considerados,  automaticamente, delegados  natos 
dos Clubes onde estejam ativos, de forma excedente ao cálculo acima,  devendo, entretanto, serem 
considerados na base do cálculo da fórmula (denominador) que define a quantidade  de  delegados 
do Clube. 
Art. 12. Cada delegado presente, e devidamente credenciado,  tem o direito de lançar  um (1) voto, 
de  acordo com  a sua livre escolha,  para cada  vaga a ser preenchida  e um (1) voto,  da  sua livre 
escolha, para cada assunto a ser votado na respectiva convenção. 
Art. 13. A menos que especificado em contrário, o voto afirmativo da maioria dos delegados votantes 
sobre qualquer questão, será considerado como ato da Convenção. 
Art. 14. Todos os delegados elegíveis devem ser associados  em pleno  gozo de seus direitos  com 
os seus Lions Clubes, que por sua vez deverão estar em dia com Associação Internacional de Lions 
Clubes e o Distrito. 
§ 1º Quotas em atraso com o Distrito podem ser pagas pelo Clube antes do horário de encerramento 
da certificação de credenciais. Neste caso o mesmo voltará à condição de estar em pleno gozo dos 
seus direitos, desde que não esteja em débitos com a Associação Internacional de Lions Clubes. 
§ 2º A seleção de cada um dos delegados e suplentes deve ser comprovada, para o Comitê de 
Credenciais da Convenção, por ofício emitido pelo Clube, assinado pelo seu presidente ou secretário. 
§ 3° Na ausência ou impedimento de um ou mais Delegados Titulares e seus Suplentes na Conven-
ção, o Presidente do Clube poderá substituí-lo (s) por qualquer outro Companheiro do Clube, medi-
ante correspondência entregue ao Comitê Técnico de Credenciais até dez (10) minutos antes do 
encerramento de seus trabalhos. 
§ 4° Na ausência ou impedimento do Presidente, qualquer Diretor do Clube poderá fazer a substitui-
ção mediante a anuência do Governador do Distrito. 
 
TÍTULO IV – DAS FINALIDADES DA CONVENÇÃO 
 
Art. 15 - A Convenção tem por finalidades: 
(I) Reunir em Assembleia todos os Delegados dos Lions Clubes do Distrito que se fizerem represen-
tar legalmente e deliberar sobre as proposições apresentadas, considerando as premissas do Esta-
tuto e Regulamentos Interno vigentes no Distrito e na Associação Internacional de Lions Clube. 
(II) Eleger o Governador, o 1º e 2º Vice-Governador do Distrito para o ano Leonístico imediatamente 
subsequente ao ano da Convenção. 
(III) Apreciar e votar o endosso para a candidatura de Ex-Governadores para 2º Vice-Presidente do 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, sempre que constar do Edital de Convocação e 
observado o estabelecido no Estatuto e Regulamentos do Distrito Múltiplo LD. 
(IV) Apreciar e votar a concessão de endossos para associados candidatos a cargos internacionais, 
observando o estabelecido no Estatuto, Regulamentos e Normas da Associação Internacional de 
Lions Clubes. 
(V) Apreciar e votar alterações no Estatuto, Regulamentos e Regimento Internos vigentes no Distrito, 
sempre que a matéria constar do Edital de Convocação. 
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(VI) Deliberar e votar trabalhos, teses, moções, recomendações e indicações que sejam submetidos 
a apreciação. 
(VII) Proporcionar oportunidades para  a realização de seminários  e  cursos de  formação  Leonística 
para novos Dirigentes de Lions Clubes, novos associados e afiliados em geral. 
(VIII) Informar-se dos programas administrativos e de serviços dos Lions Clubes e de Lions Interna-
cional. 
(IX) Indicar, apreciar e votar o município para sediar a Convenção do ano Leonístico  imediatamente 
subsequente. 
(X) Estimular o espírito de companheirismo entre os Convencionais e o melhor relacionamento entre 
os associados dos Lions Clubes. 
Art. 16. São  finalidades  da Convenção Especial  debater e decidir sobre o que constar  do Edital de 
Convocação e/ou da pauta a ele anexada. 
 
TÍTULO V – DOS COMITÊS DA CONVENÇÃO 
 
Seção 1 – COMITÊ DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA CONVENÇÃO 
 
Art. 17. O  Governador do Distrito,  até noventa (90) dias após  a data da sua posse,  deve nomear, 
por Portaria, o Comitê de Planejamento e Organização da Convenção Distrital, o qual será composto 
por dois membros do seu Gabinete e por mais três (03) associados do (s) Clube (s) estabelecido (s) 
no local onde a Convenção será realizada. 
§ Único. Suas finalidades básicas são: 
(I) Definir, estruturar e organizar o (s) local (is) onde será realizada a Convenção. 
(II) Preparar o orçamento administrativo e operacional para a realização da Convenção e propor os 
valores e as formas que deverão ser aportados os recursos, para apreciação e aprovação do Gabi-
nete da Governadoria. 
(III) Providenciar a inscrição dos Convencionais com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da 
data do início da Convenção. 
(IV) Arrecadar os valores das formas que forem definidas para serem aportados, considerando ape-
nas os custos de administração e organização  da Convenção,  depositando-os em  conta bancária 
específica para o seu controle. 
(V) Os eventos extra Convenção, com encontro sociais, passeios, almoços e jantares, entre  outros, 
caso propostos e aprovados, devem ter suas cobranças disponibilizada para os Convencionais,  no 
processo de inscrição, em forma facultativa de participação e não obrigatória. Estes recursos devem 
ser controlados de forma destacada dos recursos definidos no item (IV) anterior. 
(VI) Organizar e administrar as Comissões de apoio que irão atuar antes, durante e depois da Con-
venção, tanto no planejamento, quanto na sua organização e na execução. 
(VII) Em considerando eventuais premiações para os Convencionais, como forma de estímulos para 
a participação dos associados e dos Clubes, preparar o seu planejamento, considerando as modali-
dades de premiações e prêmios correspondentes, incluindo os custos no orçamento previsto no item 
(II) anterior. 
(VIII) Preparar o material a ser entregue aos Convencionais, no momento da formalização das suas 
inscrições, bem como os que serão encaminhados aos Clubes e divulgados nas redes sociais  e no 
site do Distrito, divulgando a Convenção  e os seus atrativos.  Incluir custos incidentes no orçamento 
previsto no item (II) anterior. 
(IX) Acompanhar, junto ao Governador do Distrito e ao Secretário, a montagem do Edital de Convo-
cação e itens de pauta das seções de abertura e de trabalho da Convenção. 
(X) Verificar, com antecipação, as autoridades locais que estarão presentes na Convenção para in-
formar ao Governador e subsidiar a elaboração do protocolo das seções da Convenção. 
(XI) Propor e apresentar, ao Governador, nomes a serem homenageados na Convenção e  eventuais 
nomes de Patronos. 
(XII) Ajustar com o Secretário da Governadoria os locais onde serão instalados os Diversos Comitês 
Técnicos que trabalharão durante a Convenção, bem como verificar quais os recursos que deverão  
ser disponibilizados para os seus trabalhos, como mesas, cadeiras, computador, impressora, papel 
A-4 e canetas. 
(XIII) Preparar um calendário de trabalho para o Comitê e para as Comissões, de forma a elaborar 
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planos de trabalhos para as atividades que devam ser realizadas antes, durante e depois da Con-
venção. 
(XIV) Considerar, em seu planejamento, os custos das licenças municipais, as questões de segu-
rança e vistoria do (s) local (is) da Convenção e da emergência do atendimento médico. Considerar 
no orçamento previsto no item (II) anterior. 
(XV) Preparar o local e os suportes para afixação das bandeiras representativas de cada um dos 
municípios, que compõem o LD-5, e para as bandeiras do Brasil, de Lions, do Estado, do Município 
e do país convidado, caso seja um palestrante oficial do exterior. 
(XVI) Designar locais para que os candidatos aos cargos eletivos possam afixar suas faixas e carta-
zes das suas publicidades. 
(XVII) Nos momentos acordados com o Governador do Distrito, solicitar adiantamentos de recursos 
financeiros ao Tesoureiro do Distrito, para fazer face as despesas iniciais com os custos de organi-
zação da Convenção. 
(XVIII) Manter em dia o controle financeiro dos valores da Convenção, de forma a facilitar e  agilizar 
a sua prestação de Contas ao término da Convenção. A prestação de contas deve relacionar  todos 
os recursos recebidos e todas as despesas efetivadas, em ordem cronológica de ocorrências, e deve 
ser apresentada ao Governador do Distrito com até 45 dias após a data de encerramento da Con-
venção. Anexar Notas Fiscais ou Comprovantes de Caixa válidos e extrato bancário da movimenta-
ção efetivada. 
(XIX) Transferir para o Tesoureiro do Distrito eventual sobra de valor financeiro, evidenciado na Pres-
tação de Contas final, ou solicitar o reembolso em eventual déficit. 
(XX) Dirimir junto ao Governador do Distrito eventuais dúvidas que possam surgir no decorrer da 
elaboração do planejamento e nos preparativos operacionais para a efetivação da Convenção, nas 
datas marcadas. 
 
Seção 2 – COMITÊS EXECUTIVOS DA CONVENÇÃO DISTRITAL 
 
Art. 18. O Governador do Distrito nomeará e designará o presidente dos Comitês Executivos, com 
antecedência mínima de noventa (90) dias antes da data prevista para a Convenção, devendo pre-
encher quaisquer vagas ocorridas nos seguintes Comitês Executivos da Convenção Distrital: Cre-
denciais; Moções; Indicação de Candidatos; Eleições e Estatuto e Regulamentos. 
§ Único. Os Comitês, no direcionamento dos seus trabalhos, devem observar os procedimentos 
constantes do Estatuto, Regulamentos e Regimento da Convenção, vigentes no Distrito. 
Art. 19. Os membros de cada Comitê devem ser indicados e nomeados pelos respectivos Presiden-
tes, com antecedência mínima de sessenta (60) dias antes da data prevista para a Convenção, ex-
ceto para os Comitês de Credenciais e de Indicação de Candidatos, que são nomeados pelo Gover-
nador. 
§ Único. Usualmente alguns membros são designados como Vice-Presidente, Secretário e Relator. 
Art. 20. Preferencialmente, um clube de cada Região deve ter, pelo menos, um associado represen-
tante em cada um destes Comitês. 
Art. 21. Os Comitês devem desempenhar as funções que o Governador do Distrito lhes designar. 
Art. 22. As matérias a serem apreciadas, analisadas e objeto de pareceres dos Comitês, devem ser 
encaminhadas aos respectivos Presidentes com o mínimo de trinta (30) dias antes da data prevista 
para a Convenção, seja pelos Clubes ou pelo Secretário do Distrito. 
§ 1º Eventuais matérias extraordinariamente aprovadas e encaminhadas pelo Governador, oriundas 
ou não das suas reuniões de gabinete, ficam isentas de cumprir este prazo de antecedência, devendo, 
portanto, serem sempre apreciadas pelos Comitês. 
§ 2º Durante seus trabalhos, os Comitês Técnicos poderão solicitar que qualquer Convencional 
preste os esclarecimentos que se façam necessários, bem como estes podem acompanhar os tra-
balhos dos Comitês e solicitar eventuais esclarecimentos, devendo tais situações constarem dos 
respectivos Pareceres Técnicos a serem emitidos. 
Art. 23. Espera-se que os Pareceres Técnicos dos Comitês estejam prontos antes do início da seção 
de abertura da Convenção, exceto os relativos aos Comitês de Credenciais e de Eleições, que os 
deverão aprontar até quarenta (40) minutos após o horário estabelecido para o encerramento dos 
seus trabalhos durante a Convenção. 
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Seção 3 - COMITÊ DE CREDENCIAIS 
 
Art. 24.  O Comitê de Credenciais da Convenção Distrital é composto do Governador do Distrito, 
atuando como presidente, do Secretário de Gabinete, ou do Tesoureiro, e dois outros associados 
não dirigentes do Distrito, nomeados pelo Governador do Distrito, sendo cada um deles associado 
em dia com as suas obrigações juntos aos seus respectivos Lions Clubes, e seus Clubes também 
estes em dia junto ao Distrito e Lions Internacional. Adicionalmente, que não possam, ao longo da 
duração da nomeação, ocupar qualquer outro cargo em nível de Distrito ou Internacional, seja ele 
eletivo ou por nomeação. 
§ 1º O Governador do Distrito pode nomear um ex-Governador, com plenos direitos em seu Clube, 
para substituí-lo na Presidência do Comitê. 
§ 2º As finalidades básicas do Comitê são: 
(I) Conhecer os locais de trabalho durante a Convenção e os horários estabelecidos no Edital de 
Convocação. 
(II) Previamente, verificar se a estrutura local, disponibilizada pelo Comitê de Planejamento e Orga-
nização da Convenção, está adequada para a efetivação dos trabalhos. Providenciar a adequação 
caso não esteja conforme. 
(III) Obter do Tesoureiro do Gabinete Distrital, a relação dos Clubes que não estão em dia com as 
suas obrigações para com o Distrito ou Associação Internacional de Lions Clubes. 
(IV) Obter do Secretário do Gabinete Distrital, os formulários apropriados para registros dos conven-
cionais designados delegados pelos seus Clubes e a quantidade máxima de delegados titulares e 
reservas inerentes a cada um Clube. Obter, ainda, a relação dos delegados natos (ex-governadores) 
de cada um dos Clubes. 
(V) Se organizar para trabalhar visando minimizar filas e demoras no atendimento de credenciamento. 
Proceder ao credenciamento dos delegados mediante apresentação do Ofício de Indicação emitido 
pelos respectivos Clubes. 
(VI) Se Clubes apontados com pendências para com o Distrito ou Associação Internacional se pron-
tificarem a eliminá-las, antes do encerramento do período determinado para credenciamento dos 
delegados, interagir com o Tesoureiro do Gabinete Distrital para que ele solucione as pendências. 
Se forem resolvidas, obter autorização formal do Tesoureiro do Gabinete para aceitar o credencia-
mento dos delegados de tais Clubes. 
(VII) Em hipótese alguma se deve aceitar credenciamento de delegados após os horários estabele-
cidos para os seus encerramentos. 
(VIII) Efetivar o credenciamento dos delegados, identificando-os com os nomes indicados pelos Clu-
bes e obtendo as respectivas assinaturas nos formulários de credenciamentos. Afixar no crachá do 
convencional a sua condição de delegado titular, ou nato ou suplente, conforme material disponibili-
zado pelo Secretário do Gabinete. 
(IX) Encerrado o último horário estabelecido para o processo de credenciamento dos delegados, de 
imediato preparar o Parecer Técnico com os resultados, conforme modelo a ser obtido junto ao Se-
cretário do Gabinete. 
(X) Repassar, o mais rápido possível, ao Presidente do Comitê de Eleições as relações de todos os 
delegados credenciados para a Convenção, segregados por Clubes e dentro destes por Titulares, 
Natos e Suplentes, preferencialmente sem rasuras. Na eventualidade das mesmas, registrar as de-
vidas ressalvas. 
(XI) Apresentar em plenária, conforme horário pautado, o Parecer Técnico de Credenciamento para 
a Convenção. 
(XII) Entregar ao Secretário de Gabinete, uma via do Parecer Técnico emitido e apresentado em 
plenária da Convenção, devidamente assinado por todos os membros. 
(XIII) Eventuais dúvidas ou problemas no processo de credenciamento de delegados, dirimi-las com 
o Governador do Distrito. 
Art. 25 - O Comitê de Credenciais tem poderes para desempenhar os deveres estabelecidos nas 
regras parlamentares internacionais, constante do “Robert’s Rules of Order, Newly Revised”, da As-
sociação Internacional de Lions Clubes. 
 
Seção 4 – COMITÊ DE MOÇÕES 
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Art. 26. Obter do Secretário do Gabinete Distrital, com antecedência mínima de trinta (30) dias antes 
da data de início da Convenção, todos os documentos que devam ser apreciados especificamente 
pelo Comitê. 
§ Único. Não devem ser apreciados pelo Comitê documentos correlacionados com alterações do 
Estatuto, Regulamentos e Regimentos do Distrito, e com Indicações de candidatos aos cargos 
eletivos no Distrito ou para obtenções de endossos para cargos internacionais. 
Art. 27. Previamente, os membros do Comitê devem examinar todos os documentos recebidos para 
emissão de pareceres, verificando se as suas características, como formalidades, competências e 
assuntos propostos, estão contempladas no Estatuto, Regulamentos e Regimentos do Distrito. 
Art. 28. Previamente, conforme modelo a ser obtido junto ao Secretário do Gabinete, elaborar os 
pareceres sobre os documentos examinados, referente aos previamente recebidos dentro do prazo, 
afirmando serem ou não pertinentes, e exarando, para cada um deles, a proposta de sua aprovação 
ou não aprovação, emitindo o correspondente Parecer Técnico do Comitê. 
§ Único. Se a proposta for para não aprovação, os motivos que consubstanciaram a decisão devem 
constar do Parecer Técnico. 
Art. 29. Eventualmente, o Governador do Distrito poderá encaminhar documentos para apreciação 
e emissão de Parecer do Comitê, fora do prazo citado no art. 26 anterior. 
§ 1º Neste caso, os membros do Comitê devem se reunir no local designado pelo Comitê de Plane-
jamento e Organização da Convenção e deliberar sobre os mesmos. 
§ 2º Ao finalizar os seus trabalhos, emitir Parecer Técnico Complementar para estes documentos 
recebidos após o prazo normal. 
Art. 30. Apresentar em plenária, conforme horário pautado, o Parecer Técnico de Credenciamento 
para a Convenção. 
Art. 31. Entregar ao Secretário de Gabinete, uma via do Parecer Técnico emitido e apresentado em 
plenária da Convenção, devidamente assinado por todos os membros. 
Art. 32. Eventuais dúvidas ou  problemas no processo  de credenciamento  de delegados,  dirimi-las 
com o Governador do Distrito. 
 
Seção 5 – COMITÊ DE INDICAÇÕES DE CANDIDATOS 
 
Art. 33 - Obter do Secretário do Gabinete Distrital, com antecedência mínima de trinta (30) dias antes 
da data de início da Convenção, todos os documentos que devam ser apreciados especificamente 
pelo Comitê. 
§ Único. Só devem ser apreciados pelo Comitê os documentos correlacionados com indicações de 
candidatos aos cargos eletivos do Distrito e as solicitações de endossos para cargos internacionais. 
Art. 34. Previamente, os membros do Comitê devem examinar todos os documentos recebidos dos 
candidatos para emissão de pareceres, verificando se as exigências constantes das Fichas de Veri-
ficações, anexas a este Regimento Interno, foram, ou não, atendidas pelos candidatos. 
§ Único. Eventuais faltas de documentos ou documentos incompletos, pode ser formalmente co-
brada do candidato, desde que seja estabelecida data máxima para a sua efetivação. 
Art. 35. Caso os membros do Comitê optem por fazer entrevistas com os candidatos, afim de eliminar 
eventuais dúvidas, estabeleçam prévia agenda para tal com os mesmos. 
§ Único. Em função da necessidade de se emitir o correspondente Parecer Técnico, com antece-
dência, sugere-se que o limite máximo para agendamento destas entrevistas ocorra na véspera da 
data de abertura da Convenção. 
Art. 36. Para exame e emissão do Parecer Técnico sobre endosso de candidatos a cargos interna-
cionais, devem ser observados os seguintes quesitos: 
(I) Estando sujeito às provisões do Estatuto e Regulamentos Internacionais, qualquer associado de 
um Lions Clube do Distrito que esteja pleiteando endosso em uma Convenção Distrital, como candi-
dato ao cargo de Diretor Internacional ou terceiro Vice-Presidente Internacional, deve: 
(a) Entregar, por correio ou pessoalmente, uma comunicação por escrito da sua intenção de solicitar 
tal endosso ao Governador do Distrito, com pelo menos trinta (30) dias de antecedência à data da 
instalação da Convenção Distrital na qual a questão do endosso deverá ser votada; 
(b) Entregar, junto com tal aviso de intenção, as evidências do cumprimento das qualificações para 
o cargo pleiteado, estabelecidas no Estatuto e Regulamentos Internacionais. 
(II) Cada notificação de intenção que for entregue deve ser transmitida pelo Governador do Distrito 
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ao Comitê de Indicação de Candidatos, da respectiva Convenção, a qual caberá proceder a devida 
análise e buscar, de cada candidato potencial, quaisquer evidências adicionais e qualificações ne-
cessárias, conforme estipulado no Estatuto e Regulamentos Internacionais. 
(III) A critério do Presidente do Comitê de Indicação de Candidatos, os candidatos podem ser sub-
metidos a prévias entrevistas antes da emissão do parecer final do Comitê. 
(IV) Caberá ainda ao Comitê de Indicação de Candidatos, apresentar, através de Parecer, na res-
pectiva Convenção, o nome de cada candidato proposto que tenha cumprido os requerimentos juris-
dicionais e de procedimentos, bem como os candidatos que tenham sido eventualmente rejeitados e 
respectivos motivos. 
(V) Os quesitos a serem atendidos pelos candidatos a 3º Vice-Presidente da Associação Internaci-
onal de Lions Clube são: 
(a) Ser um associado ativo em pleno gozo dos seus direitos em Lions Clube em pleno gozo dos seus 
direitos (quites com o Distrito e com Lions Internacional). 
(b) Ter completado ou estar completando o seu mandato, por eleição ou nomeação, como Diretor 
Internacional. 
(c) Obter endosso de uma convenção do seu Distrito. 
(VI) Os quesitos a serem atendidos pelos candidatos a Diretor Internacional da Associação Interna-
cional de Lions Clube são: 
(a) Ser um associado ativo em pleno gozo de seus direitos em Lions Clube em pleno gozo de seus 
direitos (quites com o Distrito e com Lions Internacional). 
(b) Ter completado ou estar completando o seu mandato, ou a maior parte dele, como Governador 
de Distrito, desde que o seu Distrito esteja em pleno gozo dos seus direitos junto a Associação In-
ternacional de Lions Clubes. 
(c) Ter obtido o endosso de uma Convenção do seu Distrito. 
Art. 37. Previamente, conforme modelo a ser obtido junto ao Secretário do Gabinete, elaborar os 
pareceres sobre as indicações dos candidatos a cargos eletivos do Distrito ou da Associação Inter-
nacional de Lions Clubes, exarando, para cada um deles, a proposta de sua aprovação ou não apro-
vação, emitindo o correspondente Parecer Técnico do Comitê. 
§ Único. Se a proposta for para não aprovação, os motivos que consubstanciaram a decisão devem 
constar do Parecer Técnico. 
Art. 38 - Apresentar em plenária, conforme horário pautado, o Parecer Técnico de Indicação para a 
Convenção. 
Art. 39 - Entregar ao Secretário de Gabinete, uma via do Parecer Técnico emitido e apresentado em 
plenária da Convenção, devidamente assinado por todos os membros. 
Art. 40 - Eventuais dúvidas ou problemas no processo  de credenciamento de delegados,  dirimi-las 
com o Governador do Distrito. 
 
Seção 6 – COMITÊ DE ELEIÇÕES 
 
Art. 41. As finalidades básicas do Comitê são: 
(I) Conhecer o local de trabalho durante a Convenção e o horário estabelecido no Edital de Convo-
cação para a efetivação do processo de eleição. 
(II) Previamente, verificar se o local e a estrutura disponibilizada pelo Comitê de Planejamento e 
Organização da Convenção, estão adequados para a efetivação dos trabalhos. Providenciar a devida 
adequação, caso não esteja conforme. 
(III) Obter do Secretário do Gabinete Distrital, o material necessário para proceder as eleições, ou 
seja: cédulas de votações e urnas para depósitos dos votos. 
(IV) Obter do Presidente do Comitê de Credenciais as relações dos delegados credenciados e veri-
ficar se as mesmas estão conformes e sem rasuras ou com estas ressalvadas. 
(V) Se organizar para trabalhar visando minimizar filas e demoras no atendimento aos delegados 
credenciados ao processo de eleição. 
(VI) Em hipótese alguma se deve aceitar votos de delegados credenciados após o horário estabele-
cido para encerramento do processo de eleição. 
(VII) Efetivar o processo de eleição, com ordem, verificando a habilitação de cada um dos delegados 
no processo de credenciamento, colher as suas assinaturas, ao lado das respectivas assinaturas de 
credenciamentos, fazer a entrega da cédula de votação e verificar se o voto foi efetivado. 
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(VIII) Encerrado o horário estabelecido para o processo de eleição, de imediato iniciar os procedi-
mentos de contagens de votos atribuídos a cada candidato e a cada uma das demais opções, even-
tualmente constantes das cédulas de votações. Ao finalizar, de imediato, preparar o Parecer Técnico 
com os resultados, conforme modelo a ser obtido junto ao Secretário do Gabinete. 
(IX) Apresentar em plenária, conforme horário pautado, o Parecer Técnico de Eleições para a Con-
venção. 
(X) Entregar ao Secretário de Gabinete, uma via do Parecer Técnico emitido e apresentado em ple-
nária da Convenção, devidamente assinado por todos os membros. 
(XI) Eventuais dúvidas ou problemas no processo de credenciamento de delegados, dirimi-las com 
o Governador do Distrito. 
§ 1º Todo candidato a cargo eletivo poderá indicar ao Presidente do Comitê Técnico de Eleições, até 
antes do início do processo de eleições, dois (02) associados designados fiscais, para acompanhar 
o processo de votação e o de apuração dos votos. 
§ 2º Em havendo empates entre candidatos a cargos eletivos, ou a endossos ou, ainda, a eventuais 
opções constantes das cédulas, deve ser observado o seguinte procedimento estabelecido no Re-
gulamento Interno: “Na ocorrência de empate ou se um dos candidatos ou opção, constante em 
cédula, não receber a maioria exigida, em qualquer votação, a votação deverá continuar até que um 
deles receba a maioria exigida dos votos lançados”. 
§ 3º Nesta ocorrência o Governador do Distrito deve ser comunicado, os delegados credenciados 
devem ser comunicados da necessidade de nova votação, e o Presidente do Comitê deve interagir 
com o Secretário do Distrito para a elaboração de novas cédulas contendo as opções empatadas 
para serem submetidas a novo pleito. Este procedimento deve ser repetido até não mais existir em-
pates de votações nas opções. 
 
Seção 7 – COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
Art. 42. Obter do Secretário do Gabinete Distrital, com antecedência mínima de trinta (30) dias antes 
da data de início da Convenção, todos os documentos que devam ser apreciados especificamente 
pelo Comitê. 
§ Único. Só devem ser apreciados pelo Comitê os documentos correlacionados com alterações do 
Estatuto, Regulamentos e Regimentos do Distrito. 
Art. 43. Previamente, os membros do Comitê devem examinar todos os documentos recebidos para 
emissão de pareceres, verificando se as suas características, como formalidades, competências e 
assuntos propostos, estão contemplados no Estatuto, Regulamentos e Regimentos do Distrito. 
§ 1º Verificar se as alterações propostas conflitam com as estabelecidas nos modelos oficias para 
Distrito e o próprio da Associação Internacional de Lions Clubes, tendo em consideração a Cláusula 
de Supremacia dos Documentos, onde todos, de Clube, Distrito e Distrito Múltiplo não devem conflitar 
com o da Associação Internacional. 
§ 2º Considerar que não é vedado, por Lions Internacional, complementar com particularidades ine-
rentes ao próprio modelo de gestão pretendido pelos Governadores, desde que afirmados como fa-
cultativos. 
Art. 44. Previamente, conforme modelo a ser obtido junto ao Secretário do Gabinete, elaborar os 
pareceres sobre os documentos examinados, afirmando serem ou não pertinentes, e exarando, para 
cada um deles, a proposta de sua aprovação ou não aprovação, emitindo o correspondente Parecer 
Técnico do Comitê. 
§ Único. Se a proposta for para não aprovação, os motivos que consubstanciaram a decisão devem 
constar do Parecer Técnico. 
Art. 45. Apresentar em plenária, conforme horário pautado, o Parecer Técnico do Comitê para a 
Convenção. 
Art. 46. Entregar ao Secretário de Gabinete, uma via do Parecer Técnico emitido e apresentado em 
plenária da Convenção, devidamente assinado por todos os membros. 
Art. 47. Eventuais dúvidas ou problemas no processo de credenciamento de delegados, dirimi-las 
com o Governador do Distrito. 
 
TÍTULO VI - DAS PROPOSIÇÕES 
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Art. 48. Todos os trabalhos, teses, moções, proposições, recomendações e indicações que devam 
ser apreciadas pelos Comitês Técnicos, devem ser entregues ao Secretário do Distrito até, no má-
ximo, trinta (30) dias da data de início da Convenção, para possibilitar a classificação, encaminha-
mento aos Presidentes dos Comitês e aos Clubes, para prévia apreciação e análise. 
§ Único. Até vinte e cinco (25) dias antes da instalação da Convenção, os documentos acima devem 
estar de posse dos Presidentes de Comitês e até vinte (20) dias antes de posse de todos os clubes, 
devendo ser utilizados todos os meios existentes de comunicação, para que os prazos possam ser 
cumpridos. 
Art. 49. Quando originados dos Clubes, só podem ser encaminhados com ofícios das respectivas 
Presidências, acompanhados de cópia da Ata da Assembleia Geral do Clube que os aprovou. 
§ Único. Quando originado do Gabinete da Governadoria, o Secretário deve mencionar a Reunião 
do Gabinete Distrital que os aprovou. 
Art. 50. Os trabalhos, teses, moções, recomendações e indicações que tenham objetivo idêntico 
podem ser reunidos e apresentados como se fosse uma única proposição. 
 
TÍTULO VII – DAS VOTAÇÕES DOS PARECERES DOS COMITÊS TÉCNICOS E SUAS MATÉ-
RIAS EM PLENÁRIAS DA CONVENÇÃO 
 
Art. 51. Os pareceres dos Comitês Técnicos serão votados conforme programação constante das 
pautas de cada uma das seções plenárias. 
§ Único. Eventualmente, mediante entendimento do Governador do Distrito com os Presidentes dos 
Comitês Técnicos, a ordem originalmente programada pode ser alterada em função de ocorrências 
não previstas. 
Art. 52. Por convocação do Mestre de Cerimônia, considerando os horários estabelecidos, os Comi-
tês Técnicos serão chamados para apresentar os seus Pareceres e suas matérias. 
Art. 53. Cabe ao Governador do Distrito colocar em apreciação e depois em votação, os termos de 
cada um dos Pareceres Técnicos dos Comitês, apresentados em Plenárias, assim como as matérias 
apreciadas por eles. 
Art. 54. Antes do início de uma votação, cabe ao Secretário conferir e informar a existência do quó-
rum mínimo regimental em plenária. 
§ 1º O quórum mínimo é a metade mais um do total de delegados credenciados. 
§ 2º Em não havendo o quórum mínimo, os delegados credenciados devem ser convocados para 
sequência dos processos de votações das matérias. 
Art. 55. Quando a matéria apreciada pelos Comitês conter mais de um item em proposição, cada um 
deles deve ser apreciado e votado simultaneamente ao correspondente parecer exarado pelo Comitê 
sobre o mesmo item. 
§ 1º Se o parecer sobre o item for para aprovação, ou para não aprovação, deve ser explícito para 
os delegados que tanto a apreciação quanto a votação serão simultâneas, ou seja, da proposição e 
do parecer sobre a mesma. Se aprovar um, ou não, automaticamente aprova o outro. 
§ 2º Este procedimento deve ser repetido para todos os demais itens de cada matéria examinada 
pelos Comitês, até esgotar as respectivas matérias. 
Art. 56. Os resultados de cada uma das votações devem ser proclamados aos presentes na Con-
venção, sendo anunciado os votos de aprovação e os de não aprovação consignados pelos delega-
dos. 
 
TÍTULO VIII - ORDEM DOS ASSUNTOS DA CONVENÇÃO 
 
Art. 57. O Governador do Distrito deve organizar a ordem dos assuntos da pauta, da Convenção 
Distrital, dando preferência e prioridade aos assuntos que exijam votações dos delegados, sendo 
esta a ordem do dia que deve vigorar para todas as sessões. 
§ 1º Manifestações não vinculadas a assuntos objetos de votações, assim como palestras, homena-
gens e outros semelhantes devem ser pautadas por último. 
§ 2º Na primeira seção de trabalho, deve ser priorizada a apresentação e a palavra dos candidatos 
aos cargos eletivos do Distrito, afim de agilizar o processo eleitoral. 
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TÍTULO IX - DOS CONCEITOS DOCUMENTAIS E DE ORDEM 
 
Art. 58. Os documentos em exames pelos Comitês Técnicos e as questões de ordem se caracteri-
zam da seguinte forma: 
(a) PROPOSIÇÃO: É toda matéria sujeita à deliberação do Plenário da Convenção Distrital, devendo 
ter sido recebida pelo Secretário da Governadoria, submetida a apreciação e votação do Gabinete e 
endereçada para apreciação e votação dos delegados na Convenção. 
(b) INDICAÇÃO: É uma proposição indicativa de candidatos aos cargos eletivos, de cidades para 
sede de Convenção Distrital e/ou de desmembramento do Distrito. 
(c) MOÇÃO: É uma proposição que exige manifestação dos delegados da Convenção, sobre deter-
minado assunto específico, aprovando, emendando ou rejeitando. 
(d) RESOLUÇÃO: É uma proposição que determina medidas de interesse geral a serem cumpridas 
por todos os Lions Clubes. 
(e) RECOMENDAÇÃO: É uma proposição que sugere medidas de interesse geral, que não cabem 
em projeto de Resolução. 
(f) APELO: É uma proposição que sugere ou recomenda medidas de interesse geral, dirigida a ór-
gãos governamentais, instituições ou entidades privadas. 
(g) MANIFESTO: É uma proposição que expressa um sentimento coletivo, de interesse geral, dirigida 
a uma determinada população ou sociedade. 
(h) TESE: É uma proposição que versa sobre matéria definida para ser defendida no Plenário pelo 
autor. 
(i) EMENDA: É uma proposição que modifica uma outra proposição. Pode ser de caráter: 
(1) SUBSTITUTIVA: Quando propõe a substituição de uma proposição por outra. 
(2) SUPRESSIVA: Quando propõe a eliminação de qualquer parte de uma proposição; 
(3) ADITIVA: Quando acrescenta palavras ou expressões a uma proposição. 
(4) MODIFICATIVA: Quando altera a redação de uma proposição sem modificar o seu conteúdo e 
finalidade. 
(j) REQUERIMENTO: É todo pedido, verbal ou por escrito, versando sobre matéria de expediente ou 
de ordem, dirigido por qualquer delegado, ou participante do Plenário, ao Governador, Presidente da 
Sessão, a quem compete a decisão. O requerimento pode ser: 
(1) Pedido de destaque de matéria em discussão. 
(2) Permissão para falar sentado. 
(3) Retirada pelo autor da proposição que tenha recebido parecer contrário do Comitê Técnico com-
petente; ou sem que fosse ela examinada e tivesse a sua manifestação de apreciação pelo Comitê. 
(4) Verificação de votação ou quórum no Plenário. 
(5) De justificação de voto. 
(6) Votação nominal da matéria ou item da mesma. 
(I) O requerimento verbal dependerá de deliberação dos delegados, sem discussão, se versar sobre: 
(1) Prorrogação dos trabalhos. 
(2) Destaque para votação de qualquer proposição. 
(3) Discussão e votação em bloco por capítulo, grupo de artigos ou emendas. 
(II) O requerimento escrito será submetido à discussão e votação dos delegados, quando solicitar: 
(1) Voto de aplauso, louvor ou congratulação por ato ou acontecimento de alta significação. 
(2) Voto de pesar por falecimento ou acontecimento que tenha causado consternação. 
(3) Preferência na discussão ou votação de uma proposição sobre outra. 
(4) Retirada da proposição principal ou acessória, com parecer favorável do Comitê Técnico respon-
sável por sua análise. 
(k) PREFERÊNCIA: É a precedência na discussão ou votação de uma proposição sobre outra. O 
substitutivo originário do Comitê terá preferência na seguinte ordem: 
(1) A supressiva sobre as demais. 
(2) A substitutiva sobre a proposição a que se referir, bem como sobre as aditivas e as modificativas. 
(l) QUESTÃO DE ORDEM: É uma manifestação sobre dúvida levantada em Plenário quanto à inter-
pretação regimental ou estatutária. 
(m) QUESTÃO PRÉVIA: É uma manifestação sobre qualquer proposição apresentada antes de en-
trar em discussão e tem pôr fim a sua rejeição, adiamento, modificação ou transformação. 
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TÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 59. A Ata da Convenção deve espelhar os resultados das votações de cada uma das matérias 
e de seus itens. Quando concluída deve ser encaminhada ao Conselho de Governadores do DM LD 
e a todos os Clubes do Distrito. 
Art. 60. Todos os associados eleitos para os Cargos do Distrito LD-5 devem ser qualificados com 
todos os seus dados para possibilitar o registro da Ata da Convenção no Cartório de Ofícios e Títulos. 
§ Único. Qualificam os eleitos: nome completo, estado civil, profissão, número CPF e da Carteira de 
Identidade, com órgão expedidor, e endereço completo, incluindo o CEP, bairro, cidade e estado. 
Art. 61. Se permite a afixação de faixas e cartazes dos candidatos aos cargos eletivos do Distrito, 
assim como a distribuição de folhetos para os Convencionais. 
§ Único. Compete ao Comitê de Planejamento e Organização da Convenção, indicar, aos candidatos, 
os locais para afixação de suas faixas e cartazes. 
Art. 62. O Governador do Distrito, nos seus impedimentos, será substituído pelo 1º Vice-Governador 
do Distrito; na ausência dele, pelo 2º Vice-Governador do Distrito e, na deste, pelo mais recente ex- 
Governador do Distrito, presente. 
Art. 63. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelos Presidentes dos Comitês 
Técnicos, ouvido, se necessário, o Presidente do Comitê de Planejamento e Organização da Con-
venção, que deve servir como Diretor Geral da Convenção, e, em última instância, o Governador do 
Distrito. 
Art. 64. Qualquer proposta de alteração a este Regimento Interno, só entrará em vigor se aprovada 
por 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do Gabinete Distrital, relacionados no caput do art. 18 do 
Estatuto vigente no Distrito. 
§ Único. São competentes para proporem emendas, a este Regimento Interno da Convenção, os 
membros do Gabinete Distrital e o Assessor de Estatuto e Regulamentos. 
Art. 65 - Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação pela Reunião do Gabinete 
Distrital, revogadas as disposições em contrário. 
Parágrafo único. As emendas a este Regimento Interno, aprovadas em um determinado Ano Leo-
nístico, entram em vigor de imediato.  
 
CL Valdir Reis – Governador do Distrito LD-5 – AL 2018 / 2019 
 
CL Jorge Roberto de Almeida – Assessor de Estatuto e Regulamentos 
 
CL Ireneo Valdir dos Santos – Assessor Jurídico 
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APÊNDICE 1 – LISTA DE VERIFICAÇÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO: GOVERNADOR 
 

EXIGÊNCIAS A SEREM ATENDIDAS PELOS CANDIDATOS 
 
(Esta lista de verificação deve ser preenchida para cada candidato e enviada ao Comitê de Eleições) 
 
Nome do candidato:  _____________________________________________________________________ 
 
Nome do Lions Clube do candidato: _________________________________________________________ 
 
Data da reunião de Comitê de Indicações: _____/_____/__________ 
 
Data da eleição: _____/_____/__________ 
 
O candidato apresentou provas suficientes de atender aos seguintes requisitos: 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO 
1 - O candidato é um associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions Clube 
constituído e em pleno gozo de seus direitos no Distrito e em Lions Internacional? 

  

2 - O candidato foi endossado pelo seu Lions clube ou pela maioria dos Lions  Clubes do 
Distrito? 

  

3 - O candidato está servindo atualmente como 1º Vice-Governador de Distrito dentro deste 
Distrito? 

  

Se o atual 1º Vice-Governador não estiver concorrendo ao cargo de Governador, ou se a 
vaga para o cargo de 1º Vice-Governador existir na época da Convenção Distrital, informe 
se o candidato possui as seguintes qualificações: 

  

1) Ocupou o cargo de Presidente de Clube por um ano?   

Informe qual ano:   

2) Ocupou cargos na diretoria do Clube por dois anos?   

Informe quais os anos:   

3) Cargo no Gabinete Distrital – Marque uma das opções abaixo:   

a) Presidente de Região ou de Divisão?   

Informe em qual ano:   

b) Secretário ou Tesoureiro do Distrito?   

Informe em qual ano:   

4) Possui um ano adicional como membro do Gabinete Distrital?   

Em qual cargo?   

Informe em qual ano:   

5) Os cargos acima foram ocupados de forma simultânea?   

 
Atestamos que esta lista de verificação foi efetivada e certificamos que o candidato, acima mencionado, cumpre os requi-
sitos para Governador de Distrito, de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais, art. IX, Seção 6 (b).  
 
Presidente do Comitê:    ____________________________________________________________ 
 
Membros: 
_________________________________________        _________________________________________ 
 
_________________________________________        _________________________________________ 
 
_________________________________________        _________________________________________ 
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APÊNDICE 2 – LISTA DE VERIFICAÇÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO: 1º VICE-GOVERNADOR 
 

EXIGÊNCIAS A SEREM ATENDIDAS PELOS CANDIDATOS 
 
(Esta lista de verificação deve ser preenchida para cada candidato e enviada ao Comitê de Eleições) 
 
Nome do candidato:  _____________________________________________________________________ 
 
Nome do Lions Clube do candidato: _________________________________________________________ 
 
Data da reunião de Comitê de Indicações: _____/_____/__________ 
 
Data da eleição: _____/_____/__________ 
 
O candidato apresentou provas suficientes de atender aos seguintes requisitos: 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO 
1 - O candidato é um associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions clube 
constituído e em pleno gozo de seus direitos no Distrito (*) e em Lions Internacional? 
 

  

2 - O candidato foi endossado pelo seu Lions clube ou pela maioria dos Lions  Clubes do 
Distrito?  

  

3 - O candidato está servindo atualmente como 2º Vice-Governador de Distrito dentro deste 
Distrito? 

  

Se o atual 2º Vice-Governador não estiver concorrendo ao cargo de 1º Vice-Governador, ou 
se a vaga para o cargo de 2º Vice-Governador existir na época da Convenção Distrital, informe 
se o candidato possui as seguintes qualificações: 
 

  

1) Ocupou o cargo de Presidente de Clube por um ano?   

Informe qual ano:   

2) Ocupou cargos na diretoria do Clube por dois anos?   

Informe quais os anos:   

3) Cargo no Gabinete Distrital – Marque uma das opções abaixo:   

a) Presidente de Região ou de Divisão?   

Informe em qual ano:   

b) Secretário ou Tesoureiro do Distrito?   

Informe em qual ano:   

4) Os cargos acima foram ocupados de forma simultânea?   

 
Atestamos que esta lista de verificação foi efetivada e certificamos que o candidato, acima mencionado, cumpre os requi-
sitos para 1º Vice-Governador de Distrito, de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais, art. IX, Seção 6 (b).  
 
 
Presidente do Comitê:    ____________________________________________________________ 
 
Membros: 
_________________________________________        _________________________________________ 
 
_________________________________________        _________________________________________ 
 
_________________________________________        _________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – LISTA DE VERIFICAÇÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO: 2º VICE-GOVERNADOR 
 

EXIGÊNCIAS A SEREM ATENDIDAS PELOS CANDIDATOS 
 
(Esta lista de verificação deve ser preenchida para cada candidato e enviada ao Comitê de Eleições) 
 
Nome do candidato:  _____________________________________________________________________ 
 
Nome do Lions Clube do candidato: _________________________________________________________ 
 
Data da reunião de Comitê de Indicações: _____/_____/__________ 
 
Data da eleição: _____/_____/__________ 
 
O candidato apresentou provas suficientes de atender aos seguintes requisitos: 
 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO 
1 - O candidato é um associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions clube 
constituído e em pleno gozo de seus direitos no Distrito (*) e em Lions Internacional? 
 

  

2 - O candidato foi endossado pelo seu Lions clube ou pela maioria dos Lions  Clubes do 
Distrito?  

  

3 - O candidato ocupou o cargo de Presidente de Clube por um ano?    

Informe qual ano: 
 

  

4 - Ocupou cargos na diretoria do Clube por dois anos?   

Informe quais os anos:   

5 - Cargo no Gabinete Distrital – Marque uma das opções abaixo:   

a) Presidente de Região ou de Divisão?   

Informe em qual ano:   

b) Secretário ou Tesoureiro do Distrito?   

Informe em qual ano:   

4) Os cargos acima foram ocupados de forma simultânea?   

 
 

Atestamos que esta lista de verificação foi efetivada e certificamos que o candidato, acima mencionado, cumpre os requi-
sitos para 1º Vice-Governador de Distrito, de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais, art. IX, Seção 6 (b).  
 
 
Presidente do Comitê:    ____________________________________________________________ 
 
 
Membros: 
_________________________________________        _________________________________________ 
 
_________________________________________        _________________________________________ 
 
_________________________________________        _________________________________________ 
 

 


