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CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DISTRITAL

Seção 1
Da Constituição

oArt. 1  - O Distrito LA-4 é constituído pelos Lions Clubes  reconhecidos como tais pela 
Associação Internacional de Lions Clubes e tenham sede na área de jurisdição dele. �

Parágrafo Único - A personalidade jurídica do Distrito LA-4 é distinta da dos Lions Clubes, e 
estes não respondem solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações que aquele tenha 
assumido nem o Distrito LA-4 e nem os associados dos Lions Clubes respectivos, 
respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações dos Lions Clubes. 

Seção 2
Da Denominação, Do Lema,  Do Slogan e Emblema

o
Art. 2  O Distrito LA-4 é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, 
integrado ao Distrito Múltiplo LA, composto dos distritos e Lions Clubes da área Norte-
Nordeste do Brasil e filiado à Associação Internacional de Lions Clubes. Parágrafo Único - O 
Distrito LA-4 é vinculado também ao Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA (CG-
DMLA), a cujo Regimento Interno, Resoluções, Instruções e Recomendações devem 
observar, bem como às decisões e Recomendações das Convenções Internacionais, do 
Distrito Múltiplo LA e dos Lions Clubes do Distrito LA-4. 

oArt. 3   O Distrito LA-4 adotará o slogan: “Liberdade - Igualdade – Ordem -  Nacionalismo - 
Serviço” e o Lema: “Nós Servimos” da Associação Internacional de Lions Clubes. Adotará 
também as cores oficiais: “roxo” e “dourado”, bem como o uso do nome e emblema de 
prestígio e insígnias dessa Associação e deverá seguir as diretrizes estabelecidas 
periodicamente nos Estatuto e Regulamentos. 

Parágrafo Único - O Distrito LA-4 e seus Dirigentes poderão, observados o emblema, as co-
res oficiais e normas do Leonismo Internacional, adotar, também, complementarmente, 
slogans e lemas próprios, a serem definidos pelo Conselho Distrital, desde que com 
observância das diretrizes e ordem do slogan e lema da Associação Internacional de Lions 
Clubes. 

Seção 3
Da Jurisdição

o
Art. 4  - A jurisdição do Distrito LA-4 é a mesma do Território do Estado do Ceará da República 
Federativa  do   Brasil. 
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DECLARAÇÃO DE MISSÃO

üCapacitar os voluntários para que possam servir às 

suas comunidades e atender às necessidades 

humanas, fomentar a paz e promover a compreensão 

mundial através dos Lions clubes.

DECLARAÇÃO DE VISÃO

üSer o líder mundial em serviços comunitários e 
humanitários.
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§1º -   Em   virtude  do sistema de escolha dos seus dirigentes, o Distrito LA-4 tem sede, foro 
e domicílio na Cidade em que residir o Governador do respectivo ano, pelo que assume 
plenamente sua função, inclusive eventualmente o Secretário e Tesoureiro do Distrito LA-4. 

§2º - O endereço regular do Distrito LA-4 da  Associação Internacional de Lions Clube é: 
Fortaleza –Ceará na Rua João Cordeiro, 2181 – CEP. 60110-301. 

Seção 4
Dos Objetivos

o
Art. 5   São objetivos do Distrito LA-4:�
I – Oferecer uma estrutura administrativa para implementação e desenvolvimento dos 

propósitos e objetivos da Associação Internacional de Lions Clubes, neste Distrito; 
II -  Fundar novos Lions Clubes; manter e incentivar os Lions Clubes existentes na  prática 

do Leonismo em sua área de ação; 
III – Promover administração própria; adequada e eficiente, conduzindo os Lions Clubes 

que  lhe são filiados, a atenderem rigorosamente às entidades e normas Leonísticas 
exercidas pela Associação Internacional de Lions Clubes; 

IV – Promover os princípios de boa governança e boa cidadania; 
V – Interessar-se ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade; 
VI – Encorajar as pessoas de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem 

recompensa financeira pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de 
ética no comércio, indústria, profissões, serviços públicos e na iniciativa privada.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL

Seção 1
Dos Órgãos da Administração

oArt. 6   - São órgãos da administração do Distrito LA-4: 
I - Convenção Distrital; 
II - Conselho Distrital; 
III – Conselho Fiscal; 
IV – Comitê de Alta Administração Distrital.�

§1º  - O Distrito LA-4 pode ser  dividido em Regiões e/ou Divisões, constituídas de acordo 
com as necessidades administrativas, com áreas geográficas determinadas e 
jurisdições sobre o mínimo de dez (10) e no máximo de dezesseis (16) Clubes e 
quatro(4) e  no máximo oito (8), respectivamente.

§2º  - Cada Região e se o cargo de Presidente de Região for utilizado durante a gestão do 
Governador do Distrito LA-4 e cada divisão terá um Presidente, escolhidos entre os 
associados dos Clubes da mesma Região e Divisão, respectivamente.  
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Objetivos de Lions Clubes Internacional

· Organizar, implantar e supervisionar clubes de serviço que serão 
conhecidos como Lions clubes. 

· Coordenar as atividades e padronizar a administração de Lions Clubes. 

· Criar e promover o espírito de compreensão entre os povos da Terra. 

· Promover os princípios de boa governança e boa cidadania. 

· Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da 
comunidade. 

· Unir os Clubes com laços de amizade, bom companheirismo e 
compreensão recíproca.

· Oferecer um fórum para a discussão aberta de todas as questões de 
interesse público, desde que partidarismo político e sectarismo religioso não 
sejam debatidos pelos associados do clube. 

· Encorajar pessoas de mentalidade de serviço a servir suas comunidades 
sem recompensa financeira pessoal, estimular a eficiência e promover 
elevado padrão de ética no comércio, indústria, profissões, serviços públicos 
e empreendimentos privados.



Seção 2
Dos  Lions Clubes

o
Art. 7  - Os Lions Clubes organizados no Distrito LA-4, respeitada a sua autonomia a outros 
assuntos, devem: 
I – Difundir os propósitos de Lions Internacional e incentivar a prática do Código de Ética de 
Lions Clubes entre os associados do Lions Clube; 
II – Expandir o Leonismo perante a comunidade local e mundial; 
III – Promover a Fundação Internacional de Lions Clubes – LCIF e todas as atividades de 
serviços comunitários e humanitários por ela implementados, inclusive estimulando a 
prática de promoção de doações destinadas à prestação de serviços referidos; 
IV - Reunir-se regularmente e comparecer às convenções distritais, convocadas pelo 
Governador do Distrito; 
V - Respeitar e fazer cumprir o Estatuto e os Regulamentos e todos os atos emanados da 
Associação Internacional de Lions Clubes, as resoluções aprovadas em Convenções 
Internacionais, do Distrito Múltiplo LA e do Distrito LA-4; 
VI - Respeitar e fazer cumprir este Estatuto, assim como o Estatuto, os Regulamentos e as 
Resoluções emanadas do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA (CG-DMLA); 
VII - Acatar o que lhes for determinado pelo Presidente do Conselho de Governadores do 
Distrito Múltiplo LA (CG-DMLA), pelo Governador do Distrito LA-4 e pelas demais 
autoridades distritais jurisdicionais; 
VIII - Enquadrar-se nas exigências legais e fiscais das leis civis, federais, estaduais e 
municipais do País, do Estado do Ceará e as municipais onde atuar; 
IX - Eleger os seus Dirigentes para o Ano Leonístico seguinte até o dia quinze (15) de março 
e no máximo até final do exercício corrente. Ao contrário os dirigentes do exercício que se 
encerra, serão automaticamente repetidos para a gestão do próximo exercício, de acordo 
com as regras da Associação Internacional de Lions Clubes; 
X - Realizar Assembleias Gerais, no mínimo 2 (duas) vezes ao mês; 
XI - Realizar, pelo menos, (duas) reuniões de Diretoria ao mês; 
XII - Incentivar, cuidadosamente, os novos associados propostos a manter e que tenham 
sua afiliação aceita, elevado nível moral, profissional e cultural dos seus quadros 
associativos; 
XIII - Recepcionar as autoridades Leonísticas visitantes e convidados, proporcionando-
lhes contatos com Diretores e quadro associativo; 
XIV - Manter seus associados unidos mediante em laços do bom companheirismo, de 
amizade e de fraternidade; 
XV - Pagar em dia seus compromissos financeiros para com a Associação Internacional, o 
Distrito Múltiplo LA e o Distrito LA-4 e o próprio Lions Clube; 
XVI - Distinguir em seus orçamentos e em sua escrituração contábil as receitas e despesas 
propriamente administrativas daquelas destinadas em respectivos fundos de origem, e à 
prestação de serviços, não podendo, em hipótese alguma, as receitas oriundas do público,  
de promoções serem empregadas na cobertura de despesas administrativas do próprio 
Lions Clube de terceiros; �
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Código de Ética de Lions Clubes Internacional

· Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para 
conseguir honrosa reputação mercê da excelência dos meus serviços.

· Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que equitativa e 
justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar 
em diminuição de minha dignidade, devido a vantagem indevida ou 
conduta duvidosa.

· Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou 
empreendimentos, não é necessário destruir os dos outros. Ser leal 
com os clientes e sincero comigo mesmo.

· Sempre que surgir uma dúvida a respeito do direito ou da ética de 
minha posição ou conduta em relação ao próximo, decidir em meu 
próprio detrimento.

· Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a 
verdadeira amizade existe e não é o resultado de favores mutuamente 
prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios 
com o mesmo espírito desinteressado com que os dá.

· Sempre ter em mente meus deveres de cidadania para com meu país, 
meu estado e minha comunidade, e devotar-lhes lealdade inabalável 
em pa lav ras ,  a t i t udes  e  condu ta .  Ded i cando - l hes ,  
desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos.

· Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o desvalido e 
socorrendo o necessitado.

· Ser comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir.



XVII - Não solicitar fundos ou qualquer outro tipo de contribuição a outros Lions Clubes, 
exceto em caso de calamidade pública ocorrida em comunidade assistida; 
XVIII - Publicar boletins periódicos de divulgação do Leonismo e de suas atividades; �
XIX - Remeter, dentro dos prazos previstos, os Informes do Movimento de Associados e 
Relatórios de Atividades do Lions Clube, nas condições estabelecidas, e encaminhamento 
por meio da internet e de forma a manter as autoridades e entidades Leonísticas 
supervisoras atualizadas quando à situação dos Clubes, tanto financeira, quanto 
administrativa e de atividades junto à  comunidade; 
XX - Colaborar com o Governador, os Vice-Governadores, os Presidentes de Regiões, os 
Presidentes de Divisões, os Assessores e os Assistentes, para que estes possam dar 
desempenho frutífero de suas obrigações; 
XXI - Proceder às eleições anuais para renovação da Diretoria em tempo oportuno, 
comunicando o resultado à Governadoria e à Associação Internacional e providenciando 
para que pelo menos os Presidentes, Secretários e Tesoureiro eleitos compareçam à 
Escola de Dirigentes Eleitos da Convenção Distrital; 
XXII - Promover intercâmbio de ideias e estreitamento de relações entre todos os Lions 
Clubes do Distrito, permutando boletins e realizando reuniões inter Clubes, na medida do 
possível; 
XXIII - Fazer-se presente às reuniões do Comitê Assessor: atendendo à convocação do 
respectivo Presidente de Divisão, por seus Presidentes, Secretários e Tesoureiros, ou 
representantes devidamente credenciados; 
XXIV - Desenvolver o civismo, o amor à Pátria e o culto às tradições locais, distritais e 
nacionais, homenageando o Pavilhão Nacional em todas as suas reuniões e comemorando 
as datas magnas do Brasil, assim como o Dia das Nações e o do Panamericanismo; 

XXV - Comemorar, igualmente, as efemérides Leonísticas, especialmente as datas de 

fundação e de recebimento da Carta Constitutiva de cada Clube, e a data da fundação da 

Associação Internacional, reverenciar a memória do Fundador do Leonismo e homenagear 

aos fundadores do nosso Movimento; 

XXVI - Fazer-se representar nos fóruns Leonísticos dos Presidentes de Regiões, dos 

Presidentes de Divisões, dos Assessores, nas Convenções Distritais, do Distrito Múltiplo LA 

e Internacionais, pelo maior número de Delegados possíveis; 

XXVII - Remeter cópias do balancete semestral à Associação Internacional, ao Governador 

do Distrito LA-4, ao Presidente de Região e aos Presidentes de Divisão respectivos;

XXVIII - estimular a frequência dos associados e realizar, de forma permanente, uma ou 

mais atividades de serviço em prol do bem-estar cívico, cultural, social ou moral da 

comunidade; 

XXIX - Procurar corrigir qualquer anormalidade que possa prejudicar o progresso do 

Leonismo no Distrito LA-4; 

XXX - Zelar pela reputação do Leonismo e pela perfeita condição de uso dos bens materiais 

dos Clubes. 
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respectiva Comissão da dita Convenção, inclusive especificando custos financeiros se for o 
caso.  Em caso de demanda decorrente de assuntos da Convenção, em nenhuma 
alternativa será levado a discussão em outra data ou instância. 

Seção 4
Da Entrada em  Vigor e Reformas Deste Estatuto

Art.45 –  O Governador do Distrito LA-4 poderá emitir Ato Normativo, inclusive que trate de 
matéria do Conselho Distrital, sobre assuntos de ordem regulamentar, para imediata 
aplicação, desde que de matéria ordem administrativa, devendo submetê-lo ao Conselho 
Distrital na primeira oportunidade. Matérias oriundas da Diretoria Internacional ou do 
Conselho de Governadores do DMLA poderão ser parte de Ato Normativo para imediata 
aplicação no DLA-4, se for o caso; ao contrário somente mediante reforma institucional 
cabível. 

Art. 46 – Este Estatuto pode ser reformado mediante emenda apreciada numa Convenção 
Distrital por meio de alteração examinada pelo Conselho Distrital e, desde que seja  
aprovada pelo voto afirmativo de dois terços (2/3) dos delegados registrados e que tenham 
votado na respectiva convenção. Nenhuma emenda poderá ser apresentada numa 
convenção sem que tenha sido: 
I – Apresentada pelo Conselho Distrital do DLA-4; ou 
II - Aprovada por cinquenta por cento (50%) mais um (1) voto dos Lions Clubes do Distrito LA-
4, em perfeito gozo dos seus respectivos direitos, na forma estabelecida neste Estatuto e 
desde que tenha sua inclusão na cédula de votação da respectiva convenção. 
III - Apresentada pelo Conselho Distrital do DLA-4 e aprovada pelo voto afirmativo de dois 
terços (2/3) dos membros votantes na reunião em que a propositura tenha sido apreciada, 
na reunião em que ocorrer a votação. 

Art. 47 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Distrital, à luz do Estatuto e 
Regulamentos da Associação Internacional, do Estatuto do Distrito Múltiplo LA, dos 
princípios gerais do Leonismo e dos usos e costumes Leonísticos. 

Art. 48 - O presente Estatuto entra em vigor no primeiro dia do Ano Leonistico imediatamente 
seguinte ao do  encerramento da respectiva Convenção Distrital, em que tenha sido 
aprovado, devendo ser registrado em Cartório de Títulos e Documento em inteiro teor ou o 
seu extrato na forma da Lei do País, para os efeitos fiscais competentes e ficam revogadas 
as disposições em contrário. 



o
Art. 8  - Os Lions Clubes do Distrito LA-4 devem: contribuir financeiramente para a 
manutenção da Associação Internacional de Lions Clubes, do Distrito Múltiplo LA, do 
Distrito LA-4, bem como para a realização das Convenções Internacionais, do Distrito 
Múltiplo LA e Distritais, segundo o número de associados existentes e admitidos de cada 
um, segundo as determinações das respectivas convenções e respectivos estatutos e 
regulamentos, e para manutenção regular do funcionamento do próprio Lions Clubes.

o
§1   – Tanto os associados fundadores como os admitidos e nos Clubes pagarão uma joia 
de ingresso e uma contribuição exigida semestralmente, segundo as regras determinadas 
pela  Associação Internacional e ao Distrito LA-4,  valor fixado nas respectivas instruções, 
orçamentos ou Estatuto Internacional, a ser transferido a essas entidades logo após a 
fundação ou admissão. 

o§2  - AFILIAÇÃO – CATEGORIAS DE ASSOCIADOS - SEGMENTO DIREITOS E 
DEVERES DOS ASSOCIADOS  - Toda pessoa maior de idade e de reconhecida 
idoneidade moral e reputação em sua comunidade pode ser associada de um Lions Clube 
devidamente constituído. A afiliação deve ser somente por convite.   Toda referência ao 
gênero masculino  neste Estatuto e nos Regulamentos Distritais deve ser interpretada 
também como gênero feminino, com especificações seguintes: 

I- CATEGORIA DE ASSOCIADOS – DIREITOS E DEVERES:  A afiliação em um Lions 
Clube obedece às seguintes especificações das categorias de associados: 

(a) ATIVO: Um associado elegível a se candidatar, caso seja qualificado, a qualquer cargo 
no Clube, Distrito ou associação e o direito a voto em todos os assuntos que requeiram voto 
dos associados; sendo que os deveres deverão incluir pronto pagamento das quotas, 
participação nas atividades do Clube e conduta que reflita uma imagem favorável do Lions 
Clube na comunidade. Esta categoria de associado deve ser incluída na fórmula do cálculo 
de delegado de Clube; 

(b) FORÂNEO: Um associado de determinado Clube que tenha se mudado da comunidade 
ou que por motivo de saúde ou outras razões legítimas esteja impossibilitado de 
comparecer regularmente às reuniões e deseje continuar como associado do Clube cuja 
diretoria deseja conferir esta classificação. Tal classificação deverá ser analisada a cada 
seis meses pela diretoria do Clube. Um associado forâneo não terá direito a ocupar cargos 
no Clube ou votar nas reuniões ou convenções distritais ou internacionais, mas deverá 
pagar as quotas que o Clube local estabelecer, que deverão incluir quotas distritais e 
internacionais. Esta categoria de associado deve ser incluída na fórmula do cálculo de 
delegado de Clube; 

( c) HONORÁRIO: Um indivíduo que não seja associado do Lions Clube, que tenha 
prestado serviços  relevantes  à  comunidade  de  tal  Lions Clube e ao qual o Clube deseja 
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Seção 1
Das Datas Históricas

Art. 42 - A data de 23 de março de 1954 é reconhecida como “Data Histórica da Fundação do 
Leonismo no Ceará” e declarada “Dia do Leonismo no Ceará”, devendo ser anualmente 
comemorada pelo Distrito LA-4 e pelos Lions Clubes do Distrito LA-4.  

Seção 2
Do Regimento Interno do Conselho Distrital

Art. 43 - O Distrito LA-4 pode adotar um Regimento Interno do Conselho Distrital, no qual se 
estabeleçam normas de funcionamento dos órgãos e as atribuições dos dirigentes, bem 
como de qualquer outro, e especificações organizacionais, obedecido o espírito que se 
contem nas disposições deste Estatuto e Estatutos e Regulamentos da Associação  
Internacional de Lions Clubes.  

Parágrafo Único – O Regimento Interno do Conselho Distrital será aprovado pelo voto 
afirmativo de maioria dos membros deliberativos do Conselho Distrital e poderá ser 
reformado, segundo proposta apresentada por qualquer dos membros deliberativos do 
referido Conselho, reconhecida pelo Governador do Distrito e entrará imediatamente em 
vigor. 

Seção 3
Dos Recursos Extraordinários

Art. 44 - Cabe recurso a qualquer deliberação, votação ou eleição com base neste Estatuto, 
até cinco (5) dias após a ocorrência do evento, o qual deverá ser encaminhado, com aviso de 
recepção, para a Sede Internacional da Associação Internacional de Lions Clubes, para o 
Governador do Distrito LA-4 e para as partes interessadas, acompanhado do valor 
correspondente aos custos de emolumento fixados pela Sede Internacional. 

§1º- O Governador do Distrito deverá exigir: de qualquer pessoa ou Lions Clube interessado, 
desde  que a demanda seja para encaminhamento à Diretoria Internacional da Associação 
Internacional de Lions Clubes: o valor estabelecido para o caso específico, já devidamente 
depositado na conta da Sede Internacional – comprovante de depósito em conta apropriada, 
acompanhado do processo completo, segundo as Regras estabelecidas pela Diretoria 
Internacional. O valor a ser recolhido deverá corresponder aos emolumentos até final da 
demanda. 

§2º - Enquanto o Conselho Distrital, durante a Convenção do Distrito LA-4, estiver em 
andamento poderá apreciar qualquer demanda, desde que submetida pelo voto pleno da 



conferir uma distinção especial. O Clube pagará as joias e quotas internacionais e distritais 
de tal associado, que poderá assistir à reuniões do Clube, porém, não terá direito a qualquer 
privilégio de associado ativo. Esta categoria de associado não deve ser incluída na fórmula 
de cálculo de delegado de Clube; 

(d) PRIVILEGIADO: Um associado de Clube que tenha sido Leão durante quinze anos ou 
mais e que, por motivo de saúde, enfermidade, idade avançada, ou outras razões legítimas, 
conforme decisão da diretoria do Clube tenha sido obrigado a renunciar a sua qualidade de 
associado ativo. O associado privilegiado deverá pagar quotas conforme o Clube local 
determinar, valor que deverá incluir quotas distritais e internacionais. O associado 
privilegiado terá direito a voto e a todos os outros privilégios de associado, exceto ocupar 
cargos no Clube, no distrito, ou cargos internacionais. Esta categoria de associado deve ser 
incluída na fórmula do cálculo de delegado de Clube. 

(e) VITALÍCIO: O associado de determinado Clube que tenha mantido a condição de sócio 
ativo durante 20 anos ou mais e que tenha prestado serviços relevantes ao seu Clube, 
comunidade ou à associação; ou qualquer sócio de Clube que esteja gravemente enfermo; 
ou qualquer associado de Clube que tenha sido associado ativo durante 15 anos ou mais e 
que tenha pelo menos 70 anos de idade; poderá tornar-se associado vitalício do Clube 
mediante: 
(1) Recomendação do Clube para associado vitalício; 
(2) Pagamento à associado no valor de US$650,00 ou o seu equivalente em moeda local, 
efetuado pelo Clube em lugar de todas as futuras quotas devidas à associação, e 
Aprovação da Diretoria Internacional. Um associado vitalício deverá ter todos os privilégios 
de um associado ativo contanto que cumpra com todas as suas obrigações. Um associado 
vitalício que deseje se mudar e receba um convite para ingressar em outro Lions Clube, 
deverá automaticamente tornar-se associado vitalício de tal Clube. Nada do que aqui se 
estipula impedirá o Clube  local de cobrar do associado vitalício quotas ou obrigações que 
considere adequadas. As ex-associadas Lionesses que são agora associadas ativas de 
seus Lions Clubes ou que  se tornem associadas ativas de um Lions Clube antes ou até 30 
de junho de 2007, poderão creditar o tempo servido anteriormente como Lionesses para se 
qualificarem à categoria de associadas vitalícias. As associadas Lionesses que se tornarem 
associadas ativas de um Lions Clube após 30 de junho de 2007 não serão qualificadas para 
receber crédito de  Serviço como Lionesses para fins de qualificação à categoria de 
associadas vitalícias. Esta categoria de associado deve ser incluída na fórmula do cálculo 
de delegado de Clube.

(f) ASSOCIADO TEMPORÁRIO: Um associado que mantém a sua afiliação principal em 
um Lions Clube mas que resida ou trabalha na comunidade de outro Clube. Esta 
classificação poderá ser conferida por convite da diretoria, devendo ser examinada 
anualmente por ela. O Clube que conferir a classificação  de   associado    temporário não 
poderá incluir um associado temporário no seu informe Mensal de Movimento de 
Associado.  
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Seção 4
Do Patrimônio

Art. 38 - O Patrimônio do Distrito LA-4 é constituído dos bens móveis, semoventes, imóveis e 
direitos, títulos e valores monetários que o mesmo possua ou venha a possuir.  
§1º- A aquisição e a alienação de bens imóveis são feitas pelo Governador do Distrito com 
aprovação do Conselho Distrital, sujeito ao exame da Convenção Distrital e as de bens 
móveis e semoventes através do Secretário e Tesoureiro, ouvido o Governador e serão 
contabilizados em rubricas próprias das contas do ativo. 
§2º - Cabe ao Conselho Distrital o poder de autorizar aquisições de quaisquer bens 
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada semestre. �
§3º - Fundo de Reserva Monetária do Distrito composto, obrigatoriamente de parcela das 
arrecadações do Lions Clubes, para o qual deverá ser destinada uma parcela das 
arrecadações das quotas semestrais até o valor correspondente a 3% (Três)  das 
respectivas quotas anuais arrecadas dos Lions Clubes do Distrito LA-4. 
§4º  - O valor constituído no Fundo de Reserva Monetária do Distrito formado somente 
será usado para atender a urgente falta momentânea de recursos, cuja reposição deverá ser 
imediatamente efetivada. Caso não possível a reposição dentro  do semestre sob uso, 
deverá o Governador do Distrito LA-4  encaminhar relatório ao Conselho Distrital, para 
decidir quanto às providências necessárias à supressão da ocorrência, mediante justificada 
proposta.   

Seção 5
Da Extinção do Distrito ou de Clube do Distrito

Art. 39 - O Distrito LA-4 pode extinguir-se em virtude de força da legislação do País, 
determinação da Associação Internacional ou do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LA (CG-DMLA) ou determinação da sua extinção pela Convenção Distrital, através 
do voto afirmativo de 2/3 (dois terços) dos Delegados presentes, por solicitação do 
Governador do Distrito, a quem cabe o encaminhamento, em qualquer dos casos. 

Art. 40 - Em caso de dissolução do Distrito LA-4, os bens e haveres restantes, após o 
cumprimento de todas as obrigações financeiras devem ser; doados a uma entidade à 
escolha da Convenção Distrital Extraordinária convocada para esse fim, e desde que atenda 
às exigências do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), ou a outra entidade 
determinada pela autoridade competente prevista na legislação específica, Resoluções do 
Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS e outras, quanto às Leis que tratem sobre a 
destinação do patrimônio ou outra Lei em vigor.   

Art. 41 – A extinção de qualquer Lions Clube deverá rigorosamente obediência às regras 
estabelecidas no Art. 10 deste Estatuto e também às regras estabelecidas no Art.40 referido 
neste Estatuto, quanto ao destino dos haveres financeiros ou bens de qualquer natureza. 



Um associado temporário poderá qualificar-se para votar em assuntos de Clube, em 
reuniões em que esteja presente, mas não poderá representar o Clube como delegado em 
convenções  de distrito (único, sub provisório  e/ou múltiplo) ou em convenções 
internacionais. O associado temporário não poderá ser qualificar para ocupar cargo em 
âmbito de Clube, distrito ou internacional e nem poderá ser nomeado para comissão de 
Clube ou comitê de distrito, distrito múltiplo ou internacional através do Clube que o aceitou 
como associado temporário. Quotas internacionais e de distrito (único, sub, provisório e/ou 
múltiplo) não serão cobradas do associado temporário DESDE QUE, contudo, o Clube local 
possa cobrar tais quotas do associado temporário conforme achar apropriado. Esta 
categoria de associado não deve ser incluída na fórmula de cálculo de delegado de Clube. 

(g) ASSOCIADO AFILIADO: Uma pessoa considerada como íntegra na comunidade, que 
no momento encontra-se impossibilitada de participar totalmente como associado ativo do 
Clube, mas que deseja apoiar o Clube e suas iniciativas de serviço comunitário e ser afiliada 
ao Clube. Esta afiliação poderá ser conferida por convite da diretoria do Clube. Um 
associado afiliado poderá qualificar-se para votar em assunto do Clube, em reuniões em 
que esteja presente em pessoa, mas não poderá representar o Clube como delegado em 
convenções de distrito (único, sub, provisório e/ou múltiplo) ou em convenções 
internacionais. O associado afiliado não poderá se qualificar para ocupar cargos no Clube, 
no distrito ou em âmbito internacional, e nem poderá ser nomeado para um comitê do 
Distrito, Distrito Múltiplo ou Internacional. Um associado afiliado terá que pagar quotas 
distritais, internacionais e outras quotas adicionais que o Clube local possa cobrar. Esta 
categoria de sócio deve ser incluída na fórmula do cálculo de delegado de Clube. 

o§3  - Pelo número de associados ativos, apurado nos Informes Mensais de Movimento de 
Sócios de junho e dezembro, os Clubes pagarão quotas semestrais, antecipadamente, à 
Associação Internacional e ao Distrito LA-4, em valor fixado nas respectivas instruções ou 
orçamento, a serem pagas até o dia 21 de julho e 21 de janeiro, respectivamente.

o§4  - Os associados admitidos no decorrer dos semestres assim como no caso de 
fundadores na mesma situação e os Clubes pagarão quotas proporcionais ao número de 
meses restantes do semestre, devidas também antecipadamente, e calculadas segundo 
instruções próprias ou orçamentos respectivos, para a Associação Internacional de Lions 
Clubes e de acordo com o Estatuto e Regulamentos e na forma determinada, para o Distrito 
LA-4 e Lions Clube de afiliação. 

o§5  - A contribuição para a realização da Convenção Internacional está incluída na quota 
destinada à Associação Internacional. 

 o§6  - A contribuição para a manutenção do Distrito Múltiplo LA e para a realização da 
Convenção do Distrito Múltiplo LA está compreendida na quota devida pelo Distrito, que 
fará a devida transferência. 
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poderá ser utilizados para fins próprios de despesas do Distrito LA-4, em exercícios 
seguintes. 

 o
§3   – O exercício anual no Distrito LA-4, tem início no dia 1º de julho e término no dia 30 de 
junho, do ano-calendário seguinte. 

Seção 2
Das Despesas

Art. 36 - A despesa do Distrito LA-4 é decorrente do pagamento de todas as despesas 
orçadas e devidamente autorizadas, após a verificação de sua exatidão, pelo Governador, 
inclusive quotas de contribuição para o Distrito Múltiplo LA e para a Convenção Distrital. 
§1º - As despesas serão especificadas no Orçamento Semestral do Distrito LA-4 
classificadas no respectivo plano de contabilidade do Distrito, a ser aprovado pelo Conselho 
Distrital e serão contabilizadas nas contas próprias dos diversos fundos especificados. 
§2º - Fundo Administrativo do Distrito no qual serão contabilizadas as despesas 
autorizadas constantes do Orçamento Semestral, segundo cada tipo que faça parte do 
orçamento, de acordo com os diversos itens de despesas designadas no Regimento Interno 
do Conselho Distrital.   
§3º - Fundo de Reserva Monetária do Distrito, a ser constituído de valor designado no 
Orçamento Semestral do Distrito, até o correspondente a 2% (dois por cento), a cada 
semestre, composto obrigatoriamente da receita semestral prevista. O valor já contabilizado 
não deverá ultrapassar a 3% (Três por cento – valor já existente efetivamente disponível).
§4º - É proibido ao Distrito LA-4 contribuir às expensas, para quaisquer fins estranhos aos 
seus objetivos e nenhum pagamento poderá ser efetuado que não conste especificamente 
do Orçamento Semestral aprovado pelo Conselho Distrital, salva autorização expressa 
desse Conselho Distrital. 

Seção 3
Do Conselho Fiscal

Art. 37 - O Distrito LA-4 poderá adotar um Conselho Fiscal composto de três (3) membros 
efetivos e três (3) membros suplentes, anualmente eleitos. Não será candidato eleito para 
cargo do Conselho Fiscal membro do Gabinete do Governador do exercício. 

o
§1  – O Conselho Fiscal reunir-se-á anualmente, no primeiro mês do exercício 
imediatamente seguinte ao término do exercício Leonístico, ou quando convocado pelo 
Governador do Distrito.   

 o
§2  O relatório a respeito do estado das contas do Distrito LA-4, nos termos das Leis do País, 
será apreciado pelo Conselho Distrital, convocado para deliberar a respeito desse assunto, 
na primeira reunião do Conselho Distrital, ou à época requerida quando indicada ou por 
solicitação do Conselho Distrital, ou quando determinado pelo Governador do Distrito LA-4. 
§ 3º - O Conselho Fiscal poderá solicitar do Conselho Distrital a contratação de perícia 
contábil especifica de quaisquer demonstrações financeiras, contrato solicitado ao 
Governador do Distrito e submetido ao Conselho Fiscal. Especialmente cabe ao Governador 
do Distrito solicitar perícia contábil sempre que julgar necessária. 



o
§7  - Da quota cobrada dos sócios do Distrito LA-4 é destinada uma parcela para realização 
da Convenção Distrital, aprovada pelo Conselho Distrital, a qual será revista anualmente.
 

 o
§8  - A Associação Internacional e o Distrito LA-4 transmitirão instruções acerca dos valores 
as joias de admissão, quotas internacionais, distritais e proporcionais, bem como do 
sistema de pagamento das mesmas e de comprovação das quitações. 

 o
§9  – O Conselho Distrital está autorizado a cobrar taxa de serviço, mensalmente, sobre as 
contas atrasadas de Lions Clubes, do Distrito LA-4, a qual será determinada periodicamente 
à taxa que não ultrapasse ao valor da que for aceita pela autoridade financeira reguladora no 
Brasil, aplicada às operações da administradoras de crédito, limitada ao máximo de um por 
cento (1% ) ao mês. 

 o
Art. 9  - Os Lions Clubes do Distrito LA-4 existentes ou que vierem a ser fundados deverão 
cobrar dos seus associados: joias de admissão dos novos associados ou fundadores, e 
contribuições semestrais e mensais, de todos, bastantes para cobrir as obrigações para 
com a Associação Internacional, o Distrito Múltiplo LA e o Distrito LA-4, bem como as 
necessárias ao funcionamento administrativo dos Clubes. 

Art. 10 - Todo Lions Clube constituído que deixar de cumprir quaisquer de suas obrigações 
administrativas ou financeiras, a critério da Diretoria da Associação Internacional, e 
mediante proposta do Governador do Distrito LA-4, poderá ter suspensa ou cancelada sua 
Carta Constitutiva, de  conformidade com  os termos e condições que a Diretoria 
estabeleça, como especificados. 

§1º - STATUS QUO E CANCELAMENTO DA CARTA CONSTITUTIVA. Todo e qualquer 
Lions Clube do Distrito LA-4, devidamente constituído, que não cumprir suas obrigações 
perante a Associação poderá, a critério da Diretoria Internacional e em consulta com o 
governador do Distrito, ser colocado em status quo ou ter a sua carta constitutiva cancelada. 
Todo e qualquer Lions Clube colocado em status quo deverá abdicar de todos os direitos  e 
privilégios enquanto aguarda a decisão final da Diretoria Internacional sobre sua situação. 

§2º - DESISTÊNCIA - Todo e qualquer Lions Clube do Distrito LA-4 constituído poderá 
demitir-se da Associação Internacional de Lions Clubes e tal demissão entrará em vigor 
assim que for aceita pela Diretoria Internacional. A Diretoria Internacional poderá deixar de 
pronunciar-se sobre o pedido de demissão até que: 
(1) As dívidas tenham sido pagas à Associação Internacional de Lions Clubes e ao Distrito 
LA-4; 
(2) Os fundos e propriedades do Lions Clube tenham sido devidamente transferidos para o 
Distrito LA-4 ou outro Lions Clube ou entidade congênere de acordo com as Leis do País;
(3) A Carta Constitutiva do Lions Clube seja devolvida ao Distrito LA-4 acompanhada de: 
renúncia expressa do direito de uso do emblema e de insígnias (bandeira, sino, martelo, 

VIII - Divulgar entre os Clubes do Distrito LA-4 o programa de Convenção, trabalhando para 
conseguir a maior frequência e organizando, se necessário, programa especial de 
hospedagem; 
IX - Apresentar relatório das suas atividades e do andamento dos trabalhos preparatórios da 
Convenção nas reuniões do Conselho Distrital  e sempre que for solicitado pelo Governador; 
X - Apresentar relatório final, com demonstração detalhada da receita e da despesa, com 
anexação dos respectivos comprovantes, bem como transferir os saldos porventura 
existentes à administração do Distrito LA-4, no ano da sua Convenção, por intermédio do 

a
Governador ou de Tesoureiro, até a 1   Reunião do Conselho Distrital, de acordo com o que 
estabelece o Sessão – Da Convenção do Distrito do DLA-4; 
XI - Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões do Conselho Distrital, após sua nomeação 
sem direito a voto, de acordo  com o Estatuto e Regulamentos da Associação Internacional 
de Lions Clubes.  

CAPÍTULO V
DAS FINANÇAS E DO PATRIMÔNIO DISTRITAIS

Seção 1
Das Receitas

Art. 35 - A receita do Distrito LA-4 é constituída: pelas joias de admissão de associados 
fundadores e novos associados; pelas quotas semestrais calculadas sobre o número de 
associados existentes nos meses de junho e dezembro de cada ano, e: pelas quotas 
proporcionais calculadas sobre o número de sócios admitidos no decorrer dos semestres, 
cobrados dos Lions Clubes existentes ou que vierem a ser fundados, segundo os valores 
fixados no orçamento anual aprovado pelo Conselho Distrital. 

 o
§1  - A receita pode, ainda, ser acrescida pelo produto de quaisquer arrecadações, donativos 
e auxílios diversos, rendimentos financeiros ou quaisquer outras fontes.
§2º  - A receita será contabilizada em diversos fundos a serem estruturados, da forma 
seguinte: 
(1) – Fundo Administrativo do Distrito composto das quotas oriundas de pagamentos dos 
Lions Clubes e reembolsos recebidos da Tesouraria da Associação Internacional de Lions 
Clubes, o qual será especificado, segundo as despesas próprias de destino; 
(2) – Fundo de Atividades de Serviços composto de valores arrecadados de quais origens 
do público em geral, de qualquer natureza e serão classificadas como despesas segundo  
especificações; 
(3) - Fundo de Convenção e Evento composto de quaisquer valores arrecadados com esta 
específica denominação e sua respectiva destinação; 
(4) – Fundos Diversos e Especiais compostos de valores recebidos com destinação não 
contabilizados em outros fundos; 
(5) – Fundo de Verbas do Leo Clube do Distrito LA-4: valores a serem destinados de 
acordo com a regulamentação específica; 
(6) – Fundo Remanescente: Os valores remanescentes de quaisquer dos fundos 
especificados serão obrigatoriamente creditados a este fundo como especificado, que 
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estandarte e outros) da Associação Internacional de Lions Clubes, bem como uso do 
termo “LIONS”. 

CAPÍTULO III
DA CONVENÇÃO DISTRITAL

Seção 1
Da Organização

Art. 11 - A Convenção Distrital como órgão supremo do Leonismo na área do Distrito LA-4, 
tem as finalidades seguintes: 
I - Estimular o espírito de companheirismo, ensejando um melhor relacionamento entre os 
associados dos Clubes do Distrito; 
II - Proporcionar oportunidade para a realização de seminários e cursos de instrução 
Leonística para novos Dirigentes de Clubes, novos associados e afiliados em geral; 
III - Eleger o Governador e os Primeiro e Segundo Vice-Governadores do Distrito LA-4 para 
o exercício seguinte;
IV - Indicar, quando recomendável e oportuno, candidatos aos cargos de Diretor 
Internacional e Segundo Vice-Presidente da Associação Internacional ou quaisquer outros 
cargos eletivos para candidatos de interesse do Distrito LA-4; 
V - Votar teses e proposições de interesse do Leonismo ou das comunidades assistidas 
pelos Lions Clubes do Distrito; 
VI - Escolher o local para a realização da Convenção Distrital do exercício seguinte, 
indicando o Lions Clube ou os Lions Clubes Anfitriões; 
VII - Informar-se dos programas dos Lions Clubes, estimulando-os a realizarem mais e 
melhores atividades de serviço; 
VIII – Deliberar nos casos de redistritamento do Distrito Múltiplo LA: na criação de outro 
Distrito ou remanejamento do Distrito LA-4 ou de qualquer forma, se houver mudanças de 
fronteiras de Distritos que resulte interesse do Distrito LA-4; 
IX - Deliberar sobre outras proposições que sejam formuladas ou outros assuntos de 
interesse do Leonismo. 

 o
§1  – A  localidade  onde  será  realizada  a Convenção Distrital deverá ser previamente 
escolhida,  um (1) ano antes, da data a ser fixada e a quarenta (40) dias da data da 
Convenção do Distrito Múltiplo. 

 o§2  - As propostas para sediar a Convenção Distrital deverão ser encaminhadas à 
aSecretaria do Distrito LA-4 até quinze (15) dias antes da realização da Terceira (3 )  

Reunião do Conselho Distrital, que as apreciará  para encaminhamento à Convenção 
Distrital. 

 o§3  - Se durante a Convenção Distrital não for possível a escolha da localidade para 
realização da Convenção Distrital Anual, compete ao Conselho Distrital, até a realização da  

VIII - Preparar seminários para Novos Dirigentes de Clubes, Cursos para novos associados 
e de instrução Leonística, em geral, convidando monitores e pessoas capacitadas para 
transmitirem conhecimentos sobre liderança e sobre história e filosofia Leonística; 
IX - Apresentar relatórios das suas atividades e dos resultados das suas colaborações com 
os Clubes do Distrito, nas reuniões do Conselho Distrital e sempre que forem solicitados; 
X - Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões do Conselho Distrital, sem direito a voto. 

 o
§9  - Compete a cada Assistente do Distrito LA-4: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II - Auxiliar o Governador e aos Assessores Distritais nas tarefas específicas que lhes forem 
atribuídas ou conforme for solicitado pelo primeiro; 
III - Comparecer, quando solicitados pelo Governador, às reuniões do Conselho Distrital, 
sem direito a voto; 
IV - Apresentar relatórios das suas atividades e dos resultados dos trabalhos que lhe forem 
entregues, no término destes e nas ocasiões quem que forem solicitados pelo Governador. 

§10 - Compete aos membros das Assessorias Especiais e de Metas, Comitês, Comissões 
do Distrito LA-4 e outros órgão criados pelo Governador, segundo as necessidades da 
administração, desempenharem com solicitude as suas tarefas, comparecendo às reuniões, 
visitando Clubes e providenciando tudo que for necessário à execução dos seus encargos, 
apresentando, ao fim dos trabalhos, relatório final ao Governador, bem como relatórios 
parciais, quando este solicitar. 

§11 - Compete ao Diretor Geral da Convenção do Distrito LA-4: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II - Indicar, para nomeação pelo Governador, sujeita à aprovação pelo Conselho Distrital, os 
nomes dos demais componentes da Diretoria Geral da Convenção, em número total a seu 
critério, devendo existir, no mínimo, um Secretário e um Tesoureiro; 
III - Tomar as providências necessárias para que possa ser realizado encontro atraente e 
produtivo, que dê margem à  promoção    do companheirismo entre os sócios de todos os 
Clubes do Distrito e ao estudo e soluções dos problemas do Leonismo; 
IV - Receber do Tesoureiro do Distrito LA-4, de acordo com as disponibilidades do respectivo 
Caixa, a verba orçamentária destinada à Convenção, bem como, de quaisquer outras 
fontes, importâncias e contribuições que forem obtidas para emprego no financiamento da 
mesma; 
V - Efetuar o pagamento das despesas decorrentes da realização da Convenção, 
conservando os respectivos comprovantes para anexação ao relatório final; 
VI - Delegar poderes ao Secretário, ao Tesoureiro e aos demais membros da Diretoria Geral 
da Convenção, para assumirem parte dos seus encargos ou para subdividir as tarefas 
específicas; 
VII - Conservar os fundos destinados ao financiamento da Convenção depositados em conta 
própria, aberta em banco idôneo, com título especial, efetuando os pagamentos das 
despesas mediante cheques sempre que for possível; 
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VII – Em conjunção com o Coordenador da GMT do Distrito, desempenhar papel ativo na 
organização de novos Lions Clubes e manter–se informado a respeito das atividades 
administrativas e de serviços e funcionamento de todos os Lions Clubes da divisão; 
VIII – Em conjunção com o Coordenador de GLT do Distrito desempenhar papel ativo em 
apoio às iniciativas de liderança, informando os associados da divisão a respeito da 
oportunidades de desenvolvimento das qualidades de liderança na divisão, distrito ou 
Distrito Múltiplo LA; 
IX – Representar os Lions Clubes da divisão no caso de surgir problemas com os Distrito LA-
4, Distrito Múltiplo LA ou Lions Clubs International; 
X – Empenhar-se para que todos os Lions Clubes da sua divisão mantenham-se ativos 
conforme as normas estabelecidas no Estatuto e Regulamentos da Associação 
Internacional de Lions Clubes, no Estatuto do Distrito LA-4, no Estatuto do Lions Clube 
devidamente adotado e registrado em cartório oficial; 
XI – Promover a representação dos Lions Clubes da divisão nas convenções internacionais, 
do Distrito Múltiplo, na convenção do Distrito, segundo a quota total de delegados a que os 
Lions Clubes de sua divisão tenham direito; 
XII – Participar das reuniões ordinárias do Comitê Consultivo do Governador do Distrito 
(Comitê Assessor) pelo menos uma vez durante sua gestão, relatando seu parecer ao 
Presidente da Divisão, principalmente do tocante aos Lions Clubes fracos, enviando cópias 
para o Governador do Distrito LA-4, Coordenador da GMT e Coordenador da GLT do Distrito 
LA-4; 
XIII – Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam requeridos conforme 
diretrizes da Diretoria Internacional. 

 o§8  - Compete aos Assessores Distritais do Distrito LA-4, cada qual na sua área de ação, 
identificada pela denominação de Comitê ou  Assessoria, denominações que serão 
estabelecidas pela Diretoria Internacional, as quais não poderão ser alteradas ou 
modificadas e deverão ser organizadas e em formulário adequado enviado para Sede 
Internacional: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II - Orientar e incentivar os Lions Clubes a desenvolverem campanhas de prestação de 
serviço, justificando a finalidade e o lema do Leonismo; 
III - Estabelecer contatos com autoridades governamentais e privadas que atuem nas 
respectivas áreas, buscando diretrizes e procurando facilitar o trabalho dos Lions Clubes; 
IV - Trabalhar no sentido de expandir o Leonismo no âmbito do Distrito LA-4, através da 
fundação de novos Lions Clubes e admissão de novos associados; 
V - Coordenar, na área do Distrito LA-4, a captação de recursos para a LCIF - Fundação 
Internacional de Lions Clubes, bem como a canalização de donativos da Fundação para 
aplicação em localidades necessitadas, da jurisdição do Distrito; 
VI - Difundir e cuidar com zelo do programa de fundação de Leo Clubes assessorando os 
Lions Clubes para que consigam o melhor rendimento no funcionamento deles; 
VII - Preparar o calendário de visitas do Governador do Distrito às autoridades Leonísticas, 
enviando-as a todas elas informações a respeito de tal calendário; �

aSegunda  (2 ) Reunião Ordinária, do exercício seguinte: definir local e data, quando deverá 
ser votada a escolha, e que deverá ser comunicada imediatamente aos Lions Clubes do 
Distrito LA-4, bem como à Diretoria Internacional. 

o
§4  - O Governador do Distrito deverá enviar aos Clubes mensagem convocando-os a 
comparecerem à Convenção Distrital Anual, informando-os a localidade onde se realizará, 
pelo menos, sessenta (60) dias antes da data fixada. 

§5º - Toda convenção anual terá um Patrono apresentado pelo Governador do Distrito para 
ser homenageado na Convenção seguinte. 

Art. 12 - A organização da Convenção Distrital cabe ao Diretor Geral da Convenção que é 
indicado pelo Clube ou Clubes Anfitriões, tão logo seja aprovada a proposta da localidade 
Sede da Convenção. 

Art 13 - A presidência das sessões plenárias da Convenção Distrital é exercida pelo 
Governador do Distrito LA-4; este pode delegar poderes para presidi-la aos Primeiro e 
Segundo Vice-Governadores, sucessivamente, ou na ausência destes: ao Ex-Governador 
Imediato ou a  um  outro  dos   Ex-Governadores  do  Distrito  LA-4  presente. 

 o
§1   Na  presidência  das   sessões  plenárias   da Convenção Distrital, o Governador 
contará com a assessoria dos  membros do Conselho Distrital do Distrito LA-4. 

 o
§2  - A Mesa Diretora dos trabalhos da Convenção Distrital presidida pelo Governador do 
Distrito e constituída pelas autoridades Leonísticas presentes, pelos representantes da 
Associação Internacional de Lions Clubes e do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LA (CG-DM-LA); pelo Diretor Geral da Convenção e pelo Presidente ou Presidentes 
dos Lions Clubes Anfitriões, terá uma programação específica. 

 o
§3  - O plenário tem, no máximo, 10 (dez) minutos para debater os pareceres dos  Comitês 
da Convenção, sobre cada proposição ou grupo de proposições, apresentados pelos 
dirigentes dos respectivos Comitês.  

 o§4  - Compete ao Presidente da Mesa orientar os trabalhos e, consultando aos demais 
componentes, resolver: em última instância, as dúvidas surgidas quanto à ordem dos 
trabalhos ou excepcionalmente ao Conselho Distrital se este ainda se encontrar 
regularmente ativo na Convenção Distrital em andamento; caso sejam submetidas à 
apreciação, por interessados, segundo as regras da Convenção. 
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Seção 2
Dos Delegados

Art. 14 – Todo Lions Clube constituído e em pleno gozo dos seus direitos perante a 
Associação Internacional e o Distrito LA-4 pode: credenciar delegados e suplentes de 
delegados às convenções do Distrito LA-4, do Distrito Múltiplo LA e da Associação 
Internacional, de acordo com o número dos associados que pertençam a um Lions Clube, 
nas condições e qualidades seguintes: 
I - Que o Clube tenha emitida sua Carta Constitutiva pela Associação Internacional;
II - Que os associados tenham pelo menos um (1) ano e um (1) dia de registros na Sede 
Internacional, no primeiro dia do mês anterior àquele em que se realiza a respectiva 
convenção, inclusive quanto ao Clube recentemente constituído; 
III - Por cada grupo de dez (10) associados ou fração igual ou superior desde número: cinco 
(5) ou mais associados, terá direito a um (1) delegado e um (1) suplente nas convenções do 
Distrito LA-4 e na do Distrito Múltiplo LA; 
IV - Por cada grupo de vinte e cinco (25) associados ou fração igual ou fração maior deste 
número, treze (13) ou mais associados, terá direito um (1) delegado e um (1) suplente na 
Convenção Internacional; 
V - Que o Clube se encontre quite com os pagamentos à Associação Internacional e ao 
Distrito LA-4; 
VI – Que o Clube não se encontre  em “status quo”. 

o§1  – Aos ex-governadores do Distrito LA-4 é assegurado o direito de delegado credenciado 
na Convenção do Distrito e na do Distrito Múltiplo LA, independentemente do número de 
delegados dos seus respectivos Lions Clubes, na forma do Estatuto e dos Regulamentos da 
Associação Internacional de Lions Clubes. Ao Governador do Ano e ao Governador Eleito é 
assegurado também o direito de delegado credenciado.�

o§2  – Nas convenções distritais, aos dirigentes internacionais atuais, ex-diretores 
internacionais e aos ex-presidentes internacionais, associados do Distrito LA-4, 
independentemente do número de delegados dos seus respectivos Lions Clubes, cabe: o 
direito de voto nas convenções do Distrito, Distritos Múltiplo e na Internacional, na forma do 
Artigo VI, Seção 2, do Estatuto Internacional  da  Associação Internacional de Lions Clubes. 

o§3  – A certificação de delegado ou suplente é feita pelo Presidente ou secretário do 
respectivo Lions Clube do credenciado e na falta de qualquer um deles pelo Governador 
atual ou Governador Eleito, inclusive durante a convenção internacional. 

o
§4  – Somente poderá ser credenciado delegado ou suplente o sócio ativo que tiver 
permanecido no Lions Clube outorgante, pelo menos, um (1) ano e um (1) dia de afiliação. 
Também podem ser credenciados delegados ou suplentes os associados privilegiados e 
vitalícios. 

IX - Movimentar a conta bancária do Distrito LA-4, em conjunto com o Governador, fazendo 
depósitos e transferências de numerários, abrindo e encerrando contas, e emitindo cheques 
para pagamento das despesas próprias do Distrito; 
X - Transferir os fundos financeiros correspondentes às quotas de contribuição para o 
Distrito Múltiplo LA, sendo estabelecido e aprovado pelo Conselho Distrital; 
XI - Receber, com o conhecimento e o referendo do Governador, a prestação de contas do 
Diretor Geral da Convenção, assim como de qualquer outra autoridade Leonística a quem 
forem concedidos adiantamentos ou transferindo verbas para posterior prestação de contas 
ao Distrito LA-4;
XII  - Assinar a correspondência que lhe compete; 
XIII - Visitar, quando solicitado pelo Governador, os Lions Clubes do Distrito LA-4, 
examinando e orientando-os quanto às suas situações ecônomico-financeiras; 
XIV - Fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações financeiras dos Lions Clubes para com a 
Associação Internacional, Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA (CG/DMLA), e 
para com o próprio Distrito LA-4; XV  - Manter em dia a contabilidade do Distrito LA-4; 
XVI – Apresentar quaisquer informações, quando solicitadas pelo Governador do Distrito, 
relatório das suas atividades e da situação específica ou na forma solicitado pelo Conselho 
Fiscal; 
XVII - Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões do Conselho Distrital, com direito a voto; 
XVIII – Apresentar, se houver a transferência do cargo ao governador empossado, antes da 
1ª Reunião do Conselho Distrital os relatórios requeridos sejam de natureza financeira ou 
administrativas deverão ser solicitados pelo Governador que encerra o mandato ou a ser 
empossado, em como acordo com o Governador em exercício; 

 o
§7  - Compete ao Presidente de Divisão do Distrito LA-4: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II – Exercer a função de Presidente do Comitê Consultivo do Governador do Distrito (Comitê 
Assessor) em sua divisão  e nesta capacidade convocar as reuniões ordinárias de sua 
divisão; 
III – Empenhar-se em incluir o Coordenador de GMT,  o Coordenador de  GLT  e a Equipe do 
Governador do Distrito como convidados especiais de uma reunião do Comitê Consultivo do 
Governador de Distrito para discutir as necessidades relacionadas a aumento de associados 
e desenvolvimento de liderança, bem como a forma pela qual estas equipes e a Equipe do 
Governador  do Distrito podem auxiliar com o aumento de associados e desenvolvimento da 
liderança junto aos Lions Clubes da divisão; 
IV – Convocar as reuniões de sua divisão com antecedência mínima de trinta (30) dias antes 
da data determinada para fazer as reuniões da sua Divisão, a serem realizadas:  três (3) 
durante o Ano Leonístico entre os meses de agosto, janeiro e março.  
V – Elaborar relatório de cada reunião realizada pelo Comitê Consultivo do Governador do 
Distrito e enviar cópias dentro de cada cinco (5) dias a Lions Clubs International, Governador 
do Distrito, Coordenador de GMT e Coordenador de GLT e Presidente de Região; 
VI – Divulgar o Processo de Excelência de Clube entre os Lions Clubes da divisão e trabalhar 
em conjunto com o Coordenador de GMT e Coordenador de GLT do Distrito, e Equipe do 
Governador do Distrito para implementar o programa dentro da divisão; 
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III - Fazer as convocações para as reuniões do Conselho Distrital; 
IV - Manter um registro completo e fiel das atas de todas as reuniões do Conselho Distrital e 
enviar cópias das mesmas, a todos os seus membros, ao Conselho Nacional de 
Governadores e à Associação Internacional, dentro de 45(quarenta e cinco) dias após cada 
reunião; 
V - Representar o Governador, quando designado; 
VI - Assinar toda a correspondência do Distrito LA-4, salvo aquela da alçada privada do 
Governador, a critério deste; 
VII - Visitar, quando solicitado pelo Governador: os Lions Clubes do Distrito, para examinar 
suas situações e orientá-los quanto aos seus funcionamentos administrativos; 
VIII - Manter em dia arquivos e correspondências do Distrito LA-4; 
IX - Apresentar relatório das suas atividades e da situação da Secretaria, nas reuniões do 
Conselho Distrital  e sempre que o Governador solicitar; 
X - Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões do Conselho Distrital, secretariando-as, com 
direito a voto. 

 o§6  - Compete ao Tesoureiro do Distrito LA-4: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II - Manter em boa ordem todos os serviços inerentes à Tesouraria do Distrito LA-4, podendo, 
de acordo com o Governador, contratar auxiliar remunerado;  
III – Elaborar o orçamento semestral do Distrito LA-4 ouvidos  o Governador do Distrito e os 
Primeiro e Segundo Vice-Governadores a ser submetido à apreciação do Conselho Distrital 

a ana primeira (1  ) e na terceira (3 )  reuniões;  fica esta dispensada se não houver alterações na 
proposta aprovada na reunião anterior;   No caso do orçamento do Distrito para o ano 
seguinte, o orçamento a ser elaborado deverá sê-lo do Tesoureiro indicado pelo Governador 
Eleito, portanto, devendo este ser ouvido, bem como os Primeiro e Segundo Governadores 
Eleitos; 
IV – Elaborar o orçamento semestral do Distrito LA-4, com observância das diversas verbas e 
os respectivos fundos: administrativos, de atividades de serviços, de convenção e eventos e 
outros fundos especiais, na forma estabelecida neste Estatuto e segundo a discriminação de 
cada uma, de acordo com a formação de cada uma previstas no Regimento Interno do 
Conselho Distrital e o determinado pela legislação do País, as normas da Auditoria Fiscal da 
Associação Internacional de Lions Clubes e o plano da contabilidade das contas do Distrito 
LA-4; 
VI – Apresentar a cada reunião do Conselho Distrital relatório das atividades financeiras do 
Distrito, acompanhado das respectivas análises contábeis e dos balancetes do período, 
preparado pelo contador e com o parecer do Conselho Fiscal, ao tempo recomendado;
VII – Apresentar relatório anual das finanças do Distrito LA-4, por ocasião da transferência do 
cargo de Governador, ao tempo do 1º Conselho Distrital ou quando for o caso, solicitado pelo 
Governador do exercício que se encerra; ou durante a transferência do cargo, quando 
recomendável; 
VIII - Receber os saldos  de exercícios anteriores, quotas e joias distritais, escriturando-os em 
livro próprio e depositando-os em conta especial, em banco idôneo, aprovado pelo Conselho 
Distrital; 

o§5  – As dívidas em atraso podem ser pagas pelo Clube e este pode adquirir a condição 
legal a Qualquer momento antes do encerramento da certificação de delegados ou 
suplentes de delegados junto à convenção que se realiza, de acordo com o horário previsto 
na programação do evento que determine tal qualidade. 

o
§6  –  Todo Clube regularmente constituído terá direito a um (1) delegado e um (1) suplente, 
desde que se encontre regular perante a Associação Internacional de Lions, o Distrito LA-4 
e o seu respectivo Lions Clube.   

Art. 15-O Governador: com aprovação do Conselho Distrital, designa dentre os delegados 
credenciados, no início dos trabalhos da Primeira Plenária da Convenção, os membros dos 
Comitês da Convenção: 
I – Comitê de Estatutos e Regulamentos; �
II – Comitê de Indicações, Eleições  e  Votações;  
III  –  Comitê  de  Credenciais; 
IV  –  Comitê  de Proposições e Resoluções; 
V – Comitê de Prêmios. 

o§1  - Os Membros do Comitê de Credenciais serão nomeados pelo Governador do Distrito 
aLA-4 no início da 4  reunião do Conselho Distrital, para efeito de credenciamento de 

delegados e suplentes de delegados presentes à Convenção, antes que esta venha a ser 
aberta. 

o
§2  - Excetuando-se Comitê  de Credenciais que deverá apresentar relatórios parciais  ou 

aparecer no início da Primeira (1 ) Sessão Plenária da Convenção,  todos os Comitês da 
Convenção deverão apresentar os seus relatórios ou pareceres até o início da última 
Sessão Plenária da Convenção. O Comitê de Credenciais deverá apresentar o seu relatório 
final, pelo menos, duas (2) horas antes do início da votação que acontecer no evento. 

§3º - Não será apreciada qualquer contestação, salva infringência ao Estatuto 
Internacional, que dependa de encaminhamento à Sede Internacional, fora do âmbito da 
Convenção Distrital, na forma estabelecida neste Estatuto do DLA-4.  

Seção 3
Das Eleições, Nomeações ou Indicações  do Governador e dos 

Primeiro e Segundo  Vice-Governadores no Distrito LA-4

Art. 16 - As eleições para os cargos de Governador e dos Primeiro e Segundo Vice-
Governadores serão realizadas na Convenção Distrital Anual, por meio do voto secreto dos 
Delegados ou Suplentes credenciados pelos Lions Clubes que compõem o Distrito LA-4, 
que estejam em pleno gozo dos seus direitos, inscritos regularmente perante o Comitê de 
Credenciais da Convenção Distrital. As chapas eleitorais serão impressas, individuais para 
cada cargo a ser votado; admitida a hipótese de chapa única para cada cargo; um ou mais  
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candidatos concorrentes ao mesmo cargo, será adotado o mesmo procedimento.

o§1  - Pode concorrer ao cargo de Governador do Distrito LA-4 o candidato que preencha os 
seguintes requisitos: 
I - Ser associado ativo e em pleno gozo de seus direitos de um Lions Clube constituído e em 
pleno gozo de seus direitos no Distrito LA-4;
II - Obter endosso do seu Lions Clube ou da maioria dos Clubes do Distrito LA-4;
III - Ter desempenhado ou estar desempenhando, na ocasião em que deve assumir o cargo 
de Governador, as funções de: 
(a) – Primeiro Vice-Governador do Distrito durante o período completo ou maior parte do 
mesmo, correspondente ao ano da respectiva candidatura. FICA ENTENDIDO que o Vice-
Governador no exercício do cargo é candidato exclusivo para concorrer ao cargo de 
Governador do Distrito LA-4, atendidas às normas de Lions Internacional que regem a 
matéria vigente nesta data e na da realização da próxima eleição para governador do 
distrito LA-4, a qual trata especificamente a eleição de governador de distrito; 
(b) – Somente, no evento de o Primeiro Vice-Governador ou do Segundo Vice-Governador 
do Distrito LA-4 ou, se houver: vaga nos mesmos cargos, na época da Convenção Distrital, 
o Primeiro ou Segundo Vice-Governador atendidas às exigências de Lions Internacional, 
não concorrer à eleição de Governador do Distrito LA-4; 
( c)- Qualquer associado de Clube do Distrito LA-4, que preencha os requisitos  da Seção 6 
Artigo IX – Convenções e Eleições Distritais - dos Regulamentos do Estatuto e 
Regulamentos da Associação Internacional de Lions Clubes e que esteja atuando ou tenha 
atuado durante o período de um (1) ano adicional como membro do Conselho Distrital do 
Distrito LA-4 também será um candidato habilitado, na forma dos requisitos estabelecidos 
nas Alíneas (1) e (2) da  secção 3 do Artigo 17 deste Estatuto;
(d) - Que nenhum dos cargos acima mencionado tenha sido exercido simultaneamente. 

o
§2  - Se a Convenção Distrital não se realizar o Governador e os Primeiro e Segundo Vice-
Governadores serão eleitos perante a Convenção dos Lions Clubes da Área Norte-
Nordeste do Brasil, que compõem o Distrito Múltiplo LA ou poderão ser nomeados pela 
Diretoria Internacional, inclusive, no caso de vacância dos respectivos cargos de 
Governador ou Primeiro Vice-Governador e Segundo Vice-Governador eleitos ou 
empossados. 

 o
§3  - Os resultados das eleições realizadas na Convenção Distrital ou na Convenção dos 
Lions Clubes da Área Norte-Nordeste do Brasil deverão ser imediatamente comunicados 
ao Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA (CG-DMLA) e à Associação 
Internacional de Lions Clubes, pelos dirigentes dos respectivos distritos.

§4º - Será eleito o candidato que obtiver cinquenta por cento (50%) e mais um voto dos 
votantes na mesma eleição em que ocorrer a votação. Não sendo admitida eleição por 
aclamação para quaisquer dos cargos eletivos concorrentes em eleições do DLA-4. 

 o§4  - Compete ao Presidente de Região do Distrito LA-4, se o cargo for utilizado durante a 
gestão do Governador do Distrito. O Presidente de Região sujeito à supervisão e orientação 
do Governador do Distrito, deverá atuar como principal colaborador do Governador na 
jurisdição da Região. Suas responsabilidades específicas são: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II – Supervisionar as atividades do Comitê Consultivo do Governador (Comitê Assessor) 
composto dos presidentes dos Lions Clubes em sua região  e os assessores de comitês 
nomeados pelo Governador do Distrito; 
III – Desempenhar, juntamente com o Coordenador da GMT, função ativa na fundação de 
novos Lions Clubes e no fortalecimento dos Lions Clubes fracos; 
IV – Participar de uma reunião regular de cada Lions Clube de sua Região, pelo menos uma 
vez na sua gestão durante o Ano Leonístico, relatando o seu parecer ao Governador do 
Distrito, Coordenador da GMT do Distrito, bem como ao Coordenador da GLT do Distrito LA-
4; 
V – Empenhar-se para que todos os Lions Clubes de sua região  funcionem conforme as 
normas estabelecidas no Estatuto e Regulamentos do Lions Clube devidamente adotados e 
registrado em Cartório; 
VI – Divulgar o Processo de Excelência de Lions Clube entre os Lions Clubes da divisão e 
trabalhar em conjunto com o Coordenador da GLT e GMT do Distrito, e Equipe do 
Governador do Distrito para implementar o programa dentre da divisão; 
VII – Desempenhar papel  ativo, em comunhão  com o Governador do Distrito, em apoio às 
iniciativas de treinamento e das ações práticas de liderança, informando os associados da 
divisão a respeito das oportunidades de desenvolvimento das qualidades de liderança na 
divisão, distrito ou distrito múltiplo.
VIII – Promover  e divulgar as ações referentes às convenções internacionais e distritais, 
inclusive do Distrito Múltiplo, informando a respeito da participação dos Lions Clubes com 
delegados de cada Clube, segundo as quotas de representação por cada Lions Clube; 
IX – Realizar visitas oficiais durante as reuniões regulares dos Lions Clubes de sua região, 
especialmente na fundação e datas comemorativas, segundo orientação do Governador do 
Distrito; 
X – Desempenhar outras funções e realizar outras tarefas  que  lhe  forem  designadas  pelo  
Governador  do  Distrito; 
XI -   Promover,   uma vez  ao  ano,  um fórum Leonístico, para  estudo dos problemas de 
maior interesse, quer para os Clubes, quer para as comunidades abrangidas pela Região; 
XII - Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões do Conselho Distrital, com direito a voto; 
XIII – Desempenhar outras funções e atribuições conforme determinação da Diretoria 
Internacional que se contenham no Manual do Presidente de região e outras diretrizes. 

 o
§5  - Compete ao Secretário do Distrito LA-4: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II - Manter em boa ordem todos os serviços inerentes à Secretaria do Distrito LA-4, podendo, 
de acordo com o Governador, contratar auxiliar remunerado; 
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informativo a respeito de LCIF, visando aumentar o conhecimento e apoio à Fundação 
Internacional de Lions Clubes – LCIF; 
XI – Trabalhar conjuntamente com o Assessor Distrital de Tecnologia da Informação 
Informática do Distrito LA-4, oferecendo assistência na promoção e uso do Website da 
Associação Internacional de Lions Clubes e da Internet pelos associados e Lions Clubes 
para obter informações, enviar relatórios para Sede Internacional, fazer compras de 
materiais para os Lions Clubes e outros interessados; 
XII – Supervisionar comitês, comissões e outras assessorias do Gabinete do Governador do 
Distrito LA-4, quando solicitado pelo Governador do Distrito; 
XIII – Participar no trabalho de preparação do orçamento do próximo Ano Leonístico, 
oferecendo assistência ao  Governador do Distrito e ao Primeiro vice-governador; 
XIV – Familiarizar-se com os deveres do Governador do Distrito, para que, na eventualidade 
de vaga no cargo de Governador do Distrito, esteja mais bem preparado para assumir as 
obrigações e responsabilidades inerentes ao cargo como Governador do Distrito, ou do 
primeiro vice-governador, mesmo interinamente, até que as vagas sejam preenchidas, de 
acordo com as normas previstas no Estatuto e Regulamentos da Associação e dos 
procedimentos adotados pela Diretoria Internacional. 

(3) Compete ao Terceiro Vice-Governador: sujeito à supervisão e direcionamento do 
governador de distrito. Suas responsabilidades específicas, sujeitas às regulamentações e 
determinações da Diretoria Internacional deverão ser:
I - Fomentar os propósitos desta associação; 
II - Servir como principal contato da Equipe do Governador de Distrito, perante a Equipe de 
Atividades Global – (Global Service Team - GST), participando ativamente e inspirando os 
demais dirigentes de distrito a administrar e promover o desenvolvimento efetivo da 
qualidade do serviço humanitário a ser prestado; 
III - Trabalhar junto ao Governador de Distrito, Primeiro Vice-Governador de Distrito, com a 
Equipe Global de Aumento de Associados e Equipe de Liderança Global para desenvolver e 
implementar um plano distrital abrangente para aumento do quadro social e da prestação do 
serviço humanitário;
IV – Trabalhar junto ao Governador de Distrito, com a Equipe de Atividades Global – (Global 
Service Team – GST);
V - Desempenhar funções conforme designação do Governador de distrito; 
VI - Desempenhar outras funções conforme determinado pelas normas da associação; 
VII - Participar ativamente de todas as reuniões de gabinete e presidir todas as reuniões na 
ausência do Governador de Distrito e dos Primeiro e Segundo Vice-Governadores de 
Distrito; 
VIII - Participar da preparação do orçamento do  distrito; 
IX - Envolver-se ativamente em todos os assuntos que terão continuidade dos anos 
seguintes. Mediante pedido do governador de distrito, supervisionar o trabalho dos 
assessores, das comissões, das coordenadorias apropriados do distrito e participar da 
análise dos pontos fortes e fracos do distrito.

o§5  - Os mandatos de um (1) ano do: Governador e dos Primeiro e Segundo Vice-
Governadores, iniciam-se após o encerramento da Convenção Internacional realizada no 

o
ano de sua eleição, se esta for realizada e se ao contrário, em 1   de julho e término no dia 
30 de junho do ano-calendário  seguinte. 

§6º - A assunção do cargo de Governador do Distrito LA-4 dar-se-á imediatamente após o 
retorno do Governador empossado durante a Convenção Internacional, na forma do 
Regulamento da Diretoria Internacional, ou ao tempo do início da gestão anual do 
funcionamento do cargo de Governador: caso não tenha comparecido à Convenção 
Internacional. O Governador do Distrito receberá do Governador anterior, para efeito de 
início de suas atividades, como Governador, tão logo e imediatamente assuma o cargo, 
para os efeitos legais e registros perante os órgãos legais segundo as Leis do País, 
mediante realização de reunião do Conselho Distrital e expedição de ata competente do 
evento. 

§7º - Nenhum Governador do Distrito LA-4 eleito ou nomeado e que tenha servido um 
mandato completo poderá  concorrer à eleição ou ser nomeado para suceder a si mesmo 
no Distrito LA-4, mas poderá ocupar o mesmo cargo, após o transcurso de, pelo menos, um 
ano Leonístico, todavia, somente para um mandato adicional e em circunstâncias 
especiais, urgentes ou graves, mediante expressa determinação da Diretoria Internacional. 

§8º - FICA ENTENDIDO que caso ocorra empate na votação será no mesmo momento 
resolvido considerando, irrecorrivelmente: I – Que o candidato tenha atendido a mais de 
dos requisitos exigidos para concorrer ao cargo; II – Tenha mais tempo de Leonismo 
comprovado; III – Seja mais idoso em idade cronológica. 

§9º - FICA ENTENDIDO que a eleição para os cargos de Primeiro e Segundo governadores 
deverá restringir-se às especificações de que trata a matéria regulamentada pela Sede 
Internacional. 

Art. 17 - Podem concorrer aos cargos de: Primeiro e Segundo Vice-Governadores os 
candidato que preencham os seguintes requisitos: 

(1) Ao cargo de Primeiro Vice-Governador: 
I - ser associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions Clube constituído e em 
pleno gozo de seus direitos no Distrito; 
II - obter a sanção de seu Clube; 
III - ter desempenhado ou estar desempenhando, na ocasião em que deva assumir o cargo 
de Segundo Vice-Governador, atendidas as exigências de Lions Internacional; 

(2) Ao cargo de Segundo Vice-Governador:
I - Ser associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions Clube constituído e em 
pleno gozo de seus direitos no Distrito; 
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II - Obter a sanção de seu Clube ou da maioria dos Clubes do Distrito; 
III - Ter desempenhado ou estar desempenhando, na ocasião em que deva assumir o cargo 
de Segundo Vice-Governador, as funções de: 
(a) - Presidente de um Lions Clube durante o período completo ou a maior parte do mesmo e 
membro da Diretoria de um Lions Clube durante o período que não seja inferior a dois (2) 
anos adicionais; 
(b) - Presidente de Divisão ou Presidente de Região e/ou Secretário/ Tesoureiro de 
Conselho Distrital do Distrito LA-4, durante o  período completo ou a maior parte do mesmo; 
( c) - Que nenhum dos cargos acima mencionados tenha sido exercido simultaneamente.

Parágrafo Único – Os cargos exercidos por candidato ao cargo de Vice-Governador que 
tenha desempenhado em Lioness Clube são requisitos válidos para efeito da candidatura 
concorrente.

Seção 4
Candidatos a Eleições e Casos de Vacâncias

Art. 18 - Os nomes dos candidatos aos cargos de Governador e aos de Primeiro e Segundo 
Vice-Governadores são apresentados: com a comprovação dos requisitos, mediante 
propostas dos  Lions Clubes que os patrocinem, ao Governador em exercício: com cópia 
para encaminhamento ao Comitê de Indicações de Candidatos e de Eleições da Convenção 
do Distrito LA-4 ou da Convenção do Distrito Múltiplo  LA, conforme o caso, no máximo até 
10 (dez) dias  antes do início da Convenção do Distrito LA-4. 

o§1  – No caso de ocorrer vacância de qualquer dos candidatos aos cargos eletivos para 
Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Governadores, já comunicados ou não à Sede 
Internacional, o preenchimento do cargo vago obedecerá: 
I - A ordem ascendente sucessória ou não;
II – E, em permanecendo vaga, poderão ser candidatos quaisquer associados do Distrito 
LA-4 que preencham os requisitos exigidos para cargo vago e de acordo com o Estatuto e 
Regulamentos da Associação Internacional de Lions Clubes e os previstos neste Estatuto; 
III - Se a vacância anteceder  à  Convenção  Distrital do DLA-4, a eleição de qualquer 
candidato deverá nela ser votada; IV – Ao contrário, a eleição se dará na Convenção do 
Distrito Múltiplo LA pelos delegados do Distrito LA-4 a tal convenção presentes. Cabe ao 
Governador do Distrito LA-4, comunicar a ocorrência quer a direção do Múltiplo LA, ao qual 
caberá a comunicação do resultado à Sede Internacional, e complementarmente ao 
Governador do DLA-4. 
V – Ainda o Governador poderá convocar uma Convenção extraordinária com exclusiva 
ordem do dia, na forma desde Estatuto, para os procedimentos eleitorais focados. 
VI – Se não houver outra opção o Governador do DLA-4 submeterá o assunto à Sede 
Internacional, com as indicações de nomes candidatos à tal vaga existente para a medida 
que couber à Diretoria Internacional da Associação Internacional de Lions Clubes. 

 XV – Participar no trabalho de preparação do orçamento do próximo Ano Leonístico, 
obviamente para ser executado na sua futura gestão como Governador do Distrito LA-4; 
XVI – Familiarizar-se com os deveres do Governador do Distrito, para que, na eventualidade 
de vaga no cargo de Governador do Distrito, esteja mais bem preparado para assumir as 
obrigações e responsabilidades inerentes ao cargo como Governador do Distrito, mesmo 
interinamente, até que a vaga seja preenchida de acordo com as normas previstas no 
Estatuto e Regulamentos da Associação e dos procedimentos adotados pela Diretoria 
Internacional. 

(2) Compete ao Segundo Vice-Governador do Distrito LA-4 sujeito à supervisão e 
direcionamento do Governador do Distrito, deverá atuar como assistente na administração 
do Distrito LA-4 e representante do Governador do Distrito.  Suas responsabilidades 
específicas deverão ser sem limitar- se a: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II – Desempenhar as obrigações administrativas que lhe forem designadas pelo Governador 
do Distrito LA-4; 
III – Desempenhar  quaisquer outras funções e praticar atos que sejam determinados pela 
Diretoria Internacional; IV – Participar das reuniões do Gabinete do Governador do DLA-4 
com direito de voto  e conduzir todas as reuniões na ausência do Governador do Distrito e do 
Primeiro Vice-Governador, além de participar das reuniões do Conselho de Governadores 
do Distrito Múltiplo LA, sempre que for convidado, de acordo com a programação do 
Conselho de Governadores do DMLA, se especificadas para os Segundo Vice-
Governadores do Distrito; 
V – Familiarizar-se com as condições e a situação dos Lions Clubes do Distrito, revisar o 
demonstrativo financeiro e oferecer assistência ao Governador do Distrito e ao primeiro 
Vice-governador do Distrito na identificação e fortalecimento dos Lions Clubes existentes e 
dos que estejam potencialmente fracos; 
VI – Realizar visitar aos Lions Clubes como representante do Governador do Distrito, 
sempre que for solicitado; 
VII – Servir como elemento de ligação entre a Equipe do Governador do Distrito e a Equipe 
de Liderança Global (GLT), trabalhando como um membro ativo da Equipe Global de 
Liderança (GLT), juntamente com o Governador do Distrito, Primeiro Vice-Governador do 
Distrito e outros membros da Equipe de Liderança Global (GLT), visando estabelecer e 
implementar um plano abrangente no Distrito para desenvolvimento das qualidades de 
Liderança dos associados do Distrito LA-4; 
VIII – Trabalhar junto ao Governador do Distrito, Primeiro Vice-Governador do Distrito e com 
a Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) para desenvolver e implementar um 
plano distrital abrangente para aumento do quadro associativo;
IX -  Trabalhar junto ao Governador do Distrito, Segundo Vice-Governador do Distrito e com 
a Equipe de Liderança Global (GLT) para desenvolver e implementar um plano distrital 
abrangente para o desenvolvimento da liderança; 
X – Trabalhar junto com o Coordenador Distrital de LCIF do Distrito LA-4 e oferecer 
assistência no atingimento de metas anuais, utilizando-se da distribuição regular de material  
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reuniões do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA, sempre que for convidado, 
de acordo com a programação do Conselho de Governadores do DMLA; 
V – Prestar assistência ao Governador do Distrito LA-4 na análise dos pontos fortes e fracos 
dos Lions Clubes do Distrito, identificando os Clubes fracos atualmente e potencialmente, 
visando estabelecer planos de fortalecimento; 
VI – Realizar visitar aos Lions Clubes como representante do Governador do Distrito, 
sempre que for solicitado; 
VII – Servir como elemento de ligação entre a Equipe do Governador do Distrito e a Equipe 
Global de Aumento de Associados (GMT), trabalhando como um membro ativo da Equipe 
Global de Aumento de Associados (GMT) juntamente com o Governador do Distrito, 
Segundo Vice-Governador do Distrito e outros membros da Equipe Global de Aumento de 
Associados (GMT), visando estabelecer e implementar um plano abrangente no Distrito 
para o aumento de quando de associados; 
VIII – Trabalhar junto ao Governador do Distrito, Segundo Vice-Governador do Distrito e com 
a Equipe de Liderança Global (GLT) para desenvolver e implementar um plano distrital 
abrangente para o desenvolvimento da liderança; 
IX – Trabalhar junto ao Governador do Distrito, Terceiro Vice-Governador do Distrito e   
Equipe de Atividades Global – (Global Service Team – GST) para implementar um plano 
distrital abrangente para o desenvolvimento de atividades; 
X – Trabalhar junto com o Diretor Geral da Convenção do Distrito LA-4 e prestar assistência 
ao Diretor Geral da Convenção do Ano Leonístico do Distrito, além de oferecer assistência 
ao Governador do Distrito e ao Assessor de Convenção do Distrito para desenvolver e 
implementar o plano de trabalho da  Convenção do Ano Leonístico e desenvolver outros 
programas para a Convenção; 
XI – Trabalho junto aos Lions Clube do Distrito para identificar o anfitrião ou anfitriões para 
realização da convenção do Distrito LA-4 do próximo  Ano Leonístico, com a previsão de 
realização do plano para a próxima Convenção do Distrito, o qual deverá ser apresentado ao 
Conselho Distrital na sua 3ª reunião do Conselho Distrital;
XII–Participar do plano de ação do próximo ano Leonístico do Distrito LA-4 que deverá ser 
encaminhado para Sede Internacional, de acordo com o Plano do futuro Presidente 
Internacional, encaminhado ainda no ano em exercício, para o plano global; plano que 
também deverá ser discutido em reuniões regularmente realizadas por ocasião dos 
treinamentos dos Primeiros Vice-Governadores, a serem realizadas durante o ano de sua 
gestão; 
XIII – Participar dos treinamentos disponibilizados para o Primeiro Vice-Governador, de 
acordo com o plano treinamento oficial organizado e determinado para o Primeiro Vice-
Governador, convidado de acordo com plano Global para os primeiros vice-governadores 
dos distritos da Área Constitucional 3 da Associação Internacional de Lions Clubes e 
destinado a todos os Primeiros Vice-Governadores dos Distritos Múltiplos, especialmente 
destinado aos Primeiros Vice-Governadores  dos Distritos Múltiplos do Brasil;
XIV – Supervisionar comitês, comissões e outras assessorias do Gabinete do Governador 
do Distrito LA-4, quando solicitado pelo Governador do Distrito; 

§2º A comunicação à Sede Internacional quanto à ocorrência fatal nos casos dos Primeiro, 
Segundo e Terceiro Vice-Governadores, deverá ser seguida dos resumos de dados 
biográficos dos eleitos e de esclarecimentos quanto a ocorrências para justificativa das 
substituições determinadas; 

§3º A ocorrência de vagas nos cargos de Governador do Distrito LA-4, ou Primeiro, Segundo 
ou Terceiro vice-governadores durante o exercício do mandato de qualquer um obedecerá, 
por decorrência de qualquer ato ou fato, emergente ou fatalidade, rigorosamente às 
determinações do Estatuto Internacional da Associação Internacional de Lions Clubes e as 
regras constantes deste Estatuto para preenchimento de quaisquer dos cargos 
mencionados, na forma estabelecida pela Diretoria Internacional, para ocorrência da 
natureza do fato em relação ao cargo vago. (Estatuto e Regulamentos, LCI – Modelo Oficial 
de Distrito - AL 2016-2017 – Regulamentos – Artigo II -  Seção 6), obrigatoriamente: 

(a) Caso exista uma vaga para o cargo de Primeiro, Segundo ou Terceiro Vice-
Governadores do Distrito LA-4, o Governador do Distrito LA-4 deverá convocar uma reunião 
com os atuais membros do Conselho Distrital, conforme estabelecido no Estatuto e 
Regulamentos Internacionais e com  os ex-dirigentes internacionais, se for o caso,  em 
pleno gozo de seus direitos, pertencentes aos Lions Clubes do Distrito, constituídos e em 
pleno gozo dos seus direitos no Distrito LA-4, segundo os prazos regulamentares adotados 
pelo Distrito LA-4, com a finalidade de: nomear um associado qualificado para exercer o 
cargo de Primeiro, Segundo ou Terceiro Vice-Governador até final do exercício em causa; 

(b) O preenchimento da vaga, na hipótese da vaga ocorrer em relação ao primeiro vice-
governador, neste caso o concorrente poderá ser o Segundo Vice-Governador, vindo a 
ocorrer a vaga a ser preenchida para o cargo de Segundo Vice-Governador; 

(c) A convocação da reunião (a) deverá ser realizada pelo Governador do Distrito LA-4 e em 
caso de sua ausência ou impedimento ou do Ex-Governador imediato, o mais recente 
disponível, mediante convites enviados para participação da mencionada reunião, a qual 
cabe presidi-la; 

(d) O presidente da reunião determinante deverá comunicar os resultados à Sede 
Internacional dentro de sete (7) dias, juntamente com a evidência do envio dos convites e 
respectivo número de participantes e mais os respectivos formulários dos candidatos eleitos 
para preenchimento das vagas, em causa; 

(e) Os presentes que receberam os convites têm direito de lançar um voto para os 
candidatos concorrentes para as vagas a serem preenchidas; não permitido voto por 
procuração; 

(f) Para que um associado seja considerado qualificado para preencher uma das vagas de 
Primeiro, Segundo ou Terceiro Vice-Governador deverá: 
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(i) Ser associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions Clube do Distrito LA-
4 constituído em pleno gozo de seus direitos no Distrito LA-4; 

(ii) Ter desempenhado ou estar desempenhando, na ocasião em que assumir o cargo 
de Primeiro, Segundo  ou Terceiro Vice-Governador, as funções de: 
I-Presidente de um Lions Clube por um mandato completo ou a maior parte dele; 
II - Membro do Conselho Distrital por um mandato completo ou a maior parte dele; e 
III - Que os cargos acima não tenham simultaneamente sido ocupados. 

Seção 5
Das Votações

Art. 19 - Nas eleições ou indicações de Candidatos, a votação será: secreta, utilizando-se de 
chapas individualizadas, para cada cargo eletivo ou indicativo, das quais constarão os 
nomes dos candidatos em ordem alfabética, e os votos serem depositados em urnas 
invioláveis, dispostas em cabines indevassáveis e será declarado eleito ou indicado o 
candidato que obtiver o maior número de votos válidos. 

o§1  - Somente têm direito a voto os Delegados ou, em sua falta: os Suplentes respectivos, 
cujas credenciais tenham sido aceitas pelo Comitê de Credenciais, e os nomes constarem 
de relação apresentada, em tempo oportuno, por meio deste Comitê ao Comitê de 
Indicação de Candidatos e de Eleições, ou à mesa diretora, não sendo permitida a 
representação ou voto mediante procuração. 

o§2  - Cabe ao Comitê de Indicação de Candidatos e Eleições examinar a compatibilidade 
das candidaturas e recomendar a confecção de cédula única ao Diretor Geral da 
Convenção para proceder a votação. 

o§3  - A votação para os cargos de Governador e dos Primeiro e Segundo Vice-Governadores 
será obrigatoriamente feita em cédulas impressas, não sendo admitidas cédulas 
datilografadas ou manuscritas. 

 o§4  - Havendo empate a votação deve ser repetida uma única vez na mesma sessão. Se 
permanecer o empate, recorrer-se-á a um sorteio, para indicação ou eleição de candidato. 
Ocorrendo o sorteio, ao primeiro nome do candidato anunciado será declarado o indicado 
ou eleito. 

o§5  - Se houver indicações de candidatos aos cargos de Terceiro Vice-Presidente 
Internacional, Diretor Internacional e/ou a qualquer cargo eletivo do Distrito Múltiplo LA, da 
Associação Internacional de Lions Clubes deverão ser cumpridos os mesmos trâmites das 
eleições para Governador, Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Governadores do Distrito: 
apresentação, comprovação de requisitos, eleição mediante cédula única.

 o
§6  - A votação dos pareceres dos Comitês da Convenção pode ser simbólica ou nominal, 
admitida esta mediante requerimento verbal de qualquer Delegado, e desde que seja o 
critério aprovado através dos Delegados.  

XVII - Visitar, uma vez ao ano, pelo menos, cada Clube do Distrito LA-4, ocasião, em que 
deverá avaliar os serviços prestados à comunidade e a situação econômica e administrativa 
de cada um deles, devendo nessa visita reunir e aconselhar a Diretoria do Clube; 
XVIII - Entregar ao seu substituto, no retorno da Convenção Internacional, o acervo do 
Distrito, bem como relatório e prestação de contas do seu exercício, os quais deverão ser 

a
examinados a aprovados na 1   (primeira)  Reunião Ordinária do Conselho Distrital ano 
seguinte; 
XIX – Tratar da abertura e encerramento de contas bancárias e movimentá-las,  tais  como:  
depositar  valores  em  espécie; emitir cheques e dar quitação em geral sobre contas 
financeiras, junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros bancos.  Qualquer 
movimentação financeira será realizada mediante assinatura conjunta com o Tesoureiro do 
Distrito LA-4; 
XX - Tratar de qualquer assunto junto à Receita Federal e outros órgãos federais, estaduais 
e municipais no Estado do Ceará e quaisquer outros; 
XXI – Desempenhar outras funções e praticar atos conforme determinados pela Diretoria 
Internacional. 

o
§2  – Compete ao Ex-Governador Imediato do DLA-4: 
I - Fomentar os Propósitos e Objetivos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II – Presidir o Comitê de Honra do Distrito LA-4, quando convocado pelo Governador do 
Distrito ou por este autorizado; 

aIII – Apresentar seu relatório de gestão, na qualidade de Governador, logo na primeira (1  ) 
reunião do Conselho Distrital; 
IV - Desempenhar as obrigações administrativas que lhe forem designadas pelo Governador 
do Distrito, segundo as normas da Associação Internacional de Lions Clubes;
V - Comparecer às reuniões do Conselho Distrital e do Comitê de Alta Administração Distrital 
e participar de outros órgãos ou grupos de trabalho a estes designados pelo Governador do 
DLA-4 e emitir sua opinião, com direito a voto; 
VI – Exercer outras funções designadas pelo Governador ou recomendadas por Lions 
Internacional ou conforme determinadas pela Diretoria Internacional.

o§3   Compete aos Vice-Governadores do Distrito LA-4: 
(1) Compete ao Primeiro Vice-Governador do Distrito LA-4 sujeito à supervisão e 
direcionamento do Governador do Distrito, deverá atuar como o principal assistente 
administrativo e representante do Governador do Distrito. Suas responsabilidades 
específicas deverão ser, sem contudo, limitar- se a: 
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes; 
II – Desempenhar obrigações administrativas que lhe forem designadas pelo Governador do 
Distrito LA-4; 
III – Desempenhar as quaisquer outras funções e praticar atos que sejam determinados pela 
Diretoria Internacional;
IV – Participar das reuniões do Gabinete do Governador do DLA-4, com direito de voto e 
conduzir todas as reuniões na ausência do Governador do Distrito, além de participar das
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V – Nomear, obrigatoriamente, até sessenta (60) dias antes da Convenção do Distrito LA-4, 
uma comissão especial – Comissão de Nomeação de Candidatos, com a finalidade de 
examinar os requisitos de qualquer candidato concorrente a qualquer cargo eletivo: 
propriamente do Distrito LA-4, do Distrito Múltiplo LA ou cargos da Diretoria Internacional ou 
de qualquer outra forma, composta de pelo menos cinco (5) membros, os quais, no 
momento, não exerçam cargos do Gabinete do Governador, exceto o Assessor de Estatuto e 
Regulamentos, que será o seu presidente, observados os procedimentos seguintes: 
(a) O funcionamento desta Comissão de Nomeação será regulamentado pelo Governador 
do Distrito LA-4, de modo a apresentar resultados, impreterivelmente até quinze (15) dias 
antes da Convenção do Distrito LA-4, na qual tal candidato será votado; 
(b) Nenhuma exigência poderá ser feita além das determinadas pela Diretoria Internacional; 
(c) O resultado proclamado deverá atender às exigências do cargo em disputa; 
(d) O candidato interessado a concorrer a cargo eletivo do Distrito Múltiplo LA, poderá 
solicitar endosso com validade pelo prazo de até duas (2) convenções consecutivas, ou por 
até três (3) convenções para cargos da Diretoria Internacional (e) O resultado da Comissão 
de Nomeação de Candidatos é irrecorrível. 
VI - Superintender e fiscalizar os Lions Clubes do Distrito LA-4, a fim de que cumpram os 
Estatutos e Regulamentos vigentes; 
VII - Presidir as Convenções Distritais e as reuniões conjuntas dos Clubes do Distrito LA-4, 
exceto as promovidas pelos Presidentes de Regiões e/ou Presidentes de Divisões, os quais 
serão seus dirigentes, embora esteja presente; 
VIII - Autorizar a instalação de novos Lions Clubes, de acordo com o estabelecido no 
Estatuto da Associação Internacional; 
IX - Presidir, se presente, as reuniões preparatórias de instruções para fundação de novos 
Clubes; às sessões de instalação e a entregar das respectivas Cartas Constitutivas;
X – Supervisionar a Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) em Âmbito do Distrito, 
inspirando outros dirigentes do a apoiarem efetivamente o aumento de associados e a 
organização de novos Clubes;
XI – Supervisionar a Equipe de Liderança Global (GLT) em âmbito do Distrito, inspirando 
outros dirigentes distritais a apoiarem efetivamente o desenvolvimento das qualidades de 
liderança nos Clubes e no Distrito;
XII – Apoiar e promover LCIF – Fundação Internacional de Lions Clubes e, efetivamente os 
programas de desenvolvimento das ações do coordenador distrital para o DLA-4; 
XIII - Promover o intercâmbio de ideias e proveitosa aproximação entre os Lions Clubes do 
Distrito LA-4; 
XIV - Propor à Diretoria Internacional a suspensão ou cancelamento definitivo da Carta 
Constitutiva de qualquer Lions Clube do Distrito LA-4, por qualquer motivo, que não possa 
subsistir;
XV - Apresentar, durante as reuniões do Conselho Distrital, sob sua presidência, com direito 
a voto, relatório das suas atividades, e da situação econômica, financeira e administrativa do 
Distrito LA-4;
XVI - Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões do Conselho de Governadores do Distrito 
Múltiplo LA (CG/DMLA); 

o§7  - Somente têm direito a voto os Delegados ou, em sua falta, os Suplentes respectivos, 
cujas credenciais tenham sido aceitas pelo Comitê de Credenciais, devem constar de 
relação apresentada, em tempo oportuno, por meio deste Comitê ao Comitê de Indicação 
de Candidatos e de Eleições, ou à mesa diretora. 

o
§8  - Os delegados certificados presentes em qualquer sessão constituirão quorum.
 

§9 –  A representação de qualquer delegado cabe o direito a somente um (1) voto para cada 
vaga a ser preenchida e um (1) voto para qualquer assunto a ser votado na respectiva 
convenção. 

§10 – O voto por procuração está expressamente proibido em todos os assuntos 
relacionados com a Associação Internacional de Lions Clubes, Clubes, Distrito LA-4 e 
Distrito Múltiplo LA.
 

§11 - A votação pode ser simbólica ou nominal. Será simbólica mediante requerimento 
verbal de qualquer Delegado, e desde que os Delegados o aprovem, contudo, desde que 
não trate de indicação ou eleição de candidato. 

Art. 20 - Só podem ser apreciadas por meio dos Comitês da Convenção as proposições que 
tenham sido: previamente aprovadas pelo Lions Clube interessado, devendo deles constar, 
em anexo, cópia do parecer da Diretoria ou Comitê nomeado, bem como a ata de 
Assembleia Geral que o aprovou e, desde que, tenham dado entrada na Secretaria do 
Distrito, até quinze (15) dias antes da data fixada para realização da Convenção Distrital.

o
§1  – Cabe ao Comitê de Proposições e Resoluções examinar o conteúdo das  proposições 
apresentadas ao Conselho Distrital e à Convenção Distrital, e se atenderem aos requisitos 
essenciais, encaminhá-las ao Diretor Geral da Convenção para mediante despacho  
encaminhá-las aos respectivos Comitês para apreciação e parecer. Após deliberação do 
plenário da Convenção o Comitê de Proposições e Resoluções redigirá a respectiva 
Resolução que deverá ser assinada pelo Diretor Geral da Convenção do Distrito LA-4. 

o
§2  - Face ao volume dos trabalhos apresentados, os Comitês  da  Convenção  poderão 
subdividirem-se em tantos sub comitês quantos forem necessários. 

o§3  - Não serão encaminhados à apreciação do Plenário da Convenção do Distrito LA-4 as 
propostas rejeitadas, em parecer mediante voto unânime do respectivo Comitê, podendo, 
entretanto, haver recurso para o Conselho Distrital, em reunião permanente, durante a 
Convenção. 

o
§4  - O recurso previsto no parágrafo anterior deverá ser apresentado pelo Clube 
patrocinador da proposição, mediante proposta escrita, com o apoio de pelo menos 1/5 (um 
quinto) dos Clubes regularmente inscritos à Convenção, antes do término da penúltima 
Plenária da Convenção, para que o Conselho Distrital possa apreciá-lo e enviá-lo ao 
plenário da Convenção, se for o caso. 
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o
§5  - A proposta que obtenha parecer favorável do Conselho Distrital, salvo decisão deste, 
será encaminhada à apreciação do plenário da Convenção Distrital, independentemente de 
exame dos Comitês desta. 

o
§6  - Na classificação que se faça das proposições apresentadas, podem as Comissões 
reunir os que tiverem objetivos idênticos, pronunciando-se sobre os mesmos, como se 
fossem uma só proposta. 

Art. 21 - Qualquer alteração deste Estatuto somente poderá ser feita mediante proposição 
apresentada pelo Conselho Distrital ou no mínimo  1/3 (um terço) dos Lions Clubes do 
Distrito LA-4, encaminhada ao Comitê de Estatutos e Regulamentos da Convenção Distrital, 
para parecer: sendo que a eventual alteração só pode ser aprovada pelo voto afirmativo de 
2/3 (dois terços) dos Delegados votantes na respectiva  Convenção Distrital e para vigorar 
no Ano Leonístico seguinte. 

Art. 22 - Caso aconteça proposta de criação, remanejamento ou outra qualquer forma de 
alteração de limites do Distrito LA-4 ou criação de novos Distritos Múltiplos na área do 
Distrito Múltiplo LA  esta proposição: somente será válida se aprovada pelo voto afirmativo 
de dois terços (2/3) das convenções dos Distritos da Área Norte-Nordeste do Brasil e desde 
que tenha sido aprovada pela Diretoria Internacional. 

Seção 6
Dos Anais e Relatórios da Convenção

Art. 23 - De acordo com dispositivos do Estatuto da Associação Internacional, dentro de 15 
(quinze) dias seguintes ao encerramento da Convenção, o respectivo Secretário redige um 
relatório sumário, contando as proposições aprovadas. O resultado das eleições realizadas 
deverá ser comunicado à Sede Internacional dentro de no máximo cinco (5)dias após a 
respectiva convenção. 

§1º- São enviadas, obrigatoriamente, cópias do relatório sumário à Associação 
Internacional, ao Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA, às autoridades 
Leonísticas distritais e a todos os Lions Clubes do Distrito LA-4.
 
§2º - O Diretor Geral da Convenção apresentará ao 1º Conselho Distrito do DLA-4 Anais e 
Relatórios Finais da Convenção acompanhados das demonstrações financeiras 
competentes em exposição regular, por convocação do Governador do Distrito LA-4. 

§3º - Se houver a transferência do cargo antes da 1ª Reunião do Conselho Distrital os 
relatórios requeridos sejam de natureza financeira ou administrativas deverão ser 
solicitados pelo Governador que encerra o mandato ou  a ser empossado, em como acordo 
comum o Governador em exercício. 

Distrital ou da respectiva resolução, devendo indicar o tempo de vigência para efeito 
curricular do titular.   

Seção 5
Do Comitê de Alta Administração Distrital

Art. 32 - O Governador do Distrito LA-4 poderá organizar um Comitê de Alta Administração 
Distrital, sob sua presidência, com a finalidade de assisti-lo, diretamente, composto dos 
membros seguintes e de outros escolhidos, a critério dele:  
I– Ex-Governador Imediato; 
II – Primeiro Vice-Governador; 
III – Segundo Vice-Governador; 
IV Terceiro Vice-Governador; 
V- Secretário; 
VI – Tesoureiro; 
VII - Assessores de Alta Administração: cinco (5) e no máximo preferentemente,  um (1), por 
cada das Regiões ou das Divisões organizadas, segundo o plano divisional do governador 
do Distrito, em relação aos Lions Clubes do DLA-4. 
Parágrafo Único - O Governador do Distrito fará a convocação dos membros do Comitê de 
Alta Administração Distrital, com pauta a seu critério, e poderá convocar para participar das 
reuniões qualquer membro do Conselho Distrital ou não.  

Art. 33 - O Comitê de Alta Administração poderá: 
1) examinar qualquer proposição a ser apreciada pelo Conselho Distrital; 
2) decidir “ad referendum” do Conselho Distrital, desde que de urgente interesse, devendo 
ser submetida à apreciação do próximo Conselho Distrital, se necessário; 

3) examinar, apresentar   sugestões  e  encaminhar  proposta  à Convenção Distrital em 

todos os casos mediante justificativa e proposta de resolução, para o caso de aprovação 

da proposta formulada. 

Seção 6
Das Atribuições dos Dirigentes

Art. 34 - São atribuições dos dirigentes do Distrito LA-4: 
o§1  - Compete ao Governador do Distrito LA-4, um dirigente internacional da Associação 

Internacional de Lions Clubes e sob a supervisão geral da diretoria internacional, 
representante da Associação:  
I – Fomentar os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes. 
II - Representar o Distrito LA-4, em juízo e fora dele.
III - Organizar o Distrito LA-4, em regiões e divisões, fazendo a competente comunicação ao 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA (CGLA) e à Associação Internacional. 
IV - Nomear, logo após a sua eleição, as autoridades do Distrito, bem como Comissões, 
Comitês e demais órgãos os quais julguem necessários, independentemente, de consulta 
aos Clubes. 
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Seção 3
Do Comitê de Honra

Art. 30 - Compete ao Comitê de Honra do Distrito LA-4 presidido pelo Ex-Governador  
Imediato e constituído dos Ex-Governadores e outros membros designados pelo 
Governador do Distrito LA-4: 
I - Assessorar o Governador do Distrito, realizando estudos e apresentando soluções e 
programas de ação sobre assuntos de interesse do Leonismo; 
II - Zelar para que sejam incrementadas as relações entre os Lions Clubes do Distrito LA-4, e 
para que seja preservada a harmonia entre os seus associados; 
III - Propor medidas e elaborar programas tendentes a estreitar as relações de 
companheirismo entre os Leões do Distrito; 
IV - Reunir-se quando convocado pelo Governador do Distrito LA-4 ou mediante a 
convocação de seu presidente ouvido o Governador do Distrito; 
V - Comparecer às reuniões do Conselho Distrital ou a qualquer outra reunião mediante a 
convocação do Governador, através de seu Presidente ou seu representante. 
§1º– O Governador do Distrito LA-4, presente, será o presidente da reunião em causa. 
§2º - As reuniões do Comitê de Honra deverão ser convocadas em prazo não inferior a 15 
(quinze) dias, da  data aprazada e deverá a convocação ser acompanhada de pauta 
regularmente especificando o seu conteúdo, horário e local da reunião, em causa.

Seção 4
Dos Assessores e Assistentes

Art. 31 – São considerados Assessores Institucionais os determinados pela Sede 
internacional, com as nomenclaturas correspondentes, insertos no Manual do Governador 
de Distrito, de tempos em tempos revistos, os quais são considerados credenciados para 
quaisquer fins administrativos e de direito concorrencial a qualquer cargo do Distrito, do 
Distritos Múltiplo ou da Diretoria Internacional, por esta reconhecido.  As funções dos 
Assessores Institucionais são especificadas no Regimento Interno do Conselho Distrital.

o§1  – Para auxiliar na gestão do Governador são criados os cargos de Assessores 
Estatutários do Distrito LA-4, com as denominações segundo a atividade própria, cujos 
encargos deverão ser incorporados ao Regimento Interno do Conselho Distrital.

 o§2  - De acordo com o Manual do Governador de Distrito são: prioritariamente de três (3) 
anos os mandatos dos Assessores, Coordenadores ou outros titulares de comitês, 
comissões ou grupos de quaisquer órgãos recomendados pela Diretoria Internacional. 
Qualquer vacância e de qualquer natureza deverá obedecer a tais regras e a substituição 
deverá ser imediatamente encaminhada à Sede Internacional.

 o
§3  - O Governador poderá criar outros cargos de assessor, assistente, coordenador de 
grupo de trabalho mediante resoluções, com finalidades específicas; nomeados para 
auxiliá-lo, em número necessário; subdividir ou reunir cargos, segundo sua competência 
administrativa,  inclusive, sob   forma de comitês, os  quais deverão ser aprovados pelo 
Conselho Distrital. As atribuições devem  constar do Regimento Interno do Conselho  

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO DISTRITAL

Seção 1
Da Organização do Conselho Distrital

Art. 24 - O Conselho Distrital do Distrito LA-4 é composto dos membros e órgãos 
responsáveis pela organização e administração geral do Distrito LA-4,  seguintes: 
I - Governador do Distrito;  
II – Ex-Governador Imediato; 
III – Primeiro Vice-Governador do Distrito; 
IV – Segundo Vice-Governador do Distrito; 
V – Terceiro Vice-Governador; 
VI - Presidente de Região, opcional; 
VII – Secretário; 
VIII – Tesoureiro; 
IX - Assessores Institucionais; 
X – Assessores Estatutários e Assistentes Distritais; 
XI – Diretoria Geral da Convenção Distrital; 
XII – Comitê Consultivo do Governador (Comitê Assessor); 
XIII - Comitê de Honra, órgão Consultivo, composto dos Ex-Governadores do Distrito LA-4 e 
outros Membros indicados pelo Governador do LA-4; 
XIV - Comitê de Alta Administração do Distrito. 
Parágrafo Único – Cabe o direito a voto nas reuniões do Conselho Distrital aos seguintes 
membros do Distrito LA-4: 
I - Governador do Distrito;   
II - Governador Imediato do Distrito; 
III – Primeiro Vice-Governador do Distrito; 
IV – Segundo Vice-Governador do Distrito; 
V – Terceiro Vice-Governador do Distrito; 
VI - Presidentes de Regiões, opcionais; 
VII – Presidente de Divisão; 
VIII - Secretário do Distrito; 
IX - Tesoureiro do Distrito; 
X - Assessores Institucionais nomeados, de acordo com o Manual do Governador de Distrito 
do Ano, periodicamente revisto pela Sede Internacional. 

Art. 25 - Ao Conselho Distrital, como órgão normativo e administrativo do Distrito LA-4, de 
acordo com o seu Regimento Interno, na forma deste Estatuto cabe, mediante voto 
afirmativo da maioria dos seus membros presente às reuniões, com direito a voto, criar 
diretrizes, elaborar planos, decidir  e emitir resoluções  sobre a seguinte Ordem do Dia:

I - Examinar e aprovar as contas do Distrito LA-4 apresentadas pela administração que 

termina e o orçamento para o ano Leonístico que se inicia; 
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II - Fixar os detalhes sobre a Convenção Distrital, que terá seu Regimento Interno, e aprovar 
as nomeações do Diretor Geral da Convenção e dos demais membros da Diretoria Geral  da 
Convenção, feitas pelo Governador;�
III – As funções e atribuições de cada membro do Gabinete do Governador serão 
especificadas no Regimento Interno do Conselho Distrital aprovado na forma prevista neste 
Estatuto. 
IV - Apreciar e deliberar sobre propostas de interesse do Distrito. 
V - Estabelecer a importância da fiança do Tesoureiro do Distrito LA-4 e aprovar a instituição 
fiadora. 
VI - Aprovar a indicação de banco idôneo, onde deverão ser depositados os fundos 
administrativos do Distrito LA-4;
VII - Examinar e aprovar os balancetes trimestrais do Conselho Distrital; 
VIII - Rever, para atualizar e consolidar, conforme o caso, deliberações do Conselho Distrital, 
do Governador do Distrito, bem como as adotadas em exercícios anteriores, de acordo com 
as conveniências do Leonismo. 
IX - Emitir resolução sobre as decisões votadas no Conselho Distrital  e nas Convenções 
Distritais;
X - Solicitar ao Governador que faça cumprir as resoluções emanadas do próprio órgão, do 
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA, da Associação Internacional e das 
Convenções; 
XI - Aprovar “ad referendum” da Convenção Distrital, mediante iniciativa do Governador, 
qualquer proposição reconhecidamente urgente e necessária  à administração do Distrito, 
que, segundo dispositivos estatutários ou regulamentares, esteja sujeita à deliberação do 
plenário da Convenção, devendo submetê-las a este Plenário, na primeira oportunidade;
XII - Aprovar a indicação de Auditor externo idôneo, para emitir parecer sobre as contas do 
Distrito, quando for o caso.
 

Art. 26 - O Conselho Distrital reunir-se-á obrigatória e ordinariamente: 4 (quatro) vezes ao 
ano, realizando-se, aproximadamente: 

aI - a 1   (primeira) até trinta (30) dias após o encerramento da Convenção Internacional;
aII -  a  2  (segunda)  até o mês de novembro;

aIII - a 3   (terceira) entre os meses de janeiro e fevereiro; e
aIV - a 4   (quarta) antes da abertura da Convenção Distrital. 

 o§1  - Convocada as reuniões do Conselho Distrital pelo Secretário, por meio de ordem do 
Governador, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, realizar-se-ão em primeira 
convocação, com a presença da maioria absoluta dos seus membros com direito a voto, e, em 
segunda convocação, uma hora após a primeira, com qualquer número, sob a presidência do 
Governador em exercício. 

 o§2  - A presença às reuniões do Conselho Distrital é obrigatória para os membros do mesmo, 
segundo especificada as respectivas atribuições, não sendo admitida representação ou 
delegação de poderes.

 o§3  - O não comparecimento às reuniões é motivo para substituição do membro faltoso, 
excetuando-se o Ex-Governador Imediato e os Primeiro e Segundo  Vice-Governadores, 
ressalvada hipótese de justificativa aceita pelo Governador. 

§4º - O Governador do Distrito empossado na Convenção Internacional poderá assumir  o 
cargo de Governador do Distrito LA-4 logo após sua volta da Convenção Internacional na 
qual tomou regularmente posse  no cargo de Governador do Distrito, mediante prévia 
convocação do Conselho Distrito, em reunião extraordinária, convocada de acordo com este 
Estatuto do Distrito LA-4 ou se não for à Convenção Internacional, poderá exercer este 
direito, logo após o encerramento da Convenção Internacional, do ano em que assumirá a 
direção do Distrito LA-4, para o qual fora eleito, regularmente. 

Art. 27 Os mandatos dos Membros do Conselho Distrital encerram-se ao fim do exercício 
Leonístico, respeitado o direito do Governador de substituí-los, segundo as necessidades 
de sua gestão, exceto o Ex-Governador Imediato e os Vice-Governadores Eleitos ou 
nomeados pela Diretoria Internacional. 

Seção2 
Do Comitê Consultivo do Governador do Distrito

Art. 28 - O Governador pode dividir Distrito em Regiões, opcionalmente, cada uma de dez 
(10) a dezesseis (16) Lions Clubes e estas em Divisões, cada uma  de quatro (4) a oito (8) 
Lions Clubes  ou  atendendo às exigências administrativas, as quais terão, cada uma, um 
Presidente de Divisão, que será o Presidente do Comitê Consultivo do Governador do 
Distrito , escolhido entre os sócios da respectiva Divisão. 

Art. 29 - O Comitê Consultivo do Governador do Distrito do Distrito é o órgão auxiliar da 
administração, sendo integrado, em cada Divisão, pelo Presidente da Divisão respectiva, e 
os Presidentes, Secretários e Tesoureiros dos Clubes jurisdicionados.
§1o - O Comitê Consultivo reunir-se-á, obrigatoriamente, três (3) vezes ao ano, mediante a 
convocação do respectivo Presidente de Divisão, com antecedência de até trinta (30) dias, e 
encaminhar relatório sobre as reuniões à Sede Internacional, ao Governador do Distrito e ao 
respectivo Presidente de Região. A primeira reunião deverá ser realizada no máximo até 
noventa (90) dias após o encerramento da convenção internacional e a segunda até o mês 
de novembro, a terceira até o mês de fevereiro ou março. Cada convocação deverá ocorrer 
com antecedência de trinta (30) dias da data prevista.
§2º - Este Comitê Consultivo tem por finalidade: assessor o presidente da divisão do 
desempenho de seu papel consultivo, para articular recomendações em prol do Leonismo e 
dos Lions Clubes da divisão, comunicando ao Governador do distrito e ao seu gabinete os 
fatos importantes  e  os  resultados  programados.  
§3o - O Presidente da Divisão poderá convocar ou convidar outros Dirigentes do Clube e/ou 
outras autoridades Leonísticas para participarem de suas reuniões. 
§4o – Uma quarta (4ª) reunião do Comitê Assessor poderá ser convocada pelo Presidente 
da Divisão, desde que anteceda a trinta (30) dias à Convenção Anual do Distrito. 
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