Associação Internacional de LIONS Clubes
Distrito Múltiplo LEO LB Brasil
Distrito LEO LB-4

AL 17/18

Presidente: C.LEO-Leão Cristina Burato

OF. Nº. 003/2017-2018/CIRCULAR
Estimados Companheiros e Companheiras.
Faz-se necessário algumas orientações para que seja facilitado os trabalhos na XIX Conferência
do Distrito LEO LB-4.
Aqueles que desejam pleitear os cargos eletivos Distrito LEO LB-4, deverão respeitar o Titulo V –
Das Eleições, com fulcro nos artigos 49 e 50 do Estatuto do Distrito LEO LB-4.
Art. 49 - Os candidatos a Presidente e 1º e 2º Vice-presidente, deverão preencher os
seguintes requisitos:
a) serem sócios em pleno gozo de seus direitos de um Clube devidamente
reconhecido, localizado no Distrito e em dia com todas as suas obrigações;
b) participarem há, pelo menos, 2 (dois) anos do Movimento LEO;
c) terem ocupado o cargo de Presidente de um LEO Clube por 1(um) ano LEOístico
completo;
d) obterem a aprovação de seu LEO Clube e de seu LIONS Clube Patrocinador.
Art. 50 - Devem ser enviados aos Dirigentes ou ao Assessor de Estatutos e
Regulamentos do Distrito LEO LB-4, por parte dos interessados, os seguintes
documentos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da instalação da Conferência:
a) cópia da ata e da lista de presença da reunião de seu LEO Clube onde foi
aprovada a candidatura;
b) cópia da ata e da lista de presença da reunião de seu LIONS Clube Patrocinador
onde foi aprovada a candidatura;
c) carta de Declaração do candidato confirmando a sua indicação;
d) breve currículo LEOístico.
Salienta-se a extrema importância de respeitar o prazo supracitado. O gabinete distrital se
coloca à disposição para demais dúvidas e esclarecimentos
LEOísticamente,
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