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

AL 17/18

Presidente: C.LEO-Leão Cristina Burato

Informativo n° 4 da XIX Conferência do Distrito LEO LB-4
Prezados CC.LEO do Distrito LEO LB-4, os clubes terão direito a cadastrar seus Delegados,
tendo esses o direito ao voto no que for necessário, entre as votações estarão elencados:
Mudanças estatutárias, eleição do XXI AcampaLEO e LEOpíadas, e eleição para os cargos de:
Presidente, vice-presidente, e 2° vice-presidente do Distrito LEO LB-4.
Salienta-se a importância dos clubes estarem adimplentes no que tange a suas obrigações,
conforme regulamenta o Estatuto do Distrito LEO LB-4.
Art. 37 - Cada LEO Clube devidamente reconhecido por LIONS Clube Internacional e pelo
Distrito LEO LB-4, em dia com suas responsabilidades estatutárias, regulamentares e
econômicas, poderá credenciar um delegado para cada grupo de dez sócios ativos e mais
um para cada grupo de cinco ou mais sócios, como fração excedente ao número anterior.
Art. 39 - As obrigações financeiras e as referentes à Secretaria em atraso por parte dos
Clubes para com o Distrito LEO LB-4 deverão ser quitadas até 15 dias antes da data da
Conferência, constando, assim, o Clube como “em dia” para o efetivo credenciamento de
seus delegados.
Art. 40 - Somente votarão os Delegados presentes no momento de votação, sendo
vedado o voto cumulativo, por representação, delegação ou procuração.

Caso os clubes tenham dúvidas sobre estar adimplentes ou não com suas obrigações, podem
entrar em contato com a Secretária Distrital (C.LEO Naiara Paes), e com a Tesoureira Distrital
(C.LEO Fátima). O gabinete do Distrito LEO LB-4 se coloca à disposição para sanar dúvidas que
venham a surgir.
LEOisticamente,

CLEO-Leão Cristina Burato
Presidente do Distrito LEO LB-4
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