
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BkASIL 

··TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 

DIÁRIO OFICIAL 
Decreto n9 1. de 24 de julho de 1964 

N9 3376 Macapá, 29 de janeiro de 1981 - 5•-Feira 

Governador do Território 
Cmte. Annlbal Barcellos 

Gabinete do Governador 
Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

SECRETARIADO 
Secretário de Admlnlstraçlo 

Dr. Augusto Monte de Almeida 
Secretário de Finanças 

Rubens Antonio Albuquerque 
Secretário de Planejamento e CoordenaçAo 

Dr. Antero Duarte Dias Pires Lopes 
· · Secretário de PromoçAo Social 

Ora. Maria da Glória Amorlm 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 

Dr. Manoel Antonio Dias 

Secretário de EducaçAo e Cultura 
Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Qllvelra 

Secretário de Agricultura 
Prof. lzequlas Eatevam dos Santos 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arlmathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

~--------------------------DECRETOS---------~----------~----~ 
(P) n9 0056 de 22 de janeiro de 1981 

O Governador ·do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que Ih~ são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de ·1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/04.113/81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder apoesentadoria, de acordo com os artigos 
176, Item 11 e 178, Item I, allnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, 
de 05 de dezembro de 1977, a Benonfas Santana Cordeiro, 
matricula n9 2.273.840, no cargo de Marinheito, CT-305.7, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste 
Território, devendo seus proventos mensais serem acresci
dos da vantagem financeira de 20%, de acordo com o artigo 
184, Item 11, da citada Lei n9 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(E) n9 004 de 26 de janeiro de 1981 

. Proibe operações comerciais com as pessoas flsi-
cas ou jurldicas em débito com o Governo do Território. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usandt> 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411~ de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

. Art. 19- Ficam impedidas de contratar e fazer quaisquer 
transações comerciais com o Governo do TerritóriQ, as pes
soas ffsicas ou jurfdicas que, a qualquer tftulo, tenham ouve
nham a contrair dividas com órgãos da sua ·administração 
direta ou indireta de que resulta prejufzn cara a Fazenda Pú
blica. 

Parágrafo único - O impedimento a que se refere este 
artigo, será considerado a partir do momento em que o deve
dor venha a tornar-se inadimplente. 

Art. 29- Os dirigentes dos órgãos da administração terri
torial, direta ou indireta, ficam responsáveis pela fiscalização 
e rigoroso cumpr.imento das disposições deste Decreto. 

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. · 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de janeiro de 
1981; 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0063 de 26 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal Amapá, usando 
das atribuições ,que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/04.530/81-SEEC, · 

RESOLVE: 

Art. 19 - Suspender, no perfcrdo de 19 de fevereiro de 
1981 à 19 de fevereiro de 1982, o contrato de trabalho fir
mado entre a Administração amapaense e a servidora Maria 
de Fátima Andrade Smith Silveira, ocupante da função de · 
Professor do Ensino Médio, da Tabela de Pessoal Especia- · 
lista Temporário do Governo deste Território, lotada na Se
cretaria d.e Educação e Cultura--SEEC. 

, Art. 29 Revogam-se as · disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de janeiro de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

., ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

\ PROCURADORIA GERAL 

CONVt:NIO N9, 002/81 - PROG. 

Convênio que entre si celebram o Governo do Território 
Federal do Amapá e· a Prefeltur"- MlJnlclpal de Macapá, 
para o desenvolvimento. do Carnaval de Rua de 1981. 

· O Governo do Território Federal do Amapá, doravante 
denominado simplesmente Governo, neste ato representado 
pelo Excelentrsslmo Senhor Governador Annlbal Barcellos e 
a .Prefeitura Municipal de Macapá, doravante denomi
nada simplesmente Prefeitura ., neste ato represen
tado pelo Excelentlsslmo Senhor Prefeitura Murllo Agostinho 
Pinheiro, firmam o presente_ Convênio acordadas as cláusu
las e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Do Fu.ndamento Legal:- O presente 
Convênio foi elaborado com fuf!damehto no que dispõe os 
Incisos 11 e XVII, do artigo 18, do Decreto-Lei n9 411, de 08 dé 
janeiro ds 1969. 

Cláusula Segunda - Do Objetivo:- O presente Convênio 
tem por objetivo desenvolver trabalhos com vista a ornamen
tação e colocação de arquibancadas ao longo da Avenida 
FAB, local traqlclonal do d~sfile de blocos e escolas de 
samba, para o carnaval de 1981 , bem como auxiliar financei
ramente Escolas de Samba de 1' e ·2, categorias e· blocos, que 
participarão do referido carnaval. 

Sub- Cláusula Onlca:- A Prefeitura será o órgão execu
tor dos trabalhos objetlvados neste Convênio, contando para 
tanto com os recursos provenientes da Arrecadação Pró
pria que lhe serão repassados pelo Governo. 

Cláusula Terceira-Das Obrigações -Por força deste Con
vênio assumem as partes as seguintes. obrigações: 

I - Do Governo: 

a) Liberar a importância de Cr$ - 1.000.000,00 (hum ~!
lhão de cruzeiros), para execução do programa de que trat!l 
a cláusula segunda deste Convênio, de acordo com a cláu
sula quarta do mesmo Instrumento . ; 

b) Fiscalizar a execução do Programa, através da. Secre
taria de Obras e Serviços Públicos e da Secn~tarla de Plane:: 
,jamento e Coordenação. · 

11 - Da Prefeitura:. 

a)Fornecer e facilitar todos os eÍell)~ntos necessários 
para que o Governo possa acompanhar o a,ndamento dos 
serviços em todas as ·etapas; · 

b) Executar. as atividades previstas neste Convênio. 

Cláusula Quarta - Da Dotação:- As despesas decorren
tes deste Convênio, no valor de Cr$- 1.000.000,00 (hum mi
lhão de cruzeiros), correrão à conta dos seguintes recursos 
orçamentários: Funçfo de Participação do Estados, Distrito 
Federal e d.os Territórios- Programa 030904412- 005- Pro
moção e Recteação Comunltárfas .- Elemento de Despesa 
4.1 .3.0.48- conforme Nota de'Empenho n9 31, de 14 de ja
neiro de 1981. 

Cláusula Quinta - Da liberação e Aplicação dos Recursos: - A li
beração dos reci.Jrsos S9l"á efetuada pela Secretaria de Ananças do 
Governo, após a assinatura deste lsntrumento pelas Partes o6nve
nenteS. 

Cláusula Sexta - Da Prestação de Contas:- A Prefelrua· 
prestará contas ao Governo, através da Secretaria de Flnan-· 
ças , trinta (30) dias após·o término do Convênio. · 

Cláusula Sétima:- Este Convênio poderá , mediante aá-.. 
sentimento dos · convenente• , ser modificado através de. 
Termo A~ ltivo ou rescindido de pleno direito, por lnadlmpià
mento de qualquer de suas cláusulas ou condições, ou pe,la 
superveniência de norma legal que o torne material ou for-
malmente Impraticável. ' 

Cláusula Oitava - Validade e Vigência :- O presente Çon~ 
venlo passará a ter validade após sua assinatura; a partir de 
quando vigorará, pelo pri'lzo de noventa (09) dias. 

Cláusula Nona - Do Foro:- Fica eleito o Foro de Macapá, 
Capital do Territór.lo Federal dó Amapá, com exclusão de 
qualquer outro, para dirimir dúvidas porventura suscitadas 
na execução de'ste Convênio. 

E, para firmeza e validade do que ficou estipulado, la
vrou-se o presente Termo, que depois de lido e achado con
forme, vai àssinado pelas partes convenentes, em cinco (05) 
vias de igual te(!r e forma, para o mesmo fim e na presença 

DIÁRIO OFICIA.L 
OEPA~TAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

T errltôrlo Federal do Amapi 
Diretor 

P.ctro Aur" lo Penha TevarH .,. 
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das testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá, de janeiro de 1981. 

Annibal Barcellos 
Governador 

M·uri'lo Agostinho Pinheiro 
Prefeito Municipal de Macapá 

TESTEMUNHAS: 

o1. Bernadino Mendes dos Santos 

02. José Aluizio de S. Nunes 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca. 
de Macapá, Território Federal do Amapá, República Federa
tiva do Brasil, faz saber que pretendem se casar: Gilberto 
Queiroz Nascimento e Deusarina Nunes Ferreira. 

Ele é filho de Joaquim dos Santos Nascimento e. de Rai-
munda Queiroz Nascimento. · 

Ela é filha de Gemaque Florentino Ferreira e de Maria 
Nunes Ferreira. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com outro, acuseo-o na forma da lei. 

Macapá(AP), 21 de janeiro de 1981. 

José Tavares de Almeida 
Oficial e Tabelião 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civi l da Comarca de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil, faz 
sàber que pretendem se casar: Evandro Ferreira de so·usa e 
Benedità Vilhena Pinheiro. 

Ele é filho de Antonio Ferreira de Sousa e de Rufina Fer
reira Dantas de :=;ousa, falecidos. 

Ela é filha de Nazaré Vilhena de Sousa. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com o outro, acuse-o n A FORMA DA LEI: · 

Macapá, 27 de janeiro de 1981. 

José Tavares de Almeida 
Oficial e Tabelião 

TERMO ADITIVO 

Quinto Termo Aditivo ao Convênio n9 004/78-CJ cele
brado entre o Governo do Território F~deral do Amapá e As
sociação· de Assistência Técnica e Extensão Rural do Amapá, 
para Manutenção da Comissão de Planejamento Agrícola do 
Amapá, consoante melhor se declara. 

Aos 22 dias do mês de janeiro de 1981 , nesta cidade de 
Macapá, Capital do Território Federal do Amapá os infra
assinados, Governo do Território Federal do Amapá, dora
vante denominado simplesmente Governo, representado pelo 
Excelen·tfssimo Senhor Governador Annibal Barcellos e a As
sociação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Amapá, 
doravante denominada simplesmente ASTER-AMAPA. repre
sentada pelo seu Presidente lzequias Estavam dos Santos, 
ajustam entre si o presente Termo Aditivo, ao Convênio 
004/78-CJ,.com base que preceitua a Cláusula Sexta do refe
rido Convênio, visando a manutenção da Comissão de Plane
jamento Agrfcola do Amapá-;'nos seguintes termos• 

Item 1: Passará a fazer parte integrante e inseparável da 
Cláusula Terceira - Obrigações .das Partes, os seguintes dis
positivos : 

Parágrafo Primeiro - O Governo contribuirá n~ ~orrente 
exercícip de 1981, para fins do presente Termo Ad1t1vo, com 
recursos financeiros orçados em Cr$ 8.000.000,00 (oito mi
lhões de cruzeiros), oriundos do Fundo de Participação dos 
Estados Distritos Federal e Territórios - Projeto 
04.15.088 •. 1.648 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário, 
Elemento de Despesa 3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encar
gos, Nota de Empenho n9 155, de 22 de janeiro de 1981. 

Parágrafo Segundo - · O repasse dos recursos para 
ASTER-AMAPA, será feito da seguinte forma: 

a) Cr$ 2.300.000,00 (dois mdhões e trezentos mil cruzei
ros), logo após a publicação do presente Termo Aditivo no 
Diário Oficial do Território. 

b) Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cru
zeiros) no seguinte trimestre de 1981. 

Parágrafo Terceiro- A AST.ER/ AP prestará contas direta
mente a Secretaria de Finanças- SEFIN, dos recursos rece
bidos, 60 (sessenta) dias após o final do exercício de 1981 . 

Parágràfo Quarto - O prazo de vigência de que trata a 
cláusula quinta de convênio original, fica prorrogado até 31 
de março de 1982. 

Parágrafo Quinto - Permanecem inalteradas as demais 
Cláusulas do Convênio n9 004/78-CJ. 

Assim, por estarem justos e acordadas, as partes conve
nentes ratificam o presente Termo Aditivo, assinado na pre
sença de duas testemunhas, em 9 (nove) vias, de igual teor e 
forma, para os devidos ·fins. 

Macapá, 22 de janeiro de 1981 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS 
Presidente da ASTER-AP. 

Testemunhas: 
Ilegíveis 

Quarto Termo Aditivo ao Convênio 003/ 78-CJ, cele
brado entre o Governo do Território Federal do Amapá e a 
Associação de Assistência Técnica e E~tensão Rural do Ter
ritório Federal do Amapá (ASTER-AP), vis,ando a Assistência 
Técnica ao homem do campo e o desevoivimento do setor 
agropecuário, firmado em 31 de janeiro de 1978. 

Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de hum mil nove
centos e oitenta e hum (1981), no Palácio do Setentrião, em 
Macapá, presente o Governo do Território, representado. por 
seu Governador, Cmte. Annibal Barcellos, nos termos dos 
itens 111 e XVII do artigo 18 do Decreto Lei 411 , de 08 de ja
neiro de 1969 e a Associação de Assistência Técnica e Exten
são Rural do Território Federal do Amapá (ASTER-AP) neste 
ato representada por seu Presidente, Dr. lzequias Estavam 
dos Santos, resolvem de comum acordo Aditar o Convênio 
acima mencionado, objetivando dar continuidade ao pro
grama de assistência técnica e extensão rural no Território Fe
deral do Amapá. 

Cláusula Primeira - A Cláusula Quinta do Convênio 
. acima referid~ passará, a partir da assinatura deste instru
mento, a ter a seguinte redação: 

Cláusula Quinta- Para o corrente exercício de 1981 , o 
Go-verno contribuirá com a importância de Cr$ ·53.000.000,00 
(cinquenta e três milhões de cruzeiros) à conta do, Elemento de 
Despesa 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos atividade 
04.18.111.4 .785- Assistência ao Produtor Rural- Fundo de 
Participação dos Estados, conforme empenho n9 156/8 1 de 
22 de janeiro de .1981, a serem repassados em 04 ·(quatro) 
parcelas sucessivas, sendo a primeira imediatamente aoós a 
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publicação de.ste Aditivo, no Diário Oficial local, no valor de 
Cr$ -14.000.000,00 (quatorze milhões de cruz~lros) ·e 03 par
celas Iguais no val_or de Cr$13.000.000,00 (treze milhões de 
cruzeiros) a partir das seguintes datas: 31 de março, 30 de ju
nho e 30· de setembro. do corrente ano, 

. Cláusúla Segunda - O presente Termo Aditivo entrará 
em vigor na data de s~a assinatura até 31 de janeiro de 1982. 

Cláusula Terceira - As demais Cláu$ulas do Corwênlo 
ora aditado, permanecerão lnal~eradas. 

E por estarem justos e acertados, assinam Q presente 
Instrumento em cinco (05) vias de.lgual teor e forma, na pre
sen_ça de duas (02) testemunhas. 

Macapá, 22 de janeiro de 1981 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador. do T.F. Amapá 

IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS 
Presidente da ASTER-AP 

Testem.unhas: 
lleglvels 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Aprovo: 

Annlbal Barcellos 
Governador 

Plano de Aplicação referente ao Quarto Termo Aditivo 
ao Convênio 003/78-CJ, celebrado entre o Governo do Terri
tório Federal do Amapá e a AssoclaçâQ de Assistência Téc
nica e Extensão Rural do Território Federal do Amapá 
(ASTER-AP), no valor de Cr$ 53.000.000,00 (clnquenta e três 
milhões de cruzeiros). 

Especificação 

DESPESAS CORRENTES 
- Pessoal e Encargos Sociais 

. - Material de Consumo 
-Serviços de Terceiros e Encargos 
DESPESAS DE CAPITAL 
- Equipamentos e Material Permanent· 

Totais 

Valor 
Em Cr$1,00 

38.306.000,00 
4.138.00b,OO 
4.824.000,00 

5.732.000,00 

53.000.000,00 

Macapá, 22 de janeiro de 1961 . 

JOAQUIM MATIAS DA ROCHA 
Eng9 Agr9 CREA n9 124.1 ~D 

, Secretário Ex!"cutivo 

IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS 
· Secretário de Agricultura 

LIONS CLUBE MACAPA PERIMETRAL 

ESTATUTO 

ARTIGO I 

Do Nome, "Slogan" e Lema 

A Seção A. O nome desta organização Llons Clube de 
Macapá Perimetral eonstltuldo pela, e sob a jurisdição da As
sociação Internacional d·e tlons Clubes (doravante deslg· 
nada "Associação"). · · 

. Seção. B. Seu ·~togan" será: Lit?erdade, lnt~ligência, Or-.. 
dem, Nacionalidade, Serviço. , 

Seção· C. Seu lema será: Nós Servimos. 

""-\ 

, ... 
· ARTIGO 11 

Dos Propósitos e Objetivos 

os· objetivos deste clube serão: 

a) Criar .e forT_lentar o ~splrlto de compreensão entre os 
povos do mundo. 

b) Promover os princlpios de bom governo e boa cidada
nia. 

c) Interessar-se, ativamente, pelo bem-estar clvlco, cul
tural, social e moral da comunidade. 

d) "unir os sócios com laços de amizade, bom compa
nheirismo e compreensão reciproca. 

e) Promover foruns para a livre discussão dos assuntos 
de Interesse público, excetuando-se o partidarismo polltlco e 
o sectarismo religioso, os quais não devem ser discutidos pe
los sócios do clube. 

f) Incentivar os cidadãos abnegados a serVIrem suas co
munidades, sem visar recompensa financeira pessoal; esti
mular a eficiência e promover elevado padrão de ética no co
mércio, indústria, profissões, serviços públicos e emoreendl-
mentos privados. ARTIGO 111 

Dos Sóçlos 

Seção A. De conformidade com as cláusulas da Seção 
8, pode ser aceito para sócio deste Lions Clube, todo homEJm 
de maioridade legal. de caráter bem formado e de boa repu
tação em sua. comunidade. 

Seção B. Serão as seguintes as categorias dos sóciOs: 
1) ATIVOS: São os que têm todos os(:lireltos e privilégios 

e estão sujeitos a todas as obrigações que a qualidade de 
sócio de um Lions Clube contere ou acarreta. Sem limitar 
tais direitos e obrigações, esses direitos compr~enderâo ·ele
gibilidade para aspirar, se preencher os requisitos, qualquer 
cargo neste clube, Distrito ou nesta Associação e o direito de 
votar em todos os assuntos que requeiram votação dos só
cios ; e: éssas obrigações compreenderão comparecimento 
tegular,pronto pagamentq das quotas, participação nas atlvl,. 
dades do clube e conduta que reflita a Imagem f~vorável 
deste Lions Clube na comunidade. 

. . 
2) AUSENTES: Os Sócios deste clube que se ~enham 

mudado da comunidade, ou que por enfermidade ou outro 
motivo justo, não possam assistir regularmente às reuniões 
do clube e desejem permanecer como sócios deste clube, e 
aos quais a Diretoria deste clube decida conceder esta cate
goria. Esta categoria será revista semestralmente pelà Dire
toria deste clube. Sócio Ause}lte não pode ocupar· cargo e 
não tem direito a voto nas reuniões ou convenções distritais 
ou InternaCionais. 

3) HONORÁRIOS: Individues que não sejam sócios e que 
tenham prestado serviços. relevaptes· à comunidade ou a este 
Lions Clube, e aos quais o clube deseje outorgar uma distin
ção especial. Este clube pagará as jóias e quotas Internacio
nais e distritais de tais sócios, os quais poderão comparecer 
às reuniões, mas não terão nenhum dos privilégios dos só
cios ativos. 

4) PRIVILEGIADOS: Os integrantes deste clube que te
nham sido Leões durante quinze anos ou mais e que, por 
motivo de satíde, idade avanÇada ou outra razão legitima, se
gundo determinação da Diretoria deste clube, não possam 
prosseguir como Sócios Ativos. Terão direito a voto e-a todo~ 
os privilégios de sócio, exceto o direito de ocupar cargo no 
clube Distrito ou no nlvel internacional. 

5) VITALICIO: Todo. integrante deste clube que tenha 
sido sócio ativo por 25 anos consecutivos, ou mais, e que te
nha prestado serviços relevantes a este.clube, à sua comu[li
d.~oe ou a esta Associação; OJ.l todo integrante deste clube 
que tenha sido-sócio ativo por 20 anos consecutivos, ou mais, 
e que tenha servioo como Dirigent~ desta Associação poderá 
ser designado sócio vitallcio deste clube mediante: . 

(1) recomendação deste clube à :Associação, · 

('2) pagamento à Associação da soma deUS$ 150,00, 
em moeda nacional •. efetuado por este clube em lugar de to• 
das as füturas quotas relativas à A:ssociação, e 
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{3) aprovação da Diretoria Internacional. 

O sócio vitalfcio teré os privilégios de sócio ativo desde· 
que cumpra com todas as obrigações atinentes a essa cate
goria de sócio. 

Um sócio vltalfclo que se mudou a outral localidade e re
ceber convite para ingressar noutro Llons Clube, a como só
elo ativo não estaré obrigado, nem tampouco o novo Llons 
Clube, a pagar as quotas internacionais, enquanto o sócio 
permanecer na categoria de vltalfclo. 

Seção C. CLASSIFICAÇÃO: Na eventualidade do quadro 
social deste Lions .Clube de.cldir adotar o sistema de classifi
caÇões para seus associados, as seguintes regras deverão 
ser aplicadas: 

{1) Definir-se-é classificação como qualquer fase prlncl
paf de, ou participação em, um negócio ou profissão. 

{2) Não poderá haver mais de dois {2) sócios ativos em 
cada classificação. 

{3) O clube poderé estabelecer, a seu critério, classifica
ção para pai e filho, proprietários, associados, diretores, ge
rentes de empresas e outras categorias. 

Seção D. Nenhum sócio deste clube, a não ser. Vltalfclo 
ou Honorário, poderé ser simultaneamente sócio deste e de 
qualquer outro Lions Clube; e pessoa alguma poderé ser si
multaneamente sócio, a não ser Honorário, deste Llons 
Clube e qualquer outro clube de serviço de caréter seme
lhante. 

·Seção E. A admissão do sócio somente seré feita me
diante convite. A Indicação será feita em formulérlos forne
cido pelo Escritório lnternacion~L e será assinada por um 
sócio em dia com suas obrigações que agirá como padrinho 
e seré apresentada ao presidente da comissão de sócios ou 
ao secretário do clube, o qual , após a necessérla Investiga
ção, submeteré a. proposta à Diretoria para votaÇão. Se fOr 
aprovada pela maioria dos dirigentes, o candidato pode ser 
convidado a Ingressar no clube . O novo sócio somente deve 
ser admitido oficialmente e comunicado à Associação após o 
secretário ter em mão a proposta devidamente preenchida e 
acompanhada da respectiva jóia. 

Seção F. Reinscrição: Qualquer sócio que tenha sido 
baixado do quadro social poderá ser readmitido, dentro de 
seis {6) meses da data da baixa, pelo voto da maioria da dire
toria. Caso decorram mais de seis {6) meses entre a data do 
desligamento do sócio e a proposta para sua reinscrição, 
será necessério que ele ingresse no clube de acordo com o 
processo estabelecido na Seção E deste Artigo 111. 

A Seção G. Transferência: Este clube pode aceitar na 
base de transferência um sócio que tenha safdo ou esteja 
saindo de um outro Lions Clube, desde que um { {1) a solici
tação de transferência seja recebida pelo secretário deste 
clube dentro de seis meses da data em que deixou seu antigo 
clube; {2) tenha safdo em dia com suas obrigações; e {3) o 
candidato forneça uma declaração do secretér'lo de seu atual 
ou antigo' clube, conforme 9 caso, contendo sua folha corrida 
no clube, e {4) tal solicitação e declaração sejam aprovadas 
pela Diretoria do clube. Caso decorram mais de seis meses 
entre a data do desligamentO" do sócio em outro clube e a so
licitação de transferência, ele só poderé Ingressar neste 
clube de ~cordo com as provisões da Seção E deste Artigo 
111. 

ARTIGO IV 

Das Jóias e Quotas 

Seção A. todo sócio novo, reinscrito e transferido pagará 
uma jóia de Cr$ 500,00, a qual incluirá a jóia devida à Asso
ciação e será cobrada antes da admissão oficial e antes 
que o secretário comunique esse sócio ao Llons Internacio
nal; a não ser, entretanto, que a Diretoria decida deixar de 
cobrar toda e qualquer parte da jóia devida ao clube, por 
qualquer sócio transferido ou reinscrito dentro do prazo de 
seis (6) meses da data de sua baixa do antlgo·Uons Clube. 

Seção. B. Todo sócio deste clube pagará as quotas 
anuais indicadas a ·seguir, as quais incluirão as quotas Inter
nacionais e distritais {Distritos Único ou Sub e Múltiplo) assi
natura da Revista THE Lion, despesas administrativas da As-

sociação e da Convenção Internacional e Distrital, e que de
verão ser pagas adiantadamente nas épocas determinadas 
pela Diretoria do clube: 

1. Ativo: Cr$ 

2. Ausente: Cr$ 

3. Honorário: Cr$ 

4. Privilegiados: Cr$ 

5. Vitalfcio: Cr$ 

.O Tesoureiro deste clube rémeterá as quotas Internacio
nais, distritais e do Distrito Múltiplo aos destlnatérios, na 
quantidade e nas épocas estipuladas nos respectivos Estatu
tos e Regulamentos Internacionais e Distritais {Distrito Único 
ou Múltiplo). 

Este clube que solicitar o pagamento antecipado dos 
jantares, porém essas despesas não serão lnclufdas nas 
quotas regulares anuais pagas pelos sócios. 

Nenhuma quota, jóia ou taxa, além daquelas aqui esti
puladas poderão ser cobradas ou solicitadas de nenhum só
cio deste clube, sua Diretoria ou nenh~m dirigente. 

ARTIGO V 

Das Demissões 

Qualquer sócio poderá pedir demissão e esta seré válida 
medianté aceitação por parte da diretoria do clube. A direto
ria pode, entretanto, conceder a demissão somente depois 
que todo e qualquer débito tenha sido pago, todos os fundos 
e patrimônios do clube tenham sido restltufdos, e o sócio 
destitufdo do direito do uso do nome "LIONS" do emblema e 
de outras insfgnias deste clube e desta Associação. 

ARTIGO. VI 

Da Perda do Titulo de Sócio 

Seção A. O Secretério submeteré à Diretoria o nome do 
sócio que deixar de cumprir com suas obrigações pecunlérlas 
para com o clube dentro de 60 dias da data em que tenha 
sido notificado pelo Secretário. A Diiretorla decidirá se o só
cio será exclufdo ou conservado no quadro social. 

Seção 8. Qualquer sócio que dê motivo poderá ser ex
clufdo do clube pelo voto de dois terços da Diretoria. 

Seção C. O nome do sócio ativo que faltar a quatro reu
niões consecutivas e não se justificar ao presidente da co
missão de frequência ou ao Secretário do clube , será sub
metido à Diretoria pelo Secretário na primeira Reunião 'de DI
retoria após a quarta falta, e a Diretoria decidirá se o sócio 
será exclufdo ou conservado no quadro social. 

ARTIGO VIl 

Dos Dirigentes 

Seção A. Os dirigentes deste clube são: Presidente, Ex-
Presidente Imediato, Primeiro Vice-Presidente, Segundo VI
ce-Presidente, Terceiro Vice-Presidente, Secretérlo, Tesou
reiro, Diretor Social, Diretor Animador e todos os Dirigentes 
Vogais. 

Seção B. Som1 nte os sócios ativos que estejam em dia 
com suas obrigaçõe serão elegfveis para ocupar cargo neste 
clube. 

Seção C. Nenhum dirigente receberá compensação al
guma' por serviços prestados a este clube, com exceção do 
Secretário cuja compensação, se houver, será fixada pela 
Diretoria. 

Seção D. Deveres: 
J 

(1) PRESIDENTE: Ele será o UderlExecutivo do clube; 
presidirá todas as reuniões da Diretoria e do clube; convo
cará todas as reuniões regulares e especiais da Diretoria e do 
clube; nomeará as comissões permanentes e especiais 
desté clube e cooperará com o presidente de cada uma delas 
para assegurar seu bom funcionamento apresentação re
gularae relatórios; providenciará para que as eleições se-
jam devidamente convocadas , avisadas e realizadas; e coo
perará também com o Comitê Assessor do Governador de 
Distrito, sendo membro ativo do mesmo na Divisão a que 
pertence este clube. 
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. / 
(2) EX-PRESIDENTE-IMEDIATO: Juntamente com os 

demais Ex-Presidentes dará as boas-vindas oficiàlmente aos 
sócios e seus convidados nas reuniões do clube e represen
tará o clube dando as boas-vindas e todos os cidadãos abne
gados que cheg(.Jem à c9munidade servida pelo élube. 

(3)VICE-PRESIDENTE: Se por alguma razão o Presi
dente estiver impossibilitado de desempenhar suas funções, 
seu posto será ocupado pelo Vice-Presidente que vier a se
guir na escala, o qual terá a mesma autoridade do Presi-
dente. · 

Sob a direção ~o Presidente·,\cada Vice-Presidente coor
denará o funcionamento das comissões que o mesmo lhe 
designar. 

(4) SECRETA RIO: Estará sob a supervisão e direção do 
Presidente e da Diretoria e será o elemento de·ligação entre 0 
clube, o Distrito (Único ou Sub e Múltiplo) em que o clube se 
acha localizado, e a Associação. ' 

I . 

Para isto ele deverá: 

a) Enviar regularmente informes mensais e outros rela
tórios ao Escritório Internacional da Associação em formu
lários fornecidos pela mesma, contendo as informações so
licitadas nos formulários e outras que possam ser pedidas 
pela Diretoria Internacional; 

b) Enviar semestralmente ao Escritório lnternaci9nal da 
Associação relatórios sobre a situação financeira do clube; 

c) Apresentar ao Gabinete do Governador de Distrito os 
relatórios que lhe forem solicitados, inclusive cópias dos in
formes de movimento de sócio e atividades; 

d) Cooperar com o Comitê Assessor do Governador de 
Distrito e ser membro ativo do mesmo na Divisão a que p~r
tence este clube; 

e) Ter .a seu cargo e manter os registros gerais deste 
club·e, inclusive as atas das reuniões do clube e da Diretoria; 
registros de frequência; nomeaÇão de comissões ; eleições; 
classificações (se houver); ·.endereços e telefones dos sócios; 
contas dos sócios e registros dos recebimentos e gastos dp 
clube; 

f) Fornecer extratos trimestrais ou semestrais e cada só~ 
cio por quotas e outras obrigações financeiras relacionadas 
com dívidas para com o clube , recebendo-as entregando-a_s 
ao Tesoureiro mediante recibo. 

g) Prestar fiança para o leal desempenho de 1seu cargo, 
na soma e com as garantias determinadas pela Diretoria do 
clube. 

(5) TESOUREIRO: Deverá: 

a) Receber todas as somas do Secretário e outras fontes 
e depositá-las em um banco ou. ban~os recomendados pela 
Comissão de Finanças e aprovados pela Diretoria; 

b) Efetuar pagamentos das obrigações do clube .so
mente com autorização da Diretoria. Todos os cheque!) e 
comprovantes devem ser assinados pelo Tesoureiro e outro 
dirigente, determinado pela Diretoria; 

c) Preparar e submeter extratos financeiros mensais e 
semestrais ao Escritório Internacional da Associação e à Di-
retoria do clube; . 

d) Prestar fiança para leal desempenho de seu cargo, na 
soma e com as garantias deter'mina<;Jas pela Diretoria do 
clube. 

(6) DIRETOR SOCIAL: O Diretor Social terá a seu cargo e 
sob sua responsabilidade os objetos· de propriedade do 
clube, tais como bahdeiras, estandartes, sino, martelo , livros 
de canções e quadro de insfgnias.Colocará cada um desses 
objetos no lugar apropriado antes de cada reunião e guar
dará os mesmos no devido lugar após cada reunião. Atuará 
como oficiai de ordem nas reuniões, providenciando· para que 
todos qs presentes estejam devidamente acomodados, e dis
tribuirá os boletins, circulares e literatura que as reuniões 
do clube e da Diretoria requeiram. Dará atenção especial 
aos sócios novos a fim de que · se setem com diferentes gr.u
pos em cada reuniãq, de modo a se familiarizar com todos os 
integrantes do clube. 

(7) DIRETOR ANIMADOR: Promoverá a harmonia, o bom 
companheirismo, a animação e o entusiasmo nas reuniões, 
por meio de jogõs e b'rincadeiras apropriadas e da imposição 
criteriosa de multas aos companhei ros do clube. Nenhum só
cio poderá eximir-se da decisão çlo Diretor Animador de im
por multas , desde que esta não exceda o equivalente a dez 
centavos de dólar e que nenhum sócio seja multado mais de 
duas vezes. em cada reunião. O Diretor Animador não po
derá ser multado a não ser pelo voto unânime de todos os só
cios presentes. Todo o dinheiro arrecadado pelo Diretor Ani
mador será entregue imediatamente ao Tesourei ro mediante 
recibo. 

ARTIGO VIII 

Da Diretoria 

Seção A. Os membros da Diretoria são: . O Presidente, 
Ex-Presidente Imediato, os Vices-Presidentes, o Secretário , -
Tesoureiro,. Diretor Social ,'Diretor Animador e todos os Dire
tora~ Vogais. 

Seção B. A Di retoria realizará reuniões ordjnárias men
salmente em hora ,e local determinados pela mesr:na. 

_ Seção C. Realizará reuniões esp_eciais quando convoca
das pelo Presidente ou por solicitação de cinco (5) ou mais 
membros da, Diretoria, em hora e .local determinados pelo 
Presidente. 

Seção D. A maioria dos membros da Diretoria presente 
numa reunião da mesma, çonstituírá quorum. Exceto quando 
previsto especificamente _ de outra forma, os atos de l,Jma 
maioria dos membros da Diretoria, presentes a qualquer' re
união da mesma, representarão os atos e decisões de toda 
Diretoria. 

Seção E. Deveres e Poderes: Além o os deveres e pode
res, expressos e subentendidos em outras partes destes Es
tatutos e Regulamentos, a Diretoria terá os seguintes deveres 
e p·oderes: 

(1) ConstitUJirá·o corpo executivo do clube, e, por meio de 
seus dirigentes será responsável pela execução das normas 
aprovadas pelo clube. Todos os assuntos e programas de 
ação deste clube serão primeiramente discutidos_ e 
preparados pela Diretoria para apresentação aos sócios e 
aprovação dos mesmos em .reunião ordinária ou especial do 
clube. 

(2) Àutorizará todas as de~pesas e não contrairá dívida 
alguma que exceda a receita do clube, nem autorizará des
embolso algum para fins qu.e sejam incompatíveis com os 
assuntos e o programa de ação autorizados pelo quadro so
cial. 

(3) Terá o direito de modificar, anular ou revogar a ação 
de qualquer dirigente deste ·clube. 

(4) Fará revisar os livro"s, contas e transações do clube 
anualmente ou com maior frequência, segundo seu critério e 
poderá peqir uma ·prestação de contas ou fazer revisar a apli
cação de qualquer quantia do clube por qualquer dirigente , 
comissão ou sócio do clube. Qualquer sócio deste clube que 
esteja em dia com suas obrigações poderá examinar tal revi
são ou prestação de contas mediante pedido, em hora e local 
razoáveis. 

(5) Designará', segundo recomendação da Comissão de 
Finanças, um banco ou bancos para o depoósito dos fundos 
do clube. · 

(6) Determinará a garantia necessária para a fiança de 
qualquer di~igel')te deste clube. 

(7) Não autorizará nem permiti rá, o uso para fins admi
nistrativos da renda líquida de campanhas ou atividades do 
clube, para as quais os fundos tenham sido angariados do 
público. · 

(8)' Submeterá todos os assuntos concernentes a novos 
programas e -novas diretrizes às respectivas comissões per
manentes ou especiais do clube para estudo e recomenda
ção à Diretoria. 

(9) Indicará e nomeará , sujeito à aprovação do quadro 
social, os delegados e suplentes do clube às convocações 
Distritais (Distritos Único, Sub e Múltiplo), e Internacionais . . 

' 
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ARTIGO IX 

pas. Eleições 
; ' 

Os dirigentes deste clube, com. exceção do . Ex-Presi
dente Imediato, serão eleitos da seguinte forma: 

A Seção A. No mês de marçó de éada and: em ~atâ e lo
cal determinados pela DiretÓria, será 'reailiád'a unia ·reuniãb 
para a indicação dos çandidatos, sendo necessário, convo

car para esse fim, · todos os sócios com antecendêncla mi
ni ma de dez dias. 

Seção 8. O Presidente nomeia uma comissão.para Indi
car os nomee · dos candidatos aos vários cargos na Diretoria . 
do clube, apresentando -os ao clube no dl'da reunião. Nessa 
ç:>portunldade, todos os sócios poderão tani~ém, propor can
didatos para os cargos a· serem preenchidos no ano se
guinte. 

\ Seção C. Se no fnterim entre a· sessão de lnçllcações e 
a das eleições, algum dos candidatos indicados estiver Im
possibilitado, por qualquer razão, de servir ao clube no cargo 
para o qual tenha sido indicado, e para cujo cargo não haja 
outra indicação, a comissão de Indicações deverá propor no 
dia da eleição, outros candidatos para aquele posto. 

Seção D. A reunião para eleição deverá ser reallzáda o 
mais tardar até 15 de abril de cada ano, em hora e local ·de
terminado pela Diretor;ia e comunicadas pelo Secretário a 
cada sócio, por escrito, com duas semanas de antencendên
cia. Essa comunicação deverá incluir os nomes de todos os 
candidatos escolhidos na sessão de Indicações realizada an
teriormente · e, com a restrição explfcita na.Seção C acima, 
.deverá incluir também _uma declaração. esclarecendo que a 
votação se limitará aos referidos candidatos e que nenhuma 
indicação poderá ser feita pelos .sócios na reunião de elei-
ções: · 

Seção E. Respeitando-se os dispositivos da Seção H 
deste Artigo IX, todos os dirigentes serão eleitos anualmente 
e tomarão posse em 1 de julho , e exercerão o mandato por 
um ano, ou até que seus sucessores tenham sido eleitos e 
qualificados. 

Seção F. Anualmente será eleita a metade dos Diretores 
Vogais que tomarão posse em 19 de julho após sua eleição e 
exercerão o mandato por dois anos a partir daquela data, ou 
~té que os seus sucessores tenham sido eleitos e qualifica
dos com exceção de que na primeira eleição que se realize 
após a adoação destes estatutos e Regulamentos, será eleita 
a metade dos Vogais por dois ~nos e a outra metade p'or t,~m 
ano. 

Seção G. Participarão da eleição, a qual será por melo 
de cédula, todos os sócios presentes com direito a voto. Será 
necessária uma maioria de votos .para a eleição. 

Sf:!ção H. Destituição: Qualquer dirigente deste clube 
poderá ser dist ribufdo por justa causa pelo voto · 
de dois terços (2/3) de todo o quadro social. 

ARTIGO X 

Das Vagas 

Seção A. Caso o cargo de Presidente ou de qualquer VI
ce-Presidente se torne vago por qualquer motivo , os VIce--
Presidentes ·ascenaerão · · ·ao . posto, de 

·acordo com a posição que ocupam. Senão for possfvel 
preencher a vaga do Presidente ou do Primeiro ou Segundo 
Vice-Presidente por esse processo de ascensão, a Dire
toria convocará uma 'reuniã~ especial ·de_ eleição, notificando 
a todos os sócios em dia com suas obrigações, com duas se
marttts de anteêedência, a hora e -local dessa reunião, se
gundo determinação da mesma Diretoria, e a vaga deverá 
ser preenchic!a ne~sa reuni~o d.e el~lção. . 

· Se houver uma vaga no cargo de Tesoureiro Vice-Presl7 
dente, esse cargo permanecerá vago e será·preenchldo n~ 
próxima· eleição anual da Diretoria. . . ,. 

No caso de vagas em qualquer outro cargo, a Diretoria 
designará um sócio para preenchê-IQ ' durante o restante 
do mandato :. · 

No c~sp 'de'número ·de yag·à:s ~r tál ~Lie lev~ ô ~9.ta!. q~ 
Diretores a um número inferior ao exigido para um quorum; 

~ . . '· <:e·~· 

o~. sóc!RS do çlu.~e)~f'Jl o, dlreltqd~ .pre.en,chE!U~)s.,.~~g~~ por · 
·:me_l,o de ·~lelç.ãc;> , re!iliiada ~m ·quálqüer reuri!'ão ,d.o t 
qluó~. 'mediante avisQ pre~iq e'Cie co.nforniic;lade c om o pro- ·· 
c~~so especifi~ado n~.S~'çã~, 8 aba!xo. ,Q avl,io ~er~ d_ado por 1 

qualquer. Dlrigehte ou .Olretor em exercfCio ou, na falt!l.deste, ' 
por qualqu'j3r s~cio. ,. ' . . . '"' " . '• 

.. .- ·Seção ,8 .. . ·Na eventualidade. de algum dirigente eleito, ' 
antes de iniciar seu mandato, estar impossibilitado ou recu
sar-se a exercê,.lo por qualquer motivo, o Presidente poderá 
convocar uma reunião especial de indicação e eleição para 
eleger um substituto. A data e loc&.l, bem como o propósito 
dessa r-eunião, ,deverão ser comunicados a todos os sócios 
por escrito e com duas semanas de antecendêncla. A eleição 
deverá ser feita Imediatamente após o encerramento das lndl- . 
cações e será necessária uma maioria de votos para elei
ção. 

ARTIGO XI 

Das Reuniões 

Seção A. O clube se reunirá regularmente não menos 
que duas vezes por mês 1 em data e local recomendados 
pela Diretoria e aprovados pelo clube. Todas as reuniões de
verão começar e terminar pontualmente nos horários estabe
lecidos. Exceto quando previsto de outra forma nestes Esta- . 
tutos·e Regulamento.s, as comunicações para as reuniões or
dinárias serão feitas na forma que a Diretoria julgar ade-

. quada. 

Seção 8. O Presidente poderá convocar sessões ex
traordinárias quando as considerar necessárias e quando · 
solicitadas pela Diretoria, em data e IOC!il determinados ·por 
quem as convocar. As comunicações para as sessões ex-

traordinárias, indicando data, local e finalidade, deverão ser 
feitas a todos os sócios, por escrito, pelo menos com dez dias · 
de antecendêncla. 

Seção C. Todos os anos o clube poderá realizar uma re
união para comemor{ar o aniversário da entrega da Carta 
Constitutiva, durante a qual dedicará atenção especial aos 
objetivos, ao código de ética do_ Leonismo e os antecenden-
tes históricos do clube. · ' 

Seção D. No mês de junhó de cada ano deverá ser rea
lizada uma reunião anuál,emdataelocaldetermlnados 
pela Diretoria. Durante a qual serão lidos os relatórios· finais 
dos dirigentes que terminam seus mandatos e será ·dada 
posse aos dirigentes recém-eleitos. · 

Seção E. O quorum para toda reunião deste clube será 
constituldo pela presença da maioria dos sócios do clube 
que estejam em· dia coni suas obrigações. 

Seção F. O sócio que deixar de cumprir com suas obri
gações pecuniárias para com o ~lube dentro de 60 dias da 
data em que tenha sido notificado pelo Secretário, não será 
considerado "em dia" e assim permanecerá até que todo seu · 
débito seja liquidado. Somente os sócjos que estiverem em 
dia com suas obrigações poderão exerç:er. o privilégio do . 
voto e ocupar cargo ,no clube. 

Seção G. Exce1o quando previsto de outra forma, os 
atos da maioria dot sócios do clube, presentes a qualquer 
reunião, representa ão os atos e decisões de todo o clube. 

·ARTIGO XII . 

Do Emblema, Cores. e An~ Físcál . 

Seção A. O emblema e as cores deste clube serão . 
idênticos ao emblema e às c.or~s.da·Associação Internacional 
de Lions Clubes. · 

Seção B. O ano fiséal deste clube terá inicio a 19 de julho, 
encerrando-se a 30 de junho. · · ·· 

. ARTIGq, XIII .. 

Dos Delegados ~s Convenções 

. Internacionais e do Distrito . . ' ., .· . . .. . . . ~ . ,· ·. . . 
· ,- (Único óu Subdistrito e Múltiplo)' 

' ·-; . . . I • . ·• . . ,o.· , ~. • 

.~eç~o A. Vi~~o . q!Je. ~- ~ f..SS<?9!act,~6 lriternacipna,l çle ' 
Lions .Clube é governada pelos Lions :.Qiubes reunidos· em· 

convenção, e para q!Je este .ctub~ possa ter 'vpz atl.va _n~s .as- . . . . . .... . . . ..•. ' . . . ... , ... ···- .. 
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suntos da Associaç_ão, terá a faculdade de pagar as despesas 
necessárias de seus delegados a cada Convenção Anual da 
Associação. Este ~lube terá direito, em ·qualque·r convenção 
desta Associação, a um· (1) delegado e um (1) supiente para 
cada vint~ e cinco (25) sócios' ou fração maior deste número 
se_g_undo os registros do Escritório Internacional, no pri
meiro dia do mês precedente' àquele em que a convenção 
deve ter lugar, ficando entendido, entretanto, que este clube 
terá direito a pelo .menos um (1) delegado e um (1) suplente. 
A fração maior a que se refere -esta seção será de 13 ou mais 
sócios. A designação de cada um dos ditos delegados e su
plentes deverá evidenciar-se · por melo de um certificado as
sinad,o pelo Presidente ou S.ecretário ou qualquer outro diri
gente devidamente autorizado do clube ou, no eve.nto de que 
nenhum dirigente do clube esteja presente à convenção, 
pelo Governador de Distrito ou Governador de Distrito Eleito -
do Distrito (Único ou Substituto)ao qual o clube presenÇa. 
\ ~ 

Seção B. Em virtude do fato de que todos os assuntos do 
Distrito são ap~esentados e adotados nas convenções distri
tais (Distritos Unlco, Sub e ~últiplo), este clube envlar.á su~ 
quota Integral de delegados a todas essas convenções e terá 
a faculdade de pagar as dês pesas necessárias para tais detê
gados comparecerem a essas convenções. Este clube terá 
direito, em qualquer convençÕes anual do Distrito (único ou 
Subdlstrlto e Múltiplo), a um (1) delegado e um (1) su'plente 
-para cada dez (1 O) sócios, ou fração maior deste número, 
que se encontrem inscritos nos registros do Escritório Inter-

. nacional no primeiro dia do mês precedente áquele em que a 
conven_ção deva ter lugar, ficando entendido, entretanto, que 
este clube terá .direlto a pelo, menos um (1) delegado e um (1) 
suplente. Todo delegado presente e devidamente creden
ciado terá o direito de emitir em voto, de acordo com sua li
vre -vontade, para cada vaga a ser preenchida, e sobre cada 

· assunto à ser votad na réspectiva convenção. A fração maior . 
referida nesta seção será cinco ou mais sócios. 

ARTIGO XIV 

Da Lista Postal Honorária 

A Associação Internacional de Lions Clubes e o Gover
nador do Distrito serão inclufdos na lista deste clube 

ARTIGO XV 

Das Práticas Parlamentares 

Exceto quando previsto de outra forma nestes Estatutos 
e Regulamentos, todo!! as questões de Ordem ou Procedi~· 
manto, com respeltg a qualquer ràunião ou decisão deste 
clube, sua Diretoria ou quaisq~· de suas comissões, serão 
determinadàs de acordo com os procedimentos parlamenta
res esclarecidos pelas Regras Parlamentares Robert s revi
sadas. 

ARTIGO XVI 

Das Emendas 

Seção A. Poderão ser feitas emendas a estes Estatutõs, 
em qualquer reunião ordinária ou extraordinária do clube, 
em que haja quorum, com o voto de dois terços (2/3) dos só
cios presentes; com a qondição de que a Dlret,oria. tenha dis
cuti dó previamente os méritos da emenda. 

Seção B. Nenhuma emenda será submetida a votação a 
menos que se tenha comunicado a todos os sócios do clube, 
por escrito, pelo menos com duas semanas de antecedência 
qual a _emenda proposta e a reunião em que a mesma será 
votada. -

REGULAMENTOS · 

. N9 1 

Este clube não apOiará nem recomendará nenhum candl-
dato a cargo polftico nem serão discutido nas reuniões as
suntos de polftica ·partidária ou sectarismo religi.oso. 

1." 
N9 2 

Exceto no que diz respeito à promoção de seu progresso 
no Leonismo, nenhum sócio deste clube poderá servir-se do 
mesmo para conseguir a realização de suas aspirações, poli~ 
ticas ou de outra-natureza·, nem o clube em conjunto tomará 
parte em movimento algum que não esteja de acordo com os 
propósito·s e objetivos do clube. 

N9 3 

. E>uante as reuniões não será permitido a ninguém que 
não pertença ao clube solicitar fundos dos sócios. Qualquer 
suge~tão ou propost~ feita em sessão do clube, que exija 
despesas para obrigações que n.ão s~jam as regulares do 
clube, serão encaminhadas à Comissão de. Finanças. . . 

N9 4 

Seção A. As seguintes comissões permanentes poderão 
ser designados pelo Presidente: 

(1) Comissões Administrativas 

(a) De Fr:equência 

(b) De· Estatutos e Regulamentos 

(c)' De Convenção 

(d) De Finanças 
I • 

(e) ln~trutiva do Leonismo _.. 

(f) De Sócios 

g) De Programas 

h) De RelaÇ,ões Públicas e Publicação do Boletim 

- i) De Récepção 

j) De Preparação de Lideres 

(2) Comissões de Atividádes 

: 

a) De Civismo '· 

b) Pró-Educação 

c) De Conservação da Vista e Trabalho com os Cégos 

d) De Saúde e .Sem:..Estar 

e) De Serviços Sociais 

f) De Serviços Recreatlvos 
g) De Serviços Públicos 

h)_ De. Serviços Internacionais 

i) De Atividades de Audição e Leogopedia e· Trabalho 
com os Surdos. 

Seção B. Comissão Especiais: Em certas ocasiões, o 
Presidente poderá nomear, com a aprovação da Diretoria, 
tantas Comissões Especiai_s quantas forem .necessárias em 
sua opinião ou na .opinião da Diretoria. · 

Seção ·c. O Presidente será membro "ex-offfcio" de todas 
as comissões. 

Seção o: ·rodas as comissões serão compostas de um pre
sidente e, obedecendo se aos dispositivos da Seção B acima, · 
do número de membros que o Presidente. do clube conside
ra~ necessário. 

Seção E. Cada comissão, por intermédio de seu presi
dente, apresentará mensalmente um relatório verbal ou es-
crito à Qiretoria. · 

S~ção F. · Todos os problemas perte-ncentes a assuntos 
administrativos ou de atividades serão encaminhados à co
missão correspondente para estudo e recomendação à Dire-

·_toria•. · 

· • N9 5 

• Seção A. Estes regulamentos podem ser alterados , . 
emendados ou rejeitados em qualquér reunião ordinária ou 
e~traordinária do .clube, em que haja quorum, pelo voto da 
maioria dos sócios presentes. 

Seção B. Nenhuma emenda poderá ~r submetida a vota
ção a menos que se ténha comunicado a todos os sócios do 
Clubf3, por escrito, pelo men.os com det (1 O) dias de anteée~ 
dêQcia, qual a emenda proposta e a reunião em que a mesma 
será votada. 

N9 6 

Qualquer regulamento, exceto os de l}úmero 1 e 2, po
derá ser suspenso em q'ualquer reunião do clube, em que 
haja quorum, por 'unanimidade de votos dos sócios 
presentes. · · · · · : • ,. ~ : ' 

.. " " . 


	

