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Resolução nº 007/AL 2017-2018 
 

 

 

 

O Governador do Distrito LC 1, CL Benedito Chiaradia de Oliveira, no uso 

de suas atribuições estatutárias, considerando a decisão da XIX Convenção do 

Distrito LC 1,  

 

R E S O L V E: 

 

Editar a presente Consolidação das Resoluções das Convenções Distritais que 

reúne, em texto único, as resoluções de caráter permanente aprovadas no 

período de 1962 a 2018. 

 

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2018. 

 

 

 

CL Benedito Chiaradia de Oliveira 
Governador DLC1 

AL 2017/2018 
  



Consolidação das normas legais 
 

Lions Internacional   -   Distrito LC 1 

1. - Resoluções que versam sobre datas comemorativas 
 
1969/70 – Aprova o estabelecimento do dia 12 de outubro, data natalícia de 

Armando Fajardo, como Dia de Armando Fajardo.  
 

1974/75 – Aprova a criação do Dia do Fórum Latino Americano de Leonismo, a ser 
comemorado por todos os Clubes, no dia 09 de abril. 

 

1984/85 – Aprova que a data de 15 de agosto faça parte do calendário Leonístico 
como o dia do “Hino Ser Leão”. 

 
1987/88 – Institui o dia 21 de setembro como o Dia do Intercâmbio Juvenil. 

 
1994/95 – Estabelece que se inclua no calendário de datas cívicas o Dia Mundial da 

Água (22 de março), Dia Mundial da Terra (22 de abril) e Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5 de junho). 

 
1995/96 – Estabelece a criação de Comissão Permanente para manutenção do 

Memorial do Leonismo Brasileiro, podendo estender suas atividades aos demais 
monumentos de Lions no âmbito do Distrito e que no dia 10 de outubro de cada ano 

seja realizada, sob a coordenação dessa Comissão, cerimônia Leonística junto ao 
Memorial 

 

1996/97 – Estabelece o dia 23 de julho com o Dia da Filatelia Leonística do Brasil. 
 

1997/98 – Aprova que no dia 1º de novembro de cada ano, seja comemorado o Dia 
da Imprensa Leonística e que, no dia 15 de março de cada ano, seja festejado o Dia 

do Editor Leonístico. 
 

2007/2008 - Cria a Semana de Atenção ao Diabético, no âmbito do Distrito LC 1, a 
ser comemorada, anualmente, no mês de novembro, nos dias próximos ao dia 14 de 

novembro – Dia mundial do Diabetes. 
 

 
 

2. - Resoluções que versam sobre irmanação com outros Distritos 
 
1980/81 – Aprova a irmanação do Distrito H-2, Peru com o Distrito L-3. 

 
1980/81 – Aprova a irmanação do Distrito 115, Portugal com o Distrito L-3. 

 
1983/84 – Aprova a irmanação do Distrito L-3 com o Distrito O-3 de Buenos Aires, 

Argentina. 
1986/87 – Estabelece a irmanação entre o Distrito L-3 com o Distrito O-5 da 

Argentina. 
 

1998/99 - Aprova Irmanação com os Distritos 35-A de Miami, Estados Unidos da 

América; A-3 e U-3 do Canadá; B-3 e B-4 do México; D-3 da Guatemala; E-3 da 
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Venezuela; F-3 da Colômbia; H-3 do Peru; J-3 do Uruguai;O-3 da Argentina; R-1 e R-

3 da República Dominicana; T-3 do Chile; 116-A de Madri, Espanha e L-33 Brasil. 
 

 
 

3. - Resoluções que versam sobre realização de seminários 
 

1963/64 – Aprova que o tema dos Seminários Leonísticos seja dividido em duas 

partes, abrangendo estudos do aspecto Leonístico da Região e problemas 
socioeconômicos da área. 

 
1986/87 – Estabelece que os seminários para novos dirigentes sejam ministrados à 

nível de Região e após a Convenção Distrital. 
 

2013/2014 - Delega ao Conselho de Governadores do Distrito LC-1 a realização de 
cursos de capacitação de líderes leonístico para a candidatura e desempenho do cargo 

de vice-governador 
 

 
 

4. - Resoluções que versam sobre Prêmios Lions 
 
1991/92 – Institui, em caráter permanente, Prêmio de Divulgação do Leonismo 

 
1994/95 – Instituí, em caráter permanente, os Prêmios Lions de Educação e Cultura. 

 
1998/99 - Aprova a Criação do Prêmio Lions de Saúde, em nível do Distrito, para ser 

entregue anualmente aos clubes que se destacarem na área de preservação da saúde. 
 

2001/2002 - Aprova a Criação do Prêmio Lions Serviço Humanitário. 
 

2001/2002 - Aprova a Criação do Prêmio Lions de Meio Ambiente. 

 
2014/2015 – Aprova a Criação do Prêmio Leão Sabido PID CL Áureo Rodrigues. 

 
 

 

5. - Resoluções que versam sobre Convenções 
 

1972/73 – Aprova a substituição do “Diploma de Comparecimento” entregue aos 
participantes das Convenções Distritais por “Certificado de Comparecimento”; 
 

a) Que às futuras Comissões Organizadoras das Convenções Distritais compete a 

distribuição dos Certificados de Comparecimento, totalmente preenchidos e assinados 
por que de direito; 
 

b) Que esta distribuição será feita a um delegado do Clube, devidamente 

credenciado, que providenciará a entrega dos mesmos em Assembleias no próprio 
Clube; 
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1973/74 – Aprova que, em todas as Convenções Distritais, seja efetuado o plantio 

de árvores, em número correspondente ao número de Clubes no Distrito, no mínimo. 
 

1986/87 – Estabelece que a apuração das eleições para Governador do Distrito seja 
realizada publicamente na última plenária da Convenção Distrital, anunciando-se cada 

voto individualmente e que caiba à Comissão de Eleições a apuração de votos. 
1988/89 – Estabelece que a proclamação dos vencedores dos concursos instituídos 

pelo Distrito seja feita nas Convenções Distritais. 
 

1991/92 – Institui, em caráter permanente, a premiação nas Convenções Distritais, 
das melhores atividades de serviços realizadas pelos Clubes. 

 
1998/99 - Aprova que por ocasião das Convenções Distritais a homenagem aos (as) 

Companheiros(as) e Domadoras falecidos(as) sejam sempre realizada na Sessão 
Solene de Instalação das Convenções. 

 

1998/99 - Aprova que o Cerimonial de Hasteamento das Bandeiras seja em horário  
que permita a participação da Comunidade. 

 
2005/2006 – Aprova que as Bandeiras, Estandartes, Galhardetes, Flâmulas e 

Similares inservíveis dos Lions Clubes sejam incineradas em solenidade pública 
durante as Convenções Distritais, após a regulamentação da Governadoria. 

 
 

 

6. - Resoluções que versam sobre Patronos 
 

1996/97 – Considera o CL Manuel Fernandes Trindade com Patrono do Filatelismo 
Leonístico do Brasil. 

 
2008/2009 - Aprova o nome do CL Alexandre Campos da Costa e Silva como 

Patrono da Literatura Leonística do Distrito LC-1 e nome do CL Nelson de Carvalho 
Mesquita como Patrono Distrital da Imprensa 

 
 

 

7 - Resolução que versa sobre o Clube de Castores 
 

1967/68 – Aprova a recomendação à XV Convenção Nacional no sentido de que o 
Leonismo, pelos seus Clubes e organismos de cúpula, apoie e prestigie a Associação 

Nacional de Clubes de Castores, assim como, a criação de Clubes de Castores, nas 
áreas dos Clubes, em suas respectivas jurisdições. 

 
 

 

8 - Resoluções que versam sobre o Institutos de Lions 
 

1985/86 – Cria o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, tornando-o como 
parte integrante do Distrito. 
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2012/2013 – Aprova a Criação do Instituto de Desenvolvimento da Liderança do 

Distrito LC-1. 
 

 
 

 

9 - Resolução que versa sobre o Hino Ser Leão 
 

1964/65 – Aprova a adoção do hino “Ser Leão” como Hino Oficial para o Distrito, 
com seu encaminhamento à XII Convenção Nacional, para sua homologação, uma vez 

que já foi aprovado na VI Convenção Nacional. 
 

 
 

10 – Resolução que versa sobre colocação da bandeira do Uruguai 
 

1973/74 – Aprova a colocação da Bandeira do Uruguai nas panóplias dos Clubes que 

o desejarem, como homenagem ao País que deu origem ao Leonismo no Brasil. 
 

 
 

11 – Resoluções que versam sobre criação de Programas 
 

1994/95 – Estabelece a criação de um programa permanente de desenvolvimento 

de recursos humanos para o Leonismo através de educação a distância. 
 

2009/2010 – Aprova a Adoção do Projeto “Água é Vida na Escola” 
 

2012/2013 – Aprova Desenvolvimento de Programas de Educação em Direitos 
Humanos. 

 
 

 

12 – Resoluções que versam sobre direito de Presidentes de 
Clubes 

 
2007/2008 - Inclui os Presidentes de Clubes como membros Consultivos nos 

Conselhos Distritais. 

 
2013/2014 – Concede aos Presidentes de Clubes o direito de integrar o Conselho 

Distrital, com direito a voto. 
 

 
 

13 –  Resolução que versa sobre Medalha do Mérito Leonístico 
 
2016/2017 – Aprova a Instituição da Medalha do Mérito Leonístico do Distrito LC 1 
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14 – Resolução que versa sobre o Concurso de Instruções 
Leonísticas 

 
2012/2013 – Aprova que o Concurso de Instruções Leonísticas passe a se chamar 

“Concurso de Instruções Leonísticas CL Jesen Batista dos Santos. 
 

 
 

15 -  Resolução que versa sobre a criação de Fórum 
 
2012/2013 – Aprova a Criação do Fórum Leonístico dos Países de Língua Portuguesa 

 
 

 

16 - Resoluções que versam sobre assuntos diversos 
 

1977/78 – Aprova que os Clubes e a Governadoria do Distrito devem, 
obrigatoriamente, remeter dois exemplares dos seus órgãos de divulgação à 

Biblioteca Nacional, até o último dia do mês seguinte ao da publicação. 
 

1986/87 – Estabelece a colaboração dos Lions Clubes com o Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem para campanhas de segurança no trânsito, constituindo-se 

cursos de especialização e professores e adoção de outras ações educativas. 
1987/88 – Estabelece que os Clubes de Lions façam constar de seus programas de 

atividades campanhas de preservação dos bens culturais. 
 

1989/90 – Fixa as datas de 31 de julho e 31 de janeiro para pagamento das cotas 
distritais e estabelece que o regimento do Distrito seja aprovado na Convenção 

Distrital. 
 

1991/92 – Aprova a adoção da designação “Cônjuge” para o marido da Companheira 

Leão. 
 

1994/95 – Estabelece campanhas de segurança e educação no trânsito nas escolas 
do Rio de Janeiro. 

 
1997/98 – Aprova que os Governadores do Distrito, quando retornarem das 

Reuniões Leonísticas importantes, transmitam aos Clubes e aos membros do seu 
Gabinete as decisões nelas tomadas. 

 
1997/98 – Aprova o desenvolvimento por unidades leonísticas de cada comunidade, 

juntamente com as Secretarias Municipais de Educação e órgãos representativos da 
rede particular, de ação integrada, para a instituição do projeto pedagógico, visitando 

a formação de jovens. 
 

2001/2002 – Aprova a proibição de que os Lions Clubes do Distrito e os sócios 

deturpem os símbolos de Lions Internacional. 
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2007/2008 - Estende aos associados familiares dos clubes do Distrito e 

posteriormente, a todos os membros de tal categoria pertencentes aos Clubes do 
Distrito Múltiplos LC, os critérios e descontos estabelecidos e aplicados pela 

Associação Internacional de Lions Clubes aos associados que tenham relação de 
parentesco e partilhem do mesmo endereço 

 
2007/2008 - Disciplina como deve ser constituída a Comissão Julgadora do Concurso 

do “Cartaz da Paz” 
 

2011/2012 – Aprova a transformação do nome de todas as atividades de Saúde e 
de Cidadania realizadas pelos Lions Clubes para “Programa Lions Cidadão”, e que os 

resultados sejam encaminhados para jornais, revistas e demais órgãos de divulgação. 
 

 
2012/2013 – Aprova a criação de Núcleos Cibernéticos, como forma de ampliar o 

número de associados e consequentemente o volume de serviços humanitários. 

 
2012/2013 – Aprova que seja efetuado um levantamento pelo Distrito de todas as 

moções objetivando o cumprimento das mesmas. 
 

2013/2014 - Permite que todas as proposições apresentadas aos órgãos colegiados 
no âmbito do Distrito  sejam debatidas em plenária. 

 


