O assessor
Informativo = ano 01 = numero EXTRA = novembro de 2016
Editor = Leão André Cayuela – Assessor de informática DLA-6 = AL 2016/2017

COMITÊ EXECUTIVO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

Protocolo Oficial
 Encontre a seguir as normas do protocolo oficial da Associação Internacional de
Lions Clubes.
 Apenas os oradores principais deverão reconhecer todos os dignitários presentes.
A.Ordem de Precedência: Os Leões deverão ser reconhecidos na seguinte ordem:
1. Presidente Internacional
2. Ex-Presidente Internacional Imediato/ Presidente do Conselho Curador de LCIF
3. Vice-Presidente Internacional (de acordo com o ranking)
4. Ex-Presidente Internacional (b)
5. Diretor Internacional(Assessores Nomeados)* (a)
6. Conselho Curador de LCIF
7. Ex-diretores internacionais (c)
8. Coordenadores Internacionais da GMT e GLT, Coordenador Internacional da Família e Mulher
(FWC) (a)
9. Líder de Área Jurisdicional da GLT e GMT
10. Coordenadores Regionais e de Área de LCIF, Vice-Líderes de Área Jurisdicional do Japão/
Conselheiros Especiais de Área e Líderes de Área da FWC/GMT/GLT
11. Presidentes do Conselho de Governadores (a)
12. Governadores de distrito
13. Dirigentes Administrativos Internacionais/Funcionários Executivos de Área Jurisdicional
14. Ex-Presidente de Conselho Imediato
14.1. Vice Presidentes de Conselho (a) (sugestão)
15. Ex-Presidentes de Conselho (a)
16. Coordenadores de LCIF e FWC/GLT/GMT de Distrito Múltiplo
17. Ex-Governadores de Distrito Imediatos (a)
18. Vice-Governadores de Distrito (de acordo com o ranking)
19. Assessores de Comitês de Distrito (a)
20. Ex-Governadores de Distrito (a)
21. Secretário de Distrito Múltiplo (Voluntário) (a)
22. Tesoureiro de Distrito Múltiplo (Voluntário) (a)
23. Secretário de Distrito (a)
24. Tesoureiro de Distrito (a)
25. Coordenadores de LCIF e FWC/GLT/GMT de Distrito (a)
26. Presidente de Região (a)
27. Presidente de Divisão (a)
28. Assessores de Comitês de Distrito (a)
29. Presidentes de Clube (a)
30. Ex-Presidente de Clube Imediato (a)
31. Ex-Presidente de Clube (a)
32. Secretário de Clube (a)
33. Tesoureiro de clube (a)
34. Secretário de Distrito Múltiplo (Funcionário) (a)
35. Tesoureiro de Distrito Múltiplo (Funcionário) (a)
36. Secretário Administrativo de Distrito (Funcionário) (a)
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*Os assessores nomeados pelo presidente internacional aos comitês da Diretoria
Internacional e ao Comitê Executivo de LCIF deverão ser apresentados e receber
reconhecimento antes dos Leões que ocuparam os mesmos cargos. Durante as
apresentações, as nomeações de cada um deverão ser mencionadas.

Explicação das observações usadas acima:
(a) Quando mais que um estiver presente, eles deverão ser reconhecidos de acordo
com a ordem do alfabeto romano, usando a primeira letra do sobrenome. Se a
primeira letra for a mesma, então a segunda letra deverá ser usada, e assim por
diante. Caso os sobrenomes sejam idênticos, o mesmo processo deverá ser usado
para o nome. Caso os nomes também sejam idênticos, utilizar o mesmo processo
para o nome do meio. Mesmo que seja improvável, se os dois nomes forem
totalmente idênticos, a pessoa que estiver há mais tempo na associação deverá ter
precedência;
(b) Quando mais do que um estiver presente, o que serviu mais recentemente terá
precedência, e assim por diante; e
(c) Quando mais do que um estiver presente, a precedência deverá ser a mesma dada
aos ex-presidentes internacionais (veja [b] acima). No evento de estarem presentes
mais do que um ex-diretor internacional e quando ambos tenham servido durante o
mesmo mandado, então o critério especificado em (a) deverá ser usado.
Comentários gerais: Quando um Leão possuir mais que um título, ele deverá ser
anunciado pelo ranking mais alto. Em áreas onde existirem mais cargos que os
descritos acima, eles deverão ser reconhecidos de acordo com os costumes locais,
contanto que os dirigentes eleitos sempre tenham precedência, comparado aos
nomeados. Recomendamos que os Companheiros de Melvin Jones sejam
reconhecidos como um grupo. Ao apresentar os oradores, o título de Companheiro
deverá ser mencionado.
B. Dignitários Não-Leões
Os dignitários não-Leões deverão ter precedência de acordo com o protocolo/costumes
locais, tendo em mente que se um não-Leão for o orador oficial, então ele deverá ficar
sentado à direita do diretor da reunião (veja a seguir).
C .Ordem de Precedência à Mesa Principal
O dirigente que estiver presidindo ou o diretor da reunião deverá estar sempre sentado no
lugar mais central da mesa quando não houver pódio, exibido como assento número um
que ficar no centro da mesa. O orador oficial deverá ocupar o assento número dois, depois
outros dignitários Leões sentarão de acordo com a ordem de precedência geral.
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