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PROPOSIÇÃO Nº 001 – DLA6 – AL 2018/2019
O DG João Alves Filho, no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares do DLA6,
1. CONSIDERANDO que a Governadoria passou a receber recursos financeiros, advindos de
Contrato dos Clubes de Lions com instituições legalmente constituídas, para captação de
recursos da sociedade;
2. CONSIDERANDO que esses recursos se constituem em fundos financeiros previstos no
Estatuto do DLA6, até o momento sem regulamentação da sua aplicabilidade:
PROPÕE a este Conselho Distrital, “ad referendum” da XX Convenção Distrital:
Art. 1º - que todo e qualquer contrato celebrado pelos clubes deve ser encaminhada uma cópia
autenticada para esta Governadoria, e desta uma cópia para o Arquivo Histórico do Distrito;
Art. 2º - que os recursos destinados à Governadoria do DLA6, na forma do contrato celebrado pelos
Clubes, tenham a seguinte destinação, sujeito a remanejamento de rubrica, desde que submetido
previamente ao Conselho Distrital para aprovação:
a) 30% (trinta por cento) aplicados na formação de lideranças no âmbito Distrital, como fóruns,
seminários, workshops e outros treinamentos;
b) 20% (vinte por cento) destinados a despesas administrativas do Gabinete do Governador;
c) 20% (vinte por cento) para aplicação em atividades sociais, a critério do Governador;
d) 20% (vinte por cento) para a Convenção Distrital;
e) 5% (cinco por cento) em doação para LCIF (Fundação do Lions Club International), para
aplicação no Programa SightFirst (visão em primeiro lugar), sorteando os respectivos títulos
de Companheiro Melvin Jones entre CLs do Distrito;
f) 5% (cinco por cento) destinado ao Distrito LEOLA6, como atividade de serviço permanente do
Lions.
Art. 3º - A presente terá vigência a partir de 1º de dezembro de 2018.
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