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ASSESSORIA DE PREPARAÇÃO DE LIDERANÇAS

Queridos companheiros do Distrito Múltiplo LEO LD!
É com muita alegria que entregamos o Guia do Associado do nosso DM. Após um
longo tempo de elaboração, com o auxílio de diversos companheiros, de todos os
Distritos, temos hoje um material que certamente contribuirá no conhecimento
Leoístico de todos que o consultarem.
Um agradecimento especial aos Diretores de Preparação de Lideranças e
Presidentes de cada um dos Distritos, pelo trabalho incansável na coleta das
informações que aqui constam. Tenho certeza de que através do compartilhamento
do conteúdo deste Guia, teremos um Distrito Múltiplo muito mais integrado e eficiente.
Bom proveito!

C.LEO Rafael Nesello
Assessor de Preparação de Lideranças
Distrito Múltiplo LEO LD – AL 2019/2020
Responsável pela elaboração do Guia

Prezados companheiros LEO do Distrito Múltiplo LEO LD!
O guia do associado LEO foi construído com muito carinho, com intuito de
proporcionar aos companheiros LEO uma imersão em conteúdo sobre o nosso
movimento, possibilitando que o conheçam como um todo, bem como o Distrito
Múltiplo LEO LD na íntegra, e perceba que pertence a algo maior.
É preciso agradecer a todos os assessores distritais de preparação de liderança que
auxiliaram e principalmente ao assessor de preparação de liderança do Distrito
Múltiplo LEO LD, companheiro LEO Rafael Nesello que juntos construíram esse
excelente material.
Temos a certeza que conectando as ideias de todos os Distritos através deste guia,
teremos um DM cada vez mais preparado, conectado e inovando em lideranças.

C.LEO Tiago Junior Klein
Presidente Distrital
Distrito Múltiplo LEO LD – AL 2019/2020
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A HISTÓRIA DO LIONS CLUBE
Em 1917, Melvin Jones, um empresário de Chicago, disse aos membros da
associação local de empresários que era necessário ir além das questões
empresariais e trabalhar pela melhoria das comunidades em que eles viviam e do
mundo. O grupo chamado “The Business Circle of Chicago” concordou com ele.
Após o contato com diversos outros grupos, no dia 7 de junho de 1917, foi realizada
uma reunião organizacional, em Chigago – Illinois – EUA, onde foi adotado o nome
de “Associação de Lions Clubes”. A primeira convenção nacional foi realizada em
outubro de 1917 em Dallas, Texas, EUA, onde foram criados os objetivos, código de
ética, estatuto e regulamentos. Apenas três anos depois de ser fundado, o Lions
tornou-se internacional com a fundação do primeiro clube no Canadá.
Em 1925, Helen Keller, uma escritora, conferencista e ativista social americana, que
foi a primeira pessoa surda e cega a conquistar um bacharelado, discursou na
Convenção de Lions Clubs International em Cedar Point, no estado de Ohio, EUA, e
desafiou os Leões a se tornarem "paladinos dos cegos na cruzada contra a
escuridão". Desde então, Lions tem trabalhado incansavelmente para ajudar os cegos
e deficientes visuais.
Em 1945, a Associação de Lions Clubes foi umas das primeiras organizações nãogovernamentais a serem convidadas para colaborar na elaboração da Carta
Constitutiva da ONU, e desde então, sempre apoiando o seu trabalho e mantendo
relação duradoura com as Nações Unidas.
A Lions Clubs International Foundation (LCIF) foi fundada em 1968 para elevar a
missão do Lions Clubs International a novos patamares, auxiliando os Leões em
projetos humanitários globais ou locais de grandes proporções. O SightFirst, é uma
campanha para prevenção da cegueira através das mais diversas causas (catarata,
tracoma, oncocercose, cegueira infantil, retinopatia diabética e glaucoma), em escala
mundial. Lançado em 1990, os Leões já arrecadaram mais de US$ 346 milhões para
esta iniciativa.

LIONS CLUBE NO BRASIL
Nos primeiros anos da década de 50, o brasileiro Armando Fajardo através de
seu cargo de Diretor do Jockey Clube Brasileiro tomou contato com o Leonismo no
Uruguai, em dezembro de 1951. Impressionou os dirigentes de Lions Clubs
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International por seu dinamismo, simpatia e pelo discurso simples, cativante e
convincente, o que motivou um honroso convite: ser o "Construtor do Leonismo
Brasileiro". Após quatro meses, em 16 de abril de 1952, foi fundada a célula inicial do
Lions Clube Rio de Janeiro - Centro, o Master Clube do Brasil, com 40 associados.
Tanto no Rio como em São Paulo, vários cidadãos conhecedores das
atividades do Lions, procuravam isoladamente trazer o movimento para o país. O que
estava mais adiantado era Floriano Peixoto Santos, de São Paulo, que conheceu o
Lions Clube em viagem aos Estados Unidos. Na volta, em várias correspondências
com o Diretor Geral Roy Keaton, manifestou o desejo de organizar um clube na capital
paulista, onde já contava com diversas adesões de amigos. Floriano foi informado
que o primeiro Lions Clube no país deveria ser instalado no Rio de Janeiro, por ser a
capital do Brasil naquela época. Começaram, então, as conversas entre paulistas e
cariocas e o segundo clube brasileiro - Lions Clube São Paulo - Centro - foi fundado
em São Paulo com 56 associados, em 23 de julho de 1952.
Porém, outro brasileiro, Elias Salomão Helou, foi reconhecido como sendo o primeiro
brasileiro a ingressar em um Lions Clube, o Lions Clube Guarajá - Mirim, do Distrito
S-1, na Bolívia, em março de 1952.

*Informações extraídas no site https://www.mundoleo.com.br/
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A HISTÓRIA DO LEO CLUBE:
Jim Graver, treinador do time de baseball da Abington High School,
em Glenside na Pensilvânia, Estados Unidos e William Ernst, ambos associados do
Lions Clube de Glenside, falavam em iniciar um clube de serviço para estudantes do
ginásio.
Juntos, 9 meninos do segundo ano, calouros e veteranos, se juntaram ao
grupo de 26 jogadores de baseball, onde formaram o primeiro LEO Clube no
mundo. Em 5 de dezembro de 1957, foi oficialmente concedida uma carta constitutiva
ao LEO Clube da Abington High School. Como o primeiro LEO Clube do mundo, o
grupo criou o acrônimo LEO - Liderança, Igualdade e Oportunidade (Leadership,
Equality, Opportunity). Mais tarde, o lema Igualdade foi alterado para Experiência. As
cores vermelho escuro e dourado foram escolhidas como as cores do LEO Clube,
mantendo o padrão de cores da escola.
Os associados do LEO Clube da Abington High School representavam uma
ideia isolada até 1963. Em 1964 já havia 27 LEO Clubes na Pensilvânia e um em
Nova Iorque. E finalmente, em outubro de 1967, a diretoria de Lions
Clubs International adotou o LEO Clube como programa oficial da associação, aberto
a ambos os sexos, com o objetivo de oferecer aos jovens do mundo uma oportunidade
de desenvolvimento e contribuição, individual e coletiva, como membros responsáveis
da comunidade local, nacional e internacional. Em 15 de outubro de 1970, havia
24.000 membros de LEO Clubes em 918 Clubes em 48 países por todo o mundo.

O LEO CLUBE NO BRASIL
O LEO Clube chegou ao Brasil, mais precisamente em 28 de agosto de 1969,
com a fundação do LEO Clube Maceió - Lagoa, em Alagoas. Com o apoio e incentivo
do Colégio Sagrada Família, o Lions Clube Maceió - Lagoa reuniu um grupo de
estudantes para divulgar a filosofia de servir, levando os alunos a compreenderem e
compartilharem dos problemas comunitários.
Com o passar dos anos, os companheiros do Lions Clube Maceió - Lagoa
compreenderam que ali estava a semente de preparação de futuros Leões em
qualificação. Em 28 de agosto de 1969 foi empossada a diretoria do primeiro LEO
Clube do Brasil. Sua carta constitutiva foi expedida no dia 25 de setembro de 1969.
O associado do Lions de Maceió que mais batalhou para que isso fosse
possível foi o CL Paulo José Loureiro Santos Lima, que é hoje considerado o patrono
do Leoísmo no Brasil.
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Na medida em que o número mínimo de seis LEO Clubes em cada Distrito Leonístico
fosse atingido, os Distritos LEO eram constituídos. O primeiro Distrito LEO fundado
foi o LA-3, antigo L-15, no Ceará, em 4 de fevereiro de 1972. O movimento LEO no
Brasil conta, hoje, com cerca de 13 mil associados, espalhados em mais de 410
clubes. Estes jovens atuam nos quatro distritos múltiplos LEO LA, LB, LC e LD.
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*Informações extraídas no site https://www.mundoleo.com.br/

O DISTRITO MÚLTIPLO LEO LD
O Distrito Múltiplo LEO LD é a representatividade de LEO Clube na região sul
do Brasil, corresponde aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
perante Lions Clube Internacional. Somos um Distrito Múltiplo que compreende outros
nove distritos, dos quais nossa competência é de auxiliar, fiscalizar e incentivar todo
seu trabalho realizado e de seus clubes. Atualmente possui 155 clubes e 2916
associados ativos.
De forma inédita, devido a pandemia de COVID-19 (SARS-CoV-2), no dia 18
de julho de 2020, realizou-se de forma online a XXI Conferência do Distrito Múltiplo
LEO LD. Durante a programação foram realizados a terceira Reunião do Conselho do
Distrito Múltiplo (CDM) do AL 2019/2020, a Assembleia Geral da Associação do
Distrito Múltiplo LEO LD AL 2019/2020 e Posse do Gabinete do Distrito Múltiplo LEO
LD AL 2020/2021, na qual tomou posse como presidente a C.LEO Tays Guimarães,
do Distrito LEO LD-9.

*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito Múltiplo
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DISTRITO LEO LD-1
Estrutura Organizacional:
Segundo o estatuto do Distrito LEO LD-1, compõem o Gabinete Distrital, os seguintes cargos:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O Presidente do Distrito LEO LD-1;
O Vice-Presidente;
O Ex-Presidente Imediato;
Os Assessores Distritais;
Os Coordenadores de Região;
O Secretário;
O Tesoureiro.

Distribuição Geográfica:
O Distrito LEO LD-1 está localizado no estado do Paraná, ocupando a metade inferior
do estado. Os clubes do Distrito LEO LD-1, que somam 91 associados ativos, se
subdivide em três regiões intituladas “A” “B” e “C”, contando cada qual com um
Coordenador de Região.

Eventos Distritais:
São eventos oficiais a Conferência Distrital, Gincaleo e o Seminário de
Desenvolvimento de Lideranças

Clubes do Distrito LEO LD-1:
Clube
LEO Clube de Laranjeiras
LEO Clube de Ubiratã
LEO Clube Curitiba Batel
LEO Clube Marechal Cândido Rondon
LEO Clube Ponta Grossa Centro
LEO Clube Santo Antônio do Sudoeste (LEO Clube
Fronteira)
LEO Clube Nova Aurora

Fundação
24 de setembro de 1978
07 de março de 2000
26 de outubro de 2006
1º de maio de 2012
15 de setembro de 2015
20 de janeiro de 2020
26 de dezembro de 2019
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Galeria de Presidentes do Distrito LEO LD-1:
AL 2012/2013: C.LEO Rodrigo Scussel
LEO Clube Rio Bonito do Iguaçu
AL 2013/2014: C.LEO Georgia Lopes Medeiros
LEO Clube Curitiba Batel
AL 2014/2015: C.LEO Laila Lemos
LEO Clube Ubiratã
AL 2015/2016: C.LEO Rodrigo Scussel
LEO Clube Rio Bonito do Iguaçu
AL 2016/2017: C.LEO Marcos Rosa
LEO Clube Toledo Cidade
AL 2017/2018: C.LEO Willian Dal Castel
LEO Clube Rio Bonito do Iguaçu
AL 2018/2019: C.LEO Darlei Warken
LEO Clube Marechal Cândido Rondon
AL 2019/2020: C.LEO Jeferson Machiner
LEO Clube Marechal Cândido Rondon
AL 2020/2021: C.LEO Geordan Fernando Putzke de Oliveira
LEO Clube Marechal Cândido Rondon

*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito LEO LD-1
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DISTRITO LEO LD-2
História do Distrito LEO L D-2:
O Distrito LEO L D-2 foi oficialmente fundado em 1980, quando teve sua
primeira Conferência Distrital. O primeiro Clube fundado no Distrito foi o LEO Clube
Esteio Centro, que se encontra atualmente inativo perante Lions Internacional.
A história do Distrito LEO L D-2 teve participação ativa e fundamental de um
casal de Companheiros Leão, que com seu trabalho incansável na fundação e
consolidação de clubes de LEO, deixaram sua marca para sempre na história do
Distrito. O casal Helvino Edgar Heurich (Meninão) e Anemarie é símbolo de amor e
valorização do voluntariado em todo o Distrito L D-2, e é do Meninão a frase sempre
lembrada em eventos, eternizada em camisetas e banners “Enquanto houver um
jovem que, perdido nas ruas, busque seu caminho, estará plenamente justificada a
existência de um LEO Clube”.

Clubes do Distrito LEO L D-2 e suas respectivas datas de fundação:
CLUBE

LEO Clube Canela
LEO Clube Dois Irmãos
LEO Clube Estância Velha
LEO Clube Esteio Exposição II
LEO Clube Estrela
LEO Clube Igrejinha
LEO Clube Lajeado Florestal
LEO Clube Nova Hartz
LEO Clube Novo Hamburgo 3º
Milênio
LEO Clube Parobé
LEO Clube Salto do Jacuí
LEO Clube São Leopoldo
Scharlau
LEO Clube Sapiranga Ferrabraz
LEO Clube Sobradinho
LEO Clube Taquara
LEO Clube Teotônia
LEO Clube Três Coroas
LEO Clube Venâncio Aires

FUNDAÇÃO

21 de maio de 2014
20 de maio de 2015
28 de fevereiro de 2008
03 de outubro de 2015
15 de fevereiro de 2017
16 de outubro de 1988
05 de dezembro de 2005
12 de junho de 2005
09 de abril de 2005

SITUAÇÃO

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo

08 de dezembro de 1991 Ativo
16 de abril de 2011
Ativo
18 de maio de 1996
Inativo
06 de maio de 2014
10 de novembro de 1991
21 de maio de 1989
04 de junho de 2016
10 de maio de 1986
10 de maio de 1980

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo
Ativo
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Divisão geográfica do Distrito LEO L D-2:
Os clubes Distrito LEO L D-2, que juntos somam 179 associados ativos, atualmente
divide-se em três regiões: A, B e C
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Região A: LEO Clube Estrela, LEO Clube Lajeado Florestal, LEO Clube
Salto do Jacuí, LEO Clube Sobradinho, LEO Clube Teutônia e LEO Clube
Venâncio Aires.
Região B: LEO Clube Dois Irmãos, LEO Clube Estância Velha, LEO Clube
Esteio Exposição II, LEO Clube Novo Hamburgo Terceiro Milênio (inativo),
LEO Clube São Leopoldo Scharlau (inativo) e LEO Clube Sapiranga
Ferrabraz.
Região C: LEO Clube Canela, LEO Clube Igrejinha, LEO Clube Nova Hartz,
LEO Clube Parobé, LEO Clube Taquara e LEO Clube Três Coroas (inativo).

Galeria de Presidentes do Distrito LEO L D-2:
AL 2020/2021: C.LEO Kátia Klock Anton
Clube: LEO Clube Dois Irmãos
Lema: “Onde houver LEO que floresça amor”
AL 2019/2020: C.LEO Macsoel Anderson Morandi Giehl
Clube: LEO Clube Dois Irmãos
Lema: “Unir para Liderar”
AL 2018/2019: C.LEO Luana Marcolin
Clube: LEO Clube Lajeado Florestal

Lema: “O futuro é de quem faz”
AL 2017/2018: C.LEO Lucas Elias Kieling
Clube: LEO Clube Igrejinha
Lema: “Vem e traz o bem que faz”
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AL 2016/2017: C.LEO Dieter Mateus Hennig
Clube: LEO Clube Igrejinha
Lema: “Iguais. Diferentes. Únicos”
AL 2015/2016: C.LEO Fernando Antônio Both
Clube: LEO Clube Parobé
Lema: “Fazemos a diferença”
AL 2014/2015: C.LEO Alexandre Aloys Matte Junior
Clube: LEO Clube Igrejinha
Lema: “Ao menos por um dia podemos ser heróis”
AL 2013/2014: C.LEO Yuri Ribeiro
Clube: LEO Clube Nova Hartz
Lema: “Juntos, semeando voluntariado, colhendo líderes.”
AL 2012/2013: C.LEO Marcelo Sander
Clube: LEO Clube Taquara
Lema: “Sozinhos somos fortes. Juntos, imbatíveis”
AL 2011/2012: C.LEO Francisco Lopes Junior
Clube: LEO Clube Igrejinha
Lema: “A fantástica fábrica de lideranças”
AL 2010/2011: C.LEO Julio Haag
Clube: LEO Clube Sapiranga Centro
Lema: “A força do voluntariado”
AL 2009/2010: C.LEO Audrei Evelin Frólio
Clube: LEO Clube Lajeado Florestal
Lema: “LEOísmo em equipe”
AL 2008/2009: C.LEO Josiel Ieque Lilge
Clube: LEO Clube Igrejinha
Lema: “Não seja indiferente, faça a diferença!”

AL 2007/2008: C.LEO Ana Karina Konrath
Clube: LEO Clube Igrejinha
Lema: “Vivendo as diferenças”
AL 2006/2007: C.LEO Ana Paula da Silva
Clube: LEO Clube Taquara
Lema: “Crescendo com integração e liderança”
AL 2005/2006: C.LEO Julio Cesar Delfino
Clube: LEO Clube Esteio Exposição
Lema: “SOU LEO”
AL 2004/2005: C.LEO Rui Ribeiro
Clube: LEO Clube Taquari
AL 2003/2004: C.LEO Marcelo Cesário da Silva
Clube: LEO Clube Sapiranga
AL 2002/2003: C.LEO Marília Sohne
Clube: LEO Clube Igrejinha
AL 2001/2002: C.LEO Gislaine Palmas
Clube: LEO Clube Esteio Centro
AL 2000/2001: C.LEO Alessandra Rodrigues
Clube: LEO Clube Taquara
AL 1999/2000: C.LEO Mauricio Regla
Clube: LEO Clube Sapiranga
AL 1991/1992: C.LEO Paulino Roberto Thomas
Clube: LEO Clube Igrejinha
AL 1988/1989: Leandro Klein
Clube: LEO Clube São Leopoldo Padre Reus
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Eventos Oficiais do Distrito LEO LD-2

Conferência e Posse Distrital: O sábado é dedicado ao gabinete que está se
despedindo, com a realização da última RCD, plenárias e concursos artísticos.
Na parte da noite é realizada a troca de diretoria e as premiações do AL, e no
domingo a primeiro RCD do AL que inicia, e as oficinas de cargos.
Normalmente a Conferência Distrital ocorre no segundo final de semana de
junho.

Sedel: É o primeiro evento organizado pelo gabinete que tomou posse na
Conferência. Inicia no sábado pela manhã e finaliza no domingo ao meio dia.
São realizadas atividades elaboradas pela assessoria de preparação de
lideranças e oficinas, podendo ter ou não uma palestra. Nesse evento é
realizada a segunda RCD do AL. Normalmente o Sedel do D-2 é realizado em
setembro.

Leopíada: É realizada no final de novembro ou início de dezembro e segue o
padrão dos demais distritos, com disputas entre clubes em diversas
modalidades esportivas. A terceira RCD do AL é feita nesse evento.

Acampaleo: É um evento que não aconteceu no distrito por alguns ALs
seguidos e foi retomado no AL passado, com grande aprovação por parte dos
clubes. Também possui uma RCD, e nessa RD são alinhados com os clubes
os preparativos para o próximo AL em relação às trocas de diretoria e clubes
sedes para eventos.
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Estrutura organizacional - Gabinete do Distrito LEO LD-2

Assessor LEO

Presidente
Distrital
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Vice-Presidente
Distrital

Secretário

Assistentes

Tesoureiro

Coordenadores
de Região

2º secretário e
2º tesoureiro

Objetivos e funções de cada cargo:
Presidente Distrital:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fornecer manual do Presidente aos Presidentes de Clube;
Incentivar o engajamento no movimento, as relações entre todos os Clubes;
Apreciar, aprovar (sempre que não ferir preceitos do movimento e do lema de
trabalho) e apoiar todos os trabalhos realizados por este Gabinete;
Visitar os Clubes sedes de eventos;
Visitar os Clubes com dificuldade;
Promover o crescimento simultâneo dos Clubes e do Distrito;
Enfatizar a importância da identidade LEO, do compromisso e do
comprometimento;
Viabilizar o Projeto D-2 +1 (em anexo);
Acompanhar todos os Clubes deste Distrito;
Intermediar junto ao Assessor LEO a parceria entre clubes de LEO e LIONS;
Representar com seriedade e comprometimento este Distrito em seus
eventos e eventos os quais o mesmo estiver se fazendo presente;
Realizar reuniões de Gabinete e repassar a todos os membros que compõem
a mesma sobre a situação do Distrito LEO LD-2;
Consolidar parceria entre presidente e vice;
Acompanhar o trabalho de todas as pastas deste Gabinete.

Vice-presidente Distrital:
▪
▪
▪

Acompanhar e estar presente em todas as atribuições outorgadas ao
presidente distrital;
Propor atividades durante seu AL para ambientar-se para o futuro cargo em
seu clube. A presidência;
Solicitar a realização de atividades no decorrer do AL, além de solicitar
relatórios resumidos sobre as respectivas atividades desenvolvidas.

Secretaria Distrital:
▪
▪
▪
▪
▪

Auxiliar as secretarias de clubes com a finalidade de alinhar com a do
Distrito;
Elaborar manual de fácil compreensão para que todos possam entender;
Trabalhar diretamente com os secretários de clubes para que não tenham
quaisquer tipos de eventualidades para elaboração de RTA, RTMA ou ATA;
Manter a secretaria Distrital em dia com o Distrito Múltiplo;
Manter a secretaria do Distrito em dia com a Governadoria, com a finalidade
de formar o mesmo sobre a situação no quadro associativo, atividades
distritais e o cenário dos clubes.

Tesouraria Distrital:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Movimentar as finanças do Distrito LEO LD-2 de maneira legal e positiva;
Manter as taxas distritais em dia, inclusive os relatórios;
Buscar parceiros ou empresas para aumentar as receitas do distrito;
Fornecer manual da Tesouraria aos Clubes;
Fornecer planilha financeira aos Clubes;
Fornecer orientações básicas sobre os relatórios e as informações neles
necessárias;
Cobrar e receber os relatórios trimestrais dos Clubes;
Manter atualizados os registros de despesas e receitas do Distrito, extrato
bancário, etc.;
Assinar, junto com o Presidente, recibos e pagamentos.
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Assistente de mídias sociais:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aumentar a visibilidade de campanhas, atividades do Gabinete Distrital;
Propor para que todos os clubes tenham uma FanPage no Instagram,
Fabebook;
Solicitar para que cada clube poste suas atividades e campanhas na rede;
Lançar o desafio do uso da TAG (#tarolandonoD-2) durante o acontecimento
de atividades e campanhas em cada clube;
Aumentar as curtidas nas páginas de redes sociais do Distrito;
Criar um canal no Youtube para divulgação de campanhas;
Postagens diárias ou semanais.

Assistente de postagem:
▪
▪
▪
▪

Irá auxiliar nas postagens nas redes sociais do Distrito LEO LD-2;
Dará segmento ao trabalho desempenhado nas postagens ativas no Twitter;
Trabalhará diretamente em parceria com o Assistente de Mídias sociais do
Distrito;
Fomentará a participação de clubes nas redes sociais.

Assistente de Preparação de liderança:
▪
▪

▪
▪
▪

Organizar as atividades do Seminário de Desenvolvimento de Lideranças
(SEDEL) do Distrito;
Visitar os clubes que forem possíveis com o Gabinete e trabalhar questões
necessárias de acordo com o que foi anteriormente definido com o/a
presidente;
Enviar materiais aos clubes para que possam realizar Sedel internos e estar
à disposição dos clubes caso eles precisem de visita/sedel/presença;
Estar à disposição da diretoria distrital para quaisquer dificuldades que
houver;
Fazer uma atividade de integração/desenvolvimento/conhecimento em cada
evento distrital.
Assistente de Intercâmbio:

▪

Organizar durante eventos do Distrito, oficinas de informações para
interessados em fazer intercâmbio pelo Programa de Intercâmbio Juvenil de
LEO Clubes, patrocinado pelo LIONS Internacional;
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▪
▪
▪

Fomentar a participação de membros do Distrito LEO LD-2 no mochileo,
programa criado pelo Distrito Múltiplo LEO LD;
Incentivar a participação de ao menos 2 companheiros LEO no Intercâmbio;
Buscar formar parcerias com empresas e voluntários para custear custos de
companheiros que sentem vontade de participar deste Programa
Internacional.

Assistente de Campanhas:
▪
▪
▪
▪

Irá solicitar um relatório trimestral de campanhas desenvolvidas pelos clubes
do Distrito LEO LD-2;
Irá criar um banco de campanhas, para este facilitar no desenvolvimento e
participação de clubes nesta pasta;
Fomentar a participação de todos os clubes em campanhas;
Três campanhas trimestrais (Distrito LEO LD-2, DM e uma planejada pelo
clube).

Assistente de Arte e Cultura:
▪

▪
▪
▪

Movimentar os associados de todos os clubes do distrito para participar de
concursos os quais esta pasta engloba: concursos da Conferência Distrital,
Invocação a Deus, Instrução Leoística, concurso de fotografia e integração de
clube;
Fomentar a participação de companheiros em concursos do Distrito Múltiplo;
Reportar as melhores instruções e invocações a Deus para o DM;
Cobrar relatórios de clube relacionado às atividades desempenhadas nesta
pasta.
Assistente de Eventos e Protocolos:

▪
▪
▪
▪

Prestar assistência para os clubes sedes de eventos distritais nos quesitos:
organização, espaço, protocolos, alojamentos, programação do evento;
Será a pessoa a qual estará disponível antes, durante e após o evento para
prestar quaisquer auxílios aos organizadores;
Será a pessoa responsável pelos protocolos e a mesma será designada a ser
mestre de cerimônia do evento;
Irá padronizar os protocolos, bem como disponibilizar para clubes e durante
os eventos distritais.
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Assistente de Estatutos e Regulamentos:
▪
▪
▪
▪

Reformulação do Regulamento do Distrito LEO LD-2 em alguns pontos que
houver necessidade;
Inovação na pasta, auxiliando os clubes nos seus devidos regulamentos
internos;
Incentivar que os clubes cumpram com o seu regulamento interno prescreve;
Enfatiza a importância de seguir o Regulamento interno do clube e do
Distrito, mostrando sua devida importância.

Coordenadores de região:
▪
▪
▪
▪

▪

Visitar ao menos uma vez por semestre os clubes dispostos a sua região de
trabalho;
Incentivar os clubes de sua região a participar de eventos distritais, podendo
montar respectivas caravanas;
Organizar ao menos um encontro de região durante seu pleito de
coordenador de região;
Representar o Gabinete Distrital em eventos de clube em sua região, bem
como em possíveis necessidades em intervenção ou intermediar relação com
o Gabinete e o Clube;
Realizar, se possível, encontros de região, para aproximar clubes e
associados.

Assessor LEO e LIONS:
▪
▪
▪

▪

Será o elo entre LIONS e LEO, buscando sempre o bem-estar de ambos;
Irá fomentar a criação de novos núcleos e clubes;
Trabalhará junto com o presidente a renovação e a preparação de novos
dirigentes, bem como a expansão deste Distrito.
o LEO Clubes:
Acompanhar o Presidente do Distrito LEO L D-2 em todas as visitas oficiais a
clubes de LEO do Distrito. Agendar com antecedência para que o(a)
Conselheiro(a) do LEO Clube esteja presente na reunião, a fim de promover
um diálogo com troca de informações e auxílio mútuo entre as partes.
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▪

▪

o Lions Clubes:
Acompanhar o Governador Distrital nas visitas oficiais. Quando não for
possível estar presente, enviar um representante, para que o LEO esteja
sempre presente. O objetivo é estabelecer novos contatos e reforçar os
vínculos já estabelecidos nos Lions Clubes do nosso Distrito.
Estar sempre em sintonia com a pasta de Extensão do Distrito LEO L D-2 e
realizar um trabalho conjunto visando novos LEO Clubes. Responsabilizar-se
pela parte burocrática junto aos Lions Clubes.

*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito LEO LD-2

DISTRITO LEO LD-3

Atualmente o Distrito LEO LD-3 encontra-se inativo perante Lions Internacional. Por
esse motivo, não foi possível coletar informações deste Distrito.
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DISTRITO LEO LD-4
História do Distrito LEO L D-4:
O Distrito LEO L D-4 chamava-se inicialmente Distrito LEO L-9, com data de fundação
de 24 de abril de 1983. Durante 15 gestões se consolidou e fundou inúmeros clubes,
alguns não existem mais, outros fecharam e foram reabertos, para que surgisse o
Distrito LEO LD-4. No AL 1999/2000, sob a presidência da então C.LEO Tatiana
Poltosi Dorneles, pertencente ao LEO Clube Jaguari, o Distrito LEO LD-4 foi fundado,
no dia 4 de julho de 1999, contendo os seguintes LEO Clubes: LEO Clube Cidade de
Santo Ângelo, LEO Clube Cruz Alta Centro, LEO Clube Jaguari, LEO Clube Porto
Xavier, LEO Clube Santa Maria, LEO Clube São Pedro do Sul, LEO Clube Três de
Maio, LEO Clube Tucumã Três Passos, LEO Clube Uruguaiana e LEO Clube
Uruguaiana Três Fronteiras.

Imagem 1 - Ata de fundação do Distrito LEO L D-4
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Objetivos do Distrito LEO LD-4:
• Coordenar as atividades e uniformizar as administrações dos LEO Clubes de sua
jurisdição;
• Proporcionar meios para constituição e organização de LEO Clubes em sua
jurisdição;
• Aumentar a união e ser elo de integração entre os LEO Clubes, divulgando seus
projetos e atividades;
• Promover, entre os Clubes de sua jurisdição, a livre discussão dos assuntos de
interesse comunitário, com exceção dos assuntos de ordem política e de ordem
religiosa;
• Coordenar e promover, anualmente, a Conferência Distrital de LEO Clubes, assim
como outros eventos que venham ao encontro do cumprimento dos objetivos
principais desta;
• Organizar eventos Leoísticos com o fim de integrar os Clubes e seus associados na
vida Leoística do Distrito LEO L D-4 ou mesmo do Distrito Múltiplo LEO L D.

Divisão geográfica do Distrito LEO L D-4:
O Distrito LEO LD-4 compreende a metade oeste do Rio Grande do Sul. Os clubes
do distrito são divididos nas Regiões A, B, C e D, e somam 615 associados ativos.

Imagem 2 - Divisão das regiões dos Distrito LEO L D-4
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Objetivos e funções de cada cargo do Distrito LEO LD-4
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Imagem 3 – Hierarquia dos cargos

Presidente Distrital:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Convocar e presidir reuniões;
Instalar novos clubes;
Nomear membros do gabinete;
Supervisionar e fiscalizar dos LEO Clubes
Visitar ao menos uma vez cada um;
Representar ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente o Distrito e
gerenciar o distrito.

Vice-Presidente:
▪
▪
▪
▪

Representar o Presidente quando designado,
Promover a expansão do leoísmo,
Apresentar relatório de suas atividades
Auxiliar os vice-presidentes de clubes na organização e planejamento de suas
funções;

Secretário e Secretário Executivo:
▪
▪

▪
▪
▪

Registrar atas e demais documentos;
Convocar, em nome do Presidente do Distrito, os membros do Conselho
Distrital com no mínimo, 30 dias de antecedência, para as reuniões do
Conselho;
Representar o Presidente do Distrito, quando designado;
Comparecer a todas as reuniões do Conselho Distrital, sendo naturalmente o
secretário delas;
Enviar para a sede da Governadoria do Lions Clube do Distrito LD-4, todas as
atas aprovadas e assinadas até a data da posse do novo gabinete e apresentar
o relatório de suas atividades no RCD.

Tesoureiro e Tesoureiro Executivo:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Manter fiel registro de todas as movimentações financeiras do Distrito;
Preparar, a proposta orçamentária semestral do Distrito LEO L D-4, que deverá
ser submetida à aprovação do Conselho Distrital;
Movimentar, juntamente com o Presidente, conta em instituição financeira de
reconhecida idoneidade;
Apresentar informativo financeiro, trimestralmente, à Governadoria do Distrito
LD4, a fim de manter os CC.LEO e CCLL atualizados da situação financeira
distrital e perante o Conselho Distrital, em reunião, relatório de suas atividades
e da situação do Distrito em relação à sua pasta;
Representar o Presidente do Distrito, quando designado;
Comparecer a todas as reuniões do Conselho Distrital.

Coordenador de Artes e Cultura:
▪
▪

Coordenar, juntamente com o clube anfitrião de qualquer evento distrital, a
realização de apresentações e/ou concursos artísticos;
Integrar os associados, assim como os clubes, em certames artísticos, de
qualquer natureza, estabelecendo um programa anual de atividades artísticas
e estimulando a participação dos clubes nesses certames.

Coordenador de Campanhas:
▪

Estimular os clubes do Distrito a desenvolverem as campanhas previamente
designadas para aquele Ano Leoístico;
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▪
▪

Divulgar aos clubes do Distrito, dados referentes ao desenvolvimento das
campanhas distritais;
Elaborar, ao final do Ano Leoístico, compêndio das campanhas mais bem
sucedidas.
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Coordenador de Comunicações:
▪
▪

▪
▪

Promover a participação dos Clubes do Distrito, em concursos distritais,
nacionais e internacionais, divulgando os respectivos regulamentos;
Encaminhar ao setor competente de Lions Clube Internacional, notícias e fatos
das festividades de entrega de certificados de organização, fundação de
Clubes e outros fatos marcantes e de interesse Leoístico;
Promover o desenvolvimento das relações nacionais, internacionais e as
irmanações de Clubes;
Atualizar os canais de divulgação oficiais do Distrito LEO L D-4, apresentando
o trabalho dos Clubes e do Gabinete Distrital.

Coordenador de Estatutos Regulamentos:
Deverá ser bacharel ou acadêmico do curso de Direito no ato da respectiva posse.
Não sendo possível o cumprimento destes requisitos, o associado deverá ter pelo
menos 02 (dois) anos de associado, ou ter assumido cargo em Gabinete Distrital
ou em diretoria de clube.
▪ Coordenar as questões referentes à elaboração, interpretação e discussão
estatutária, regimentais e legais;
▪ Zelar pelo cumprimento integral do Regulamento do Distrito e manter o Distrito
atualizado quanto às regras e outras disposições que forem sendo expedidas
pelos órgãos superiores a este Distrito, bem como informar aos Clubes, sobre
adoção de regr as especiais por parte do Distrito.

Coordenador de Extensão e Preparação de Lideranças:
▪
▪

Elaborar programa de extensão do leoísmo, buscando fundar clubes,
orientando-os;
Criar uma comissão, caso necessário, para auxiliar o seu trabalho, tendo
assessores nas Regiões do Distrito LEO L D-4.

Coordenador de Informática:
▪

Zelar pelo bom funcionamento da homepage do Distrito LEO L D-4, bem como
promover sua divulgação e estimular seu uso e supervisionar a atualização de
dados dos clubes.
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Coordenador de Instrução Leoística:
▪
▪
▪

Proporcionar aos Clubes do Distrito, meios para instrução Leoística;
Divulgar aos Clubes do Distrito, dados referentes ao desenvolvimento do
Leoísmo;
Promover anualmente o concurso distrital de instruções Leoísticas, sendo de
sua obrigação a divulgação prévia do regulamento que regerá este concurso.

Coordenador de Intercâmbio e Acampamento Juvenil:
▪

Assessorar e acompanhar o programa de Intercâmbio e Acampamento Juvenil
de Lions Internacional, juntamente com a Assessoria de Intercâmbio e
Acampamento Juvenil do Distrito L D-4.

Presidentes de Região (A, B, C e D):
▪
▪
▪

Supervisionar e fiscalizar todos os Clubes de sua Região, a fim de que
cumpram as normas estatutárias e regimentais vigentes;
Promover, a expansão do Leoísmo em sua Região;
Convocar, pelo menos uma vez no Ano Leoístico, uma reunião dos Clubes de
sua Região, para, conjuntamente, debaterem problemas e deliberar soluções
que possam interessar ao aperfeiçoamento da prática do Leoísmo ou facilitar
a sua expansão, devendo presidir estas respectivas reuniões.

Eventos Oficiais do Distrito LEO LD-4
I RCD e Posse do Gabinete Distrital: evento que ocorre geralmente nos meses de
julho e agosto, que encerra um AL, certificando e premiando clubes pelos serviços
prestados, incluindo o Concurso de Eficiência, empossa um novo Gabinete Distrital e
seus coordenadores, e apresenta suas metas e propostas.

Leopiadas: único evento não obrigatório do planejamento de cada gestão em virtude
de não possuir RCD. Ocorre em meados de setembro e envolve basicamente jogos
entre clubes, sendo o evento mais populoso dos ALs. Este evento era o terceiro do
planejamento, mas a ordem foi mudada em virtude de os meses finais do ano
acometiam de calor excessivo, prejudicando a saúde dos CC.LEO. Assim, a cerda de
duas gestões, ele ocorre em meados se setembro.
II RCD e SEDEL (Seminário de Desenvolvimento de Lideranças): é realizado no
final de ano (novembro ou dezembro), compreendendo além do RDC as oficinas dos
dirigentes, momento importantíssimo para a construção e capacitação de novos
líderes, além de atividades e palestras voltadas para o desenvolvimento pessoal dos
associados.
III RCD e AcampaLEO: é um misto de diversão com trabalho, recebendo os
Companheiros LEO no mês de março para o retorno dos trabalhos, oficinas e
interação entre os clubes. É um evento leve, que traz o panorama do distrito no RCD
no sábado de manhã, oficinas de dirigentes geralmente no turno da tarde e atividades
livres onde o movimento pode matar a saudade de tantos meses sem evento,
mantendo assim a integração entre clubes e a diversão que o LEO também deve ter.
IV RCD e Conferência do Distrito LEO L D-4: evento que ocorre no primeiro final
de semana do mês de maio, único com data previamente definida. O preferido de
muitos por conter os Concursos Artísticos, votações para escolha de sedes de
eventos, presidente e vice-presidente do distrito no AL seguinte, é conhecido como
um evento corrido, mais burocrático, mas desafiados artisticamente para muitos. É de
se ressaltar que a competitividade não impede a emoção e o aplauso entre os clubes,
que admiram e reconhecem o esforço de cada um que sobe ao palco.
Encontros de região: cada região deve, perante o estatuto, realizar ao menos um
encontro, de responsabilidade de seu respectivo Presidente de Região. Não possui
períodos nem temáticas definidas para execução, sendo assim flexíveis para a
realidade de cada uma das regiões. São conhecidos por serem mais leves e de curta
duração, geralmente começando pela manhã e encerrando a tardinha.

Clubes do Distrito LEO LD-4
Fazem parte do Distrito LEO LD-4, os seguintes clubes:
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29

30

31
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No dia 18 de julho de 2020, tomou posse como Presidente Distrital para o AL 2020/2021, o
C.LEO Ricardo Felipe Sicheleiro, do LEO Clube Iraí, sob o lema “Líderes Conectados”.

CURIOSIDADES DO DISTRITO LEO LD-4

No AL 2017/2018 o Distrito organizou um concurso para a criação da logomarca fixa
em comemoração dos 20 anos de sua fundação. A Companheira LEO Ana Finger,
associada ao LEO Clube Tucumã Três Passos, venceu, e dessa logomarca foram
desenvolvidos materiais, como: camisetas, pins, moletons, criando uma identidade
para todos.
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Figura 6 –Logo fixa do Distrito LEO L D-4

No início do AL 2019/2020 os presidentes de região, em proposta conjunta, determinaram
cores para cada uma delas, que geraram logos, feitas pela Companheira LEO Schaiene
Mello, pertencente ao LEO Clube Três de Maio.

Figura 7 - Logo fixa das regiões do Distrito LEO L D-4

A C.LEO Schaiene também criou, a pedido do DG Breno Freligolo, Governador do Distrito L
D-4 , uma logo alusiva ao Amor pelos 2Ls, em virtude de ser um slogan do Companheiro
Leão que promove a união das jaulas LEO e Lions em sua caminhada leonística,
principalmente por ter sido um Companheiro LEO no início de sua jornada.

*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito LEO LD-4

DISTRITO LEO LD-5
História do Distrito LEO LD-5
A história do Distrito LEO LD-5 remonta ao antigo Distrito L-10, fundado no começo
da década de 1990, numa festiva na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho. À época,
fora empossada como primeira Presidente deste Distrito LEO, a C.LEO Sandra
Andrade, associada ao LEO Clube de Rio Negrinho. Ela tomou posse pelas mãos do
C.LEO Moacir Nelson Zunino Júnior, filho do então Governador do Distrito Lions L-10
e associado ao LEO Clube São João Batista e na presença dos Companheiros LEO
dos LEOs Clubes de Rio Negrinho (fundado em 1984), São João Batista e Joinville,
por exemplo, mas estes dois últimos, hoje inativos. No início do AL 2003/2004, após
reformulação e reestruturação geográfica pelo Lions Internacional, surgiu o atual
Distrito LEO LD-5. De acordo com os registros de Lions Internacional, consta que o
Distrito LEO LD-5 foi fundado em 01/07/2003.

Área Geográfica do Distrito LEO LD-5
Compreende a região que parte de Canoinhas-SC, passando por todo o Planalto
Norte Catarinense, Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte Catarinense, tendo como divisa,
na cidade de Tijucas-SC. É fronteiriço aos Distritos LEO LD-1 (ao norte), LD-8 (a
oeste) e LD-9 (ao sul). Atualmente, conta com 185 associados ativos.

Clubes do Distrito LEO LD-5:
CLUBE
LEO Clube Rio Negrinho
LEO Clube Balneário Comboriú
LEO Clube São Bento do Sul Jugendverein
LEO Clube Três Barras
LEO Clube Blumenau
LEO Clube Timbó
LEO Clube Campo Alegre
LEO Clube Mafra Nova Divisão
LEO Clube Itajaí
Núcleo LEO Selma T. Graboski

FUNDAÇÃO
24/04/1984
28/02/1994
27/04/2007
29/11/2016
10/07/2018
14/06/2019
26/06/2019
20/08/2019
06/03/2020
13/03/2020
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Lemas de ALs e Logomarca do Distrito LEO LD-5
AL 2015/2016: “Fortalecendo laços de companheirismo”
AL 2016/2017: “Somos todos nós”
AL 2017/2018: “Transformando a juventude à serviço da paz”
AL 2018/2019: “Liderar para multiplicar”
AL 2019/2020: “Caminhos que guiam à liderança”
AL 2020/2021: “Garra”

Curiosidades do Distrito LEO LD-5:
O primeiro Presidente do Distrito Múltiplo LEO LD, o C.LEO Jailson de Oliveira
Felipe, foi associado ao LEO Clube de Balneário Camboriú

*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito LEO LD-5
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DISTRITO LEO LD-6
História do Distrito LEO LD-6:
O Distrito LEO LD-6 foi fundado oficialmente, perante Lions Internacional no dia 10
de outubro de 1982. Atualmente conta com 80 associados ativos.

Clubes do Distrito LEO LD-6
Clube
LEO Clube Rolândia Liberdade e Justiça
LEO Clube Campo Mourão Sênior
LEO Clube Campo Mourão Alfa
LEO Clube de Cianorte
LEO Clube Santa Fé

Data de Fundação
11/10/2016
20/06/2015
26/11/1991
Não informado
Não informado

Galeria de Presidentes do Distrito LEO LD-6

AL 2015/2016: C.LEO Lucas Dlugosz
Lema: “Firmando os primeiros passos”
AL 2016/2017: C.LEO Lucas Dlugosz
Lema: “Instruir para crescer”
AL 2017/2018: C.LEO Diego Ribeiro
Lema: “Up! Rompendo Limites”
AL 2018/2019: C.LEO João Vitor Pesentti
Lema: “Deixe o LEO entrar no seu coração”
AL 2019/2020: C.LEO Charlene Ingles
Lema: “Unir para crescer”
AL 2020/2021: C.LEO Matheus Belmiro
Lema: “Integrar para transformar”
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Eventos Oficiais do Distrito LEO LD-6
Encontro Paranaense, SEDEL, GincaLEO, Conferência e AcampaLEO
37

Estrutura Organizacional e Funções de cada Cargo
Presidente:
Age como o Líder que guia os associados para realizar projetos e encaminhamentos
com o propósito Leoístico.
Secretário:
É responsável por elaborar o relatório distrital de atividades e movimentação de
associados e encaminhá-lo para o Distrito Múltiplo.
Tesoureiro: É responsável pelo auxílio aos tesoureiros de clubes nas finanças e na
elaboração dos relatórios financeiros do Distrito LEO LD-6, bem como enviá-los
para o Distrito Múltiplo.
Assessora de Marketing:
Tem o papel de manter os meios de comunicação atualizados com os projetos dos
clubes e eventos.

Assessora de Protocolos/ Estatutos e Regulamentos:
Responsável por organizar os protocolos de eventos e festivas em que o distrito
está presente, além de reestruturar e sugerir alterações no Estatuto Distrital, quando
for necessário para o distrito.
Assessora de Projetos/Campanhas: Trabalha projetos conforme a necessidade
periódica ou metas distritais para que os clubes do distrito realizem.

*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito LEO LD-6

DISTRITO LEO LD-7
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História do Distrito LEO L D-7
O ano era 1990, mais precisamente no dia 6 de maio. Era fundado, em
Carazinho, o Distrito LEO L-22, com a presença do então Governador do Distrito L22 de Lions Clubes, Companheiro Leão Dyógenes Martins Pinto e do Assessor
Nacional de LEO Clubes, Companheiro Leão Edgar Heurich, o nosso eterno Meninão.
Como todo começo, os primeiros momentos não foram fáceis. Foi necessário
enfrentar desafios, mas com dedicação e persistência os obstáculos foram vencidos.
O primeiro passo na construção de um sólido e aguerrido Distrito que uniu os Clubes
de LEO do Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul para o caminho da liderança e do
trabalho voluntário foram iniciados.
Para contarmos a nossa história, é preciso relembrar os pioneiros desse
Distrito, os Clubes fundadores do Distrito LEO L-22:
LEO Clube Carazinho Glória
LEO Clube Constantina
LEO Clube Garibaldi
LEO Clube Não-Me-Toque
LEO Clube Passo Fundo Independência
LEO Clube Passo Fundo Norte
LEO Clube São José do Ouro
LEO Clube Tapejara
LEO Clube Vacaria
LEO Clube Veranópolis
Com a união desses dez Clubes o Distrito LEO L-22 estava oficialmente
fundado. Em 1998 foi aprovada na 45ª Convenção Nacional de Lions Clube, a divisão
do Distrito Múltiplo L em 4 novos Distritos Múltiplos, de acordo com as regiões
geográficas do Brasil. A partir do AL 1999/2000, com o redistritamento, o Distrito LEO
L-22 passou a denominar-se Distrito LEO L D-7. A fundação oficial do Distrito LEO
LD-7 esta datada em 06 de maio de 1990.
A cada nova ação ou campanha, os companheiros deixam clara a missão do
LEO Clube e do Distrito LEO L D-7, que é a de: “Oportunizar, aos jovens,
desenvolvimento pessoal, por meio do trabalho voluntário, visando formar cidadãos
proativos e solidários”. Uma filosofia trabalhada para que seja reconhecida pela
sociedade, para que nos vejam como uma organização formadora de jovens cidadãos

proativos. Nós apostamos no LEO, apostamos na força da liderança e principalmente,
apostamos nos jovens. Acreditamos que eles são capazes de fazer a diferença por
onde passam e é por isso que o Distrito LEO L D-7 é um dos mais fortalecidos,
consolidados e premiados Distritos LEO do Brasil.
Hoje, o Distrito LEO L D-7 conta com mais de 927 Companheiros LEO, que a
cada dia mostram a força da sigla que representam, provando que com a
Oportunidade em ingressar no Movimento Leoístico constroem amizades e sentem
as recompensas do serviço comunitário.

Clube do Distrito LEO LD-7
CLUBE
LEO Clube Água Santa
LEO Clube Antônio Prado
LEO Clube Arvorezinha
LEO Clube Barra Funda
LEO Clube Barracão
LEO Clube Bento Gonçalves
LEO Clube Carazinho Centro
LEO Clube Casca
LEO Clube Caxias do Sul São Pelegrino
LEO Clube Constantina
LEO Clube David Canabarro
LEO Clube Engenho Velho
LEO Clube Erechim Imigrantes
LEO Clube Flores da Cunha
LEO Clube Garibaldi
LEO Clube Guaporé
LEO Clube Ibiaçá
LEO Clube Ibiraiaras
LEO Clube Ilópolis
LEO Clube Jaquirana
LEO Clube Lagoa Vermelha
LEO Clube Marau
LEO Clube Nonoai
LEO Clube Paim Filho
LEO Clube Passo Fundo
LEO Clube Ronda Alta
LEO Clube Rondinha
LEO Clube Sananduva
LEO Clube São João da Urtiga
LEO Clube São José do Ouro
LEO Clube São Marcos
LEO Clube Sarandi

FUNDAÇÃO
18/01/2014
05/06/2017
30/11/1996
17/05/2003
07/12/1997
05/12/2014
02/06/2012
23/04/2003
22/06/1991
01/05/1985
20/11/2019
15/07/2019
20/08/1991
22/06/1999
01/05/1990
13/06/1992
02/05/1998
12/11/1995
10/06/2017
04/06/2011
11/10/1991
30/04/2005
06/06/1996
07/12/1991
15/06/2009
30/05/2009
01/07/2006
27/07/1990
30/06/2007
15/10/1989
17/05/2003
28/06/1996
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LEO Clube Serafina Correa
LEO Clube Soledade
LEO Clube Tapejara
LEO Clube Três Palmeiras
LEO Clube Vacaria

02/06/1999
10/12/1992
24/04/1990
11/06/2017
25/10/1988
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Divisão geográfica (Regiões)

O Distrito LEO L D-7 é dividido em quatro regiões (A, B, C e D), conforme o
mapa:

Galeria de Presidentes do Distrito LEO LD-7

AL 2020/2021: C.LEO Jean Vigolo
Clube: LEO Clube Ibiraiaras
Lema: “Liderando, servindo e conquistando”
Governador: CL Julio Signor
AL 2019/2020: C.LEO Giovani Meira de Andrade
Clube: LEO Clube Carazinho Centro
Lema: “Seja a diferença”
Governador: CL Irineu Mota Cábral
AL 2018/2019: C.LEO Camila Santos dos Santos
Clube: LEO Clube Passo Fundo
Lema: “Liderança em Harmonia”
Governador: CL Ilceu Adir Ferraz
AL 2017/2018: C.LEO Jean Rasia
Clube: LEO Clube Garibaldi
Lema: “Formando os líderes do amanhã”
Governador: CL Renato Carlos de Souza
AL 2016/2017: C.LEO Arthur Toni Mainardi
Clube: LEO Clube Guaporé
Lema: “Liderar por amor”
Governadora: CaL Maria de Lourdes Gobbi
AL 2015/2016: C.LEO Vitor Emanuel Poletto Coser
Clube: LEO Clube Tapejara
Lema: “O caminho da liderança”
Governadora: CaL Maria Leonora Ribeiro Martins
AL 2014/2015: C.LEO Everton Rodrigo Stormovski
Clube: LEO Clube São João da Urtiga
Lema: “Liderar pelo exemplo”
Governador: CL Paulo Maffessioni
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AL 2013/2014: C.LEO Daniella Maria Feliciano dos Santos
Clube: LEO Clube Nonoai
Lema: “A liderança em movimento”
Governador: CL Luiz Roberto Gobbi
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AL 2012/2013: C.LEO Bruno Debiasi Salvi
Clube: LEO Clube Garibaldi
Lema: “Todos pela liderança”
Governador: CL Rudimar Valente
AL 2011/2012: C.LEO Alisson Renato Michelon
Clube: LEO Clube Tapejara
Lema: “Servir com amor, liderar com comprometimento”
Governador: CL Élvio Casassola
AL 2010/2011: C.LEO Rodrival Pradela
Clube: LEO Clube Flores da Cunha
Lema: “Crescer com união e comprometimento”
Governador: CL Sidônio Rosa
AL 2009/2010: C.LEO Emanuel Luis Danieli
Clube: LEO Clube Sananduva
Lema: “Unidos no servir por um mundo melhor”
Governador: CL Joaquim Santos
AL 2008/2009: C.LEO Luis Guilherme Simm
Clube: LEO Clube Ipê
Lema: “Despertando o amor pelo servir”
Governador: CL Sidônio Rosa Cassol
AL 2007/2008: C.LEO Diego Piazza
Clube: LEO Clube Antônio Prado
Lema: “Formando líderes através do servir”
Governador: CL Romoaldo Skzypek
AL 2006/2007: C.LEO Vinicius Matos Nunes
Clube: LEO Clube Garibaldi
Lema: “Servir com garra e dedicação”
Governador: CL Anibal Matini

AL 2005/2006: C.LEO Rafael Forest Camozzato
Clube: LEO Clube Ipê
Lema: “A união no servir ultrapassando fronteiras”
Governador: CL Eitor Zílio
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AL 2004/2005: C.LEO Verônica Cerutti
Clube: LEO Clube Tapera
Governador: CL Claudino Muraro
AL 2003/2004: C.LEO Luciane Spiller
Clube: LEO Clube Guaporé
Lema: “O prêmio por servir é tê-lo praticado”
Governadora: CaL Maria Muxfeldt
AL 2002/2003: C.LEO Rodrigo de Nadal Milani
Clube: LEO Clube Garibaldi
Lema: “Redescobrindo caminhos através do servir”
Governador: CL Claudino Soligo
AL 2001/2002: C.LEO Dalton Ferrari Pereira
Clube: LEO Clube Lagoa Vermelha
Lema: “Amando o servir”
Governador: CL José Veronil Teixeira Alves
AL 2000/2001: C.LEO Paulo Sartori
Clube: LEO Clube Antônio Prado
Lema: “Mudando destinos através do servir”
Governador: CL João Pagot
AL 1999/2000: C.LEO Artur Alexandre Souto
Clube: LEO Clube Tapejara
Governador: CL José Abraão Prates
AL 1998/1999: C.LEO Luciana Beledeli
Clube: LEO Clube Getúlio Vargas
Lema: “Motivar para fortalecer”
Governador: CL Leomar Luiz Stella

AL 1997/1998: C.LEO Onei da Silva Marques
Clube: LEO Clube Lagoa Vermelha
Lema: “Servir com qualidade e companheirismo”
Governador: CL Antônio Antunes de Lima
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AL 1996/1997: C.LEO Luiz Alfredo Tartari
Clube: LEO Clube Sananduva
Lema: “Pensar globalmente e agir localmente”
Governador: CL Dyógenes Martins Pinto
AL 1995/1996: C.LEO Denise do Carmo Gengnagel
Clube: LEO Clube Carazinho Glória
Lema: “Viva a arte do Leoísmo servindo”
Governador: CL Moiyes Alves
AL 1994/1995: C.LEO Everton Augusto Rosa
Clube: LEO Clube Passo Fundo Norte
Lema: “Leoismo com simplicidade”
Governador: CL Adelvino Parizzi
AL 1993/1994: C.LEO Marcio Barazzetti
Clube: LEO Clube Lagoa Vermelha
Governador: CL Celso Basso
AL 1992/1993: C.LEO Luis Carlos Chaves
Clube: LEO Clube Erechim Imigrantes
Lema: “Companheirismo e serviço consciente”
Governador: CL Carlos Miguel Picoli
AL 1991/1992: C.LEO Leandro Gonçalves
Clube: LEO Clube Passo Fundo Norte
Governador: CL Jorge Lisboa Goelzer
AL 1990/1991: C.LEO Luis Tadeu Piva
Clube: LEO Clube Carazinho Glória
Lema: “Leoismo: Oportunidade para servir”
Governador: CL Décio Adelki Caron

Eventos Oficiais do Distrito LEO LD-7
Posse Distrital, Leopíada, AcampaLEO, Conferência Distrital, Sedel da Região A,
Sedel da Região B, Sedel da Região C, Sedel da Região D, Treino Líder, Plante
(Programa de Liderança Avançado no Trabalho em Equipe)

Missão do Distrito LEO L D-7
Oportunizar aos jovens desenvolvimento pessoal, por meio do trabalho voluntário,
visando formar cidadãos proativos e solidários.

Visão do Distrito LEO L D-7:
Ser reconhecida, pela sociedade, como organização formadora de jovens cidadãos
proativos.

Crenças do Distrito LEO L D-7:
A Associação Distrito LEO L D-7 acredita que:
▪ Todo jovem pode se tornar um bom cidadão;
▪ O trabalho voluntário traz retorno para a comunidade e para os jovens que o
praticam;
▪ O Companheirismo cria o ambiente para o desenvolvimento das pessoas;
▪ Um verdadeiro líder é proativo, solidário e humano;
▪ Quem faz a diferença no LEO são os associados;
▪ O suporte e a proximidade do Lions são importantes para o cumprimento de
nossa missão.

Funções de cada Cargo do Gabinete do Distrito LEO LD-7
Presidente Distrital
▪
▪
▪
▪

Representar administrativamente e juridicamente o Distrito LEO L D-7;
Convocar, promover e presidir, pelo menos, quatro reuniões do Gabinete e
do Conselho Distrital;
Nomear os diretores do Gabinete Distrital não eletivos;
Zelar pelo bom desempenho dos trabalhos do Gabinete e do Conselho;

45

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Supervisionar e fiscalizar todos os LEO Clubes do Distrito, a fim de que
cumpram as normas e os regulamentos vigentes
Promover a integração entre todos os Clubes;
Assegurar que todos os clubes serão visitados por ele ou pelo vicepresidente de cada região
Gestão de pessoas e administrativa do Distrito;
Planejamento e execução de diretrizes;
Suporte aos demais diretores

Vice-Presidente Distrital
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Representar o Presidente, quando designado;
Promover a expansão do Leoísmo no Distrito;
Promover os propósitos e objetivos de Lions Internacional e do Distrito LD7
O Vice-Presidente Geral é o substituto legal e imediato do Presidente;
Promover a capacitação dos vice-presidentes de clubes, que assumirão no
ano seguinte;
Auxiliar demais dirigentes;
Acompanhar o presidente em eventos e atividades, a fim de ganhar
conhecimento e experiência;
Planejar ações para o AL seguinte;

Secretários Distritais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organizar a secretaria do Distrito LEO L D-7, mantendo-a em boa ordem
Manter fiel o registro de atas de todas as reuniões do Conselho Distrital, bem
assim de todos os documentos pertinentes;
Acompanhar o Presidente em visitas e eventos, podendo verificar a situação
sócio administrativa dos clubes;
Comparecer a todas RCDs;
Enviar os relatórios do Distrito LEO L D-7 ao Distrito Múltiplo LEO L D,
mantendo um registro dos documentos;
Apresentar perante o Conselho Distrital, em reunião, o relatório das
atividades da situação do Distrito LEO L D-7 em relação à sua pasta;
Encaminhar ao Conselho Distrital as atas e demais documentos pertinentes a
sua pasta, a serem aprovados;
Elaborar manual aos Clubes;
Dar suporte, correção e feedbacks aos clubes, referente aos relatórios;
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Tesoureiros Distritais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Possuir maioridade civil;
Organizar a tesouraria do Distrito LEO L D-7, mantendo-a em boa ordem;
Manter fiel o registro de todas as movimentações financeiras do Distrito ;
Preparar a previsão orçamentária, que deverá ser aprovada pelo Conselho
Distrital
Apresentar a Comissão de Finanças o balancete, o livro caixa, o extrato
bancário e as demais comprovações;
Calcular, cobrar e receber as taxas distritais
Efetuar pagamentos, transferências das despesas
Participar de eventos, visitas e atividades, podendo verificar a situação
econômico-financeira dos Clubes;
Comparecer a todas RCDs
Apresentar perante o Conselho Distrital, em reunião, relatório de suas
atividades e da situação do Distrito LEO L D-7 em relação à sua pasta.
Enviar relatórios contendo a movimentação financeira do Distrito LEO L D-7
ao Distrito Múltiplo LEO L D, documentando as movimentações financeiras
referentes aos LEO Clubes e a mesma, mantendo um registro dos
documentos pertinentes
Enviar documentação ao contador, a fim de prestação de contas para o fisco
Elaborar Manual aos Clubes
Dar suporte, correção e feedbacks aos clubes, referente aos relatórios;

Vice-Presidentes de Região
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Representar o presidente, quando designado;
Supervisionar, fiscalizar e assessorar administrativamente todos os Clubes
de sua Região a fim de que respeitem as normas estatutárias e regimentos
vigentes
Promover a expansão do Leoísmo, auxiliando na fundação de Clubes;
Apresentar relatórios de suas atividades;
Visitar, pelo menos, uma vez no AL, todos os Clubes da Região;
Comparecer a todas RCDs;
Organizar o SEDEL e encontro da Região;
Trabalhar conjuntamente com os membros do Gabinete Distrital na
identificação e qualificação para que os Clubes estejam aptos a sediar
eventos do Distrito LEO L D-7 e/ou Distrito Múltiplo LEO L D;
Estar próximo dos presidentes, auxiliando-os;
É o elo entre executiva e clubes;
Promover a união da Região
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Diretor de Estatutos e Regulamentos
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assessorar a Presidência do Distrito LEO L D-7 nas questões pertinentes à
elaboração, interpretação e discussão estatutárias, regimentais e legais;
Zelar pelo cumprimento integral do Estatuto e Regulamento Interno do
Distrito LEO L D-7 em seus vários níveis, e por todas as normas da
Associação Internacional de Lions Clubes e do Distrito Múltiplo LEO L D;
Manter o Distrito LEO L D-7 sempre atualizado quanto às regras, normas e
outras disposições que forem sendo expedidas pelos órgãos superiores a
esta associação;
Orientar todos os Clubes da associação em questões pertinentes a sua
pasta;
Comparecer às RCDs;
Apresentar relatórios de suas atividades;
Manter atualizado o Regulamento Modelo de Clubes;
Presidir a Comissão de Moções na Conferência Distrital e apresentar as
alterações propostas ao Regulamento do Distrito LEO L D-7
Enviar para os clubes do Distrito LEO LD-7, as moções que serão colocadas
em discussão na assembleia geral
Elaboração dos Regulamentos para eventos;

Diretor de Esportes
▪
▪
▪
▪
▪

Integrar os associados, através da atividade esportiva; (promover)
Coordenar, juntamente com o LEO Clube anfitrião, a realização da Leopíada;
Comparecer às RCDs
Apresentar relatório de suas atividades;
Colaborar com o Vice-presidente na realização de atividades esportivas na
região;

Diretor de Arte e Cultura
▪
▪

Estimular a realização de exposições, concursos ou mostras de arte, nos
Clubes ou em nível Distrital;
Coordenar e implementar a divulgação e execução de um programa de
aprimoramento da Cultura Leoística, bem como distribuir material necessário
para a sua implantação nos clubes;
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▪

▪

▪
▪
▪

▪

Instruir os Clubes do Distrito LEO L D-7 de como procederem ao
recepcionarem autoridades Leonísticas e Leoísticas em suas visitas
periódicas de instrução e inspeção;
Elaborar, juntamente como o Coordenador Geral da Conferência do Distrito
LEO L D-7 e o Gabinete Distrital, os concursos a serem realizados no âmbito
do evento;
Comparecer às RCDs;
Apresentar Relatório de suas atividades;
Promover a participação dos Clubes do Distrito LEO L D-7, em concursos
Distritais, Nacionais e Internacionais, divulgando os respectivos
regulamentos;
Organizar concursos internos de instrução, invocação e demais áreas
pertinentes;

Diretor de Preparação de Lideranças
▪
▪
▪
▪

Promover Seminários Leoísticos, juntamente com os Vice-Presidentes de
Região;
Incentivar os Clubes no desenvolvimento de atividades internas, buscando a
preparação de lideranças;
Comparecer às RCDs;
Apresentar relatórios de suas atividades.

Diretor Especial de Finanças
▪
▪

▪

Participar da Comissão de Finanças, designada pelo Presidente do Distrito
LEO L D-7, nas reuniões do Conselho Distrital;
Preparar juntamente com a Comissão de Finanças e o Tesoureiro Distrital, a
proposta orçamentária anual do Distrito LEO L D-7, que deverá ser
submetida à aprovação do Conselho Distrital, na 1ª Reunião do Conselho
Distrital;
Participar das RCDs;

Diretor de Campanhas
▪
▪

Participar da Comissão de Finanças, designada pelo Presidente do Distrito
LEO L D-7, nas reuniões do Conselho Distrital;
Preparar juntamente com a Comissão de Finanças e o Tesoureiro Distrital, a
proposta orçamentária anual do Distrito LEO L D-7, que deverá ser
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▪

submetida à aprovação do Conselho Distrital, na 1ª Reunião do Conselho
Distrital;
Participar das RCDs;

Agora, segue os cargos não estatutários:
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Diretor de Mídias Sociais
▪
▪
▪
▪
▪

Responsável pelas Redes Sociais do Distrito e Site;
Responsável pela boa divulgação das atividades do Distrito;
Fomenta a expansão do movimento;
Comparecer às RCDs;
Apresentar relatórios das suas atividades;

Diretor do Prêmio Clube Referência
▪
▪
▪
▪
▪

Responsável pela elaboração dos critérios a serem avaliados;
Elabora manual do Prêmio Clube Referência;
Compila dados e divulga indicadores;
Comparecer às RCDs;
Apresentar relatórios das suas atividades;

Diretor de Histórico e Estatístico
▪
▪
▪
▪

Responsável por pesquisas históricas do Distrito;
Responsável pela criação e coleta de dados estatísticos, acerca do perfil do
Distrito;
Comparecer às RCDs;
Apresentar relatórios das suas atividades;

Diretor de Expansão
▪
▪
▪
-

Responsável por identificar, planejar e conduzir fundação de Clube;
Contata o Lions para fomentar o movimento Leoístico;
Comparecer às RCDs;
Apresentar relatórios das suas atividades;

Logomarca do Distrito LEO LD-7
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*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito LEO LD-7

DISTRITO LEO LD-8
História do Distrito LEO LD-8
O Distrito LEO LD-8 foi fundado em 16 de junho de 1984, tendo como primeiro
Presidente o C.LEO Olímpio Barbosa, do LEO Clube Xanxerê. Na fundação a
denominação do Distrito era L-23, e com o redistritamento passou a ser denominado
Distrito LEO LD-8. A letra “L” foi mantida, pois representa o Brasil; a letra “D”
corresponde à região sul do Brasil; o número “8” atribuiu-se por ser o 8º Distrito em
ordem crescente dos Distritos que formaram o Distrito Múltiplo LEO LD.
Localizado no Oeste e Meio – Oeste do Estado de Santa Catarina, o Distrito possui
35 anos de história e é dividido em 03 regiões (A, B e D). Conta com 33 Clubes ativos
e 4 inativos, sendo o maior da área três em número de Clubes. Ainda, o Distrito LEO
LD-8 possui o maior Clube da América Latina. Atualmente, conta com 655 associados
ativos.

Missão do Distrito LEO LD-8
“Oferecer aos jovens a oportunidade do desenvolvimento pessoal, por meio do
trabalho voluntário, visando formar cidadãos proativos, solidários e motivados”.

Visão do Distrito LEO LD-8
“Ser reconhecido pela sociedade, como organização formadora de jovens líderes”.
O Distrito LEO LD-8, tendo como base sua Missão e Visão, preza por valores, sendo
eles: todos os jovens podem desenvolver-se para ser melhor a cada dia; o trabalho
voluntário traz retorno para si, para o outro e para todos nós; o companheirismo dá a
oportunidade para o desenvolvimento das pessoas; um verdadeiro líder é proativo,
solidário e humano; quem faz a diferença no LEO Clube são os associados; a relação
com o Lions Clube é fundamental para o cumprimento de nossa missão; um Clube
com companheiros motivados fortalece o movimento LEO. Os objetivos são: estreitar
os laços de companheirismo e amizade entre companheiros; desenvolver líderes que
possam dar continuidade no trabalho; instigar os companheiros LEO a buscar o
conhecimento leoístico; oferecer oportunidades de liderança a todos os associados;
buscar o crescimento pessoal e leoístico dos associados; estreitar os laços entre LEO
e Lions; estipular metas para cada clube conforme sua realidade; sincronizar todos
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os clubes com todas as pastas do Gabinete Distrital; estimular a leitura de Estatutos
e Regulamentos, bem como a literatura de desenvolvimento pessoal através do
projeto Livro Viajante.

Clubes do Distrito LEO LD-8
Clube
LEO Clube Alpha Faxinal dos Guedes
LEO Clube Alpha Iraceminha
LEO Clube Alpha Modelo
LEO Clube Alpha Pinhalzinho
LEO Clube Alpha Videira Perdizes
LEO Clube Ômega Abelardo Luz
LEO Clube Ômega Caçador
LEO Clube Ômega Campos Novos
LEO Clube Ômega Capinzal/Ouro
LEO Clube Ômega Capo Erê
LEO Clube Ômega Chapecó Integração
LEO Clube Ômega Chapecó Universidade
LEO Clube Ômega Concórdia Centro
LEO Clube Ômega Concórdia Vila São Miguel - Renovação
LEO Clube Ômega Curitibanos
LEO Clube Ômega Cunha Porã
LEO Clube Ômega Faxinal dos Guedes
LEO Clube Ômega Fraiburgo
LEO Clube Ômega Guaraciaba
LEO Clube Ômega Iraceminha
LEO Clube Ômega Itá
LEO Clube Ômega Itapiranga
LEO Clube Ômega Maravilha
LEO Clube Ômega Modelo
LEO Clube Ômega Mondaí
LEO Clube Ômega Monte Carlo
LEO Clube Ômega Pinhalzinho
LEO Clube Ômega Porto União Villagrann
LEO Clube Ômega São Lourenço do Oeste
LEO Clube Ômega São José do Cedro
LEO Clube Ômega São Miguel do Oeste Universidade
LEO Clube Ômega Saudades
LEO Clube Ômega Seara Centenário
LEO Clube Ômega Tangará
LEO Clube Ômega Videira Cinquentenário
LEO Clube Ômega Xanxerê
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Data de
Fundação
08/07/2012
30/05/2009
21/06/2012
30/05/2011
12/12/2011
18/05/1987
20/09/1977
22/06/1982
12/06/2005
04/06/1979
04/12/1986
21/04/2005
26/04/2017
12/10/2010
Não consta
25/03/1995
29/04/1998
15/03/1988
05/09/2018
22/06/1996
06/06/2008
09/10/2018
29/03/1987
12/04/1982
12/06/1992
04/06/2005
18/01/1980
08/11/1989
13/04/1986
18/12/1987
26/09/2009
27/08/2012
27/03/2017
28/03/2015
01/03/1994
31/03/1974

Situação
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo
Ativo
Ativo
Inativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Galeria de Presidentes do Distrito LEO LD-8

AL 1984/1985: C.LEO Olímpio Barbosa
Clube: LEO Clube Xanxerê
Lema: “Jovem! Experiência hoje, para o amanhã”
AL 1985/1986: C.LEO Alciomar Antonio Marin
Clube: LEO Clube Campos Novos
Lema: “Construir um mundo novo pela força da juventude”
AL 1986/1987: C.LEO Mauro Luiz Ceccatto
Clube: LEO Clube Caçador
Lema: “Ser LEO é o exercício inspirado no ideal de servir”
AL 1987/1988: C.LEO José Valcir Stanga
Clube: LEO Clube Xaxim
Lema: “Todo mérito do companheirismo reside na sua prática”
AL 1988/1989: C.LEO Odilson Vicente de Lima
Clube: LEO Clube Campo Erê
Lema: “A magia do leoísmo reside na nossa dedicação”
AL 1989/1990: C.LEO Valdecir Luiz Bento da Silva
Clube: LEO Clube Aberlado Luz
Lema: “Os ideais do leoísmo resultam de vossa participação”
AL 1990/1991: C.LEO Gilberto Carlos Gasparotto
Clube: LEO Clube Xaxim
Lema: “Ser LEO é participar para construir”
AL 1991/1992: C.LEO Roque Filippi Tomé
Clube: LEO Clube Pinhalzinho
Lema: “Compilar ideias, programar o futuro”
AL 1992/1993: C.LEO João André Mafaron
Clube: LEO Clube Chapecó Universidade
Lema: “Unidos e irmanados pelo mesmo ideal”
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AL 1993/1994: C.LEO Ivair Toscan
Clube: LEO Clube Coronel Freitas
Lema: “Mil maneiras de servir”
AL 1994/1995: C.LEO João André Mafaron
Clube: LEO Clube Chapecó Universidade
Lema: “Unidos e irmanados pelo mesmo ideal”
AL 1995/1996: C.LEO Sandro Kasburg
Clube: LEO Clube Fraiburgo
Lema: “Leoísmo, compromisso e respeito com a vida”
AL 1996/1997: C.LEO Valmir Bortolotto
Clube: LEO Clube São Miguel do Oeste
Lema: “Vivemos para servir”
AL 1997/1998: C.LEO Cláudia Simone Fantin
Clube: LEO Clube Modelo
Lema: “Leoísmo um modelo de servir”
AL 1998/1999: C.LEO Michela Weis
Clube: LEO Clube Pinhalzinho
Lema: “Otimismo é a melhor forma de se pensar e viver a vida
AL 1999/2000: C.LEO Dirceu Rafaeli
Clube: LEO Clube Coronel Freitas
Lema: “Unir e servir para o bem da humanidade”
AL 2000/2001: C.LEO Mozart Picolli Hoffmann
Clube: LEO Clube Maravilha
Lema: “A arte de servir em busca do bem”
AL 2001/2002: C.LEO Alessandro Roberto Locatelli
Clube: LEO Clube Joaçaba
Lema: “Nenhum é tão bom, quanto todos nós juntos”
AL 2002/2003: C.LEO Bernardo Ibagy Pacheco
Clube: LEO Clube Chapecó
Lema: “Valorizar os recursos hídricos existentes, é garantir o futuro da
humanidade”
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AL 2003/2004: C.LEO Flávio Joel Zolet
Clube: LEO Clube Seara
Lema: “Nossa contribuição demonstramos através de ações”
AL 2004/2005: C.LEO Erildo Bodaneze Junior
Clube: LEO Clube Abelardo Luz
Lema: “Dividindo amor, multiplicando felicidade”
AL 2005/2006: C.LEO Bruno Scherer
Clube: LEO Clube Caçador
Lema: “Imagine o que você pode melhorar”
AL 2006/2007: C.LEO Marcos Cândido
Clube: LEO Clube Abelardo Luz
Lema: “Reciclagem!! Pratique essa ideia”
AL 2007/2008: C.LEO Renan Lazzaretti
Clube: LEO Clube Cunha Porã
Lema: “Tenho orgulho de ser LEO”
AL 2008/2009: C.LEO Emerson Rayzer da Cruz
Clube: LEO Clube Monte Carlo
Lema: “Identidade LEO. Buscando experiência no passado para um
futuro de novas oportunidades”
AL 2009/2010: C.LEO Márcio Schreiner
Clube: LEO Clube Porto União Villagrann
Lema: “Doe-se ao movimento”
AL 2010/2011: C.LEO Fabiane Cuchi Rafaeli
Clube: LEO Clube São Lourenço do Oeste
Lema: “Leoísmo: tornando o mundo melhor”
AL 2011/2012: C.LEO Jaqueline Beatriz Timm
Clube: LEO Clube Maravilha
Lema: “Motivando a ação e a participação com compromisso”
AL 2012/2013: C.LEO Patrícia Comparin
Clube: LEO Clube Iraceminha
Lema: “Viver o Leoísmo é exercitar a virtude do bom servir”
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AL 2013/2014: C.LEO Eder Moraes
Clube: LEO Clube Maravilha
Lema: “Um mundo de possibilidades”
AL 2014/2015: C.LEO Miguel Rodrigues
Clube: LEO Clube São Miguel do Oeste Universidade
Lema: “Num mundo de possibilidades, a luz da esperança”
AL 2015/2016: C.LEO Henrique Fabris
Clube: LEO Clube Ômega Abelardo Luz
Lema: “Quebrando paradigmas em prol da família servir”
AL 2016/2017: C.LEO Luana Uberti
Clube: LEO Clube Concórdia Vila São Miguel – Renovação
Lema: “Companheiros em transformação – coragem e leveza para
liderar”
AL 2017/2018: C.LEO Tiago Júnior Klein
Clube: LEO Clube São Miguel do Oeste Universidade
Lema: “Um novo caminho para a liderança”
AL 2018/2019: C.LEO Diego Zafari
Clube: LEO Clube Saudades
Lema: “Liderar para um novo amanhã”
AL 2019/2020: C.LEO Adelar Klein
Clube: LEO Clube Ômega Videira Cinquentenário
Lema: “Liderar com humildade, servir com compromisso”
AL 2019/2020: C.LEO Willian Vicente Wesendonck
Clube: LEO Clube São Miguel do Oeste
Lema: “Liderar em Conexão e Harmonia”
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Eventos Oficiais do Distrito LEO LD-8
De acordo com o artigo 43 do Estatuto do Distrito LEO LD-8, são eventos oficiais: 1)
Seminário de Desenvolvimento de Liderança – SEDEL; 2) Jogos Anuais de LEO
Clubes – JALC; 3) Jogos Anuais de LEO Alpha – JALPHA; 4) AcampaLEO; 5)
Encontros de Região; 6) Conferência Distrital; 7) Escola de Dirigientes; 8) Projeto
Despertar.

Funções de cada Cargo do Gabinete do Distrito LEO LD-8
Presidente Distrital
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desenvolver o Manual do Presidente de Clube;
Acompanhar o trabalho de todas as pastas deste Gabinete;
Acompanhar todos os Clubes deste Distrito;
Incentivar o engajamento no movimento e as relações entre os Clubes (Clubes
Ômega e Alpha – LEO e Lions);
Estar à disposição do Gabinete Distrital e dos Clubes do Distrito LEO LD-8 para
todos os trabalhos que forem realizados;
Visitar os Clubes sede de eventos;
Visitar os Clubes com dificuldade;
Promover o crescimento simultâneo dos Clubes e do Distrito;
Enfatizar a importância da identidade LEO, do compromisso e do
comprometimento;
Organizar, presidir e convocar os Clubes de seu Distrito paras as Reuniões do
Conselho Distrital, eventos distritais e outras atividades que possam ocorrer;
Ser o elo de ligação entre os clubes do Distrito LEO LD-8 e o Distrito Múltiplo
LEO LD;
Receber os relatórios dos clubes, bem como dar os feedbacks de forma
particular.

Vice-presidentes Distritais
▪
▪
▪
▪

Desenvolver o Manual dos Vice-Presidentes de Clube;
Acompanhar o Presidente em todas as suas atribuições;
Substituir o Presidente quando necessário;
Debater com o Presidente os projetos que possam ser continuados nos anos
seguintes;
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▪
▪

Manter canal aberto de comunicação com os Vice-Presidentes de Clubes para
esclarecimento de dúvidas;
Dar suporte, quando necessário, as demais pastas do Gabinete; receber os
relatórios dos clubes, bem como dar os feedbacks de forma particular.
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Secretárias Distritais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desenvolve o Manual da Secretaria e materiais de auxílio aos Clubes;
Fornecer modelo de RTMA (relatório trimestral de movimentação de
associados) aos clubes, com base no do Distrito Múltiplo LEO LD;
Ministrar treinamento sobre a pasta da Secretaria na Escola de Dirigentes;
Orientar sobre as informações básicas que um relatório deve conter;
Enviar e receber correspondências;
Cobrar e receber os RTMA’s e RTA’s dos Clubes;
Elaborar relatórios para o Gabinete de Distrito Múltiplo;
Manter atualizados os registros de associados e Clubes;
Manter atualizadas as atas e listas de presença;
Assinar, junto com o Presidente, ofícios e atas;
Manter canal aberto de comunicação com as Secretárias de Clube para
esclarecimento de dúvidas;
Receber os relatórios de secretaria e os avaliar, bem como dar os feedbacks
de forma particular;
Manter as informações do MY Lion atualizadas e dar suporte as secretarias de
clube para que façam o mesmo em seus clubes;
Produzir protocolos dos eventos distritais;
Auxiliar os clubes no desenvolvimento de protocolos em eventos.

Tesoureiro
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desenvolver o Manual da Tesouraria e materiais de auxílio aos Clubes;
Fornecer treinamento sobre a pasta da Tesouraria na Escola de Dirigentes;
Disponibilizar orientações básicas sobre os relatórios e as informações
necessárias;
Fornecer ferramentas de controle financeiro aos Clubes;
Cobrar e receber os relatórios trimestrais dos Clubes;
Elaborar e enviar os relatórios para o Distrito Múltiplo;
Comprovar trimestralmente as finanças do Distrito aos Clubes;
Manter atualizados os registros de despesas e receitas do Distrito, extrato
bancário etc.;

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Assinar, junto com o Presidente, recibos e pagamentos; acompanhar o
movimento financeiro dos Clubes;
Manter canal aberto de comunicação com os Tesoureiros para
esclarecimentos de dúvidas;
Responsável pela angariação de fundos: Parcela da Governadoria, repasse do
atual Gabinete, taxas Distritais, venda de souvenires, contribuição espontânea
nos eventos extras;
Receber os relatórios de tesouraria e os avaliar, bem como dar os feedbacks
aos Clubes de forma particular;
Produzir, junto ao Gabinete Executivo, a previsão orçamentária para o Ano
Leoístico;
Manter as taxas fiscais da receita em dia, junto a um contador, previamente
escolhido junto ao Presidente.

Tesoureiro adjunto e segundo tesoureiro
▪
▪
▪
▪

Acompanhar as atribuições do Tesoureiro;
Substituir o Tesoureiro sempre que necessário;
Vender souvenires em eventos de LEO e Lions;
Auxiliar o Tesoureiro no desenvolvido das atividades, quando solicitado.

Casal assessor distrital de LEO Clubes
▪
▪
▪
▪

Elo entre o Distrito LEO LD-8 e o Distrito LD-8 de Lions Clubes, fomentando o
desenvolvimento conjunto de atividades entre LEO e Lions;
Acompanhamento e assessoria aos Clubes, especialmente aos Casais
Conselheiros, para que desenvolvam o trabalho da melhor maneira possível;
Incentivo aos Casais Conselheiros de Clubes para que participem dos Eventos
Distritais, juntamente com seus LEO Clubes e em suas atividades propostas;
Intermediar conflitos de relacionamentos em LEO e LIONS.

Coordenador de região
▪
▪
▪

Manter contato com os Clubes, repassando-lhes informações e sugestões para
o melhor andamento das atividades;
Manter contato com todos os Assessores;
Organizar, presidir e convocar os Clubes de suas respectivas regiões para o
Encontro de Região, SEDEL e outras atividades que possam ocorrer;
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▪

▪
▪
▪

▪
▪

Visitar os Clubes no primeiro trimestre do ano leoístico, identificando as
potencialidades e fragilidades do Clube para que as próximas ações sejam
planejadas de acordo com as necessidades deles;
Se necessário, fazer a segunda visita aos clubes;
Apresentar os Clubes de sua Região e sua evolução nas Reuniões do
Conselho;
Ser o elo direto entre o Gabinete Executivo Distrital e os LEO Clubes que
compõem o Distrito, especialmente com relação à resolução de problemas
internos;
Confeccionar agenda/cronograma de visitas e repassar ao gabinete e aos
clubes;
Aplicação do Projeto LEO Puzzle em sua respectiva região.

Assessoria de campanhas
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Elaborar campanhas distritais, nos eixos de saúde, meio ambiente, liderança,
solidariedade, trânsito, reconhecimento, educação e empreendedorismo;
Repassar e acompanhar as campanhas Distritais, reforçando que as mesmas
não terão datas específicas para a elaboração;
Acompanhar e auxiliar os Clubes na produção de campanhas para o dia D, que
ocorrerá no dia 28 de agosto de 2019, em comemoração aos 50 anos do
Movimento LEO no Brasil;
Repassar e acompanhar as campanhas propostas pelo Distrito Múltiplo e Lions
Internacional;
Receber os relatórios de campanhas e os avaliar, bem como dar os feedbacks
aos Clubes de forma particular;
Fornecer manual da Assessoria de Campanhas aos Clubes e informações para
a elaboração de relatório.

Assessoria de preparação de lideranças
▪
▪
▪

▪

Responsável pela organização dos Eventos de Formação do Distrito, em
conjunto com a Executiva Distrital e outras pastas do Gabinete;
Aplicar treinamentos nos Clubes, conforme a necessidade;
Juntamente com o Assessor do Programa Estruturar, buscar e fornecer
materiais que auxiliem no desenvolvimento pessoal dos associados dos
Clubes;
Atuar na coordenação do SEDEL, no que diz respeito a formação dos
companheiros;
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▪

Preparar materiais para os clubes, fomentando o desenvolvimento de suas
lideranças.

Assessoria de divulgação
62

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Atuar juntamente com as Assessorias de marketing e Publicidade e
Informática;
Atender as solicitações de todas as Assessorias;
Organizar o informativo digital em duas edições (JALC e Conferência);
Disponibilizar modelos de Informativos aos Clubes;
Realizar toda divulgação relacionada ao Gabinete;
Alimentar as páginas oficiais de divulgação;
Manter canal aberto com os Clubes para auxiliar em suas divulgações e
incentivar para que as façam;
Editar os vídeos do Gabinete Distrital, juntamente com a Assessoria de
Marketing e Publicidade, para postagem no Canal do Youtube;
Divulgar todo o mês, ações dos clubes, sendo no mínimo uma, que será
enviada pelos próprios clubes, não sendo obrigatório o envio.

Assessoria de marketing e publicidade
▪
▪
▪
▪

▪

Responsável pela elaboração de artes das campanhas, atividades, eventos e
demais atividades que sejam necessárias;
As instruções de artes serão enviadas somente pelo Presidente e pela
Assessoria de Divulgação;
Atuar juntamente com as Assessorias de Informática e de Divulgação;
Toda ideia de divulgação deve ser discutida com Presidente e/ou Assessoria
de Divulgação que repassará os dados para o Assessor de Marketing,
obedecendo a um cronograma viável, exceto para urgências e imprevistos de
divulgação imediata;
Auxiliar os clubes no desenvolvimento de material, quando assim solicitado,
dando destaque para as artes que serão divulgadas nos eventos distritais.

Assessoria do programa Estruturar
▪
▪

Atuar diretamente com os clubes com maior dificuldade no Distrito;
Auxiliar na estruturação de diretorias de clube, bem como acompanhamento
da funcionalidade da mesma;

▪
▪
▪

▪
▪

Auxiliar em situações de dificuldade financeira, com a reestruturação do
controle de finanças e estratégias de angariação de fundos;
Ajuda e criação de pautas para desenvolvimento pessoal dos Associados dos
Clubes, juntamente com outras Assessorias Distritais;
Realização de palestras/treinamentos de incentivo e motivação aos
companheiros, procurando o desenvolvimento pessoal dos associados, em
diversas áreas do conhecimento;
Atuar na coordenação do SEDEL, no que diz respeito a formação dos
companheiros;
Produzir vídeos de treinamento motivacional para os clubes.

Assessoria de informática
▪
▪
▪
▪

Atuar exclusivamente com o site do Distrito, desenvolvimento e manutenção;
Trabalhar juntamente com as Assessorias de Marketing e Publicidade e de
Divulgação;
Disponibilizar espaço para downloads de manuais e formulários;
Manter os e-mails institucionais habilitados e em funcionamento, para envio de
documentos.

Assessoria de estatutos e regulamentos
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Disponibilizar modelo de Estatuto para os Clubes que solicitarem, com suas
principais atribuições estatutárias;
Tomar conhecimento dos estatutos, regulamento, regimento, resoluções e
normas legais expedidas por todos os órgãos e autoridades leoísticas, zelar
pela sua aplicação, mantendo os regulamentos e regimentos
permanentemente atualizados;
Tomar ciência das modificações estatutárias e regimentais ocorridas nos
estatutos de Lions Internacional que venham a modificar o modus operandi do
movimento LEO;
Divulgar, as alterações que ocorram na órbita de estatuto, regulamento e
outras normas legais; divulgar o Estatuto do Distrito LEO LD-8, do Distrito
Múltiplo e Regulamentos pertinentes, sempre atualizados;
Acompanhar a elaboração de Estatutos dos Clubes;
Incentivar a criação de moções;
Zelar pela observância de Estatutos e Regulamentos;
Revisar as moções encaminhadas a Conferência Distrital;
Cobrar dos Clubes sede de evento a observância do Estatuto e dos
Regulamentos e auxiliar na aplicação de penalidades, caso se faça necessário.

63

Assessoria de arte e cultura
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Coordenar os concursos artísticos nos encontros de região e conferência
distrital, especialmente na elaboração e controle, estando em consonância aos
estipulados pelo Distrito LEO LD-8 e Distrito Múltiplo;
Incentivar os Clubes sede de eventos a apresentar a cultura de sua cidade,
seja por turismo, foto, vídeo etc.;
Desenvolver material de incentivo a participação nos concursos artísticos;
Desenvolver outros concursos durante o AL;
Acompanhar e coordenar o Desafio da Marca do Distrito LEO LD-8;
Coordenar e acompanhar o Concurso de Fotografia.

Assessoria de esportes e irmanação
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assessorar o desenvolvimento do JALC e JALPHA;
Motivar os Clubes a ter mais momentos esportivos e de recreação;
Lançar desafios que incentivem o esporte dentro dos Clubes e/ou com a
comunidade;
Desenvolver e aumentar o sentimento de Companheirismo entre os
associados;
Incentivar a troca de visitas e experiências entre clubes;
Estimular a realização de campanhas conjuntas entre diferentes clubes de
LEO;
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do LEO Puzzle.

Assessoria de intercâmbio
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Incentivar à participação dos associados ao Intercâmbio Juvenil de Lions
Clubes;
Acompanhar e auxiliar os trâmites burocráticos que envolvem a aprovação e
regulamentação para que o associado LEO possa participar do intercâmbio;
Acompanhar e manter contato direto com os associados que estiverem em
intercâmbio, durante o período de realização do mesmo;
Mapear os clubes que estão adeptos a receber intercambistas de outros
países;
Organizar, incentivar e divulgar o Mochileo;
Incentivar a participação dos clubes em ser clube sede o Mochileo;
Manter canal aberto com o Assessor de Intercâmbio do Lions;
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▪

Divulgar a experiência dos intercambistas (tanto de Intercâmbio Juvenil como
de Mochileo), para o incentivo a participação.

Assessoria de instrução Leoística
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organizar o Concurso de Instrução Leoística do Distrito LEO LD-8;
Disseminar informação e monitorar a participação dos clubes no concurso de
instrução Leoística do Distrito Múltiplo;
Lançar desafios sobre conhecimentos leoísticos;
Auxiliar no desenvolvimento dos eventos extras, cujo objetivo é o
Desenvolvimento de Liderança e a Irmanação entre Clubes;
Assessorar os Clubes na realização dos seminários e treinamentos locais
sobre o Movimento Leoístico;
Disponibilizar materiais de apoio sobre Movimento Leoístico.

Assessoria de relação LEO e Lions
▪
▪
▪
▪
▪

Fazer, juntamente com os Coordenadores de Região, o mapeamento dos
Clubes e sua relação com Lions Patrocinador e outros Lions de sua cidade;
Junto ao Casal Assessor de Lions, a Governadoria de Lions e a Presidência
de LEO, criar formas de incentivar a aproximação e relação LEO e Lions;
Auxiliar em situações que exista dificuldade entre clubes de LEO e LIONS;
Propor que os clubes façam atividades em conjunto com o LIONS de sua
cidade;
Mapear os companheiros LEO que estejam com idade próxima de sair do
movimento para se associar ao LIONS Clube.

Assessoria de LEO Alpha
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mapear, junto aos Coordenadores de Região, as potencialidades e dificuldades
dos Clubes Alpha;
Manter contato com os Clubes repassando-lhes informações e sugestões para
o melhor andamento das atividades;
Organizar, presidir e convocar os Clubes para os eventos de LEO Alpha;
Ser o elo entre Gabinete e Clubes Alpha;
Promover, com o apoio do Gabinete, ações de motivem a participação de
companheiros Alpha;
Trabalhar para que os associados Alpha adentrem no Ômega quando
expirarem sua idade.

Assessoria de estatística
▪

▪

▪
▪

Manter atualizados os dados estatísticos do Distrito, trabalhando junto a
Secretaria para o fornecimento de dados dos RTMA’s e junto aos
Coordenadores de Região para fornecimento dos dados coletados junto aos
clubes de suas respectivas regiões;
Desenvolver uma avaliação dos eventos distritais e através de seus resultados
gerar dados estatísticos de diversos temas dos eventos, sendo estes
feedbacks repassados ao Gabinete Distrital e aos clubes sede de evento;
Desenvolver metodologia para aplicação das pesquisas;
Elaborar junto com o Coordenador de cada região, dados estatísticos sobre
cada clube em sua devida região.

Assessoria de Eventos
▪
▪
▪

▪

Coordenar junto com os clubes a realização/efetivação dos eventos distritais;
Aplicar checklist para acompanhar o desenvolvimento para o sucesso dos
eventos;
Montar caravanas para que os CC.LEO possam participar dos eventos á nível
de Distrito e Distrito Múltiplo (como fazer orçamentos e repassar aos
presidentes);
Incentivar os companheiros para que participem dos eventos;

Assessoria do Desafio de Doação de Sangue e Órgãos
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desenvolver desafio distrital para doação de sangue e órgãos, junto aos clubes
do Distrito LEO LD-8;
Fornecer material de apoio e explicativo sobre o desafio (regulamento);
Elaborar junto com o Assessor de Marketing e Publicidade, o material de
divulgação;
Entrar em contato com o Diretor do HEMOSC, para fornecer materiais para o
quadro de classificação;
Desenvolver junto com o Assessor de Estatística, dados sobre a campanha;
Elaborar material criativo que simbolize a vontade do companheiro LEO em
doar seus órgãos.

*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito LEO LD-8
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DISTRITO LEO LD-9
História do Distrito LEO LD-9
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O Distrito LD-9 (antigo L-28) teve seu primeiro clube oficialmente registrado em
29 de maio de 1992 - o LEO Clube de Turvo. Antes disso vários clubes foram
formados, muitos de forma informal, outros com confirmações de registro
internacionais incertas, dentre eles temos registros de duas aparições do LEO Clube
Criciúma Centro em 1971 e na década de 80, o LEO Clube Sul, na década de 70 e,
ainda, o LEO Clube de Lages nos anos 80. O segundo clube oficialmente registrado
foi o LEO Clube Florianópolis Continente, em 1994, seguido do LEO Clube de IçaraCentro e, em 1996, dos LEO Clubes de Laguna e Sombrio. Em 1997 foi realizado o
primeiro acampamento dos clubes que comporiam o Distrito LEO LD-9 - LEO Clubes
de Florianópolis Continente, Içara Centro, Laguna, Sombrio e Turvo - em Balneário
Gaivota, que contou com a participação especial dos associados do LEO Clube de
Torres - à época Distrito L8 e atual LD-3.
Em dezembro de 1999 houve a fundação do LEO Clube Içara Balneário
(atualmente município de Balneário Rincão) e, em maio de 2000, foi fundado o LEO
Clube de Araranguá. Assim é que, com 7 clubes (logo, preenchido o requisito do
mínimo de 6 clubes para a fundação de um Distrito), em 5 de junho de 2000, durante
a primeira Leopíada em Içara, foi fundado o Distrito LEO LD-9. Para Assumir a
presidência foi eleito o C.LEO Abiatar Goulart, de Laguna, e como vice presidente a
C.LEO Renata Della Vechia, do LEO Clube de Sombrio.
Entre 2001 e 2002, o Distrito LEO LD-9 registrou um expressivo crescimento,
com a fundação de dez novos clubes, sendo eles:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LEO Clube Urupema, em março de 2001;
LEO Clube Criciúma Centro, em junho de 2001;
LEO Clube Morro da Fumaça, em outubro de 2001
LEO Clube Urubici, em novembro de 2001;
LEO Clube Grão Pará, em dezembro de 2001;
LEO Clube Criciúma Rainha do Sul Cedup, em abril de 2002;
LEO Clube Urussanga, em junho de 2002;
LEO Clube São Joaquim, em junho de 2002;
LEO Clube Rio Fortuna, em junho de 2002;
LEO Clube Vale do Braço do Norte, em junho de 2002;

Em 2003 o Distrito LEO LD-9 teve sua experiência com o movimento de Clube
Junior. Esta atividade era formada por jovens de 8 a 12 anos que tinham como

objetivo a formação pessoal e auxílio às causas sociais. Em 2004 foram fundados
mais dois clubes no Distrito LEO LD-9, o LEO Clube Criciúma Capital do Carvão (em
maio) e São José (em setembro). Em 2006 é fundado um LEO Clube na capital: o
Florianópolis Ingleses. Em junho de 2008 ocorreu a fundação do LEO Clube de São
Ludgero.
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Em 2009, em uma nova onda de crescimento do Distrito LEO LD-9 foram
fundados e reabertos 6 clubes, começando com LEO Clube de Orleans, em maio de
2009, LEO Clube de Urussanga, em junho de 2009, Florianópolis Ingleses, em junho
de 2009, Morro da Fumaça, em setembro de 2009. Em outubro de 2009 o movimento
LEO volta à serra catarinense com o LEO Clube Lages Copacabana, e, em novembro
de 2009, o Distrito LD-9 foi reforçado com a fundação do LEO Clube de Cocal do Sul,
além da reabertura do LEO Clube de Içara Centro.
Em 2010 o LEO Clube de Turvo retorna suas atividades, em 2011 temos o retorno do
LEO Clube de Grão Pará, e em 2019 a fundação do LEO Clube de Siderópolis. Em
2014 retornamos as atividades na cidade de Orleans com a reabertura do LEO Clube
nesta cidade. Já em 2018 o LEO Clube de Cocal do Sul passou por uma reformulação
e foi reativado.
Atualmente, o Distrito LEO LD-9 conta com 184 associados ativos.

Clubes do Distrito LEO LD-9
1. LEO Clube Cocal do Sul;
2. LEO Clube Criciúma Centro;
3. LEO Clube de Criciúma Rainha do Sul CEDUP;
4. LEO Clube Grão Para;
5. LEO Clube Lages Copacabana;
6. LEO Clube Morro da Fumaça;
7. LEO Clube Orleans;
8. LEO Clube Rio Fortuna;
9. LEO Clube São Ludgero;
10. LEO Clube Urussanga;
11. LEO Clube Vale do Braço do Norte;
12. LEO Clube Siderópolis
*Núcleo Criciúma Capital do Carvão

Quanto aos clubes que já existiram em nosso distrito e não existem mais, são
esses:
1. LEO Clube de Araranguá;
2. LEO Clube de Florianópolis Continente;
3. LEO Clube de Florianópolis Ingleses;
4. LEO Clube de Içara Balneário (atual Balneário Rincão);
5. LEO Clube de Içara Centro;
6. LEO Clube de Laguna;
7. LEO Clube de São Joaquim;
8. LEO Clube de Sombrio;
9. LEO Clube de Turvo;
10. LEO Clube de Urupema;
11. LEO Clube de Urubici;

Divisão Geográfica do Distrito LEO LD-9
Região A: pertencem a região A, os clubes fundados e localizados nos municípios de
Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Rincão, Criciúma,
Cocal do Sul, Ermo, Forquilhinha, Içara, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro
da Fumaça, Morro Grande, Nova Veneza, Passo de Torres, Pedras Grandes, Praia
Grande, Sangão, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Siderópolis, Sombrio, Timbé
do Sul, Treviso, Turvo, Urussanga, e os novos municípios que vierem a ser criados e
desmembrados dos acima citados.
Região B: pertencem a Região B, os clubes fundados e localizados nos municípios
de Águas Mornas, Anitápolis, Florianópolis, Garopaba, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho
Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, e os novos
municípios que vierem a ser criados e desmembrados dos acima citados.
Região C: pertencem a Região B, os clubes fundados e localizados nos municípios
de Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Grão Pará, Gravatal, Imaruí,
Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Lauro Müller, Orleans, Pescaria Brava, Rio Fortuna,
Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Martinho, Treze de Maio, Tubarão, e os novos
municípios que vierem a ser criados e desmembrados dos acima citados.
Região D: pertencem a Região B, os clubes fundados e localizados nos municípios
de Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Lages, Painel,
Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema, e os novos municípios que vierem a ser
criados e desmembrados dos acima citados.
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Galeria de Presidentes do Distrito LEO LD-9
AL 2000/2001: C. LEO Abiatar Goulart
Clube: LEO Clube de Laguna

AL 2001/2002: C. LEO Renata Della Vecchia de Souza
Clube: LEO Clube de Sombrio

AL 2002/2003: C. LEO Fernando Luciano Pacheco (in memoriam)
Clube: LEO Clube de Içara Centro
AL 2003/2004: C. LEO Ana Carolina F. Pacheco
Clube: LEO Clube de Içara Balneário

AL 2004/2005: C. LEO Djúlie Figueiredo Muller
Clube: LEO Clube de Grão Pará

AL 2005/2006: C. LEO Thaíse de Oliveira (renúncia)
Clube: LEO Clube de Urussanga
C. LEO Djúlie Figueiredo Muller
Clube: LEO Clube de Grão Pará

AL 2006/2007: C. LEO Júlia Helena Lima de Oliveira
Clube: LEO Clube de Içara Centro

AL 2007/2008: C. LEO Síntia Milena Boeing
Clube: LEO Clube de Rio Fortuna
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AL 2008/2009: C. LEO Guilherme Espindola Manenti
Clube: LEO Clube de Criciúma Rainha do Sul CEDUP

AL 2009/2010: C. LEO Jonathan Becker
Clube: LEO Clube de Criciúma Centro

AL 2010/2011: C. LEO Ana Carolina Buss Alberton
Clube: LEO Clube de São Ludgero

AL 2011/2012: C. LEO Ricardo Alves Colonetti
Clube: LEO Clube de Criciúma Centro

AL 2012/2013: C. LEO Edilson dos Santos Bitencourt
Clube: LEO Clube de Criciúma Centro

AL 2013/2014: C. LEO Mário Piva
Clube: LEO Clube de Morro da Fumaça
AL 2014/2015: C. LEO Peterson Padilha
Clube: LEO Clube de Criciúma rainha do Sul CEDUP

AL 2015/2016: C. LEO Michael Martins
Clube: LEO Clube de Criciúma Centro

AL 2016/2017: C. LEO Giulia Fachin
Clube: LEO Clube de Urussanga

AL 2017/2018: C. LEO Giulia Fachin (renúncia)
Clube: LEO Clube de Urussanga
C. LEO Gabriela Manique Barreto
LEO Clube de Criciúma Centro
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AL 2018/2019: C. LEO Tays Guimarães
Clube: LEO Clube de Morro da Fumaça

AL 2019/2020: C. LEO José Renan Moraes Cadorin
Clube: LEO Clube de Criciúma Rainha do Sul CEDUP

AL 2020/2021: C. LEO Letícia Bez Batti Gonçalves
Clube: LEO Clube Orleans

Eventos Oficiais do Distrito LEO LD-9

Acampaleo:
Normalmente acontece no mês de fevereiro de cada ano;
Leopíada:
Via de regra acontece no mês de outubro, é um evento que possui como objetivo
integrar os clubes por meio da prática esportiva. É obrigatório ter 03 (três) categorias
coletivas, que o clube pode escolher entre: Voleibol, Futebol, Handebol e Basquete.
Possui, também, categorias em duplas e individuais como: Tênis de mesa, xadrez,
truco, entre outros a definir pelo clube sede do evento. Os times para os jogos são 23
organizados por clubes, e caso um clube não tenha um time completo para participar
é permitido a união com outros clubes do distrito para formar um time.
Conferência do Distrito LD-9:
Normalmente ocorre no mês de maio, pois tem obrigatoriedade de anteceder em, no
mínimo, 30 dias a conferência do Distrito Múltiplo LEO LD (que normalmente acontece
na segunda semana do mês de julho de cada ano), o maior objetivo desse evento é
definir diretrizes importantes para o próximo Ano Leoístico, mas também possibilitar
a integração entre os companheiros. O evento é dividido em duas partes, a primeira
é a plenária, em que cada clube inscreve delegados para participar e ter direito a
votos. O número de delegados por clube é proporcional ao número de associados.
Neste momento são definidas alterações dos regulamentos do distrito, próximo
presidente distrital, próximo vice presidente distrital, e clubes sedes dos eventos
distritais do ano seguinte. Na segunda parte do evento ocorrem os concursos
artísticos, cada clube do Distrito organiza suas apresentações com base no tema do
evento (escolhido pelo clube sede com aprovação do gabinete distrital do corrente
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Ano Leoístico), e respeitando os critérios do regulamento dos concursos artísticos. As
categorias são: Garoto e Garota LEO; Show LEO; Oratória LEO; Poesia LEO; MPB
LEO Paródia; MPB LEO Inédita; Concurso do Contra; Melhor Uniforme ou Camiseta
LEO. Reunião do Conselho Distrital (RCD)
Participam dessa reunião os membros do atual gabinete distrital, quais sejam:
Presidente, Vice-Presidente, Secretários, Tesoureiros, Past Presidente, Assessor
LEO, Assessores Distritais, Coordenadores Distritais, e Presidentes dos LEO Clubes
que compõe o distrito. Nessa reunião cada membro do gabinete apresenta seus
trabalhos, incluindo metas e resultados, o mesmo ocorre com os presidentes de
clubes, que apresentam de 24 forma geral os resultados de seus clubes. São também
discutidas e tomadas decisões pertinentes ao Distrito. Durante um Ano Leoítico
devem ocorrer quatro dessas reuniões, que, comumente, são realizadas junto dos
eventos distritais.

Funções de Cada Cargo do Distrito LEO LD-9
Presidente Distrital
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

Representar o referido Distrito, em juízo ou fora dele;
Convocar e presidir as reuniões do Gabinete do Distrito e do Conselho Distrital
de LEO Clubes, presidir a sessão solene de instalação da Conferência Distrital
e suas plenárias, salvo as designadas ao VicePresidente e aos Coordenadores
de Região que por estes serão presididas embora presente o Presidente do
Distrito;
Coadjuvar os LEO Clubes do Distrito nas reuniões preparatórias para fundação
de novos LEO Clubes;
Nomear os Coordenadores de Região conforme as divisões previstas no Art.
30 deste Estatuto;
Nomear antecipadamente os demais membros não eleitos que comporão o
gabinete do Distrito LEO L D-9 para que os mesmos sejam empossados
juntamente com o Presidente, Secretário, Tesoureiro e Vice-Presidente
Distrital;
Propor ao Lions Clube Patrocinador a suspensão ou cancelamento do
Certificado de fundação de LEO Clube conforme decisão do Gabinete,
demonstrada a incapacidade econômica, financeira ou administrativa, ou
desrespeito às normas Leonísticas, LEOísticas ou estatutárias;
Visitar, oficialmente, os LEO Clubes, ocasião em que deve verificar os serviços
prestados à comunidade, a situação econômica, financeira e administrativa de
cada um deles, devendo, nesta visita, reunir-se com a diretoria do LEO Clube;
Promover, ordinariamente, 03 (três) reuniões anuais do conselho Distrital,
convocando seus membros com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
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▪

▪
▪

Apresentar, por ocasião da reunião do Conselho Distrital, relatório de suas
atividades e da situação econômico-financeiro-administrativa do Distrito LEO L
D-9;
Diligenciar com máximo de esforço a propagação para o bom êxito da
Conferência Distrital;
Apresentar ao seu substituto, por ocasião da transferência de cargo, o relatório
de suas atividades, prestação de contas e acervo do Distrito LEO L D-9.

Vice-Presidente Distrital
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Representar o Presidente do Distrito quando designado, em todos os atos
solenes dos LEO Clubes do Distrito, ou fora dele;
Promover por todos os meios ao seu alcance, a expansão do LEOísmo no
Distrito;
Supervisionar as Assessorias Permanentes do Distrito;
Promover os propósitos e objetivos do Distrito LEO L D-9 da Associação
Internacional de Lions Clubes;
Incentivar a participação dos Clubes do Distrito, nas Conferências do Distrito e
Distrito Múltiplo;
Coordenar a formação da delegação do Distrito LEO L D-9 na Conferência do
Distrito Múltiplo LEO L D;
Representar o clube que tenha problemas perante o Distrito Múltiplo LEO L D
e o Lions Internacional;
Apresentar, por ocasião das reuniões do Conselho Distrital, relatório de suas
atividades;
O Vice-Presidente é o substituto legal e imediato do Presidente do Distrito LEO
LD-9;
Manter contato com os Coordenadores de Região e Assessores Distritais,
apoiando-os no cumprimento de suas funções.

Coordenadores de Região
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Representar o Presidente do Distrito LEO L D-9 ou o vice-presidente do mesmo
Distrito LEO, nas suas faltas ou impedimentos, quando designado, em todos
os atos e solenidades realizados nos LEO Clubes de sua Região;
Orientar e fiscalizar os LEO Clubes de sua região;
Diligenciar por todos os meios para a expansão do movimento em sua região;
Apresentar, por ocasião das reuniões do Gabinete do Distrito LEO L D- 9 o
relatório de suas atividades;
Convocar os clubes de sua jurisdição para os Encontros de Região, realizados
uma vez por ano;
Presidir os Encontros de Região.
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Ex-Presidente Imediato
▪
▪
▪

Ser o Presidente do Comitê de Honra;
Prestar ao Novo Conselho Distrital um trabalho de orientação, baseado em
suas experiências.
Auxiliar o Gabinete Distrital nas funções administrativas quando se faz
necessário.

Secretários Distritais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manter em boa ordem os serviços inerentes à secretaria do Distrito;
Redigir as convocações para reuniões do Conselho do Distrito LEO L D-9;
Manter o registro completo e fiel das atas de todas as reuniões do Conselho
Distrital de LEO Clubes e enviar as cópias das mesmas aos dirigentes, LEO
Clubes e Assessor Distrital de LEO Clubes em até 20 (vinte) dias;
Representar o Presidente do Distrito quando designado;
Assinar todas as correspondências do Distrito LEO L D-9, salvo as de alçada
privativa de seu Presidente;
Visitar, quando solicitado, os LEO Clubes para orientá-los ou examinar a
situação sócio administrativa;
Manter em dia os arquivos das correspondências, ofícios e materiais relevantes
para o funcionamento do Distrito LEO LD-9, enviados de forma física ou digital,
bem como os registros de presenças às reuniões;
É obrigatória sua participação nas reuniões do Gabinete do Distrito LEO LD –
9, salvo dispensa e falta justificável, e do Conselho do Distrito LEO L D-9 de
LEO Clubes, salvo falta justificável;
Apresentar, por ocasião das reuniões do Conselho, seu relatório de atividades.

Tesoureiros Distritais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Colaborar na proposta orçamentária e zelar pelo fiel cumprimento do
orçamento;
Manter em ordem todos os serviços inerentes à tesouraria;
Receber as cotas e joias distritais, escriturando-as em um livro caixa Físico ou
digital apropriado, depositando em banco de reconhecida idoneidade;
Receber dos LEO Clubes e remeter ao Distrito Múltiplo LEO L D, as cotas que
lhe são devidas e/ou seus componentes;
Movimentar a Conta Bancária do Distrito LEO L D-9, fazendo depósitos e
retiradas de numerários, emitindo cheques para pagamento de despesas
próprias do Distrito, juntamente com o Presidente;
Assinar as correspondências de sua competência;
Visitar, quando solicitado os LEO Clubes, orientando-os e examinando sua
situação econômico financeira;
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▪
▪
▪

Preparar mensalmente relatório de gastos e arrecadação do Distrito LEO L D9 e apresentá-lo trimestralmente com cópia ao Conselho do Distrito LEO LD9;
Fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações financeiras dos LEO Clubes para
com o Distrito LEO L D-9 e para com o Distrito Múltiplo LEO L D;
É obrigatória sua participação nas reuniões do Gabinete do Distrito LEO LD –
9, salvo dispensa e falta justificável, e do Conselho do Distrito LEO L D-9 de
LEO Clubes, salvo falta justificável;

Assessores Distritais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desenvolver trabalhos inerentes ao título de sua Assessoria;
Cumprir as metas estabelecidas pelo Distrito LEO L D-9;
Colaborar para o bom andamento das atividades do Distrito LEO L D-9;
Zelar pela imagem do movimento LEO, portando-se de maneira adequada e
cumprindo os Regulamentos;
Representar o Distrito LEO L D-9, em eventos e campanhas, quando solicitado
pelo Presidente Distrital;
Comparecer regularmente às reuniões do Conselho do Distrito LEO L D-9, bem
como as reuniões do gabinete quando convocado;
Apresentar relatos ou relatórios de suas atividades ao Vice-presidente e ao
Presidente Distrital, preferencialmente na Reunião do Conselho Distrital.

*Informações fornecidas pelo Gabinete do Distrito LEO LD-9
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INFORMAÇÕES PROTOCOLARES
HINO A BANDEIRA
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O uso protocolar da primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira nas assembleias
Leonísticas e Leoísticas no Brasil foi introduzido na Convenção Nacional de Lions
Clubes realizada em Salvador/BA, em 28 a 30 de maio de 1954, ratificada pela
Resolução nº 128 – CNG 1961/62.
Um hino (seja ele qual for) somente deve ser cantado ou entoado se, realmente,
houver bandeiras no local, do contrário, não o faça. Ressalta-se que o estandarte não
é bandeira, logo, não se canta o hino voltado para estandarte se no recinto só há a
presença deste – isto é um equívoco.
Seguindo o Manual de Protocolo de Lions Clube Internacional, em pé, deve-se virar
o corpo em direção ao pavilhão (bandeira); as mãos eretas em direção ao chão e
encostadas nas pernas (coxas) e levemente inclinadas para trás ou rente às pernas.
As mãos não devem estar viradas para trás e "nas costas", cruzadas ou sobre o peito.
Assim como na Invocação a Deus, os chapéus, bonés e semelhantes devem ser
retirados até o fim da execução do hino.
Não se deve aplaudir o hino após sua execução. Nos protocolos LEOísticos e
Leonísticos, reserva-se os aplausos à pátria no encerramento da reunião, quando há
o momento destinado à saudação às bandeiras.
Hino à Bandeira (1ª estrofe e estribilho)
“Salve lindo pendão da esperança,
Salve, símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença a lembrança
a grandeza da pátria nos traz!
Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!”
Letra: Olavo Bilac
Música: Francisco Braga

*Informações extraídas do site https://www.mundoleo.com.br/

INVOCAÇÃO A DEUS
É o momento da reunião/evento dedicado para a introspecção. Deve-se procurar falar
sobre assuntos que propiciem a reflexão e a condução aos mais elevados
pensamentos e ideias dos ouvintes. Lembrando que o Movimento
Leoístico/Leonístico é laico, por esse motivo, o momento da Invocação a Deus deve
respeitar todas as religiões e crenças.

INSTRUÇÃO LEOÍSTICA
É parte obrigatória em uma reunião de Clube, uma vez que ela visa esclarecer aos
companheiros os princípios do leoísmo/leonismo, o funcionamento das organizações
administrativas da Associação, Distrito e Clubes, além de repassar conhecimento da
história e tradições do movimento.
Também visa repassar experiências adquiridas. Estas experiências poderão ser de
cunho pessoal, administrativo (analisando as causas de sucesso ou insucessos da
administração de clubes), ou de atividades (quando são analisadas as campanhas,
eventos etc.).

ORAÇÃO PELO BRASIL
Amplamente proferida nas reuniões de Lions, esta oração também deve ser recitada
quando se termina qualquer assembleia ou reunião de qualquer instância do
programa de LEO Cube no Brasil. É composta de frases que juntas compõem o
grande desafio e a grande esperança de transformação social, pessoal e coletiva que
os sócios LEO assumam ao integrar um LEO Clube.

Ó Deus Onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em
nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho. Para
que façamos de nossa pátria uma terra de paz, ordem e grandeza.
Velai senhor pelos destinos do Brasil.
ASSIM SEJA!
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SIGLAS E ABREVIATURAS OFICIAIS

SIGLAS E ABREVIATURAS EM PORTUGUÊS (LIONS BRASIL)
79

Sigla
Antiga

Sigla
Nova

Título no Lions
Internacional

Título
Empregado no Brasil

C.LEO

C.LEO

LEO

Companheiro(a) Leo

CCLEO

CCLEO

LEO

Companheiro(as) Leo

DM

DM

Spouse

Domadora

DDMM

DDMM

Spouse(s)

Domadoras

CL

CL

Lion

Companheiro Leão

CCLL

CCLL

Lion(s)

Companheiros Leão

CaL

CaL

Lion

Companheira Leão

CCaLL

CCaLL

Lion(s)

Companheiras Leão

Cj

Cj

-

Cônjuge

SIGLAS E ABREVIATURAS EM INGLÊS
NA XI CONVENÇÃO DO DMLC EM GUARAPARI EM MAIO DE 2010 FOI APROVADA A UTILIZAÇÃO DAS
SIGLAS EM INGLES PARA OS CARGOS ABAIXO
Sigla
Antiga

Sigla
Nova

Título no Lions
Internacional

Título
Traduzido

EGD

PDG

Past District Governor

(Ex) Governador Distrital

2VGD

2VDG

2nd Vice-District Governor

2º Vice-Governador Distrital

1VGD

1VDG

1st Vice-District Governor

1º Vice-Governador Distrital

GDE

EDG

Elected District Governor

Governador Distrital Eleito

EGDI

IPDG

Immediate Past District
Governor

(Ex) Governador Distrital Imediato

GD

DG

District Governor

Governador Distrital

EPC

PCC

Past Council Chairperson

(Ex) Pres. Conselho de Governadores

PC

CC

Council Chairperson

Presidente Conselho de Governadores

EDI

PID

Past International Director

(Ex) Diretor Internacional

DI

ID

International Director

Diretor Internacional

2VPI

2VIP

2nd International Vice-President

2º Vice-Presidente Internacional

1VPI

1VIP

1st International Vice-President

1º Vice-Presidente Internacional

EPI

PIP

Past International President

Ex-Presidente Internacional

EPII

IPIP

Immediate Past Int. President

Ex-Presid. Internacional Imediato

PI

IP

International President

Presidente Internacional

AA

AA

Adult Attendant

Acompanhante Adulto

CMJ

MJF

Melvin Jones Fellow

Companheiro Melvin Jones

CMJP

PMJF

Progressive Melvin Jones Fellow

Companheiro Melvin Jones
Progressivo

SIGLAS E ABREVIATURAS INSTITUCIONAIS

Siglas

Designação

LI

Lions Internacional

APLIONS

Apaixonados por Lions

AGDL

Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L

AL

Ano Leonístico

GD

Gabinete Distrital

CA

Comitê Assessor

CG

Conselho de Governadores

CNG

Conselho Nacional de Governadores

DMLC

Distrito Múltiplo (LA, LB, LC e LD)

FOLAC

Fórum Leonístico da América Latina e Caribe

FOLEOBRAS

Fórum Leonístico Brasileiro

LCIF

Fundação Internacional de Lions Clubes

PABRÁS

Plano de Ação do Leonísmo Nacional
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PROTOCOLOS DISTRITO MÚLTIPLO LEO LD
PROTOCOLO PARA REUNIÃO DO CONSELHO
DISTRITAL – RCD
COMPOSIÇÃO MESA PRINCIPAL
01. Mestre de cerimônias – Para darmos início a RCD do Distrito LEO LD-X Ano
Leoístico ___________, chamamos para compor a Mesa Principal os seguintes
dirigentes Leoísticos e Leonísticos, e peço que as palmas sejam deixadas para o final.
1. Presidente do Distrito LEO LD-X para o Ano Leoístico _____________
Companheiro LEO ___________________;
2. Presidente
do
Distrito
Múltiplo
LEO
LD,
Companheiro
LEO
____________________;
3. Governador
do
Distrito
de
Lions
LD-X,
Companheiro
Leão
____________________;
4. Vice-presidente
do
Distrito
LEO
LD-X,
Companheiro
LEO
____________________;
5. Secretária
do
Distrito
LEO
LD-X,
Companheira
LEO
_______________________;
6. Tesoureiro
do
Distrito
LEO
LD-X,
Companheiro
LEO
_______________________;
7. Casal Assessor do Distrito LEO LD-X, Companheiro Leão ____________ e
Companheira Leão ______________________.
02. Mestre de cerimônias – Destaco ainda a presença dos demais membros do
Gabinete do Distrito LD-X.
Listas dos Assessores

03. Mestre de cerimônias – Destaco ainda a presença dos Dirigentes do Distrito
Múltiplo LEO LD.
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
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04. Mestre de cerimônias – Destaco ainda a presença dos Dirigentes Leonísticos:
1. ______________________________________________________________
_____________________________________________________;
2. ______________________________________________________________
_____________________________________________________;
3. ______________________________________________________________
_____________________________________________________;
4. ______________________________________________________________
_____________________________________________________;
5. ______________________________________________________________
_____________________________________________________;
05. Mestre de cerimônias – Destaco ainda a presença dos dirigentes de outros
Distritos LEO:
1. _________________________________________________________;

Mestre de cerimônias – Presidente, a mesa está formada.
06. Abertura (Presidente) – Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre
as pessoas, declaro aberta a RCD do Distrito LEO LD-X do Ano Leoístico
_____________.
07. Invocação a Deus (Presidente) – Convido a (o) C.LEO ________________, para
que faça a Invocação a Deus.
08. Hino à Bandeira (Presidente) – Convido a todos, para que em pé, entoem
comigo, a primeira estrofe e estribilho do Hino a Bandeira;
09. Nomeação do Mestre de Cerimônias (Presidente) – Na qualidade de Presidente
do Distrito LEO LD-X, nomeio a __________________________, do LEO Clube
_______________________, para atuar como Mestre de Cerimônia durante a
RCD do Distrito LEO LD-X, Ano Leoístico ___________, e peço que a mesma
venha até à frente da mesa para receber o colar, insígnia que a designa para tal
função;
10. (Mestre de Cerimônia) – Agradeço a indicação e prometo cumprir fielmente meu
dever até o término dos trabalhos desta reunião.
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11. (Mestre
de
Cerimônia)
–
Convido
o
Companheiro
_______________________, Tesoureiro do Distrito LEO LD-X,
desempenhar suas funções.

LEO
para

12. (Mestre
de
Cerimônia)
–
Convido
a
Companheira
LEO
_______________________, Secretária do Distrito LEO LD-X, para desempenhar
suas funções.
13. (Mestre de Cerimônia) – Dando sequência aos trabalhos, passo a palavra ao
presidente C.LEO _______________________, para que dê continuidade aos
trabalhos do gabinete.
Lista dos Assessores que farão uso da palavra

14. (Mestre de Cerimônia) – Nesse momento passaremos aos pronunciamentos,
pedindo para que respeitem o tempo máximo de __ minutos. (Ordem contrária da
formação da mesa)
15. (Mestre de Cerimônia) – Convido
________________________________.

para

fazer

uso

da

palavra

16. (Mestre de Cerimônia) – Convido
________________________________.

para

fazer

uso

da

palavra

17. (Mestre de Cerimônia) – Convido
________________________________.

para

fazer

uso

da

palavra

18. (Mestre de Cerimônia) – Agradeço ao Presidente do Distrito LEO LD-X, C.LEO
_______________________, a honra de ter atuado como mestre de cerimonias
nesta Reunião do Conselho Distrital do Distrito LEO LD-X, e devolvo a condução
dos trabalhos.
19. (Presidente) – Agradeço a ___________________________, por ter atuado com
brilhantismo como mestre de cerimonias. E peço que a mesma se poste à frente
da mesa para devolver a insígnia que lhe permitiu desempenhar tal função.
20. Encerramento RCD (Presidente) – Neste momento encerramos a RCD do
Distrito LEO LD-X AL ______________, agradeço a todos que atuaram nesta
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reunião, e peço a todos, para que em pé, saudemos o Pavilhão Nacional em
silencio, e com uma calorosa salva de palmas LEO enceramos a RCD do Distrito
LEO LD-X.
CHAMADA DO CONSELHO DO DISTRITO LEO LD-X
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Chamada dos Dirigentes (Mestre de Cerimônia): Farei agora a primeira chamada
dos membros do conselho do Distrito LEO LD-X.
LISTA DOS PRESIDENTES DE CLUBE
Farei agora a chamada dos Past-Presidentes do Distrito LEO LD-X,
LISTA DOS PAST-PRESIDENTES AINDA ATIVOS NO MOVIMENTO
Farei agora a chamada dos membros do Gabinete Distrital do Distrito LEO LD-X.
LISTA DO GABINETE DISTRITAL
(Segunda chamada)
Temos o total de __ membros votantes do Gabinete Distrital, estando presentes
_____ membros, atingindo o mínimo de ____ dos mesmos;
E um total de ___ presidentes de clube, estando presentes ____, atingindo o mínimo
de ____ dos presentes.

PROTOCOLO PARA POSSE DE GABINETE DISTRITAL
COMPOSIÇÃO MESA PRINCIPAL
01. (Mestre de cerimônias) – Para darmos início a Cerimônia de Posse do novo
Gabinete Distrital para o AL ________________, chamamos para compor a Mesa
Principal os seguintes dirigentes Leoísticos e Leonísticos, e peço que as palmas
sejam deixadas para o final.
1. Presidente
do
Distrito
LEO
LD-X
para
o
Ano
Leoístico
___________Companheiro LEO ________________________;
2. Presidente
do
Distrito
Múltiplo
LEO
LD,
Companheiro
LEO
________________________;
3. Governador
do
Distrito
de
Lions
LD-X,
Companheiro
Leão
________________________;
4. Vice-presidente
do
Distrito
LEO
LD-X,
Companheiro
LEO
________________________;
5. Prefeito
Municipal,
da
Cidade
de
________________________,
Excelentíssimo Senhor ________________________;
6. Secretária
do
Distrito
LEO
LD-X,
Companheira
LEO
________________________;
7. Tesoureiro
do
Distrito
LEO
LD-X,
Companheiro
LEO
________________________;
8. Presidente
do
LEO
Clube
________________________,
Ano
Leoístico_________, Companheiro LEO ________________________;
9. Presidente do Lions Clube ________________________ Centro, Ano
Leonístico ____________, Companheiro Leão ____________________;
10. Casal
Assessor
do
Distrito
LEO
LD-X,
Companheiro
Leão
________________________
e
Companheira
Leão
________________________ ________________________.
11. Coordenadora geral da XX Conferência do Distrito LEO LD-X, Companheira
LEO ________________________;

02. (Mestre de cerimônias) – Destaco ainda a presença dos demais membros do
Gabinete do Distrito LEO LD-X:
Lista dos membros do gabinete presentes;
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03. (Mestre de cerimônias) – Destaco ainda a presença dos Dirigentes do Distrito
Múltiplo LEO LD.
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
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04. (Mestre de cerimônias) – Destaco ainda a presença dos Dirigentes Leonísticos:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
05. (Mestre de cerimônias) – Destaco ainda a presença dos dirigentes de outros
Distritos LEO:
1. ________________________________________________________;

06. (Mestre de cerimônias) – Destaco ainda a presença dos Past Presidentes do
Distrito LEO LD-X:
1. ________________________________________________________;

07. (Mestre de cerimônias) - Companheiro LEO ________________________,
Presidente do Distrito LEO LD-X, a mesa de honra está formada.

08. Abertura (Presidente) – Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre
as pessoas, declaro aberta a Cerimônia de Posse do novo Gabinete Distrital para
o AL ______________.
09. Invocação a Deus (Presidente) – Convido ______________ para que faça a
Invocação a Deus.
10. Hino à Bandeira (Presidente) – Convido a todos os presentes, para que em pé,
entoem a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira.
11. Podem tomar os seus assentos (Presidente)

12.
Nomeação do Mestre de Cerimônias (Presidente - BATE SINO) – Na
qualidade
de
Presidente
do
Distrito
LEO
LD-X,
nomeio
__________________________, para atuarem como Mestres de Cerimônias durante
a Cerimônia de Posse do novo Gabinete Distrital para o AL _______________, e peço
que os mesmos venham até à frente da mesa para receberem o cordão, insígnia que
os designa para tal função;
13. (Mestre de Cerimônia) – Agradecemos a indicação e prometemos cumprir
fielmente nosso dever durante esta Solenidade de posse;
14. (Mestre de Cerimônia) - Com o sentimento de alegria, é que damos início ao ato
solene, de cerimônia de posse do Novo Gabinete Distrital para o Ano Leoístico
_____________ que hora será empossado, e que assumirá os trabalhos frente ao
Distrito LEO LD-X a partir do dia primeiro de Julho do Ano de ________.
15. (Mestre de Cerimônia) – Neste momento passo a palavra ao C.LEO
________________________, Presidente do Distrito LEO LD-X, para conduzir a
cerimônia de posse.
16. Posse do gabinete (Presidente) – É com grande alegria que a partir deste
momento, conduzirei a posse do Gabinete que dará continuidade aos trabalhos
desse Distrito, no AL _____________. Aproveito a oportunidade e parabenizo os
diretores eleitos que assumirão tão honrosos cargos neste momento, vocês
perceberão o quão gratificante é atuar nesse magnífico Distrito. Como mereceram
a confiança do quadro social dos Clubes do Distrito, tenho a certeza de que
cumprirão fielmente os seus deveres para com a comunidade e para com os
companheiros LEO.
17. Solicito que os Dirigentes eleitos se aproximem da Mesa Principal à medida que
forem chamados.
Lista do Gabinete Executivo
18. Posse Tesoureiro (Presidente) – CC.LEO ________________________,
________________________, (um passo à frente) vocês foram eleitos para servir
como Tesoureiros do Distrito, e ao desempenhar tal cargo, receberão os fundos e
irão depositá-los no banco recomendado pela diretoria. Com a autorização do
presidente, vocês desembolsarão os fundos e apresentarão aos clubes do Distrito
um relatório trimestral de finanças. Vocês cuidaram também da consolidação e
desenvolvimento do espírito de unidade e cooperação entre os demais dirigentes
LEO, os Clubes e Assessor LEO.
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“Prometem fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?”
Tesoureiros: “Prometemos”
88

19. Posse Secretária (Presidente) – CC.LEO ________________________, (um
passo à frente) vocês foram eleitas para servir como Secretárias do Distrito,
desempenhando o seu cargo sob a supervisão e direção do presidente e da
diretoria. Vocês manterão os registros do Distrito, inclusive as atas das reuniões
do Gabinete, a relação atualizada dos dirigentes e dos associados dos clubes. Será
sua responsabilidade remeter os relatórios trimestrais de atividades e a relação dos
associados dos Clubes do Distrito para o Distrito Múltiplo e para à sede
internacional. Vocês também zelarão pela consolidação e desenvolvimento do
espírito de unidade e cooperação entre os demais dirigentes LEO, a diretoria e o
Assessor LEO.
“Prometem fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções? ”
Secretárias: “Prometemos”
20. Posse Vice-presidente (Presidente) – C.LEO ________________________ (um
passo à frente) você foi eleito para servir como Vice-Presidente do Distrito,
devendo ocupar o cargo de Presidente, caso este não possa, por qualquer razão,
desempenhar as suas funções. Neste caso, você terá a mesma autoridade e
desempenhará as funções que competem ao Presidente. Você deve também
ajudar o Presidente a promover a unidade entre os associados LEO, os LIONS
Clubes e o Assessor LEO. Finalmente, você deve apoiar e assistir o presidente nas
suas iniciativas e projetos de serviço.
“Promete, como vice-presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as
suas funções?”
Vice-presidente: “Prometo”
21. Posse Presidente (Presidente) – C.LEO ________________________, (um
passo à frente) você foi eleito para o cargo de Presidente e por conseguinte, é a
principal autoridade executiva do Distrito. Nessa qualidade, fará tudo o que estiver
ao seu alcance para promover a unidade entre os associados dos LEO Clubes e
os LIONS Clubes, trabalhando de perto com o Assessor LEO. Você presidirá a
todas as reuniões do conselho e gabinete do Distrito; zelará pelo bom

funcionamento das assessorias, pela apresentação regular dos relatórios dos
clubes e pela realização de eleições regulares. Você trabalhará também no sentido
de determinar as necessidades de serviço dentro do distrito, e motivar o quadro
social dos clubes a atendê-las com generosidade.
“Promete, como presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as suas
funções?”
Presidente: “Prometo”
22. (Presidente) – Declaro os dirigentes, devidamente nominados anteriormente,
empossados em seus respectivos cargos para o Ano Leoístico
__________________ do Distrito LEO LD-X.
23. (Presidente) – Convido o C.LEO __________ para proceder com o repasse do pin
ao novo Tesoureiro do Distrito
24. (Presidente) – Convido a C.LEO ___________ para proceder com o repasse do
pin para a nova Secretaria do Distrito;
25. (Presidente) – Convido o C.LEO ________________________, Vice-Presidente
do Distrito LEO LD-X para o Ano Leoístico _____________, para proceder com o
repasse do pin ao Vice-Presidente eleito do Distrito AL ________________;
26. (Presidente) – Neste momento efetuarei a entrega do pin de Presidente ao
Presidente ora empossado do Distrito LEO LD-X e que carregará em sua lapela
durante o Ano Leoístico __________ nas mais diversas atividades Leoísticas.
27. Composição da Mesa (Presidente) – Convido os dirigentes ora empossados que
tomem assento junto à Mesa Principal.
28. Última Martelada (Presidente) – Como forma de simbolizar meu último ato a
frente deste Distrito, faço soar esse sino pela última vez como Presidente.
29. Repasse
sino
e
martelo
(Presidente)
–
A
você
C.LEO
________________________, Presidente ora empossado do Distrito LEO LD-X
para o Ano Leoístico ______________, receba este sino e martelo, símbolos da
autoridade, do carinho e da confiança de seus Companheiros e que será a marca
de sua Liderança.
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30. Primeira martelada (Presidente) – Para simbolizar e oficializar todo o ato aqui
presenciado, o convido para fazer soar o sino pela primeira vez como Presidente
do Distrito LEO LD-X para o Ano Leoístico ____________.
31. Posse das Assessorias (Presidente Empossado) – Agradeço a confiança e o
carinho de todos os Companheiros deste imenso Distrito que estão me
oportunizando realizar um belo trabalho e para dar continuidade, vamos a
cerimônia de posse das Assessorias do Distrito que contribuirão para os trabalhos
deste próximo Ano Leoístico.
32. Posse dos Assessores (Presidente Empossado) – Solicito que os Assessores
se aproximem da Mesa Principal à medida que forem chamados:
Lista dos Assessores

33. Posses dos Assessores (Presidente Empossado) – CCLEO e CCLL, vocês
foram eleitos para desempenharem importantes funções no Distrito LEO. Nessa
qualidade, farão tudo o que estiver ao alcance de vocês para promoverem a
unidade entre os associados dos LEO Clubes e os LIONS Clubes, trabalhando de
perto com o Assessor LEO. Vocês trabalharão também no sentido de determinar
as necessidades de serviço dentro do distrito e motivar o quadro social dos clubes
a atendê-las com generosidade.
“Prometem fazer o possível para desempenharem fielmente as suas funções? ”
“Prometemos”
34. Posses dos Assessores (Presidente Empossado) - Neste momento, declaro
empossados nos respectivos cargos, todos os diretores cuja nominata foi lida
anteriormente.
35. Posses dos Assessores (Presidente Empossado) - Obrigado Companheiros,
solicito que o Casal Assessor ora empossado tome assento junto à mesa principal,
e os demais Companheiros podem retornar aos seus lugares.
36. Posse dos Presidentes (Presidente Empossado) – Na medida em que forem
chamados, convido que se postem à frente da Mesa Principal os Presidentes de
Clubes para o Ano Leoístico _________________ para que sejam empossados
perante o Distrito LEO LD-X.
Lista dos Clubes
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37. (Presidente Empossado) - Vocês foram eleitos para o cargo de presidente e, por
conseguinte, são a principal autoridade executiva do seu clube. Nessa qualidade,
farão tudo o que estiver ao seu alcance para promover a unidade entre os
associados do clube e entre o quadro social e o LIONS Clube Patrocinador,
trabalhando de perto com o Conselheiro LEO. Vocês presidirão a todas as reuniões
e serão os chefes de suas diretorias; zelarão pelo bom funcionamento das
comissões, pela apresentação regular dos relatórios das comissões e pela
realização de eleições regulares. Vocês trabalharão também no sentido de
determinar as necessidades de serviço dentro da sua comunidade e motivar o
quadro social a atendê-las com generosidade.
“Prometem, como Presidentes, fazer o possível para desempenhar fielmente as
suas obrigações?”
Presidentes: PROMETEMOS
38. (Presidente Empossado) – Os declaro empossados como presidentes dos seus
respectivos clubes para o AL ____________, e peço que retornem aos seus
lugares.
Pronunciamento dos membros do gabinete AL _____________:
39. (Presidente Empossado) – Esse é um momento muito importante para aqueles
que estiveram à frente do nosso Distrito neste último AL, por isso temos a honra
de passar a palavra a todos vocês.
40. (Presidente Empossado) – Inicialmente convido o Gabinete executivo do Distrito
LEO LD-X, AL _______________, para proceder com o reconhecimento dos
clubes e dirigentes que se destacaram neste Ano Leoístico que se encerra.
41. (Presidente Empossado) – Passo a condução dos trabalhos da mesa ao vicepresidente
eleito
para
o
AL
___________________,
C.LEO
______________________, para que eu possa me juntar ao gabinete que ora
realiza os reconhecimentos.
Reconhecimentos.
42. (Presidente Empossado) – Neste momento, passo a palavra ao Gabinete
Executivo do Distrito LEO LD–X, _________________; (Homenagens)
43. Palavra Presidente (Presidente Empossado) – Passo a palavra ao Companheiro
LEO ________________________, Presidente do Distrito LEO LD-X AL
________________; (Pronunciamento final do presidente que ora deixa o cargo)
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44. Palavra Presidente (Presidente Empossado) – Passo a condução dos trabalhos
ao Vice-Presidente C.LEO ________________________, para que eu possa fazer
meu pronunciamento;
45. (Mestre de Cerimônia) – Convido Neste Momento os seguintes dirigentes, para
fazerem o uso da Palavra e peço que respeitem o tempo máximo de ___ minutos;
46. (Mestre de Cerimônia) - Companheiros Leão _____________________,
Assessores LEO do Distrito LEO LD-X, para o AL _____________;
47. (Mestre de Cerimônia) – Companheiro Leão ________________________,
Governador para o Ano Leonístico ______________;
48. (Mestre de Cerimônia) – Companheiro LEO ___________________, Presidente
do Distrito Múltiplo LEO LD, Ano Leoístico ______________;
49. (Mestre de Cerimônia) – Devolvemos neste momento a condução dos trabalhos,
e esperamos ter atuado a contento.
50. (Presidente Empossado) – Obrigado aos Mestres de Cerimônias, pela brilhante
condução dos trabalhos desta noite, e solicito que os mesmos se postem à frente
da mesa para devolver a insígnia que lhes permitiu desempenhar tal função.
51. (Presidente Empossado) – Convido a todos para que em pé, saudemos o
pavilhão nacional em silêncio.
Neste momento declaro encerrada esta cerimônia festiva de posse do Gabinete
Distrital, para o AL ________________, agradecendo a presença de todos. E com
uma calorosa salva de palmas LEO encerramos a presente solenidade.
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PROTOCOLO PARA ENCONTRO ESTADUAL
MESA PRINCIPAL: 08 lugares. 4 à direita do coordenador, 3 à esquerda.

ABERTURA
Mestre de Cerimônias: Para darmos início a abertura do Encontro
__________________ de LEO Clubes, AL __________________, nomearei os
dirigentes leoísticos e leonísticos que já ocupam seus respectivos lugares na mesa
principal.
1. Companheiro
LEO
__________________
–
Coordenador
do
_____________________;
2. Companheiro LEO __________________ – Presidente do Distrito Múltiplo
LEO LD;
3. Companheiro LEO __________________ – Presidente do Distrito LEO LD-X,
Distrito Anfitrião do evento;
4. Companheiro Leão __________________ e Companheira Leão
__________________ – Casal Governador do Distrito Lions LD-X;
5. Companheiro LEO __________________ – Presidente do Distrito LEO LD-X;
6. Companheiro LEO __________________ - Presidente do Distrito LEO LD-X;
7. Companheira LEO ____________________ – Presidente do LEO Clube
__________________, Clube anfitrião do evento;
____ CADEIRAS DE DESTAQUE

Mestre de Cerimônias: Agora passo a nominar os demais dirigentes Leoísticos e
Leonísticos pedindo para que à medida que forem chamados, se dirijam as primeiras
fileiras em frente à mesa principal:
Membros do Gabinete do Distrito Múltiplo LEO LD
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________
Destacamos ainda a presença dos demais membros dos gabinetes dos Distrito LEO
LD-X, LD-X e LD-X;
Mestre de Cerimônias: Prezado Coordenador a mesa principal está composta.
Coordenador: Invocando a Deus pela grandeza da Pátria e a Paz universal entre as
pessoas, damos início a cerimônia de abertura do Encontro __________________ de
LEO Clubes AL _______________.
Coordenador bate o sino e diz: Convido _____________________________, para
proceder com a Invocação a Deus.
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Coordenador bate o sino e diz: Convido a todos os presentes para entoarmos o
Hino do ______________________.
(Podem se sentar)
Coordenador bate o sino e diz: (Nomeação do Mestre de Cerimônias) Nomeio a
Companheira
LEO
______________________
do
LEO
Clube
_______________________ para atuar como Mestre de Cerimônias dessa
cerimônia, para isso convido-o para que venha a frente receber a insígnia que o
permite desempenhar tal função.
Mestre de Cerimônias: Agradeço a indicação e espero desempenhar a função da
melhor maneira possível.
Mestre de Cerimônias: Convido a Companheira LEO ____________________ para
proferir a Instrução Leoística dessa reunião.
Mestre de Cerimônias: Nesse momento passaremos para os pronunciamentos
oficiais, por isso convido para fazer uso da palavra a Presidente do LEO Clube
__________________, Companheira LEO ____________________;
Mestre de Cerimônias: Convido para fazer uso da palavra, o Companheiro LEO
__________________, presidente do Distrito LEO LD-X;
Mestre de Cerimônias: Convido para fazer uso da palavra, o Companheiro LEO
__________________, presidente do Distrito LEO LD-X;
Mestre de Cerimônias: Convido para fazer uso da palavra, o Companheiro
__________________, Governador do Distrito Lions LD-X;
Mestre de Cerimônias: Convido para fazer uso da palavra, o Companheiro LEO
__________________, presidente do Distrito LEO LD-X;
Mestre de Cerimônias: Convido para fazer uso da palavra, o Companheiro LEO
__________________, presidente do Distrito Múltiplo LEO LD;
Mestre de Cerimônias: Agradeço por ter atuado como Mestre de Cerimônias da
Abertura do Encontro __________________ de LEO Clubes e devolvo a palavra ao
Coordenador C.LEO __________________.
(Mestre de Cerimônias vai à frente da mesa para devolver o colar)
Coordenador bate o sino e diz: Obrigado C.LEO __________________ por ter
atuado como Mestre de Cerimônias com brilhantismo.
(Coordenador faz a sua fala)
Presidente bate o sino e diz: Sendo assim, como Coordenador do Estado do
_______________________, declaro aberto o Encontro __________________ de
LEO Clubes AL ______________ e desejo um ótimo evento a todos nós, com muita
alegria e integração.
PALMAS
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PROTOCOLO PARA ABERTURA DE EVENTOS

COMPOSIÇÃO MESA PRINCIPAL
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01. Mestre de cerimônias – Para darmos início a Abertura do
_________________________ do Distrito LEO LD-X AL ____________, chamamos
para compor a Mesa Principal os seguintes dirigentes Leoísticos e Leonísticos, e peço
que as palmas sejam deixadas para o final.
12. Presidente do Distrito LEO LD-X para o Ano Leoístico _____________
Companheiro LEO ___________________;
13. Presidente do Distrito Múltiplo LEO LD, Companheiro LEO ___________;
14. Governador do Distrito de Lions LD-X, Companheiro Leão ____________;
15. Secretária do Distrito LEO LD-X, Companheira LEO ________________;
16. Tesoureira do Distrito LEO LD-X, Companheiro LEO ________________;
17. Casal
Assessor
do
Distrito
LEO
LD-X,
Companheiro
Leão
______________________;
18. Presidente do LEO Clube _________________, Companheira LEO
______________________; (Anfitrião do evento)
19. Presidente do Lions Clube _________________, Companheiro Leão
______________________; (Anfitrião do evento)

02. Mestre de cerimônias – Destaco ainda a presença dos demais membros do
Gabinete do Distrito LEO LD-X.
Lista dos membros do gabinete distrital.
03. Mestre de cerimônias – Destaco ainda a presença dos Dirigentes do Distrito
Múltiplo LEO LD.
4. _________________________________________________________;
5. _________________________________________________________;
6. _________________________________________________________;
04. Mestre de cerimônias – Destaco ainda a presença dos Dirigentes Leonísticos:
6. _________________________________________________________;
7. _________________________________________________________;

8. _________________________________________________________.

PRESIDENTE A MESA ESTÁ FORMADA
05.Abertura (Presidente BS) – Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz
entre as pessoas, declaro aberta a Abertura do _____________________________
do Distrito LEO LD-X do Ano Leoístico _______________.
14. Invocação a Deus (Presidente BS) – Convido a (o) C.LEO ____________, para
que faça a Invocação a Deus.
15. Hino à Bandeira (Presidente BS) – Convido a todos, para que em pé, entoem
comigo, a primeira estrofe e estribilho do Hino a bandeira;
16. Nomeação do Mestre de Cerimônias (Presidente) – Na qualidade de Presidente
do Distrito LEO LD-X, nomeio a (o) C.LEO _________________, do LEO Clube
_____________, para atuar como Mestre de Cerimônia durante esta assembleia
do Distrito LEO LD-X, e peço que o mesmo venha até à frente da mesa para
receber o colar, insígnia que a designa para tal função;
17. (Mestre de Cerimônia) – Agradeço a indicação e prometo cumprir fielmente meu
dever até o término dos trabalhos desta reunião.
18. (Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o Presidente do Lions
Clube
______________________________,
Companheiro
Leão
____________________.
19. (Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o Presidente do LEO
Clube ____________________, Companheira LEO _______________.
20. (Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o Assessor LEO do
Distrito LEO LD-X, Companheiro Leão ________________.
21. (Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o Governador do
Distrito LD-X, _________________________.
22. (Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o C.LEO
_________________, Presidente do Distrito Múltiplo LEO LD.
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23. (Mestre de Cerimônia) – Agradeço ao Presidente do Distrito LEO LD-X, C.LEO
_______________, a honra de ter atuado como mestre de cerimonias nesta
Abertura do _________________ do Distrito LEO LD-X.
24. (Presidente) – Agradeço ao C.LEO ________________________, por ter atuado
com brilhantismo como mestre de cerimonias. E peço que a mesma se poste à
frente da mesa para devolver a insígnia que lhe permitiu desempenhar tal função.
25. (Presidente) – Faz o seu pronunciamento da mesa, mas em pé.
26. (Presidente) – Sendo assim, declaro oficialmente aberto o ______________ do
Distrito LEO LD-X AL _______________.
27. Encerramento (Presidente) – Agradeço a todos que atuaram nesta reunião e a
todos aqui presentes e peço a todos, para que em pé, saudemos o Pavilhão
Nacional em silêncio, e com uma calorosa salva de palmas LEO encerramos a
abertura do evento.
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PROTOCOLO PARA REUNIÃO DE TRABALHO
PRESIDENTE
Bate o sino – todos em pé
Invocando à Deus, pela grandeza da Pátria e pela paz entre todas as pessoas, declaro
aberta essa reunião ordinária do LEO Clube __________________.
Bate o sino – todos em pé
Convido a C.LEO ____________________ para proceder a Invocação à Deus.
Bate o sino– todos em pé
Convido a todos para entoarmos a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira
Nacional.
Após o Hino: “Podem tomar assento”
Bate o sino
Convido o C.LEO _______________________ para fazer a instrução leoística.
Bate o sino
Convido o C.LEO _______________________, secretário do clube, para fazer os
informes da sua pasta.
Bate o sino
Convido o C.LEO ______________________, tesoureiro do clube, para fazer os
informes da sua pasta.
Bate o sino
Assuntos Gerais:
•

Campanhas;

•

Eventos;

•

Outros assuntos de interesse ao LEO Clube;

Bate o sino
Declaro Jaula Aberta.
(CC.LEO previamente inscritos, têm preferência. Não havendo mais manifestações
ou estourado o número máximo, fechasse a jaula.)
Bate o sino
Declaro Jaula Fechada.
Bate o sino
Em pé, façamos a oração pelo Brasil!
Bate o sino
E ao declarar encerrada esta reunião, agradeço a presença de todos vocês. E
convoco todos para __________________________. (Próxima reunião, evento ou
campanha)
Em silêncio, reverenciamos o pavilhão nacional (Espera alguns segundos) e com
uma salva de palmas encerramos à presente reunião
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PROTOCOLO PARA REUNIÃO DE POSSE DE NOVOS
ASSOCIADOS
PROTOCOLO DA FORMAÇÃO DA MESA PRINCIPAL
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Mestre de Cerimônia
Iniciaremos neste momento a composição da mesa de honra desta Assembleia
Extraordinária do LEO Clube ____________________.
Nominamos os dirigentes que já compõem a mesa de honra:
1 – Companheira LEO ________________________, presidente do LEO Clube
_________________.
2 – Companheiro LEO ___________________, Presidente do Distrito LEO LD-X, AL
_____________.
3 – Companheiro Leão ____________________, Presidente do Lions Clube
__________________.
4 – Outros dirigentes como Vice-presidente ou dirigentes leonísticos.
5 – Autoridades como Prefeito, Vice-Prefeito ….
6 – Secretário do clube.
7 – Tesoureiro do clube.
Ocupam lugares de destaque,
1 - Membros do gabinete.
2 - Casal Conselheiro do LEO Clube ______________.
3 – Restante da diretoria do clube.
Mestre de Cerimônias – Companheira presidente, a mesa está formada para que
possa dar início aos trabalhos desta assembleia.

Presidente - Bate o sino
Presidente – Invocando a Deus, pela grandeza da Pátria e pela paz entre as pessoas,
declaro aberta essa importante Assembleia do LEO CLUBE __________________.
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Bate o sino
Presidente – Convido o Companheiro LEO _______________ para fazer a
Invocação a Deus.
Bate o sino
Presidente – Convido a todos para entoarmos a primeira estrofe e estribilho do Hino
à Bandeira.
Presidente – Convido a todos a ficarem à vontade.
Bate o sino
Presidente – Nomeio a C.LEO ______________________ para exercer a função de
mestre de cerimônia desta assembleia, para isso peço que venha a frente da mesa a
fim de receber o colar que o qualificará a exercer a função.
Mestre de cerimônia vai à frente da mesa receber do presidente a insígnia e dirige-se
a tribuna.
Mestre de cerimônia – Agradeço a incumbência que me foi dada e espero contribuir
para o sucesso desta assembleia.
Mestre de cerimônia – Convido para fazer a Saudação aos convidados a C.LEO
___________________________.
(Pode optar-se por fazer Instrução Leoística ao invés da Saudação)
Mestre de Cerimônia – Passo a palavra para o presidente do Distrito LEO LD-__,
Companheiro LEO __________________, para fazer a posse dos novos associados.
POSSE DOS NOVOS ASSOCIADOS
Presidente do Distrito – Estamos prestes a realizar a cerimônia de iniciação pelo
qual novos associados serão recebidos no LEO Clube _____________________.
Devido a grande importância desta ocasião para os novos associados e para o clube,

rogo que o quadro social se mantenha atento e silencioso durante o decorrer da
cerimônia. Queiram esperar até o fim da cerimônia para as manifestações de
aplausos. Agora peço que a Mestre de Cerimônias enuncie o nome de cada novo
associado, a medida que forem chamados peço que se levantem e se aproximem da
mesa, bem como o seu padrinho ou madrinha.
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Nomes
Em nome da diretoria e do quadro social, dou-lhes as boas vindas ao LEO
Clube _____________________. Vocês foram convidados para se tornarem
associados e nós estamos orgulhosos e alegres com sua decisão de aceitar o convite.
É um privilégio ser associado de um LEO Clube. Vocês vão entrar em um programa
que se espalhou pelo mundo inteiro e que se tornou uma atividade oficial da
Associação Internacional de LIONS Clubes em 1967. Um alto padrão moral,
responsabilidade pessoal, boa disposição e compreensão para com os outros e,
finalmente, prontidão para estender uma mão amiga às pessoas necessitadas.
Agora, na sua comunidade e entre os seus amgios, vocês vão se deparar, em
todos os momentos, com o desafio de prestar serviços. Entretanto, vocês não terão
de lutar sozinhos. Poderão sempre contar com a inspiração e colaboração dos seus
companheiros, da sua diretoria e dos Casais Conselheiro e Amigos. É com grande
prazer que eles os ajudarão a cumprir os elevados objetivos que adotaram.
Mais uma ves, quero estender-lhes os meus parabéns por terem se tornado
Companheiros LEO. Peço agora que repitam a promessa do associado LEO, depois
de mim:
“Eu na presença dos associados do LEO Clube ________________ .....
prometo solenemente ..... obedecer aos Estatudos e Regulamentos do Clube .....
frequentar todas as reuniões com regularidade ..... apoiar e promover os
objetivos do Clube ..... em tudo que empreender ..... e fazer uma contribuição
justa .... as finanças do clube .... declaro ainda .... que colaborarei na
consolidação .... expansão e fortalecimento .... do quadro social do clube .... que
ajudarei o clube .... com o meu diligente serviço .... nas comissões e em outras
capacidades .... onde os meus esforços forem necessários ...... e, finalmente ....
que desenvolverei no meu próprio caráter ..... as qualidades .... de boa
disposição ..... serviço e lealdade ..... que devem caracterizar todo companheiro
LEO .... em todos os momentos.”
Pelo privilégio a mim dado de presidir essa cerimônia de posse, declaro nesse
momento empossados como companheiros LEO do LEO Clube ______________.
(Palmas)
Presidente do Distrito – Convido vossos padrinhos para colocarem o pin de
Companheiro LEO.

Presidente do Distrito – Meus parabéns a todos e gostaria de convidá-los para
retornarem aos seus lugares.
Presidente do Distrito – Devolvo a palavra à Mestre de Cerimônias.
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(Pronunciamentos)
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer uso da palavra ________________
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer uso da palavra ________________
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer uso da palavra o C.LEO
_______________________, Presidente do Distrito LEO LD-___.
(Ordem inversa do protocolo de início, o último mencionado é o primeiro a falar.)
Mestre de Cerimônias - Agradeço a honra de ter atuado como Mestre de Cerimônias
desta assembleia e devolvo a condução dos trabalhos a Presidente do LEO Clube
_______________ Companheira LEO ________________.
O mestre de cerimônia retorna a mesa de honra e o presidente retira a insígnia que
lhe fora entregue.
Presidente – Bate o sino
Presidente – Obrigada _________________ pelo eficiente trabalho como Mestre de
Cerimônias.
Bate o sino
Presidente – Em pé
(Presidente pode usar a palavra para fazer seus agradecimentos)
Bate o sino
Convido para que em pé, façamos a Oração pelo Brasil.
Bate o sino
E ao declarar encerrada esta assembleia, agradeço a presença de todos os
Companheiros LEO, Companheiros Leões, convidados e em especial ao Presidente
do Distrito LEO LD-___ C.LEO ______________________, o nosso muito obrigado
pela presença.
Em silêncio vamos reverenciar o pavilhão nacional (espera alguns segundos) e com
uma salva de palmas encerramos a presente assembleia.

PROTOCOLO PARA REUNIÃO DE POSSE DE NOVA
DIRETORIA
PROTOCOLO DA FORMAÇÃO DA MESA PRINCIPAL
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Mestre de Cerimônia
Iniciaremos neste momento a composição da mesa de honra desta Assembleia de
Posse da nova diretoria do LEO Clube ____________________.
Nominamos os dirigentes que já compõem a mesa principal:
1 – Companheira LEO ________________________, presidente do LEO Clube
_________________.
2 – Companheiro LEO ___________________, Presidente do Distrito LEO LD-___, AL
_____________.
3 – Companheiro LEO _____________________, Vice-presidente do LEO Clube
__________________,
4 – Companheiro Leão
__________________.

____________________,

Presidente

do

Lions

Clube

5 – Outros dirigentes como Vice-presidente ou dirigentes leonísticos.
6 – Autoridades como Prefeito, Vice-Prefeito ….
7 – Secretário do clube.
8 – Tesoureiro do clube.
Ocupam lugares de destaque,
1 - Membros do gabinete.
2 - Casal Conselheiro do LEO Clube ______________.
3 – Restante da diretoria do clube.
Mestre de Cerimônias – Companheiro Presidente, a mesa está formada para que possa dar
início aos trabalhos desta assembleia.

Presidente - Bate o sino
Presidente – Invocando a Deus, pela grandeza da Pátria e pela paz entre as pessoas, declaro
aberta essa importante Assembleia do LEO CLUBE __________________.
Bate o sino
Presidente – Convido o Companheiro LEO _______________ para fazer a Invocação a
Deus.
Bate o sino
Presidente – Convido a todos para entoarmos a primeira estrofe e estribilho do Hino à
Bandeira.
Presidente – Convido a todos a ficarem à vontade.
Bate o sino
Presidente – Nomeio a C.LEO ______________________ para exercer a função de mestre
de cerimônia desta assembleia, para isso peço que venha a frente da mesa a fim de receber
o colar que o qualificará a exercer a função.
Mestre de cerimônia vai à frente da mesa receber do presidente a insígnia e dirige-se a
tribuna.
Mestre de cerimônias – Agradeço a incumbência que me foi dada e espero contribuir para
o sucesso desta assembleia.
Mestre de cerimônias – Convido para fazer a Saudação aos convidados a C.LEO
___________________________.
(Pode optar-se por fazer Instrução Leoística ao invés da Saudação)
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer o encerramento da pasta e seus
agradecimentos a C.LEO ________________________, secretária do clube.
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer o encerramento da pasta e seus
agradecimentos a C.LEO ________________________, tesoureira do clube.
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer o encerramento da pasta e seus
agradecimentos o CL ________________________, Conselheiro do clube.
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer o encerramento da pasta e seus
agradecimentos a C.LEO ________________________, Presidente do clube.
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Presidente – Passo a condução do sino ao C.LEO ________________, Vice-presidente,
para que eu possa ir à tribuna.
(Aqui podem ser colocadas as homenagens, entrega de pin 100%, etc.)
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Mestre de Cerimônias – Passo a palavra para o presidente do Distrito LEO LD- ___,
Companheiro LEO __________________, para fazer dar posse a nova diretoria do LEO
Clube ___________________.
POSSE DA NOVA DIRETORIA
Presidente do Distrito – É com muita alegria, e orgulho que eu participo deste momento.
Queridos companheiros LEO vocês iniciaram um brilhante trabalho, agora outros irão
continuá-lo, com o mesmo afinco e dedicação que vocês demostraram nos balanços, em tão
pouco tempo, já deixam um grande exemplo.
E é isso que queremos, formar lideranças, dar oportunidades aos nossos jovens de
prepararem-se para a vida para o futuro, desenvolvendo habilidades sociais, de liderança e
de organização.
O lema do programa LEO (Liderança, Experiência e Oportunidade) é cumprido à medida que
os associados trabalham unidos para atender às necessidades de seus semelhantes.
Peço para que o quadro social e todos os presentes que se mantenham atentos e silenciosos
durante o decorrer da cerimônia.
Queiram aguardar até o final da mesma para as manifestações e aplausos.
Presidente do Distrito – Passaremos a partir deste momento a nominar a nova diretoria do
LEO CLUBE ________________________, convido a Mestre de Cerimônias para proceder
a leitura dos mesmos. E assim que forem chamados postem-se à frente da mesa de honra,
por favor.
(Leitura da nova diretoria)
1 - (POSSE DOS DIRETORES)
Companheiros LEO_________________________________.
Vocês foram eleitos para desempenhar o importante cargo de diretores e sendo assim, fazem
parte do conselho executivo do LEO Clube. Deverão comparecer fielmente as reuniões
ordinárias e extraordinárias do seu clube convidando todos os demais associados. Vocês
zelarão também, para que a diretoria autorize todas as despesas e não criem dívidas
superiores a receita do clube, nem desembolsem fundos para fins que não sejam essenciais
aos objetivos do clube. Prometem fazer o possível para desempenhar fielmente suas
funções?
R: PROMETEMOS

2 - (POSSE DO CASAL CONSELHEIRO E CASAL AMIGO)
Companheiros Leões ________________________________________
Vocês foram escolhidos para atuarem, respectivamente, como Casal Conselheiro e Amigo do
LEO Clube. Como tal devem zelar pelo bom relacionamento LEO/LIONS, bem como auxiliar
este clube em todos os seus momentos. Deverão frequentar regularmente as reuniões e
atividades, além de incentivar o companheirismo entre os associados. Prometem cumprir
fielmente as suas obrigações?
Casal Conselheiro e Casal Amigo: “Prometemos”.
3 - (POSSE DA TESOUREIRA)
Companheira LEO ________________ você foi eleita para servir como tesoureira de seu
clube e, ao desempenhar tal cargo, receberá os fundos, depositando-os no banco
recomendado pela diretoria. Com a autorização dos dirigentes, você desembolsará os fundos
e apresentará à diretoria um relatório mensal de finanças. Você cuidará também da
consolidação e desenvolvimento do espírito de unidade e cooperação entre os demais
dirigentes LEO, a diretoria e o conselheiro LEO.
Promete fazer o possível para desempenhar fielmente a suas funções?
R: PROMETO.
4 - (POSSE DO SECRETÁRIO)
Companheiro LEO __________________ você foi eleito para servir como secretário de seu
clube, desempenhando o seu cargo sob a supervisão e direção do presidente e da diretoria.
Você manterá os registros do clube, inclusive as atas das reuniões da diretoria, a relação
atualizada dos dirigentes, dos associados, nomeados para as comissões e o registro de
frequência dos associados. Será sua responsabilidade remeter os relatórios trimestrais de
atividades e a relação anual de associados de LEO Clube. Você também zelará pela
consolidação e desenvolvimento do espírito de unidade e cooperação entre os demais
dirigentes LEO, a diretoria e o conselheiro LEO. Promete fazer o possível para desempenhar
fielmente suas funções?
R: PROMETO.
5 - (POSSE DO VICE-PRESIDENTE)
Companheiro LEO ______________________, você foi eleito para servir como vicepresidente de seu clube, devendo cumprir o cargo de presidente, caso este não possa, por
qualquer razão, desempenhar as suas funções. Neste caso, você terá a mesma autoridade e
desempenhará as funções que competem ao presidente. Você deverá, também, ajudar o
presidente a promover a unidade entre os associados LEO, o LIONS Clube patrocinador e o
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conselheiro LEO. Finalmente, você deverá apoiar e assistir o presidente nas suas iniciativas
e projetos de serviço. Promete como vice-presidente, fazer o possível para desempenhar
fielmente as suas funções?
R: PROMETO.
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6 - (POSSE DO PRESIDENTE)
Companheira LEO ___________________ você foi eleita para o cargo de presidente e, por
conseguinte, é a principal autoridade executiva de seu clube. Nesta qualidade, fará tudo que
estiver ao seu alcance para promover a unidade entre os associados do clube, e entre o
quadro social do LIONS Clube patrocinador, trabalhando de perto com o conselheiro LEO.
Você presidirá a todas as reuniões e será o chefe da diretoria; zelará pelo bom funcionamento
das comissões, pela apresentação, a intervalos regulares, do relatório das mesmas, e pela
realização das eleições regulares. Você trabalhará, também, no sentido de determinar as
necessidades de serviço dentro da sua comunidade, e motivar o quadro social a atende-la.
Promete, como presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?
R: PROMETO.
Presidente do Distrito – Diante da promessa assumida por todos, tenho a satisfação de
declarar a esta assembleia, que os novos Dirigentes apresentados nesta noite a todos os
presentes, após confirmarem o compromisso de posse, estão oficialmente empossados.
Solicito que façam a troca dos pins e uma salva de palmas a nova diretoria do LEO CLUBE
______________.
Presidente do Distrito – Convido a nova diretoria ocupa os seus lugares na mesa, e solicito
que a C.LEO ____________________ (presidente que deixa o cargo), faça soar o sino
marcando o encerramento de sua gestão e receba junto com todos os que trabalharam
na sua Diretoria, os nossos mais vibrantes aplausos.
Presidente do Distrito – Agora peço que faça a entrega a C.LEO ____________________
(presidente que foi empossada) do sino e o martelo.
E solicito a Companheira ________________ que acompanhe a Past Presidente imediata a
uma mesa de destaque nesta assembleia.
Presidente do Distrito – O Sino e o Martelo simbolizam o poder e a autoridade do presidente.
Peço a Presidente C.LEO ______________ para que faça soar o sino simbolizando o início
de sua gestão.
Presidente do Clube – Bate o sino e senta na cadeira de presidente
Presidente do Distrito – Obrigado pela oportunidade que me foi dada de dar posse a nova
diretoria do LEO Clube _________________. Devolvo ao Mestre de Cerimônias a condução
dos trabalhos.

(Pronunciamentos)
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer uso da palavra ________________
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer uso da palavra ________________
Mestre de Cerimônias – Convido para fazer uso da palavra o
_______________________, Presidente do Distrito LEO LD- ___.

C.LEO

(Ordem inversa do protocolo de início, o último mencionado é o primeiro a falar.)
Mestre de Cerimônias - Agradeço a honra de ter atuado como Mestre de Cerimônias desta
assembleia e devolvo a condução dos trabalhos a Presidente do LEO Clube
_______________ Companheira LEO ________________.
O mestre de cerimônia retorna a mesa de honra e o presidente retira a insígnia que lhe fora
entregue.
Presidente – Bate o sino
Presidente – Obrigada _________________ pelo eficiente trabalho como Mestre de
Cerimônias.
Bate o sino
Presidente – Em pé
(Presidente pode usar a palavra para fazer seus agradecimentos)
Bate o sino
Presidente – Convido para que em pé, façamos a Oração pelo Brasil.
Bate o sino
Presidente – E ao declarar encerrada esta assembleia, agradeço a presença de todos os
Companheiros LEO, Companheiros Leões, convidados e em especial ao Presidente do
Distrito LEO LD- ___ C.LEO ______________________, o nosso muito obrigado pela
presença.
Presidente – Em silêncio vamos reverenciar o pavilhão nacional (espera alguns segundos)
e com uma salva de palmas encerramos a presente assembleia.
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PROTOCOLO PARA FUNDAÇÃO DE CLUBES
PROTOCOLO DA FORMAÇÃO DA MESA PRINCIPAL
Mestre de Cerimônias
Companheiros LEO, Companheiros Leões, dirigentes, autoridades, familiares e
convidados. Boa noite! É com grande alegria e satisfação que damos início a Cerimônia de
fundação do LEO Clube __________________________.
A cada ano, milhares de pessoas de todo o planeta trabalham como voluntários em
diversos programas sociais. De acordo com as Organizações das Nações Unidas, voluntário
é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica
parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social
ou outros campos.
O voluntariado traz benefícios tanto para a sociedade em geral como para o indivíduo
que realiza tarefas voluntárias. Ele produz importantes contribuições tanto na esfera
econômica como na social e contribui para a uma sociedade mais coesa, através da
construção da confiança e da reciprocidade entre as pessoas.
Iniciamos neste momento a composição da mesa de honra da Assembleia de
Fundação do LEO Clube _______________________.
Já estão em seus respectivos lugares:
1 – Presidente do Lions Clube ____________________, Companheiro (a) Leão
________________________;
2 – Governador do Distrito LD- ___ AL ________, DG _______________________;
3 – C.LEO _______________________________, Presidente do Distrito LEO LD-X
4 – Demais dirigentes leoísticos ou leonístico e autoridades civis
5 – Companheiro Leão ______________, secretário do Lions Clube ______________.
6 – Companheiro Leão ______________, tesoureiro do Lions Clube ______________.

Encontram-se em lugares de destaque:
1 – Membros dos Gabinetes
2 – VDG e PDG
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________
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Companheiro Presidente, a mesa está composta.

PROTOCOLO DE ABERTURA

Presidente - Bate o sino - Invocando à Deus, pela grandeza da Pátria e pela paz
entre todas as pessoas, declaro aberta essa importante assembleia Festiva do Lions
Clube __________________, hoje com a Fundação do LEO CLUBE
________________________.

Bate o sino – Invocação à Deus
Convido as ___________________________ para fazerem a Invocação a Deus.

Bate o sino – Hino à Bandeira
Convido a todos para entoarmos a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira
Nacional.
(Convido a todos a ficarem à vontade)

Bate o sino – Nomeação Mestres de Cerimônias
Nomeio os Companheiros LEO _______________________________, para
exercerem a função de mestres de cerimônias desta assembleia, para isso peço que
venham a frente da mesa afim de receber o colar que os qualificará a exercerem a
função.

Mestres de Cerimônias - Agradecemos a incumbência que nos foi dada e
esperamos exercê-la a contento.
MCCer – De imediato, convido o _______________________________ para fazer a
saudação aos presentes.
MCCer – O LEO Clube é um programa social do Lions Clube, sem fins lucrativos, para jovens
de 12 a 30 anos com o objetivo de promover os ideais de Liderança, Experiência e

Oportunidade. Está presente em 147 países, onde realiza atividades em prol da cultura e da
cidadania, sempre buscando propiciar à comunidade melhores condições de vida, através da
realização de campanhas de diversos temas como educação, saúde, conscientização
ambiental, civismo, ampliando seus conhecimentos e horizontes através da dedicação ao
serviço voluntário, e unindo os associados pelos laços de amizade, companheirismo e
compreensão mútua.
A participação dos jovens nas reuniões, atividades e projetos ajuda a desenvolver
habilidades de liderança, administração de tempo, tomada de decisões, solução de
problemas e desenvoltura. As novas perspectivas de trabalhar com o próximo, em geral com
os menos privilegiados, pode ajudar o associado a criar uma visão mais ampla e uma nova
conscientização dos problemas sociais. A interação com pessoas de outras idades e culturas
favorece o crescimento pessoal e, em geral, ao servir o próximo o jovem passa a dar uma
ênfase menor aos bens materiais e aprecia mais as qualidades internas. Isso faz com que o
associado do LEO Clube reflita sobre seu próprio estilo de vida e valores.
O objetivo do LEO Clube é oferecer à juventude do mundo uma oportunidade para
contribuir individual e coletivamente, com as comunidades locais, nacionais e internacionais,
e ainda desenvolver-se como membros responsáveis dessas entidades. Promover entre os
associados à adoção de altos princípios de ética, desenvolver qualidades de liderança e dar
ao associado à experiência do serviço comunitário são algumas das recompensas de fazer
parte do movimento leoístico.
Enquanto para o Lions Clube a realização de atividades de serviço na comunidade é
um fim, para o LEO Clube as atividades de serviço são o meio pelo qual os associados
desenvolvem suas qualidades individuais.
Acreditamos que os jovens de _____________________________que aceitaram o
convite de participar do LEO Clube e que estão aqui presentes, passarão por essas
experiências e sentirão o verdadeiro sentimento de ser um Companheiro LEO.

MCCer – Sendo assim, convido o ______________________________, para
proceder a fundação do LEO Clube _____________________.
SOLENIDADE DE FUNDAÇÃO DO LEO CLUBE

__________________ – Devido à grande importância desta ocasião para estes jovens, para
o Lions Clube __________________, seus padrinhos e para o Distrito LD-X, peço para que
o quadro social e todos os presentes que se mantenham atentos e silenciosos durante o
decorrer da cerimônia.
Queiram aguardar até o final da mesma para as manifestações de aplausos.
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Passaremos a partir deste momento a nominar todos os associados do LEO CLUBE
_______________________________, convido os Mestres de Cerimônias para proceder a
leitura dos mesmos. E assim que forem chamados postem-se a frente da mesa de honra, por
favor.
NOMES
_________ - Em nome do Lions Clube _______________________e do Distrito LD-X, doulhes as boas-vindas ao LEO Clube. Vocês serão associados fundadores do LEO Clube
____________________________ e nós estamos orgulhosos e alegres com sua decisão de
aceitar nosso convite. É um privilégio ser associado de um LEO Clube.
Vocês vão entrar em um programa que se espalhou pelo mundo inteiro e que se tornou
uma atividade oficial da Associação Internacional de Lions Clube em 1967. Um alto padrão
moral, responsabilidade pessoal, boa disposição e compreensão para com os outros e,
finalmente, prontidão para estender uma mão amiga às pessoas necessitadas, eis os
objetivos dos Companheiros LEO.
Agora, na sua comunidade e entre os seus amigos, vocês vão se deparar, em todos
os momentos, com o desafio de prestar serviços. Entretanto, vocês não terão de lutar
sozinhos. Poderão sempre contar com a inspiração e colaboração dos seus Companheiros.
É com grande prazer que eles os ajudarão a cumprir os elevados objetivos que adotaram.
Solicito a toda assembleia que se coloque em pé
____________ – A partir deste momento vamos proceder o compromisso de posse dos
associados LEO.
____________ – E para isso eu peço que leiam alto e em conjunto o compromisso de posse
LEO:

Eu,
Na presença dos associados do LIONS CLUBE _______________________...
Prometo solenemente...
Obedecer aos estatutos e regulamentos do clube...
Frequentar todas as reuniões com regularidade...
Apoiar e promover os objetivos do clube...
Em tudo que empreender ...
E fazer uma contribuição justa as finanças do clube...
Declaro ainda...
Que colaborarei na consolidação...
Expansão e fortalecimento do quadro social do clube...
Que favorecerei o clube com meu dirigente serviço...
Nas comissões, ou em outras capacidades...

112

Onde os meus esforços forem necessários...
E, finalmente...
Que desenvolverei, no meu próprio caráter...
As qualidades de boa disposição...
Serviço e lealdade...
Que devem caracterizar todo o associado LEO...
Em todos os momentos.
_____________ – Em nome da Associação Internacional de LIONS CLUBES, EU,
___________________ DO DISTRITO LD-X, NA AUTORIDADE QUE MEU CARGO ME
CONFERE, TENHO A HONRA DE DECLARAR OFICIALMENTE FUNDADO O LEO CLUBE
_________________.
A partir de agora vocês são associados do LEO Clube ______________. Convido os
dirigentes e autoridades da mesa de honra para que coloquem o pin de associado, aos
associados fundadores.
___________ - Mais uma vez quero cumprimentar a todos e dar os parabéns por terem se
tornado associado LEO.
___________ – Convido os _____________________________ para que façam a entrada
com o estandarte do LEO Clube _____________________e entreguem para seus
associados.
(PALMAS)
___________ – Devolvo a palavra aos Mestres de Cerimônias.
Mestre de Cerimônias - Peço a todos os companheiros LEO retornem aos seus lugares,
permanecendo somente os companheiros e companheiras que assumiram os cargos na
diretoria.
Mestre de Cerimônias – Convido o _________________________, para proceder a
CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO LEO CLUBE __________________.
_________ - Tenho o privilégio de presidir a cerimônia de posse da primeira diretoria do LEO
Clube ______________. Como mereceram a confiança do quadro social do clube, tenho a
certeza de que cumprirão fielmente seus deveres para com a comunidade e para com os
companheiros LEO.
(Um passo à frente)
(POSSE DA DIRETORIA)
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CC.LEO __________________________, vocês foram eleitas para desempenhar os
importantes cargos de diretora de campanhas, diretora de marketing, diretor social e diretor
de esportes, respectivamente e, sendo assim, fazem parte do conselho executivo do LEO
Clube. Deverão comparecer fielmente as reuniões ordinárias e extraordinárias do seu clube
e fazer o possível para formular e cumprir as suas diretrizes. Vocês são responsáveis pelo
desenvolvimento e execução do cronograma de campanhas do clube, bem como a
divulgação de todas as atividades do mesmo. Prometem fazer o possível para desempenhar
fielmente suas funções?
R: PROMETEMOS
(POSSE DA TESOURARIA)
CC.LEO _____________________________, vocês foram eleitas para servirem como
tesoureira e 2ª tesoureira, respectivamente, de seu clube e, ao desempenhar tal cargo,
receberão os fundos, depositando-os no banco recomendado pela diretoria. Com a
autorização dos dirigentes, vocês desembolsarão os fundos e apresentarão à diretoria um
relatório mensal de finanças. Vocês cuidarão também da consolidação e desenvolvimento do
espírito de unidade e cooperação entre os demais dirigentes LEO, a diretoria e o conselheiro
LEO.
Prometem fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?
R: PROMETEMOS.
(POSSE DA SECRETARIA)
CC.LEO ___________________________, vocês foram eleitos para servir como secretária
e 2º secretário, respectivamente, de seu clube, desempenhando o seu cargo sob a supervisão
e direção da presidente e da diretoria. Vocês manterão os registros do clube, inclusive as
atas das reuniões da diretoria, a relação atualizada dos dirigentes, dos associados e o registro
de frequência dos associados. Será sua responsabilidade remeter os relatórios trimestrais de
atividades e a relação anual de associados de LEO Clube. Vocês também zelarão pela
consolidação e desenvolvimento do espírito de unidade e cooperação entre os demais
dirigentes LEO, a diretoria e o conselheiro LEO. Prometem fazer o possível para
desempenhar fielmente suas funções?
R: PROMETEMOS.
(POSSE VICE-PRESIDENTE)
C.LEO ___________________________ você foi eleita para servir como vice-presidente de
seu clube, devendo cumprir o cargo de presidente, caso este não possa, por qualquer razão,
desempenhar as suas funções. Neste caso, você terá a mesma autoridade e desempenhará
as funções que competem ao presidente. Você deverá, também, ajudar o presidente a
promover a unidade entre os associados LEO, o LIONS Clube patrocinador e o conselheiro
LEO. Finalmente, você deverá apoiar e assistir o presidente nas suas iniciações e projetos
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de serviço. Promete como vice-presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as
suas funções?
R: PROMETO.
(POSSE DO CASAL CONSELHEIRO E AMIGO)
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Companheiros Leões _________________________, vocês foram escolhidos para
aturarem como Casal Conselheiro e Casal Amigo, respectivamente. Como tal devem zelar
pelo bom relacionamento LEO/LIONS, bem como auxiliar este clube em todos os seus
momentos. Deverão frequentar regularmente as reuniões e atividades, além de incentivar o
companheirismo entre os associados.
Prometem cumprir fielmente as suas obrigações?
R: PROMETEMOS.
(POSSE PRESIDENTE)
C.LEO _______________________ você foi eleita para o cargo de presidente e, por
conseguinte, é a principal autoridade executiva de seu clube. Nesta qualidade, fará tudo que
estiver ao seu alcance para promover a unidade entre os associados do clube, e entre o
quadro social do LIONS Clube patrocinador, trabalhando de perto com o conselheiro LEO.
Você presidirá a todas as reuniões e será o chefe da diretoria; zelará pelo bom funcionamento
das comissões, pela apresentação, a intervalos regulares, do relatório das mesmas, e pela
realização das eleições regulares. Você trabalhará, também, no sentido de determinar as
necessidades de serviço dentro da sua comunidade, e motivar o quadro social a atende-la.
Promete, como presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?
R: PROMETO.
___________ - Solicito uma salva de palmas à Diretoria do LEO Clube ____________.
___________ - Peço que os novos diretores empossados tomem seus acentos, com exceção
da C.LEO Presidente do LEO, peço que se dirija ao centro da mesa.
___________ - Convido o CL Presidente do Lions para entregar o sino e o martelo a
Presidente.
___________ - O Martelo simboliza o poder e a autoridade do presidente. Peço que a
presidente faça soar o sino simbolizando o início de sua gestão.
(Presidente do LEO Clube bate o sino e se senta na cadeira de presidente)
PALMAS
___________ – Devolvo a palavra para os mestres de cerimônias.

PRONUNCIAMENTOS (Ordem Contrária da formação da mesa principal)
(Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o ______________.
(Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o ______________.
(Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o ______________.
(Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o ______________.
(Mestre de Cerimônia) – Convido para fazer uso da palavra o ______________.
(Mestre de Cerimônia) – Agradecemos a honra de termos atuado como Mestres de
Cerimônias desta assembleia e esperamos ter realizado a função a contento.

Os mestres de cerimônias retornam à mesa de honra, o presidente retira a insígnia
que lhe fora entregue.

Bate o sino – PRESIDENTE LEO CLUBE
Obrigado pelo eficiente trabalho.
Presidente do LEO CLUBE faz seu pronunciamento (em pé).
Bate o sino - Em pé, façamos a oração pelo Brasil.

Bate o sino - E ao declarar encerrada esta assembleia, agradeço a presença de
todos os dirigentes leoísticos e leonísticos, as autoridades presentes, convidados,
Companheiros LEO de todos os clubes aqui presente, os nossos associados do Lions
e LEO Clube _____________.
Em silêncio vamos reverenciar o pavilhão nacional. (Espera alguns segundos)
E com uma salva de palmas encerramos a presente assembleia.

OBS.: Todos os protocolos constantes neste Guia, foram fornecidos pela Assessoria de Protocolos
do Distrito Múltiplo LEO LD AL 2019/2020.
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CÓDIGO DE ÉTICA DO COMPANHEIRO LEO
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ACREDITAR no verdadeiro companheirismo, lembrando que antes de pronome de
tratamento, é a expressão máxima e mola mestra do LEOísmo;
CULTIVAR a sinceridade e a humildade. Lembrando sempre destas qualidades como
fundamentais para o aprimoramento humano;
CONFIAR em sua capacidade como agente formador de opiniões e transformador da
sociedade, tendo convicção que o mundo pode melhorar, ficando mais justo, belo e
humano;
RESPEITAR e ENTENDER as limitações alheias, conquanto seres falíveis que
somos. Ser tolerante e amável, paciente e generoso, gentil e caridoso, procurando o
lado bom da vida e desprezando o preconceito e desconfiança;
BUSCAR sempre, com o mesmo vigor, o serviço ao próximo, seja em tarefas simples
ou projetos nobres, crescendo, sobretudo como pessoa e cidadão;
MANTER sempre o entusiasmo quanto aos projetos e atividades de seu clube, dando
o máximo de si para que os mesmos se concretizem;
LUTAR para realizar seus sonhos e alcançar seu ideal, sem, contudo, prejudicar ou
destruir o sonho de seus semelhantes.

CÓDIGO DE CONDUTA DO ASSOCIADO LEO DO DISTRITO
MÚLTIPLO LEO L D
Art. 1º. Nos termos do ARTIGO V, Letra A do Estatuto Padrão de LEO Clubes, será
concedida afiliação em um LEO Clube a qualquer pessoa de bom caráter e que
atenda aos requisitos constantes nos estatutos e regulamentos do Programa de LEO
Clubes de LIONS Clubes Internacional.
Parágrafo único. O associado deverá também buscar o desenvolvimento de um alto
padrão moral, responsabilidade pessoal, boa disposição e compreensão para com os
outros, do que dependerá sua permanência no Movimento LEO.
Art. 2º O associado, enquanto estiver identificado como tal (usando pin, camiseta,
uniforme, entre outros), deverá sempre postar-se e agir de maneira adequada com os
padrões de civilidade e comedimento, evitando quaisquer formas de excessos que
possam denegrir a imagem do Movimento LEO, de LIONS Clubes Internacional e dos
demais associados.
Art. 3º. Havendo qualquer forma de conflito entre os associados LEO ou entre os
associados e a comunidade, enquanto estiver sendo realizado evento, campanha ou
qualquer outra atividade diretamente relacionada ao Leoísmo, o associado deverá
sempre buscar o diálogo para sua resolução, sem recorrer a qualquer forma de
agressão física, moral e/ou verbal.
Art. 4º. O associado enquanto estiver participando de alguma atividade, campanha
ou evento relacionado ao Movimento LEO e que porventura venha a causar qualquer
dano material voluntário ou assume o risco de fazê-lo, deverá ser responsabilizado e
arcar com eventuais ressarcimentos, independente das sanções previstas no
presente Código e na legislação civil e penal.
§ 1º. Para fins do caput, estende-se ao conceito de dano a perturbação da ordem e
do sossego alheio.
§ 2º. No caso de dano involuntário, o eventual ressarcimento a terceiros deverá seguir
os procedimentos constantes no formulário LA-3.PO (Programa de Seguro de
Responsabilidade Civil) de LIONS Clubes Internacional.
Art. 5º. A responsabilidade pelo ressarcimento dos danos será diretamente do
associado causador do dano, se for possível identificá-lo, ou de seus pais ou
responsável no caso de o associado ser menor de idade.
§ 1º. Na hipótese de o associado não tiver os meios necessários para cobrir os danos
no momento em que for apurada materialidade, o Clube deverá fazê-lo, se subrogando no direito de ressarcir-se.
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§ 2º. Se for o caso, o ressarcimento poderá ser efetuado mediante desconto do
cheque-caução ou equivalente, desde que exigido no ato da inscrição do clube no
evento.
§ 3º. Se não for possível identificar a autoria, o LEO Clube ou Clubes vinculados direta
ou indiretamente a ação ou omissão que deu causa ao dano será o responsável,
podendo ressarcir-se posteriormente caso venha a ser identificado o causador.
§ 4º. Se de nenhuma forma puder ser apurado a autoria do dano ou aplicar o disposto
no § 3º deste artigo, a responsabilidade recairá sobre o LEO Clube anfitrião e, de
forma concorrente com o Distrito LEO, no caso de eventos distritais, e com o Distrito
LEO e Distrito Múltiplo LEO, no caso de eventos realizados por este.
Art. 6º. Qualquer atitude de associado LEO que possa ser interpretada como atentado
aos bons costumes da comunidade deverá ser motivo de interpelação, enquadrando
no que dispõe este Código de Conduta.
Art. 7º. Nos eventos realizados pelos LEO Clubes, Distritos, Distrito Múltiplo ou
qualquer outra entidade Leoística ou Leonística, na área geográfica que compreende
o Distrito Múltiplo LEO L D é proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas e
quaisquer outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
psíquica, ainda que por utilização indevida.
Parágrafo único. A exceção a presente regra será tão-somente durante a realização
de eventual festa e/ou confraternização para os participantes do evento e desde que
seja destinado unicamente aos comprovadamente maiores de idade.
Art. 8º. Nos eventos Leoísticos e Leonísticos é proibida a hospedagem de associados
de LEO Clubes menores de idade em hotel, motel, pensão ou estabelecimento
congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.
Art. 9º. Nenhum associado de LEO Clube, menor de idade, poderá deslocar em
viagens para eventos sem a companhia de Conselheiro LEO ou associado de um
LIONS Clube indicado para este fim, e deverá apresentar autorização dos pais ou
responsáveis.
Parágrafo único. Em situações excepcionais poderá o LIONS Clube Patrocinador
designar um associado LEO, maior de idade, para esta finalidade, devendo tal
indicação ser por escrito e constar em ata de reunião do LIONS Clube.
Art. 10. É dever de todos velar pela dignidade dos associados, em especial e
prioritariamente aos menores de idade, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Art. 11. O associado que infringir qualquer norma deste Código receberá uma das
seguintes penalidades, a qual constará em registro, conforme a extensão e
reincidência, independente de eventuais sanções cíveis e/ou criminais:
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I – Advertência;
II – Suspensão de direitos de associado;
III – Afastamento do evento, campanha ou atividade;
VI – Proibição de participar de eventos;
V – Exclusão do quadro de associados.
Art. 12. A infringência será levada ao conhecimento da Diretoria do LEO Clube e ao
LIONS Clube patrocinador, ao Gabinete do Distrito LEO e Governadoria, ao Gabinete
do Distrito Múltiplo LEO e Conselho de Governadores, conforme entidade
organizadora do evento, observado o § 4º do art. 13.
Art. 13. Qualquer associado que tenha conhecimento do fato e possa atestar-lhe a
veracidade poderá relatar o caso à entidade competente, que deverá apurar a autoria
e tomar as medidas cabíveis, observado o seguinte:
I – O relato será por escrito ou oral, neste caso devendo ser reduzido a termo;
II – A diretoria do Clube, ou Gabinete, ou Gabinete do Distrito Múltiplo, conforme o
caso, se reunirá e designará um representante para verificar a existência do fato e as
condições de sua ocorrência;
III – o representante relatará suas averiguações a Diretoria ou Gabinete, que em
seguida deliberará sobre a questão, reconhecendo ou não a infração, e decidindo, no
primeiro caso, qual a penalidade a ser aplicada e a extensão da mesma;
IV – A decisão se dará pela maioria simples dos votos dos membros presentes.
§ 1º. A Diretoria ou Gabinete deverá, antes de proferir sua decisão, ouvir o suposto
responsável, garantido a ampla defesa e o contraditório.
§ 2º. Da decisão proferida pelo Gabinete caberá recurso, por escrito e fundamentado,
ao Conselho Distrital que deliberará na forma do seu Regulamento Interno de forma
soberana. Se a decisão for proferida por Diretoria de Clube, o recurso deverá ser
dirigido ao LIONS Clube patrocinador.
§ 3º. É imprescindível a participação do Conselheiro LEO ou Assessor LEO, conforme
o caso, em todo o procedimento, ou representante do LIONS Clube devidamente
designado para este fim.
§ 4º. O Conselheiro LEO ou Assessor LEO, conforme o caso, deverá comunicar
formalmente ao LIONS Clube patrocinador, Governadoria ou Conselho de
Governadores, a infração, as decisões e medidas tomadas pela Diretoria ou Gabinete.
§ 5º. Se o suposto responsável for membro da entidade organizadora do evento
(Diretoria do Clube, Gabinete Distrito ou Gabinete do Distrito Múltiplo), este não
poderá participar das deliberações que envolvam a apuração da autoria e a aplicação
da penalidade.
§ 6º. Com relação às penalidades previstas nos incisos II e V do art. 11, o Gabinete
do Distrito LEO ou do Distrito Múltiplo somente poderá deliberar na forma de
recomendação, que deverá ser encaminhada ao LEO Clube ao qual pertence o
associado para aprovação ou rejeição.
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Art. 14. Compete a todos os associados LEO do Distrito Múltiplo LEO L D cumprir e
fazer cumprir o presente Código de Conduta, em especial os dirigentes de Clubes,
Distritos e do Distrito Múltiplo, além do Conselheiro LEO e Assessor LEO.
Art. 15. Além das normas constantes no presente Código de Conduta, os associados
deverão cumprir e fazer cumprir as disposições dos Estatutos e Regulamentos e
demais regras que regem o Programa LEO de LIONS Clubes Internacional, do Código
de Ética do Associado LEO e da legislação, principalmente com relação ao Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Art. 16. Tão somente para os fins aos quais se propõe este Código, considerar-se-á
como associado o visitante (pré-LEO, amigo-LEO, associado em experiência ou
congênere) em eventos, atividades e campanhas realizadas por Clubes, Distritos e
Distrito Múltiplo.
§ 1º. O visitante, ao efetuar a inscrição em eventos ou participar de campanhas ou
atividades realizadas por Clubes, Distritos e Distrito Múltiplo, aceita em caráter
irrevogável e irretratável as disposições dos estatutos e regulamentos que regem o
Programa LEO de LIONS Clubes Internacional.
§ 2º. Além as penalidades previstas no art. 11, exceto os incisos II e V, poderá ser
aplicada a pena de proibição de ingresso em qualquer LEO Clube pertencente à área
geográfica do Distrito Múltiplo LEO L D, observado os procedimentos estabelecidos
por este Código.
§ 3º. Com relação à penalidade prevista no parágrafo anterior, o Gabinete do Distrito
LEO ou do Distrito Múltiplo somente poderá deliberar na forma de recomendação, que
deverá ser encaminhada ao LEO Clube responsável para aprovação ou rejeição.
Art. 17. O associado que, no exercício de cargo (seja eletivo, por indicação ou
assunção voluntária), deixar de cumprir suas responsabilidades previstas nos
estatutos, regulamentos e legislação pertinente, sem motivo justo ou escusável, por
ação ou omissão, poderá ser enquadrado nas disposições do art. 11, observado os
procedimentos estabelecidos por este Código.
Art. 18. O presente Código de Conduta entrará em vigor após sua aprovação pela
assembleia geral do Distrito Múltiplo LEO L D e devida homologação pelo Conselho
de Governadores do Distrito Múltiplo L D.

Versão atualizada em 18 de julho de 2020.

121

