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Capítulo XVII 
 

PLANEJAMENTO DA SUCESSÃO 
 
 

Comece Pensando no Final 
 

A preparação para uma mudança na liderança é um dos desafios mais difíceis que as 
associações e negócios enfrentam.  As organizações de sucesso treinam e orientam 
seus possíveis líderes, e Lions Clubs International pode seguir por um caminho similar. 
 A estrutura da equipe do governador de distrito oferece a oportunidade perfeita para 
preparar os próximos líderes para suas funções, dando continuidade ao foco no 
distrito. 
 
Ao invés de uma transição repentina de liderança, os governadores de distrito que se 
comunicaram e delegaram eficazmente ao longo do seu mandato podem assegurar 
que o primeiro vice-governador de distrito e o segundo vice-governador de distrito são 
plenamente capazes de assumir as responsabilidades dos seus novos cargos quando 
chegar o momento. Delegar algumas visitas de clube é uma boa forma de não somente 
o seu sucessor conhecer os clubes do seu distrito, os desafios e oportunidades que 
enfrentam, mas também dos próprios clubes os conhecerem. 
 
Compartilhar ideias e experiências irá garantir que cada membro da equipe do 
governador de distrito esteja comprometido com o atual e futuro sucesso do distrito.  
Apesar do governador de distrito deter mais conhecimento dos dados e tendências 
vigentes, os outros membros da equipe podem acrescentar novas perspectivas 
enquanto aprendem a usar os recursos existentes disponíveis.   
 
As Normas da Diretoria estipularam funções específicas para o primeiro e segundo vice-
governadores de distrito ao servirem o distrito e se prepararem para suas futuras funções 
de governador de distrito.  Porém, um governador de distrito eficaz não se limita a utilizar 
a estratégia de equipe para apenas estas tarefas.  Ao delegar, trabalhar em conjunto e 
envolver todos os membros da equipe do governador de distrito para estabelecer e 
implementar metas, a equipe inteira se beneficiará, e o distrito acabará sendo 
recompensado. 
 
Preparação do seu sucessor  
 
O governador deve encontrar-se com seu sucessor para discutir itens que serão, em 
breve, da responsabilidade dele. Esta orientação preparatória ao seu sucessor é de 
importância vital para o distrito e à associação. Reúna-se com o governador eleito 
quantas vezes forem necessárias antes da convenção internacional.   
 
Alguns dos tópicos a serem discutidos são: 
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• Clubes no distrito que necessitam de atenção especial (clubes fracos, clubes em 

status quo, etc.) 

• Assuntos que precisam ser discutidos pelo novo gabinete. 

• Cobrança esperada na conta do distrito devido a compras de última hora feitas 

pelo governador de distrito que está terminando a gestão ou pelo secretário de 

gabinete. 

• Estatuto e Regulamentos 

• Tempo que deverá passar longe de casa 

• Despesas de viagem 

• Horas de trabalho flexíveis 

• Indicações a cargos distritais 

• Membros do gabinete com direito a voto 

• Secretário-tesoureiro do gabinete 

• Presidentes de região e presidentes de divisão 

• Nomeação de membros sem direito a voto 

• Instituições ligadas ao Lions, fundos especiais, etc., no distrito, distrito múltiplo ou 

país 

• Horas adicionais de trabalho 

• Preparação do anuário do distrito 

• Administração da governadoria 

• Apoio a clubes 

 
Você pode acrescentar outros itens aos acima indicados. 
 
Mantenha-se em contato com o governador eleito para informá-lo sobre os 
acontecimentos importantes do momento e preveni-lo a respeito dos casos que ele deverá 
tomar conhecimento e providências que logo deverão ser tomadas. 
 
Faça a sugestão a Equipe de Liderança Global do distrito múltiplo para que organize uma 
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orientação e convide os candidatos a governador de distrito para uma reunião do 
conselho. 
 
Os secretários de distrito que estão deixando seus cargos, bem como os que estão sendo 
empossados, deverão também organizar uma reunião entre eles. 
Transferência dos Assuntos Administrativos  
 
 Todos os registros e acervo do distrito devem ser entregues ao seu sucessor. Os 
registros e livros variam de acordo com cada distrito. Registros bem organizados ajudarão 
o sucessor a dar início à sua gestão. Se possível, planeje uma breve reunião com ele para 
revisar os registros do ano anterior e peça ao secretário e tesoureiro do gabinete bem 
como ao secretário e tesoureiro de gabinete do seu sucessor para participarem. 
  

Você Sempre Será um Líder   
 
 Como provavelmente você será um Leão para sempre, o impacto da sua liderança 
permanecerá anos após o término de seu mandato. É nesta época que as sementes que 
você plantou como governador de distrito darão frutos. Durante os anos como "ex" 
governador de distrito, sua atividade e influência devem aumentar ao deixar que os Leões 
saibam que você está disponível para servir em diversas atividades de acordo com sua 
experiência e prestígio. Você, pelo menos, desejará deixar como herança pessoal ao 
Leonismo os líderes Leões que pessoalmente ajudou a preparar. Esta é uma maneira 
segura de ter certeza de que tudo que doou ao Leonismo continuará a florescer. 
 
 Muitas pessoas sentem-se agradecidas pelo que você fez! 
 
 
 
 
 


