executiva do seu clube. Nesta qualidade, fará tudo o que
estiver ao seu alcance para promover a unidade entre os
sócios do clube e entre o quadro social e o Lions clube
patrocinador, trabaIhando 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 regular dos relatórios das comissões, e pela
realização de eleições regulares. Você trabalhará também no
sentido de determinar as necessidades de serviço dentro
da sua comunidade e motivar o quadro social a atendê-las
com generosidade.”
“Promete, como Presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?”
Presidente: “Prometo”.
Diretores Vogais—Presidente da Reunião: (O presidente
da reunião dirige a palavra ao corpo de vogais). Vocês foram
eleitos para desempenhar o importante cargo de diretores
vogais e, sendo assim, fazem parte do conselho executivo
do Leo Clube. Deverão comparecer fielmente às reuniões
ordinárias e extraordinárias do seu clube e fazer o possível
para formular e cumprir as suas diretrizes. Vocês serão cuidadosos na autorização de todos os pagamentos, zelando
para que a diretoria não crie dívidas superiores à receita do
clube, nem desembolse fundos para fins que não sejam
essenciais aos objetivos do clube.”
“Promete fazer o possível para desempenhar fielmente
estas funções?”.
Diretores Vogais: “Prometo”.
Cerimônia de posse de novos sócios
O presidente do Leo clube, o conselheiro Leo ou um dirigente específico do Lions clube realiza a cerimônia de posse de
novos sócios.
A autoridade que presidir abre a sessão com estas palavras:
“Estamos prestes a realizar a cerimônia de iniciação,
pela qual novos sócios serão recebidos no Leo Clube de
_______________________________________ Devido à grande
importância desta ocasião para os novos sócios e para o
nosso 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 aplauso.
Agora, passarei a enunciar o nome de cada novo sócio; à
medida que o fizer, peço que se levante e se aproxime”.
O presidente da reunião enunciará os nomes dos novos
sócios. Depois que todos se tiverem levantado, ele diz:
“Em nome da diretoria e do quadro social, dou-lhes as
boas-vindas ao Leo Clube de ___________________________ .
Vocês foram convidados para se tornarem sócios e nós estamos orgulhosos e alegres com sua decisão de aceitar
nosso convite.
É um privilégio ser sócio de um Leo Clube. Vocês vão entrar
em um programa que se espalhou pelo mundo inteiro e que
se tomou uma atividade oficial da Associação Internacional
de Lions Clubes em 1967. Um alto padrão moral, responsa-
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bilidade pessoal, boa disposição e compreensão para com
os outros e, finalmente, prontidão para estender uma
mão amiga às pessoas necessitadas eis os objetivos dos
sócios Leo.
Agora, na sua comunidade e entre os seus amigos, vocês
vão 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 do
Conselheiro Leo. É com grande prazer que eles os ajudarão
a cumprir os elevados objetivos que adotaram.
Mais uma vez, quero estender-lhes os meus parabéns por
se terem tornado sócios Leo. Peço agora que repitam as
promessas do sócio Leo depois de mim: ’Eu...(cada sócio
pronunciará o seu próprio nome) na presença dos sócios do
Leo Clube de _________________________________ prometo
solenemente...obedecer aos Estatutos e Regulamentos do
Clube...freqüentar todas as reuniões com regularidade...apoiar e promover os objetivos do Clube...em tudo que empreender...e fazer uma contribuição justa...às 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 sócio Leo...
em todos os momentos. Vocês são agora sócios do
Leo Clube de ________________________________________.”
(O presidente da reunião coloca o distintivo na lapela de
cada novo sócio Leo, dando-lhe ainda o cartão e o certificado
de sócio.).
Depois da cerimônia de posse:
• Peça ao novo sócio para participar da comissão de
recepção em algumas reuniões futuras do clube. Isto
dará ao novo sócio a oportunidade de encontrar-se
com todos os sócios.
• Integre o novo sócio numa comissão do clube.
• Convide o novo sócio para uma reunião social informal
com os dirigentes do clube.
• O padrinho deve assegurar-se de que o novo sócio
receba a devida orientação sobre o programa Leo e o
Leonismo e uma Pasta de Novo Sócio com o distintivo de lapela. O padrinho deve estar disposto a responder a todas as perguntas e oferecer-se para acompanhar o novo sócio nas primeiras reuniões.
Quando um Leo mudar para uma outra área, os dirigentes
devem certificar-se de que o sócio afilia-se ao Leo clube
local. Se não existir um Leo clube, o dirigente deve incentivar o sócio a conversar com o Lions clube local sobre a possibilidade de patrocinar um Leo clube.
O futuro de cada Leo clube depende dos dirigentes e sócios
atuais. Quando os Leos trabalham em conjunto, recrutar e
motivar novos sócios faz com que o clube cresça. Assegurar
a existência contínua de um clube é um serviço valioso que
os Leos podem prestar para sua comunidade.

Cerimônias de Posse de Dirigentes de Leo Clube e de Novos Sócios
Procedimentos do Leo clube
Depois de organizar um novo Leo clube, o Lions clube patrocinador adquire certas responsabilidades. A responsabilidade
mais óbvia é planejar uma reunião bem organizada para a
entrega do Certificado de Organização. Esta reunião corresponde à reunião da Entrega da Carta Constitutiva para um
Lions clube e deve ser uma reunião memorável para todas
as pessoas envolvidas. Convide autoridades cívicas ou escolares da localidade para a cerimônia. Talvez todos os sócios
dos Lions clubes deveriam participar e considerar esta uma
reunião conjunta ou uma noite com as domadoras. A cerimônia irá variar de acordo com os costumes e interesses locais.
A seguinte lista é apenas uma orientação. Os clubes podem
eliminar ou acrescentar itens conforme a necessidade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Abertura da reunião
Início do programa (pode incluir uma canção)
Saudação à bandeira
Invocação
Jantar
Apresentação dos integrantes da mesa principal
Breve descrição do Leo clube (feita pelo conselheiro
Leo ou pelo presidente do Lions clube)
Posse dos novos sócios e dos dirigentes do Leo clube
Apresentação do Certificado de Organização
Entrega de um presente (O Lions clube pode entregar
um presente ao Leo clube. O Catálogo de Material
Leonístico inclui itens tais como sino, martelo, estandarte, bandeira, etc.).
Programa ou entretenimento
Encerramento

Em uma cerimônia como esta, pequenos detalhes, freqüentemente ignorados, poderão contribuir para o êxito da solenidade. Chamamos a atenção sobretudo para o seguinte:
• Um programa impresso--com a agenda e o nome de
cada dirigente e dos sócios do Leo clube. (Isto serve
como uma bela lembrança.).
• Comissão de recepção--para cumprimentar os sócios
e convidados à medida que vão chegando. Os encarregados fazem também com que cada convidado
sente-se no lugar apropriado.
• Decoração--cartazes de boas-vindas, flores na mesa
principal.
• Sistema de som—se a reunião for realizada em uma
sala grande, certifique-se de que todos os convidados
podem ouvir os oradores.
Cerimônia de posse de dirigentes de Leo clubes
Esta cerimônia é presidida pelo conselheiro Leo ou por um
dirigente do Lions clube.
Presidente da Reunião: “Tenho o privilégio de estar presente para a cerimônia de posse da diretoria do Leo Clube de
_________________________________ Como mereceram a
confiança do quadro social do clube, tenho a certeza de que
cumprirão fielmente os seus deveres para com a comunidade e para com os companheiros Leo”.

“Rogo, pois, que os diretores eleitos se aproximem da mesa
para repetir os deveres que aceitaram de boa vontade ao
serem nomeados aos cargos de Dirigentes Leo”.
Tesoureiro—Presidente da Reunião:
“Leo ____________________ você foi eleito para servir como
tesoureiro de seu clube, e ao desempenhar tal cargo, receberá os fundos e irá depositá-los no banco recomendado
pela diretoria. Com 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 as
suas funções?”.
Tesoureiro: “Prometo”.

Secretário--Presidente da Reunião:
“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 sócios,
dos sócios nomeados para as comissões e o registro de
freqüência dos sócios. Será sua responsabilidade remeter
os relatórios trimestrais de atividades e a Relação Anual de
Sócios do Leo Clube à sede intemacional. 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 as
suas funções?”.
Secretario: “Prometo”.
Vice-Presidente--Presidente da Reunião:
“Leo ____________________ você foi eleito para servir
como vice-presidente de seu clube, 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 deverá também ajudar o
presidente a promover a unidade entre os sócios Leo, o
Lions clube patrocinador e o 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
desempe-nhar fielmente as suas funções?”.
Vice-Presidente: “Prometo”.
Presidente do Leo Clube—Presidente da Reunião:
“Leo ______________________ você foi eleito para o cargo
de presidente e, por conseguinte, é a principal autoridade

