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PALAVRA DO PRESIDENTE 
 

Adeus AL velho. Feliz AL novo. Que tudo se realize, no AL que vai nascer. 

Muito dinheiro no caixa, campanhas pra realizar e fazer. 

 

Com esse espírito de recomeço, porém com o empenho de sequência das 

ações, teremos 4 novos trimestres para realizar aquilo que sabemos fazer de 

melhor. O bem para nós mesmos e para os outros. 

O AL que se inicia está centrado em 3 grandes pilares, Associado, 

Formação e Expansão 

Associado: é a mola mestre e que faz o nosso movimento evoluir 

constantemente. Sem ele, não conseguiremos fazer campanhas, reuniões, 

eventos e não cumpriremos com nosso objetivo maior que é a formação de novos 

líderes. 

Um trabalho de valorização do associado, em seus pequenos sinais de 

evolução, significa a longo prazo a permanência dele no clube e fortalece o 

sentimento de pertencimento. Condição básica e elementar para o crescimento 

do clube e consequentemente do Distrito. 

Formação: é o objetivo maior do movimento. Formar novos líderes, formar 

uma nova visão das nossas ações, achar novas formas de disseminar o 

conhecimento do nosso movimento, aproveitar nossas ações para auxiliar no 

desenvolvimento das qualidades individuais dos nossos associados, formar novos 

amigos, formar novos laços, adquirir novos conhecimentos, entre outros. Eventos 

de formação, treinamentos internos e externos e a realização de instruções de 

trabalho serão as ferramentas que sustentarão esse pilar. 

Expansão: Não podemos ficar sossegados pensando que temos todos os 

clubes que precisamos. Existem ainda muitos locais que precisam do trabalho do 

LEO para beneficiar mais e mais pessoas. Um trabalho focado na divulgação do 

daquilo que foi realizado, um crescimento ordenado e fortificado de novos 

núcleos, ajuda constante e trabalhando lado a lado com os clubes de Lions, serão 

fundamentais para atingirmos essa meta. 

Os pilares constrõem o lema do AL 2017/2018: “Formando os líderes do 

amanhã”  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O presidente distrital juntamente com todo o gabinete não conseguirá 

fazer um bom trabalho se não atingirmos os clubes de maneira correta, e 

precisamos do contato direto de vocês, presidentes, para servirem como elo de 

ligação entre o clube e distrito. 

Recebam bem os VPs nas visitas em seus clubes, preparem um ambiente 

adequado, valorizem esse momento, contem para eles suas angustias, 

necessidades, pedidos de ajuda, reclamações. Dividam as alegrias, os sucessos 

e as boas práticas. Todos esses pontos são importantes para que eles 

desempenham suas tarefas de forma memorável. Lembrem: O clube é a cara do 

presidente. 

Repassem os informativos, incentivem a participação das atividades 

propostas pelos membros do gabinete. Quero encontrar vocês e seus clubes nos 

eventos e em treinamentos. Mostrem o estandarte do clube em todos os 

momentos possíveis. Quem é visto é lembrado. 

Nunca esqueçam de chamar os Conselheiros LEO. Nós precisamos muito 

mais do Lions do que o contrário. Estreitem os laços entre LEO x Lions, façam 

festivas. Porque não um almoço ou janta? E vejam os benefícios que isso vai 

trazer aos clubes. 

Enfim... espero contar, novamente, com o apoio de vocês para realizar 

mais um AL digno do nosso distrito. 

Da mesma forma, vocês podem contar comigo para o que precisarem. 

 

Leoisticamente 

 

Jean Rasia 

Presidente Distrito LEO L D-7 

AL 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Palavra Vice presidente Geral 

 

Iniciar um Ano Leoístico é sempre uma grande alegria mas também um 

grande desafio. Estar na Vice Presidência Geral de nosso Distrito é uma honra e 

motivo de grande orgulho também, visto a grandiosidade do nosso D-7 e do 

nosso movimento querido.  

O sentimento de gratidão é enorme pela confiança que me foi depositada. 

É preciso planejamento, organização pessoal e muita dedicação. Assumir um 

cargo exige essas habilidades de nós companheiros LEO, que nos dispomos a 

estar a frente nos trabalhos de um AL. Me coloco a inteira disposição de todos 

os clubes, em tudo que empreender como bem diz nosso juramento de associado 

LEO. Especialmente, estarei ao lado dos vice presidentes de clube para auxiliar 

constantemente na organização dos meios para  que ao final do AL aconteça 

sucessão de trabalho, e no fortalecimento dos clubes a partir disso. Sabemos que 

planejamento e execução são essenciais para que tudo possa correr da melhor 

forma possível. 

Por fim e não menos importante, gostaria de dizer que aprendi amar o 

movimento LEO no momento que me permiti invadir por ele, deixem-se invadir 

também. Permitam que o trabalho possa engrandecer cada um de vocês e que 

sintam a verdade que existe na frase que me disseram um dia: “O LEO muda a 

vida da gente!”! 

De coração, desejo muito sucesso a todos os clubes e que nossa 

convivência seja pautada no respeito e na conversa, que tenhamos liberdade 

para expor nossas opiniões sempre lembrando dos princípios que norteiam nosso 

movimento.   

Obrigada pela confiança mais uma vez! Contem sempre com essa 

companheira LEO que teve a vida transformada por cada história que viveu e 

desafio que assumiu ao longo desses anos, e crê que aprendemos  a sempre algo 

novo a cada dia. Grande abraço!  

 
Leoisticamente 

 

Camila Santos dos Santos 
Vice Presidente Geral Distrito LEO L D-7 

AL 2017/2018 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUÇÃO  

 

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 (ONU), 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.  

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 144 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 educação, saúde, conscientização 

ambiental, civismo, realização de eventos esportivos, 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. 

 

DISTRITO LEO L D-7 
 

A organização regional dos LEO Clubes do Norte e Nordeste Gaúcho está 

a cargo do Distrito LEO L D-7, que juntamente com os Lions Clubes locais 

estimula as atividades dos aproximadamente 900 jovens associados a LEO Clubes 

em 36 cidades. 

Mas a principal função do Distrito LEO L D-7 é a capacitação desses jovens em 

áreas como planejamento, projetos e habilidades de liderança, sem deixar de 

lado as suas qualidades humanitárias. É também função do Distrito LEO L D-7 o 

apoio para a divulgação regional das atividades realizadas, com o objetivo de 

envolver ainda mais jovens na organização e consequentemente aumentar o 

impacto positivo do voluntariado nas comunidades em que vivem.  

Hoje o Distrito LEO L D-7, é composto pelos LEO Clubes de Água Santa, 

Antônio Prado, Arvorezinha, Barra Funda, Barracão, Bento Gonçalves, Carazinho 

Centro, Casca, Caxias do Sul São Pelegrino, Constantina, Erechim Imigrantes, 

Flores da Cunha, Garibaldi, Getúlio Vargas, Guaporé, Ibiaçá, Ibiraiaras, Ilópolis, 

Jaquirana, Lagoa Vermelha, Machadinho, Marau, Nonoai, Paim Filho, Passo 

Fundo, Ronda Alta, Rondinha, Sananduva, São João da Urtiga, São José do Ouro, 

São Marcos, Sarandi, Serafina Corrêa, Soledade, Tapejara, Três Palmeiras e 

Vacaria, com aproximadamente 900 associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MISSÃO 
 

Oportunizar aos jovens desenvolvimento pessoal, por meio do trabalho 

voluntário, visando formar cidadãos pró-ativos e solidários. 

  

VISÃO 
 

Ser reconhecida, pela sociedade, como organização formadora de jovens 

cidadãos pró-ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CRENÇAS 
 

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 pró-ativo, 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. 

 

NORTEADORES DO AL 
 

Os pilares norteadores do trabalho a ser desenvolvido no Ano Leoístico 

2017/2018 no Distrito LEO L D-7 são os seguintes: 

 

Associados 

É a base do movimento. Sem o associado não existe LEO Clube. Por esse motivo 

é muito importante ter um acompanhamento e um cuidado específico para com 

os associados do nosso distrito. Companheirismo, suporte para a realização das 

atividades, valorização, união e amizade são algumas características que serão 

observadas, e promovidas durante o AL. 

 

Formação 

Através da disseminação do conhecimento, os associados possam ter a vivência 

e domínio do Movimento Leoístico, contribuindo para o seu desenvolvimento e 

fortalecimento.  

 

A formação esperada será de uma forma macro, onde habilidades de 

desenvolvimento pessoal possuam interação com o desenvolvimento do 

associado dentro do Movimento LEO.   

Treinamentos, eventos de formação, instruções de trabalho serão os meios 

utilizados para cumprir esse objetivo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Expansão 

Divulgando o movimento LEO e o trabalho realizado pelos clubes e distrito, 

teremos como objetivo, realizar um crescimento ordenado de Clubes e associados 

para o fortalecimento do Movimento Leoístico.  

 

METAS DO AL 2017/2018 

 

As metas definidas pelo Gabinete do Distrito LEO L D-7 para o Ano Leoístico 

2017/2018 são as seguintes: 

 

 Fomentar a realização de Seminários de Desenvolvimento de Lideranças 

internos em todos os Clubes que formam o Distrito LEO L D-7; 

 Realização de, no mínimo, seis eventos para formação de novas lideranças 

no curso do Ano Leoístico; 

 Assegurar que os Clubes tenham o apoio necessário para desenvolver suas 

atividades da melhor maneira possível, com um ambiente de trabalho 

saudável e favorável ao desenvolvimento pessoal; 

 Realização de campanha(s) de âmbito Distrital, de grande impacto à 

população, onde, somadas forças aos Lions Clubes, os LEO Clubes trarão 

visibilidade ao seu trabalho, incrementando positivamente sua imagem 

perante à sociedade; 

 Fundação de quatro novos núcleos de LEO no curso do Ano Leoístico, com 

exceção dos núcleos que já estão em andamento até o início do AL; 

 Crescimento real de 15% no número de associados do nosso distrito, 

incentivando para que os todos os clubes finalizem o Ano Leoístico com 

pelo menos vinte associados em seu quadro associativo 

 Encaminhar vinte e cinco jovens para o Intercâmbio Juvenil de Lions 

clubes com o escopo de que, quando voltem, tragam e difundam ao 

Distrito o conhecimento e a cultura que adquiriram no país que 

conheceram; 

 Incentivar a troca de informações entre os LEO Clubes que compõem o 

Distrito, permitindo o engrandecimento de atividades e a difusão de 

informações relevantes para o melhoramento do trabalho; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Criar meios de aproximar os associados, por meio de ações internas, ações 

entre as 4 regiões de área de abrangência do Distrito, concursos e outros 

meios possíveis, estreitando os vínculos entre eles, permitindo que se 

desenvolvam qualidades de líderes mais humanos, humildes e solidários. 

 

TRABALHO DAS PASTAS 

 

Cada pasta que compõe o Gabinete do Distrito LEO L D-7 possuirá funções 

específicas, mas terá interação direta com todas as demais, a fim de possibilitar 

uma atuação completa e funcional no cumprimento das metas estabelecidas e, 

consequentemente, na efetivação da Missão da Associação. 

Neste sentido, listam-se brevemente abaixo as macro-funções e objetivos 

de cada pasta, a fim de orientar o trabalho a ser desenvolvido. 

 

Presidente Distrital e Vice-Presidente Geral 

 Gestores do trabalho a ser desenvolvido, especialmente relacionado às 

demais pastas que compõem o Gabinete; 

 Incentivadores e fomentadores do trabalho conjunto entre LEO e Lions 

Clubes, através do trabalho cooperado com a Governadoria do Distrito L 

D-7 deLions Clubes; 

 Assessoria aos Vice-Presidentes de Região, de forma a melhorar a 

prestação do trabalho desenvolvido junto aos Clubes do Distrito; 

 Visitas pontuais aos Clubes, especialmente às sedes de eventos e Clubes 

que não estejam muito bem estruturados. 

 Estimular a formação de novos núcleos 

 Criação de metas e plano de ação, organizando as atividades do Distrito 

para os próximos 5 anos. 

 

Secretaria Distrital 

 Responsável por manter, e atualizar sempre que necessário, os controles 

e registros dos documentos da Associação; 

 Assessoria aos Secretários dos Clubes que compõem o Distrito; 

 Elo de ligação entre os clubes do Distrito LD-7, DM e Lions Internacional, 

sobre sua área de responsabilidade; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Cobrança dos Relatórios Trimestrais de Movimentação de Associados, de 

Atividades dos Clubes do Distrito LEO L D-7; 

 Elaboração e apresentação de relatório do Distrito a quem de interesse. 

 

Tesouraria Distrital: 

 Responsáveis pela gerência dos recursos financeiros da Associação; 

 Controlar e manter atualizado as receitas e despesas contraídos pelo 

Distrito, de modo a respeitar o Orçamento Geral aprovado; 

 Assessoria aos Tesoureiros dos Clubes que compõem o Distrito; 

 Cobrança dos Relatórios Trimestrais de Finanças dos Clubes que formam 

o Distrito LEO L D-7; 

Criação e venda de produtos com marca registrada do Distrito, a fim de 

gerar receitas à Associação. 

 Elaboração e apresentação de relatório financeiro do Distrito a quem de 

interesse. 

 

Vice-Presidentes de Região 

 Responsáveis diretos pela assessoria aos Clubes do Distrito, realizando as 

visitas de acompanhamento sempre que necessário no curso do Ano 

Leoístico; 

 Elo de ligação direta entre o Gabinete Executivo e os LEO Clubes que 

compõem o Distrito, especialmente com relação à resolução de problemas 

internos; 

 Organizar, juntamente com o Diretor de Preparação de Lideranças, um 

SEDEL Interno em cada Clube da Região no decorrer do Ano Leoístico. 

 Estimular e promover junto aos clubes, a realização das ações promovidas 

pelas pastas do Distritos 

 Realização e organização, junto com outras pastas do distrito, dos 

Seminários de Desenvolvimento de Lideranças e Encontro de Região, na 

sua respectiva área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diretoria de Preparação de Lideranças 

 Responsável por criar, fomentar, estruturar e aplicar os materiais nos 

eventos de formação do Distrito, em conjunto com o Gabinete Executivo 

e outras pastas do Distrito; 

 Aplicação de Treinamentos nos Clubes, juntamente com os Vice-

Presidentes de Região, levando-se em conta as áreas mais importantes 

para cada público, permitindo o melhor aproveitamento das atividades 

propostas; 

 Juntamente com o Diretor do Programa Estruturar, buscar e fornecer 

materiais que auxiliem no desenvolvimento pessoal dos Companheiros 

LEO. 

 

Diretoria de Campanhas 

 Responsável pela organização da(s) Campanha(s) Distrital(is) que visem 

fins específicos e tragam benefício ao Distrito LEO L D-7 e aos seus Clubes; 

 Fornecer materiais e sugerir ideias de campanhas aos Clubes que formam 

o Distrito, permitindo que sempre tenham atividades que tragam 

benefícios à sociedade e aos seus membros; 

 Disseminar e controlar preenchimento do RAC – Relatório Avaliativo de 

Campanhas; 

 Auxiliar os clubes na formação, organização e planejamento de 

campanhas, com o objetivo de otimizar os esforços na execução de 

atividades, minimizando erros e maximizando os resultados. 

 

Diretoria de Estatutos e Regulamentos 

 Responsável pela revisão do Regulamento Interno da Associação e 

proposição de Moções que sugiram modificações; 

 Responsável pela revisão dos Regulamentos de todos os eventos Distritais. 

 Fomentar o desenvolvimento de pessoas que tenham um conhecimento 

mais aprofundado dos Estatutos e Regulamentos Distritais, através de 

materiais específicos com fácil linguagem; 

 Tornar atrativa aos associados a matéria de Estatutos e Regulamentos 

pela sua importância, através da realização de jogos, gincanas ou afins, 

difundindo o conhecimento de um modo mais leve. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diretoria de Arte e Cultura 

 Apoio com a realização da Conferência Distrital, especialmente na 

elaboração e controle dos Concursos Artísticos, estando em consonância 

aos estipulados pelo DM, e ou modernizando os mesmos; 

 Criação de concursos diversos com premiações diferenciadas e que 

incentivem os associados a participarem durante todo o Ano Leoístico; 

 Permitir a participação dos associados em todos os Concursos propostos, 

para que desenvolvam outras qualidades pessoais, dando-se preferência 

as de liderança; 

 Incentivar a escrita de Instruções Leoisticas com teor de Instrução de 

Trabalho e não meramente tom emocional. 

 

Diretoria de Intercâmbio e Companheirismo 

 Duas frentes de atuação, quais sejam: o incentivo à participação dos 

associados ao Intercâmbio Juvenil de Lions Clubes; e o desenvolvimento 

e aumento do sentimento de Companheirismo entre os associados; 

 Criações de ações de valorização dos associados do Distrito; 

 Incentivo à volta da cultura de troca de pins entre associados. 

 

Diretoria de Comunicação ( Distrito) 

 Responsável pela criação da arte gráfica do Gabinete Distrital, bem assim 

de imagens e mensagens que levem a assinatura do Distrito e possam ser 

difundidas pelos LEO Clubes e pelo público em geral; 

 Difusão da imagem do Distrito junto às Redes Sociais; 

 Administração e postagem no site da Associação, procurando mesclar 

interesses comuns com os Leoísticos, permitindo outras pessoas, que não 

só Companheiros, acessem-no; 

 Auxiliar na divulgação do Distrito L-D7, em todos os meios possíveis. 

 Auxiliar nas tarefas e ações do Diretor de comunicação a nível de clubes 

 

Diretoria de Comunicação (Clubes) 

 Responsável pela criação de arte gráfica dos clubes do Distrito L-D7, para 

que possam ser difundidas pelos LEO Clubes e pelo público em geral; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Auxiliar no controle e conferência do uso correto da marca LEO pelos 

clubes do Distrito 

 Auxiliar nas tarefas e ações do Diretor de comunicação a nível de Distrito 

 

Diretora de Esportes 

 Apoio com a realização da Leopiada e Copas LEO de cada Região, 

especialmente na elaboração e controle dos jogos a serem desenvolvidos 

com intuito de estreitar os laços de amizade e companheirismo; 

 Desenvolvimento do espírito de competitividade sadia entre os 

Companheiros LEO. 

 Auxiliar a Diretoria de Intercâmbio e Companheirismo nas ações de 

valorização do Associado, apoiando a realização de atividades entre os 

clubes. 

 

Diretor do Programa Estruturar 

 Ajuda e criação de pautas para desenvolvimento pessoal dos 

Companheiros, juntamente com outras pastas distritais; 

 Busca de materiais que tragam desenvolvimento pessoal dos associados, 

em diversas áreas do conhecimento. 

 Trabalhar com as demais Diretorias do Distrito, na formação de materiais 

para os eventos de formação dos associados. 

 

Diretoria do Prêmio Clube Referência 

 Responsável pela elaboração de relatórios que visem a demonstrar os 

pontos positivos e negativos de cada Clube do Distrito, a fim de fornecer 

informações mais concretas para a realização dos trabalhos de 

assessoramento, especialmente pelos Vice-Presidentes de Região; 

 Base para avaliação dos Clubes mais bem estruturados e que possam 

servir de exemplo aos demais no curso do AL; 

 

Diretor Especial de Finanças 

 Responsável pela fiscalização da movimentação financeira do Distrito, bem 

assim no respeito para com o Orçamento Geral aprovado; 

 Apoio na elaboração dos Relatórios Trimestrais da Tesouraria Distrital, de 

modo a manter a boa e transparente administração dos recursos da 

Associação; 

 

 

 

 

 



 
 

Diretoria Histórico e Estatístico 

 Difusão da Cultura LEO entre os Clubes formadores do Distrito LEO L D-7, 

como forma de troca de experiências. 

Organização dos materiais que estão na Sede do Distrito 

 Levantamento e organização do histórico do Distrito 

 Organização estatística do Distrito  

 

Casal Assessor de LEO Clubes 

 Elo de ligação entre o Distrito LEO L D-7 e o Distrito L D-7 de Lions Clubes, 

fomentando o desenvolvimento conjunto de atividades; 

 Acompanhamento e assessoria aos Clubes, especialmente aos Casais 

Conselheiros, para que desenvolvam o trabalho da melhor maneira 

possível e, ao mesmo tempo, sejam respeitados como Companheiros 

Leões que são; 

 Incentivo aos Casais Conselheiros de Clubes para que participem dos 

Eventos Distritais, juntamente com seus LEO Clubes, especialmente das 

atividades propostas; 

 Contato com os Lions Clubes do Distrito, na busca de apoio para formação 

de Núcleos. 

 

 

Do símbolo do AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O logo do AL tem em sua formação a leitura dos pilares do AL, onde o 

pilar FORMAÇÃO está alicerçado na configuração dos objetos irregulares onde 

unidos formam a imagem de um leão. 

O pilar do ASSOCIADO está representado pelo símbolo próprio do 

movimento, o leão com toda sua força e garra. 

O pilar da EXPANSÃO está subentendido na direção da cabeça, onde na 

estrutura do simbolismo do movimento, está olhando para o futuro, para aquilo 

que pode ser feito e construído. 

Trabalhando lado a lado, os símbolos do LEO E Lions juntos, num círculo 

fechado representando a união que deve prevalecer entre os clubes. 

As cores fortes e vibrantes, significam como o movimento, em particular 

nosso Distrito é feito. De clubes fortes, dedicados, vibrantes, que não deixam 

ficar na penumbra ou transparente aos problemas da nossa sociedade. 

O D7, inscrito de forma vazada informa de onde somos, e na parte superior 

esquerda, o lema e o AL correspondente. 

 

LIDERANÇA 
 

Todo e qualquer grupo social precisa ser dirigido por pessoas que o leve a 

atingir os objetivos comuns ao satisfazer os interesses de seus membros. E, para 

consecução desses objetivos, são necessárias, dentro da divisão de trabalho, 

pessoas que distribuam as responsabilidades em função das características 

individuais, que coordenem os esforços dos indivíduos e determinem o melhor 

caminho a seguir.  

Numa direção democrática, as decisões são tomadas numa discussão em 

que todos dela participam. Neste grupo encontramos o verdadeiro LÍDER; aquele 

que devido a sua personalidade dirige um grupo com a participação espontânea 

de seus membros. Líder é o indivíduo que, em dada situação, influencia por suas 

idéias e ações o pensamento e atitude dos demais membros de um grupo. Esse 

líder desempenha diversos papéis, tais como: administrador, planejador, 

incentivador, representante externo do grupo, controlador das relações internas 

do grupo e, quando as coisas vão mal, “bode expiatório”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Há qualidades que são importantíssimas num líder, tais como: enfrentar 

desafios, arcar e delegar responsabilidades, saber cobrar, e outras também, 

muito mais necessárias a cada um dos membros do grupo, como: colaboração, 

companheirismo, serviço espontâneo, integração do grupo e no grupo, para que 

este possa assim construir alguma coisa.  

 

 CONSTITUIÇÃO DA DIRETORIA  
 

A Diretoria de um LEO Clube é composta por: Presidente, Vice-Presidente, 

2º Vice-Presidente, Secretário, 2º Secretário,Tesoureiro, 2º Tesoureiro, e por 

outros Diretores, que podem ser assim chamados: Social, Animador, Relações 

Públicas, Esportes, Cultura, Vogal, etc.  

Compete à Diretoria estudar e delinear as atividades do Clube para 

posterior apresentação e discussão em assembléia. É responsável pela 

deliberação de todos os gastos do Clube. O voto da maioria regerá todas as 

questões, salvo se estipulado de outra forma (triagem dos assuntos que serão 

levados para a assembléia). O trabalho em grupo deverá ser incentivado pelos 

dirigentes, objetivando total integração de todos os membros, desde a 

programação até a execução da atividade.  

 

PRESIDENTE  
 

O Presidente é, durante sua gestão, o coordenador geral de todas as 

atividades promovidas por seu Clube. São atribuições do Presidente:  

 Ser o chefe executivo do clube, presidindo todas as reuniões, assembléias, 

ou reuniões de diretoria;  

 Designar as comissões de trabalho e acompanhar o seu desempenho;  

 Fazer cumprir os Estatutos, Diretrizes e Regulamentos que norteiam o 

      Movimento de LEO Clubes;  

 Desenvolver atividades que promovam a total participação dos associados;  

 Manter estreito relacionamento com o Lions Clube Patrocinador para um 

perfeito entrosamento de calendários e companheirismo;  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Supervisionar a diretoria no que tange a administração do clube, fazendo 

cumprir suas obrigações para com o Clube, Distrito, Distrito Múltiplo, Lions 

Internacional e para com a comunidade;  

 Promover eleições anuais para nova diretoria, dentro das normas e regras 

estatutárias;  

 Representar o Clube ou fazer-se representar em todos os eventos, e 

convites que receba, nunca deixando de responder as correspondências 

recebidas;  

 Preocupar-se em não ditar idéias e sim conduzi-las a um consenso geral;  

 Participar das reuniões do conselho de presidentes do seu Distrito ou, ao 

menos, fazer-se representar;  

 Recepcionar as autoridades Leoísticas que visitam o seu Clube, bem como 

as Leonísticas, dando-lhes a acolhida devida;  

 Fazer tudo quanto for possível para que seu Clube tenha o maior êxito em 

suas promoções e atividades;  

Manter sempre contato com o Gabinete do Distrito LEO L D-7 para dirimir 

qualquer dúvida existente;  

 Realizar no mínimo duas reuniões por mês, com horário, local e data 

marcados no mínimo com 7 (sete) dias de antecedência;  

 Ter conhecimento dos concursos desenvolvidos pelo Distrito LEO L D-7 e 

do Distrito Múltiplo LEO L D, bem como das pontuações, quando existirem;  

 Justificar sempre que faltar a uma reunião, campanha, ou outra atividade 

de seu Clube, e comunicar com antecedência o Vice-Presidente para que 

este coordene os trabalhos do Clube;  

 Distribuir cargos e funções para os CC.LEO, utilizando todo o potencial do 

Clube e envolvendo todos os associados no trabalho do Clube;  

 Zelar pela união, compreensão mútua e bom companheirismo entre os 

associados do LEO Clube.  

 

LEO Clubes de sucesso não aparecem por acaso, exige estudo, 

planejamento e trabalho em equipe.  

É evidente que não existe uma fórmula mágica para os clubes “andarem” 

bem e estarem sempre evoluindo. Todavia, acreditamos na existência de alguns 

métodos, conselhos, atividades e conceitos que levam um LEO Clube a ter uma  

 

 

 

 

 

 



 
 

estabilidade positiva, sobre a qual o Clube irá se alicerçar, para melhor capacitar 

os seus Companheiros e servir a sua comunidade. Então, vejamos alguns 

métodos:  

 

Renovação constante do quadro associativo 

 
Todo Ano Leoístico deve ter entrada de novos companheiros e convidados. 

Eles trarão novas idéias e mais motivação. Isso evita, também, que o clube 

envelheça e fique numa idade avançada, em comparação ao público alvo de 

futuros companheiros.  

 

 

Entrada de associados – Forma de captação;  

 

- Faixa etária ;  

- Votações/Critérios;  

- Pessoas diversificadas/grupos distintos; 

  

Treinamento - Suporte inicial;  

 

- Administrativo/Histórico/Campanhas;  

- Padrinhos;  

 

 Saída - Não traumática;  

 

- Forâneo/Amigo LEO;  

- Critérios Cuidadosos;  

 

Capacitação dos associados / evolução: 
 

Para o associado permanecer no Clube ele precisa de atrativo. O 

diferencial de um Clube de LEO é o CRESCIMENTO PESSOAL. A Diretoria 

necessita trabalhar em cima dos dotes de cada companheiro, através das 

comissões, realizando rodízio de responsabilidades, desde o trabalho braçal até 

o intelectual de organização e coordenação de campanhas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 Evolução:  

 Mão na massa até cargos de Diretoria; 

 Trabalho em comissões;  

 Rodízio de responsabilidades e tarefas;  

 Identificação das capacidades de cada associado;  

 Reconhecimento do trabalho.  

 

Pensamento institucional 
 

As pessoas passam o LEO Clube fica. Então, temos que pensar na 

disseminação dos propósitos, objetivos, ideias, e metas dos LEO Clubes, a longo 

prazo. Uma forma de manter essa unicidade é a sucessão de cargos, 

principalmente entre Vice-Presidente e Presidente. Você não pode simplesmente 

fazer o seu AL, mesmo que seja ótimo, sem que se transmita aos novos o espírito 

leoístico, pois, sendo assim, seu clube estará fadado ao fechamento, já que 

ninguém dará seguimento.  

 

 Sucessão:  

 Presidência;  

 Secretario/Tesoureiro;  

 Past-Presidente;  

 Disseminar as ideias;  

 Transmissão do espírito Leoístico.  

 

Seu objetivo, como líder, é dinamizar o seu Clube, aproveitando as dicas 

supracitadas, para se chegar a uma estabilidade positiva, que perdura por muitos 

Anos Leoísticos. Observando estas diretrizes, você pode melhorar a eficiência da 

sua liderança, criando e mantendo um programa contínuo de sucesso que 

preenche as obrigações inerentes ao lema do LEO:  

 

 

Auxilio ao Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Razões comuns para 
deixar o Clube 

Medidas Preventivas 

Liderança 
desorganizada de Clube 

O Presidente e demais dirigentes do Clube devem 
buscar orientação do Conselheiro LEO, Lions Clube 
patrocinador e Dirigentes Distritais. Estes poderão 

auxiliar com bons conselhos ou treinamento adicional 
de liderança. 

Orientação inadequada 

Os dirigentes do Clube devem dar uma orientação 
completa aos novos associados, através de 

treinamentos, principalmente quanto ao objetivo mor 
do Leoísmo. 

Panelinhas e 
desentendimentos 
entre associados 

A diretoria deve procurar misturar os novos 
associados aos antigos e incentivar sempre o 

fortalecimento dos laços de amizade entre os Leos. 

Falta de 
reconhecimento 

Um Presidente de LEO deve ser cauteloso na crítica e 
generoso no elogio. Busque elogiar e premiar os 

associados sempre que merecerem. 

Número reduzido de 
associados 

Mesmo em Clubes com boa quantidade de 
associados, é fundamental a constante busca por 

visitantes. Tracem metas e formas expandir e reter 
companheiros. 

Falta de atividades e 
campanhas 

Os Dirigentes de Clubes devem estar sempre 
estudando possibilidades de campanhas, formulando-

se comissões mistas para planejá-las. 

Falta de interesse no 
projeto do Clube 

Ouvir os associados! Crie um espaço na reunião para 
que os companheiros possam trazer e discutir 

atividades e eventos. 

Dívidas de associados 

Procurar não deixar os associados acumularem 
dívidas com a tesouraria. Se isso acontecer, buscar 

negociar e parcelar de forma que consiga ser quitada, 
não sendo causa de afastamento do associado. 

 

 

 

 

 



 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS* 

 
Evento Local Data 

Posse Distrital  e I Reunião do Conselho Garibaldi 24 e 25/06/17 

Leopiada e II Reunião do Conselho Sananduva 14 e 15/10/17 

Sedel e Encontro da Região A Bento Gonçalves 18/11/2017 

Sedel e Encontro da Região D Nonoai 25/11/2017 

Sedel e Encontro da Região C Serafina 02/12/2017 

Sedel e Encontro da Região B Ibiraiaras 04/11/2017 

AcampaLEO e III Reunião do Conselho Barra Funda 17 e 18/02/18 

Conferência Distrital e IV Reunião do Conselho Guaporé 21 e 22/04/18 

*Eventos oficiais do Distrito LEO L D-7. 

(Datas a serem confirmadas para, Treino Líder e PLANTE) 

aqui] 

Nominata Distrital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSÃO 

 

Ante o todo exposto, fica clara a intenção da Associação Distrito LEO L D-

7 com relação aos objetivos propostos, sendo os esforços serão todos focados 

para que o presente Planejamento Estratégico seja integralmente cumprido. 

Espera-se, com isso, que o Distrito LEO L D-7, no curso do Ano Leoístico 

2017/2018 e nos próximos que virão, realize as medidas proposta e cumpra com 

as metas estipuladas, continuando com o trabalho que já vem sendo muito bem 

desenvolvido nos anos anteriores e culminando com a efetivação da missão da 

Associação, sempre norteada pelos princípios e crenças que a regem.  

 

 


