CERIMÔNIA DE POSSE DE DIRIGENTES DE LIONS CLUBES
Obs.: Antes de iniciar a reunião, o coordenador da cerimônia de posse (geralmente o expresidente imediato de clube) deve escolher um assistente. Este assistente deve
familiarizar-se com o diagrama na página 5 e fazer com que os dirigentes a serem
empossados tomem os lugares na devida ordem em frente ao pódio.
Coordenador da cerimônia de posse:
"Hoje, tenho a honra de dar posse aos dirigentes deste clube para o ano Leonístico
entrante. Companheiro secretário, os Companheiros que irão tomar posse foram
devidamente eleitos para os respectivos cargos? (o secretário confirma a eleição). Não é
minha intenção orientá-los nos detalhes de seus respectivos cargos. Os seus nomes serão
registrados na sede de Lions Clubs International, a qual proporcionará informações e
sugestões para o desempenho de suas diversas responsabilidades. Estou certo que os
Companheiros irão ler e estudar esse material com dedicação para exercer suas funções
com diligência e empenho."
"Devo entretanto, chamar cada um dos dirigentes ao pódio fazendo um breve relato de
suas funções, para que todos os sócios no clube saibam melhor o que estes cargos
envolvem."
(O Diretor Social é chamado e coloca-se em frente ao pódio um pouco à direita do
apresentador - ver o diagrama).
Coordenador da cerimônia de posse:
"Companheiro Leão
, você foi eleito para servir como Diretor
Social. Como tal o Companheiro terá aos seus cuidados todos os objetos de propriedade
do clube. As flâmulas, o sino, o martelo e os painéis de crachás e distintivos devem estar
em seus devidos lugares, a carta constitucional do clube deve estar proeminentemente
visível em todas as reuniões do clube e todos os materiais devem ser apropriadamente
distribuídos. Você deverá acompanhar os ex-presidentes como o anfitrião oficial, sempre
dando as boas-vindas a todos os convidados e assegurar que haja lugares para todos.
Você promete desempenhar estas funções da melhor maneira que lhe for possível?"
Diretor Social: "Sim."
(O Diretor Animador é chamado e toma o lugar próximo ao Diretor Social - ver o
diagrama.)
Coordenador da cerimônia de posse:
"Companheiro Leão
, você foi eleito para servir como Diretor
Animador. Você manterá a harmonia incentivando os sentimentos positivos, energia e
entusiasmo nas reuniões. Você imporá e cobrará multas nas reuniões (usando o seu
melhor critério). Grande parte do sucesso das reuniões dependerá de sua capacidade de
promover o companheirismo e um ambiente alegre, fazendo com que os sócios se
esqueçam nesses momentos das preocupações que possam ter sobre seus trabalhos e
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atividades fora do clube. Você afastará quaisquer reservas que possam existir, fazendo
com que os sócios fortaleçam seus laços da amizade. Você promete desempenhar estas
funções da melhor maneira que lhe for possível?"
Diretor Animador: "Sim".
(Então, são chamados quatro diretores para tomarem seus lugares à esquerda do
apresentador - ver diagrama.)
Coordenador da cerimônia de posse:
"Companheiros Leões
e
,
vocês têm ainda um ano para servirem como diretores.
Companheiros Leões
e
, vocês foram
eleitos para servir como diretores por dois anos. Com os outros dirigentes, vocês
compõem o que chamamos de diretoria do clube. A sua posição é importante porque
vocês assistirão na elaboração e execução das normas do clube. Todo assunto novo será
considerado e moldado pela diretoria do clube.
"Vocês irão comparecer fielmente às reuniões ordinárias e extraordinárias do clube e
altruisticamente dedicarão seu tempo e esforços para o progresso do clube e de Lions
Clubs International. Vocês prometem desempenhar estas funções da melhor maneira que
lhes for possível?"
Diretores: "Sim".
(Então, é chamado o Diretor de Aumento de Sócios para tomar lugar à direita do
apresentador e em frente do Diretor Social - ver diagrama.)

Coordenador da cerimônia de posse:
"Companheiro Leão
, você foi eleito para servir como Diretor de
Aumento de Sócios. Você presidirá o Comitê de Aumento de Sócios e ajudará a
desenvolver e implementar um programa de aumento de sócios, conforme aprovado pela
diretoria do clube. Regularmente, você apresentará relatórios ao clube e incentivará e
prestará assistência aos sócios no recrutamento de pessoas qualificadas para se afiliarem
ao clube, utilizando sempre de métodos apropriados de recrutamento. Ademais, você
trabalhará com a liderança do clube para apresentar uma perda mínima de sócios. Você
servirá também como membro do comitê de aumento de sócios em nível de divisão,
oferecendo a sua cooperação aos programas em nível de distrito. Você desempenhará
estas funções da melhor maneira que lhe for possível?"
Diretor de Aumento de Sócios: "Sim".
(Em seguida são chamados os vice-presidentes para se colocarem entre os diretores e o
Diretor Animador - ver diagrama.)
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Coordenador da cerimônia de posse:
"Companheiros (primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes), vocês foram eleitos para
servir como vice-presidentes. O que acabo de dizer sobre as responsabilidades dos
diretores também se aplica a vocês. Ademais, vocês, seguindo a ordem de seus cargos e
quando estiverem presentes, substituirão o presidente em sua ausência em qualquer
reunião de clube ou de diretoria.
O seu cargo é mais que honorário. Em um Lions clube, os vice-presidentes, sob a direção
do presidente, devem supervisar o funcionamento dos comitês conforme for nomeado
pelo presidente."
"Vocês prometem desempenhar estas funções da melhor maneira que lhes for possível?"
Vice-presidentes: "Sim".
(O tesoureiro é então chamado e toma lugar em frente ao terceiro vice-presidente - ver
diagrama)

Coordenador da cerimônia de posse:
Companheiro Leão
, você foi eleito para servir como tesoureiro.
Você terá a seu cargo a supervisão de todos os fundos do clube. Claro que depositará
todo o dinheiro no banco ou bancos designados pela diretoria do clube. Você assistirá o
comitê de finanças do clube a preparar o orçamento e relatórios financeiros que se
fizerem necessários. Você desembolsará fundos somente sob orientação da diretoria.
Você prestará fiança para o cumprimento fiel das suas responsabilidades; isto é para a sua
própria proteção e interesse segundo os procedimentos comerciais aceitos e reconhecidos.
Como tesoureiro, você promete exercer o seu cargo da melhor maneira que lhe for
possível?"
Tesoureiro: "Sim".
(O secretário é então chamado e toma lugar em frente ao primeiro vice-presidente - ver
diagrama)

Coordenador da cerimônia de posse:
Companheiro Leão
você foi eleito para servir como secretário
do clube. Este cargo é um dos mais importantes do clube. O sucesso do seu clube
dependerá em grande parte de como você desempenhar as responsabilidades de seu
cargo. Você é a mão direita do presidente. Sob a orientação do presidente e da diretoria
você servirá como um elo de ligação entre o seu clube e Lions Clubs International e entre
o seu clube e o governador de seu distrito. Através de sua posição como secretário do
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clube, você receberá muitas comunicações de ambos e como o dirigente que recebe as
correspondências, você será responsável para que todas as comunicações sejam
devidamente repassadas aos dirigentes de seu clube, conforme as circunstâncias
requeiram ou justifiquem.
"Os Estatutos e Regulamentos da Associação Internacional de Lions Clubes dispõem que
um dos seus deveres é apresentar regularmente os Informes Mensais de Movimento de
Sócios à sede internacional, com cópias para o governador e vice-governador. Manter os
registros gerais do clube, inclusive atas de reuniões do clube e sua diretoria, nomeações
aos comitês, listas dos dirigentes, listas de presenças, listas dos sócios chave e de todos os
sócios com suas classificações, endereços e telefones. Você deverá cobrar dos sócios e
outras pessoas os valores devidos ao clube, entregando tais valores recebidos ao
tesoureiro mediante recibo apropriado.
"Você deverá apresentar um relatório financeiro mensalmente a diretoria, trimestralmente
ao clube e semestralmente à sede internacional. Como parte do seu relatório mensal à
diretoria, você deverá incluir os nomes dos sócios que estão inadimplentes com suas
obrigações de pagamento de quotas e os que tiverem violado o requisito mínimo de
presença estabelecido nos Estatutos e Regulamentos.
"Você deve ser também um membro ativo do comitê consultor do governador de distrito
e nesta função deverá participar trimestralmente das reuniões do comitê de sua divisão.
Receberá informação pertinente de Lions Clubs International com o objetivo de lhe
ajudar a exercer as funções de seu cargo. Como secretário, você promete desempenhar as
suas funções da melhor maneira possível?
Secretário: "Sim".
(O presidente é chamado e ocupa seu lugar a dois ou três passos em frente e entre o
secretário e o tesoureiro - ver diagrama.)

Coordenador da cerimônia de posse:
Companheiro Leão
você foi eleito para servir como presidente
de seu clube, você é o dirigente executivo e se espera que presida todas as reuniões do
clube e as reuniões ordinárias e extraordinárias da diretoria.
"É seu dever nomear os comitês administrativos e de atividades, de acordo com o
organograma modelo da associação, e atuar como membro ex-offício de cada um desses
comitês. Juntamente com os vice-presidentes, você deve verificar que esses comitês
funcionem adequadamente.
"Também, junto com o secretário, você é membro ativo do comitê consultor do
governador de distrito e assistirá as reuniões trimestrais do comitê em sua divisão.
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"Lembre-se que no final de seu mandato, você terá que prestar contas da forma como
conduziu o clube. As suas realizações farão parte da história. Em anos futuros, o registro
de seus feitos serão comparados com os de outros presidentes e os sócios do seu clube
serão os que decidem que êxitos obteve. Agora é o momento de planejar e tomar passos
para que seu clube possa alcançar o maior progresso para que seja um exemplo para
outros clubes e uma honra para a comunidade, o distrito e Lions Clubs International.
Como presidente, promete você desempenhar as suas funções da melhor maneira
possível?
Presidente: "Sim".
(Os dirigentes agora devem estar na seguinte ordem. Veja a seguir.)
Primeiro VP
Segundo VP
Terceiro VP
Diretor
Diretor Animador
Diretor
Secretário
Tesoureiro
Diretor Social
Diretor
Diretor de Aumento de Sócios
Presidente
Orador
Coordenador da Cerimônia

Coordenador da cerimônia de posse:
(Se dirige aos membros da diretoria)
"As diretrizes e realizações deste Lions clube dependerão muito das medidas adotadas
pela diretoria, da qual vocês fazem parte."
"Vocês irão autorizar todos os dispêndios, assim, nesta ocasião, devo-lhes advertir que
não assumam dívidas maiores que os recursos do clube e não desembolsem fundos para
fins não-essenciais aos objetivos do clube."
"Como Companheiros Leões, prometem vocês, individual e coletivamente, defender os
interesses deste clube, dar o seu apoio e esforços durante o ano vindouro, dedicando o
tempo necessário para cumprir fielmente suas responsabilidades oficiais?"
Dirigentes: "Sim".

Coordenador da cerimônia de posse:
(Pede aos sócios do clube que se levantem e, dirigindo-se a eles)
"Companheiros Leões, quero chamar a sua atenção para o fato de que estes
Companheiros Leões, que vocês elegeram para assumir as responsabilidades do clube
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neste próximo ano, manifestaram sua intenção de exercer seus cargos da melhor maneira
possível para fazer com que o seu Lions clube seja a organização ideal que deve ser."
"Vocês devem se lembrar de que a única maneira pela qual estes novos dirigentes
poderão exercer com sucesso as suas funções é recebendo o apoio total de cada um de
vocês. Como Companheiros Leões, quando o seu presidente lhes pedir para servir num
comitê, ou para realizar uma tarefa Leonística ou para apoiar o seu clube de qualquer
forma que este precisar, lembrem-se de que coletivamente, vocês elegeram estes
dirigentes e, agora pergunto se vocês prometem a apoiá-los ativamente em todos os
momentos?"
Sócios: "Sim".

Coordenador da cerimônia de posse:
"Agora tenho a grande satisfação de declarar estes Companheiros Leões devidamente
juramentados aos respectivos cargos para os quais foram eleitos."
(Dirige-se ao presidente, entregando-lhe o martelo do clube)
"Companheiro presidente: entrego-lhe este martelo como sinal da estima, amor e
confiança que o seu clube tem em você e como símbolo de autoridade. Em nome dos
sócios do seu clube, quero lhe assegurar que estamos prontos a seguir sua liderança
durante o seu mandato."
"E agora, Companheiro Leão
, gostaria de pessoalmente
cumprimentá-lo pela honra que o clube lhe conferiu elegendo-o como presidente.
Gostaria também de desejar muito sucesso para você e para este excelente clube neste
ano sob a sua liderança."

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
PUBLICAÇÃO OFICIAL DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
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