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MENSAGEM DO SECRETÁRIO DISTRITAL 

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem 
prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça 
prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do 
que errar por omitir.  

- Augusto Cury 

 

 A nós, companheiros e companheiras designados a enfrentar a tarefa mais 

árdua do nosso clube, que possamos ter o compromisso e a determinação para 

chegar ao fim dessa jornada. Que possamos manter regularmente atualizada a 

secretaria de nossos respectivos clubes, e sobretudo, dar a total assessoria ao nosso 

companheiro(a) presidente, diretores e demais companheiros associados para que 

juntos possamos da melhor forma possível conduzir os trabalhos do nosso clube. 

A secretaria é a parte fundamental de um clube, se ela não andar em paralelo 

com os demais diretores e associados, o clube não obterá êxito em seus trabalhos. 

Além de nos preparar e oferecer um enorme crescimento dentro desse maravilhoso 

movimento ao qual fazemos parte, contribui diretamente para nossa formação 

pessoal e profissional. O cargo nos possibilita aprender a lidar com críticas usando-

as assim para transformar nosso trabalho em algo mais proveitoso e gratificante. 

Somos tão fundamentais quanto o presidente e os demais associados. Somos 

o coração do clube! Precisamos realizar da melhor forma possível os nossos 

trabalhos com total dedicação e compromisso, pois somos o que há de melhor. 

Somos jovens que tem no peito o amor e o desejo de servir desinteressadamente ao 

menos favorecido de nossa comunidade que sofre. Então, para que consigamos 

chegar ao sucesso, precisamos nos dedicar, fazer com amor, carinho, satisfação e 

total dedicação o nosso trabalho dentro do clube. 

LEOísticamente, 

CLEO Júnnior Moreira 
Secretário Distrital 

AL 2018/2019 
 

https://www.mensagens10.com.br/mensagem/6710
https://www.mensagens10.com.br/mensagem/6710


 

 

 

 

SECRETÁRIOS(AS) 
 

Secretários(as), este manual será sua referência para o AL 2018/2019, 

através dele você terá todas as informações necessárias para o bom andamento de 

sua atribuição durante o Ano LEOístico vigente. 

Antes de mais nada, lembre-se: “o secretário tem a função de organizar a parte 

técnica e burocrática do clube”, e para isso você poderá contar com o auxílio do 

Secretário Distrital. 

Companheiro(a), sua função é de extrema importância para seu clube. Você 

deve seguir as atribuições propostas abaixo para realizar suas tarefas da melhor 

forma possível e como consequência ajudar seu clube a ter um excelente AL. 

 
 Redigir as atas das reuniões, sejam elas ordinárias, de diretoria ou 

extraordinárias, bem como lavrá-las na reunião posterior e arquivá-las em 
um livro de atas, mantendo-o sempre atualizado;  

 Redigir a Nominata do clube, atualizando os dados de cada associado dentro 
do sistema de LIONS Internacional (MyLCI);  

 Frequentar todas as reuniões e atividades realizadas pelo clube, se possível, 
além dos eventos oficiais do Distrito LEO LA-4;  

 Receber e arquivar as correspondências do Clube, sejam elas recebidas por 
carta, e-mail, etc., respondendo ao emitente (distrito, distrito múltiplo ou 
outro clube) e repassando para o conhecimento dos associados através da 
leitura em reunião ou por e-mail;  

 Estar ciente sobre prazos de envio dos relatórios e formulários para o 
Distrito LEO LA-4, Distrito Múltiplo LEO LA e LIONS Internacional, bem 
como conhecer os Concursos Distritais e auxiliar na realização dos mesmos;  

 Conhecer os estatutos do Clube e do Distrito;  
 Estar em contato com os demais diretores do clube para informar aos 

associados sobre as atividades do clube;  
 Estar em contato com o Diretor de Frequência do clube para manter 

atualizado o livro de frequência do clube;  
 Preencher corretamente e, na data solicitada, o formulário LEO 72.  

 
 



 

 

 

DICAS E ATRIBUIÇÕES DE UM SECRETÁRIO 

 Participação nas reuniões do clube: 

É importante que o secretário(a) esteja presente em todas as reuniões 
(ordinárias, festivas, etc.) do clube para que assim registre as atas e 
mantenha seu clube informado sobre os assuntos da secretária. 

 
 Manter a relação de associados do clube atualizada: 

É importante para a diretoria do clube e do Distrito que se tenha a relação 
atualizada com os dados de cada associado, assim facilitando e agilizando as 
informações quando necessário. Também se recomenda que cada associado 
receba uma cópia desta relação para que também tenha acesso às 
informações dos demais CC.LEO. 

 
 Manter o arquivo de correspondências expedidas e recebidas: 

É importante arquivar em pastas apropriadas todas as correspondências 
expedidas e recebidas, bem como as cópias dos relatórios semanais, 
trimestrais, anuais ou eventuais do clube. 

 
Dica: Ao final do AL, as correspondências podem ser 
colocadas em uma caixa, assim criando um 
“arquivo morto” destas informações para seu clube. 

 
 Manter sempre atualizado o Livro de Registro de Atas: 

Ata é o documento em que se registra, de forma clara, exata e fiel, as 
ocorrências, resoluções e decisões de uma reunião, assim provando sua 
realização e o que nela foi discutido. É o nosso dever enquanto secretário(a) 
fazê-la da melhor maneira possível, anotando tudo o que ocorrer durante a 
reunião. Com a modernidade e acessibilidade, a ata pode ser transcrita no 
computador. Por ser um documento de valor jurídico, deve ser lavrada de tal 
maneira que não possam ser introduzidas modificações posteriores. Na ata 
não se fazem parágrafos ou alíneas: escreve-se tudo seguidamente para 
evitar que nos espaços em branco se façam acréscimos. Em uma ata não se 
admitem rasuras. Para ressalvar erro constatado durante uma redação, 
utiliza-se a partícula “digo”, depois da qual se repete a palavra e expressão 
anterior ao mesmo erro. Quando se constata erro ou omissão após a redação, 
utiliza-se a expressão em tempo, que é colocada após o escrito, seguindo-se a 
emenda ou acréscimo. 



 

 

 

 
Exemplo: Em tempo, na linha onde se lê “dívida”, 
leia-se “dúvida”. 

 
Obs.: Preferencialmente o registro das atas deve ser feito em livro próprio, o 
“Livro Ata”, contudo, diante de nossa correria do dia-a-dia, sugiro que seja 
redigida através de um computador, e assim após lida, discutida, apreciada e 
aprovada em reunião do clube, seja arquivada junto das demais atas no 
arquivo interno do clube. Vale ressaltar ainda que em todas as reuniões deverá 
ser feita a leitura da ata da Reunião Anterior para sua discussão e aprovação. 
Se aprovada, faz-se o registro da ata aprovada na ata da atual reunião de que 
foi feita a leitura, discussão e aprovação desta, podendo ainda 
preferencialmente, registrar as observações e ressalvas, se existirem. 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 A numeração das atas seguem sempre a mesma sequência, tanto para 
atas de diretoria quanto atas de reuniões ordinárias, extraordinárias e 
festivas, PREFERECIALMENTE NÃO recomeçando a cada AL caso 
sejam elas distinguidas por gestões. 

 
 Os números constantes no interior da ata são sempre grafados por 

extenso, o que não impede que os repita em algarismos; 
  

 Se a reunião não teve quórum, os secretários deverão lavrar a ata assim 
mesmo, para que o fato fique registrado, sendo que um dos fatos a 
registrar é a própria falta de quórum; 

 
 Não use apelidos na ata. Deve-se usar o nome ou sobrenome do C.LEO, 

CL/Dom, CLEO JUNIOR JCM, ou visitante que se pronunciar; 
 

 Sempre faça anotações e nunca espere muito para formular uma ata, 
pois, depois de algum tempo, você esquecerá o conteúdo da reunião. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 Manter os associados informados sobre as atividades do clube: 
 

É muito importante manter o quadro social sempre bem informado sobre os 
assuntos e atividades discutidas nas reuniões do clube. 
 

 

DICAS IMPORTANTES 

 Um bom secretário deve sempre estar bem informado; Conhecer as datas de 
entrega dos relatórios, datas de eventos e informes em geral. 
 

 Manter contato com o Secretário do Distrito LEO LA-4, procurando 
solucionar problemas que possam ocorrer e tirando dúvidas que possam 
surgir; 

 
 Reunir e distribuir as informações úteis para todos os associados e 

convidados durante as reuniões de clube; 
 

 Visitar semanalmente se não diariamente as redes sociais e o site do 
distrito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES (MyLCI) 

  
O Relatório Trimestral de Atividades tem por finalidade informar ao Distrito 

LEO LA-4, Distrito Múltiplo LEO LA e LIONS Clube Internacional, todas as atividades 
realizadas pelo Clube durante os quatro trimestres do Ano LEOístico corrente e 
deverão ser reportadas no site https://mylci.lionsclubs.org/LogIn.aspx, onde 
também devem ser anexadas fotos da comprovação das atividades realizadas. 

Os relatórios de atividades reportas em MyLCI devem ser encaminhados ao 
secretário do Distrito LEO LA-4 através do e-mail: distritoleola4@gmail.com e 
deverá conter: 

 
1. Nominata Atualizada do Clube gerada por MyLCI com as informações 

de todos os associados; 
2. Relatório detalhado de todas as atividades do clube (campanhas, 

reuniões e etc.) Devidamente reportadas em MyLCI; 
3. Cópia das Atas do respectivo Trimestre; 
4. Cópia da Listagem do Livro de Frequência do Clube; 
5. Relatório com a comprovação do cumprimento das metas 

estabelecidas no concurso distrital para secretários. 
 

ATENÇÃO: Lembre-se de sempre arquivar uma cópia dos relatórios trimestrais 
das atividades do clube, e encaminhar OPICIONALMENTE outra cópia para o seu 
LIONS Clube Patrocinador. 

 
 

DATAS PARA ENVIO DOS RELATÓRIOS: 
 

DATA TRIMESTRE MESES 
05/10/2018 1° Jul/Ago e Setembro 
05/01/2019 2° Out/Nov e Dezembro 
05/04/2019 3° Jan/Fev e Março 
25/05/2019 4° Abr/Mai e Junho 

 
ATENÇÃO: Todos os relatórios deverão ser enviados ao e-mail do Distrito LEO 
LA-4 através do endereço: distritoleola4@gmail.com. 

 
 
 
 

https://mylci.lionsclubs.org/LogIn.aspx
mailto:distritoleola4@gmail.com
mailto:distritoleola4@gmail.com


 

 

 

ATAS 
 
O que é uma Ata?  
 

A ata é uma transcrição oficial de uma reunião. Funciona como um resumo fiel e 

claro de todos os assuntos tratados durante a reunião, assembleia ou sessão. Nela é 

possível saber tudo que foi tratado durante a reunião. É um documento redigido 

pelo secretário do clube, e na sua ausência, o adjunto substituirá, caso não haja 

adjunto, algum companheiro devidamente nomeado pelo seu presidente assumirá 

essa tão importante função. É nela que prova a realização da reunião e a atesta todas 

as decisões tomadas durante a mesma. Além disso, a ata é um registro histórico de 

confiança, que permite a gerações futuras saber sobre a história da instituição.  

Deve ser lavrada por quem a redigiu, normalmente o secretário (ou secretário 

adjunto, ou diretor vogal) e na ausência destes, um associado designado 

previamente pelo presidente. Após ser lida na reunião seguinte e aprovada, a ata 

deve ser assinada pelo secretário (ou adjunto) e pelo presidente do clube, e após, 

arquivada em um LIVRO DE ATAS ou pasta equivalente no acervo de seu clube. 

 

Qual a formatação adequada para redigir uma ata? 

Para redigir uma ata, deve seguir alguns padrões referentes a formatação do texto, 
que estão listadas abaixo:  
 

 As fontes recomendadas são: ARIAL, COURIER NEW e TIMES NEW ROMAN, 
por serem as fontes padrão de documentos oficiais. A fonte que for 
escolhida deve ser utilizada em todas as atas. O tamanho padrão é 12;  

 O espaçamento entre as linhas deve ser de 1,5mm, para melhorar a leitura e 
visualização e não tornar a leitura tão cansativa;  

 Todo corpo da ata deve estar em um só parágrafo, justificado;  
 Todo título da ata deve ser feito com texto centralizado com letras em 

negrito e com tamanho 14;  
 Deve-se evitar deixar espaços em branco em qualquer lugar da ata, para que 

não aconteçam violações;  
 Os números devem ser escritos por extenso, sendo facultativo o uso do 

numeral;  
 Todo o tempo verbal deve ser o mesmo. Caso inicie com o tempo no 

presente, mantenha até o fim. Caso seja o passado, idem;  



 

 

 

 Caso cometa um erro, utilize o espaço reservado para as ressalvas.  
 Evitar uso de abreviação, exceto aquelas comumente utilizadas no meio 

LEOístico;  
 Sempre utilizar a referência ao companheiro LEO ou LEÃO, seguido do seu 

cargo (caso possua) e, em seguida, seu nome completo.  
 

MODELO DE ATA DE REUNIÃO 
 

Programa Internacional de LEO Clubes 
Ata da Reunião Ordinária 

LEO Clube Mombaça Centro - AL 2017/2018 
 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se na 

sede social do LIONS Clube Mombaça Centro situada na Rua Capitão Rocha 

Andrade, 167 – Centro – Mombaça, Ceará, os membros do LEO Clube Mombaça 

Centro. A reunião deu por iniciada às exatas dezessete horas e cinco minutos 

(19h05min) e contou com a presença de treze (43) associados do clube. A 

direção dos trabalhos foi feita pelo CLEO Presidente Júnnior Moreira, sendo 

composta a mesa principal com os demais membros CLEO Vice-Presidente 

Cleutin Almeida, CLEO Secretário Jonas Mota e o CLEO Tesoureiro Fagner 

Dias. Após o CLEO JUNIOR Marcos Wilame proferir uma invocação a Deus, 

deram inicios os trabalhos do clube com os informes da secretaria. O CLEO 

Secretário, então, leu a ata da última reunião, que foi aprovada por todos os 

presentes sem ressalvas. O CLEO Tesoureiro, ao iniciar seu expediente, 

anunciou que o clube está com caixa positivo e com uma boa reserva para 

realização de atividades e campanhas. Ao usar a palavra, o CLEO Presidente 

agradeceu a presença de todos e desejou um AL de muito trabalho a todos do 

clube. O companheiro presidente por sua vez declarou jaula aberta e palavra 

livre ao plenário. Na oportunidade, a CLEO Kailta Mikaella disse estar feliz ao 

voltar para o clube e convidou a todos para comemorar seu aniversário em sua 

fazenda. Não havendo mais manifestação advindas do plenário, o presidente 



 

 

 

declarou encerrada a jaula ao plenário e seguiu abrindo a mesa principal. Na 

ocasião, o presidente do LIONS Clube Mombaça Centro manifestou-se acerca 

das últimas campanhas realizadas pelo clube e afirmar estar feliz com os 

trabalhos que estão sendo exercidos durante o presente ano leoístico. O vice 

presidente do clube por sua vez agradeceu a presença de todos os presentes e 

seguiu nos convidando a participar da campanha de doação de alimentos que 

será realizada pelo nosso clube coirmão: LEO Clube Mombaça Princesa do Mel 

à se realizar no próximo final de semana, e não havendo mais manifestação o 

companheiro presidente CLEO Júnnior Moreira encerrou jaula a mesa principal 

e seguiu convidando o companheiro presidente CLEO Fagner Dias para proferir 

a Oração pelo Brasil e assim, as exatas (21h35min) procedeu-se o encerramento 

da presente reunião ordinária e eu, CLEO Jonas Mota, secretário do LEO Clube 

Mombaça Centro, lavro a presente ata e dou fé que é verdadeira e que após lida, 

discutida, apreciada e aprovada será assinada por quem for de direito. 

 
Mombaça/CE – 02 de Agosto de 2018 

 
Ressalvas: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 
CLEO Jonas Mota 

Secretário 
AL 2017/2018 

 
De acordo: 
 

CLEO Júnnior Moreira 
Presidente 

AL 2017/2018 



 

 

 

 

MODELO DE OFÍCIOS 
 

O ofício é um documento formal que tem a finalidade de comunicar algo a alguém 
ou a alguma instituição. Tem, usualmente, a finalidade de: fazer pedidos de doações, 
agradecimentos, convidar para eventos ou reuniões, solicitar materiais ou lugares, 
etc.  
 
Existe também o oficio circular, que tem a mesma finalidade do oficio comum, porém 
destinado a várias pessoas ou instituições de forma única. 

 

Qual a formatação adequada para redigir um ofício? 

Os ofícios, assim como as atas do clube, seguem alguns padrões específicos para o 
seu uso. Que estão listados abaixo:  
 

 A numeração dos ofícios recomeça a cada AL;  
 Os ofícios normais e os circulares possuem numeração própria, ou seja, 

existe a numeração de ofícios normais, e a numeração de ofícios circulares;  
 Os títulos de ofícios normais seguem a numeração e o AL vigente. Exemplo: 

Oficio Nº 007 - AL 2018/2019;  
 Os títulos de ofícios circulares seguem a numeração e o nome CIRCULAR 

após o oficio, junto com o AL vigente. Exemplo: Oficio Circular Nº 007 - AL 
2018/2019;  

 Caso o ofício acompanhe outros papéis, escreve-se na margem esquerda, 
após a assinatura, a palavra ANEXO, indicando os papéis. Pode-se também 
fazer menção aos anexos no próprio oficio.  

 Procure responder as correspondências, mesmo que somente confirmando 
recebimento;  

 Não deixe acumular correspondências, faça as leituras dos ofícios recebidos 
e expedidos nas reuniões para todos os associados ficarem cientes;  

 Não se esqueça de deixar uma cópia de todos ofícios (recebidos e 
expedidos), cartas e e-mails para o arquivo do clube;  

 Tenha sempre um controle dos ofícios expedidos e recebidos, para que 
dessa forma, você possa organizar os assuntos do clube de uma forma mais 
correta e fácil.  
 

 
 
 



 

 

 

 
MODELO DE OFÍCIO 

 
Programa Internacional de LEO Clubes 

Distrito Múltiplo LEO LA 

Distrito LEO LA – 4 

 

 

Oficio n° 007 - 2018/2019                                        Mombaça/CE, 02 de Agosto de 2018 

 

 

Aos Secretários(as) de LEO Clubes do Distrito LA-4, 

 

Companheiros, é com enorme satisfação e felicidade que iniciamos mais um Ano 

LEOístico. Desta vez estamos com uma das funções mais importantes do nosso clube; 

Estamos secretários! E para que façamos mais um trabalho brilhante dentro do nosso 

clube, devemos ficar atento a todas as instruções do nossos companheiros de clube e do 

Gabinete Distrital. Percebam que este simples exemplo ofício traz para vocês instruções 

de como deve ser redigido. 

É de extrema importância que o clube possua sua própria folha timbrada e que 

você se atente a numeração dos ofícios e em caso de dúvidas, procure o Secretário 

Distrital. 

 

Certo de que podemos contar com sua valiosa contribuição, nos despedimos com os 

mais sinceros votos de estima e consideração. 

 

  

Cordialmente e LEOisticamente,  

 

 

CLEO Júnnior Moreira 

Secretário Distrital 

AL 2018/2019 

 

De acordo: 

 

CLEO Tibério Moura 

Presidente Distrital 

AL 2018/2019 
 



 

 

 

 

LEO 72 
 

O LEO 72, ou o Relatório de Dirigentes e Sócios de LEO Clube, é o formulário enviado 
ao LIONS Clube Internacional, onde serão preenchidos os dados do futuro 
presidente do clube e dos dois conselheiros Leões representantes do LIONS Clube 
Patrocinador. A data final de envio é 01 de maio de 2018.  
 
É de extrema importância o preenchimento correto e envio deste formulário. 
Caso o mesmo não seja enviado, o clube não constará nos dados do LIONS Clube 
Internacional e dessa forma não será reconhecido. 
O formulário LEO 72 encontra-se no site do Distrito LEO LA-4. 
http://www.distritoleola4.com e deverá ser enviado após preenchido e assinado 
para os e-mails: leo@lionsclubs.org e distritoleola4@gmail.com. 

 

 
 
 
 

http://www.distritoleola4.com/
mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:distritoleola4@gmail.com


 

 

 

 
 

DICAS IMPORTANTES 

 Organize juntamente com o presidente do clube, um calendário das reuniões 
do trimestre, isso facilitará na divulgação para os sócios bem como na 
organização da reunião; 

 Faça os ofícios e atas em papel timbrado, com o nome do clube e slogan da 

gestão vigente; 

 Nunca deixe acumular atas, sempre leia a ata da reunião anterior na presente 

reunião. Caso não esteja presente, oriente o secretário adjunto (ou outro 

associado designado pelo presidente) para a leitura da mesma;  

 Procure estar atualizado sobre as datas e locais de realizações das 

campanhas e festividades do clube, auxiliando o Presidente (ou o 

responsável) com todas as burocracias no que disser respeito a documentos 

da secretaria que se fizer necessário;  

 Sempre informe ao clube sobre datas de eventos do Distrito e sobre 

correspondências recebidas;  

 Organize o livro de atas juntamente com o livro de frequências do clube, em 

um local limpo e de fácil acesso quando solicitado;  

 Estejam atentos as datas de envio dos relatórios dos concursos para o 

distrito, não deixando acumular ou atrasar nenhum relatório.  

 
 
 

Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais 
maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para 
transformar seu sonho em realidade. 

Walt Disney 
 
 
 
 

LEOísticamente, 
 

CLEO Júnnior Moreira - Secretário Distrital | AL 2018/2019 
 


