
 

 

Portaria n° 012 – AL 2018/2019 

O Presidente do Distrito LEO LA-4, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o estatuto social 
do Distrito no artigo 24, e de acordo com o estatuto padrão de Distrito LEO. 
 
RESOLVE, 
Art. 1° - Nomear o C.LEO Bruno Martins, associado do LEO Clube de Caucaia, para ocupar o cargo 
de Assessor Distrital de Aumento e Conservação de Sócios junto ao Gabinete Distrital, conforme o 
Estatuto Social do Distrito LEO LA-4. 
 

Art. 36º O Assessor Distrital de Aumento e Conservação de Sócios terá as seguintes 
atribuições: 
I. estabelecer um planejamento para o Ano LEOístico (com metas, custos financeiros, 
descrição de atividades, cronograma, etc.) no que diz respeito ao aumento de 
associados do Distrito LEO LA 4;  
II. planejar, promover e implementar programas de aumento de associados como 
forma de alcançar as metas;  
III. auxiliar os Clubes no aumento de seu quadro de associados;  
IV. acompanhar a evolução do quadro de associados dos Clubes e  
consequentemente do Distrito LEO LA 4, por meio de indicadores e gráficos.  
V. realizar workshops para instruir dirigentes de clubes na seleção, posse, orientação 
e envolvimento de novos associados;  
VI. Realizar workshops para instruir os pré-associados sobre as atividades e estrutura 
do LEO Clube;  
VII. promover programas de prêmios para aumento de associados;  
VIII. visitar possíveis núcleos (escolas, universidades, etc.) no intuito de encontrar 
potenciais associados para os Clubes;  
IX. criar material informativo como meio de mostrar aos interessados a importância 
de fazer parte de um Clube de serviços como o LEO;  
X. apresentar relatórios trimestrais ao Gabinete do Distrito LEO LA-4;  
XI. participar de sessões de treinamento em nível de Distrito Múltiplo (se houverem);  
XII. acompanhar o trabalho da Comissão de Associados dos Clubes;  
XIII. idealizar informativos sobre o tema: “Aumento de Quadro Social”;  
XIV. promover a cerimônia de Posse de Novos Associados de acordo com o Protocolo;  
XV. reunir-se com os demais membros da Equipe ACEL no mínimo uma vez a cada 
trimestre;  
XVI. planejar, promover e implementar programas de conservação de associados 
como forma de alcançar as metas;  
XVII. auxiliar os Clubes na retenção e manutenção de seu quadro social;  
XVIII. acompanhar a eficiência do trabalho de retenção do quadro de associados dos 
Clubes e consequentemente do Distrito LEO LA-4, por meio de indicadores e gráficos;  



 

XIX. realizar workshops para instruir dirigentes de clubes a como manterem seu 
quadro de associados motivado;  
XX. realizar workshops como forma de reciclar os associados, trazendo informação e 
despertando no associado à vontade de permanecer no Movimento LEO;  
XXI. comparecer às reuniões do Conselho Distrital, de gabinete e da Conferência 
Distrital; 
 
 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE 

 

Icó – CE, 01 de Julho de 2018 

 

 
CLEO José Tibério Moura da Silva 
Presidente do Distrito LEO LA-4 

AL 2018/2019 
 


