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INTRODUÇÃO 
 
 

Parabéns por ter assumido a posição de presidente de clube. Use 

este manual para saber mais sobre seu papel na liderança do seu 

clube. 

Como parte da nossa rede global de mais de 7.000 clubes, você tem 

acesso a uma variedade de serviços e informações disponíveis pela 

Associação Internacional. Lá, você encontrará recursos, dados do 

clube, relatórios e a Central de Subsídios, onde pedirá e gerenciará 

subsídios para realizar projetos eficazes e sustentáveis. Você 

também receberá apoio da nossa Equipe Distrital.  

Se tiver alguma pergunta ou comentário sobre o manual ou 

qualquer outro recurso, fale conosco: 

E-mail: distritoleola4@gmail.com 

Tel.: +55 88 99686-4725  
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Definir metas para cada comissão. Incentivar a comunicação entre as comissões do 

clube e as do distrito. Analisar atividades, metas e despesas e participar das decisões. 

Supervisionar a preparação do orçamento do clube e das práticas contábeis, incluindo 

uma análise financeira anual. 

Garantir que o secretário e tesoureiro estejam cadastrados no MyLCI para atualizar 

dados do quadro associativo e do clube de forma periódica. 

Colaborar com o Presidente e seu Gabinete em questões referentes ao clube e distrito. 

Transmitir informações importantes do Presidente Distrital e da Associação 

Internacional aos seus associados. 

Fazer os preparativos para a visita oficial do Presidente Distrital. 

Seguir nossas normas e o Código de Ética do Associado LEO. 

Planejar e liderar as reuniões mensais da Diretoria do Clube. 

Planejar e liderar reuniões interessantes e relevantes aos associados e organizar 

eventos sociais divertidos. 

Garantir que bons treinamentos sejam disponibilizados aos associados. 

Envolver os associados nas atividades a fim de alcançar as metas definidas pelo 

Distrito LEO LA4. 

Incentivar os associados a participar de eventos distritais e promover a Conferência 

Distrital. 

Preparar um relatório sobre a situação do clube antes do término da sua gestão. 

Trabalhar com seu sucessor antes de finalizar seu ano. 

Organizar uma reunião conjunta com os diretores eleitos e os que estiverem 

terminando o mandato 
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CAPÍTULO 1 

PLANEJANDO SEU ANO 

Quais são suas metas para o ano em que presidirá o clube? Como você se conectará aos 

líderes da sua comunidade, do clube e distrito para causar mudanças positivas e 

duradouras? 

Como presidente, você está na posição ideal de estreitar laços, descobrir e celebrar as 

diferentes perspectivas dos associados e usar seus conhecimentos profissionais e 

experiência em prol de comunidades locais e internacionais.  

Os princípios da nossa organização nos dão um propósito e uma direção, servindo de base 

para nossos relacionamentos com outros membros da família Leoística e para as ações 

que realizamos em todo o mundo. 

Em 2018, a Associação Internacional de Lions Clubes adotou um novo lema para orientar 

a organização: “ALÉM DO HORIZONTE”. Pense em como seu clube pode promover essa 

visão ao definir metas para o seu ano como presidente. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico do seu clube é um compromisso de longo prazo que exige o 

apoio de todos associados. Recomenda-se que os clubes alinhem suas metas ao Plano 

Estratégico do Distrito LEO LA-4. Clubes que seguem um plano estratégico relatam maior 

nível de engajamento, retenção e satisfação dos associados. Clubes com associados mais 

engajados são mais bem-sucedidos em alcançar suas metas. Trace um plano para o seu 

clube. 

DEFINIÇÃO DE METAS ANUAIS 

Você pode usar as metas estratégicas do seu clube para definir anuais. Como sua equipe 

executará os planos de ação, envolva seus integrantes no processo de elaboração de 

metas. Para determinar quais metas definir, descubra o que agrada os associados no clube 

e o que eles acham que deveria ser alterado. Para melhores resultados, defina metas 

específicas, mensuráveis, possíveis, realistas e com prazo específico. “Aumentar o quadro 

associativo em 10% até o final do ano” é uma meta mais clara do que “Conseguir novos 

associados”. 

Depois de definir suas metas, continue trabalhando com a equipe de liderança do seu 

clube para planejar como você as alcançará. Envolva todos os associados na 

implementação dos planos. 

AVALIAÇÃO DE METAS 

Ao monitorar seu progresso em relação às metas, converse com os associados para 

identificar estratégias que foram eficazes. Depois, coloque-as em prática e compartilhe as 

informações com os próximos presidentes (eleito e indicado). Analise as metas de longo 

prazo e as metas anuais junto com o Presidente do Distrito quando visitarem seu clube. 
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CAPÍTULO 2 

LIDERANDO ASSOCIADOS 
 

Durante seu ano como presidente, com determinação e visão, você solucionará problemas 

sociais e estará à frente das ações para fortalecer seu clube, o que, no final, torna a 

organização toda mais forte para vencer desafios mundiais. Use os talentos dos associados 

e os recursos comunitários para desempenhar o seu trabalho. Conte com o apoio do seu 

distrito em áreas como imagem pública, desenvolvimento do quadro associativo e muito 

mais. 

Para ser um presidente de clube bem-sucedido, você deverá empoderar sua equipe de 

liderança - a diretoria do clube. Cada membro da diretoria tem um papel de liderança 

específico, projetado para assegurar a operação bem-sucedida de seu clube na prestação 

de serviços necessários para a comunidade. Ao compreender os papeis e 

responsabilidades de cada membro da diretoria do clube, você pode ajudar a garantir que 

as habilidades dos membros correspondam ao trabalho que você deseja que eles realizem. 

Isso também garante que nenhum dirigente seja sobrecarregado além de sua vontade e 

capacidade para ter sucesso. 

Presidente de Clube - O presidente de clube é o principal dirigente executivo do clube. 

Ele/ela preside reuniões e convoca o clube a agir para cumprir seu programa de trabalhos 

de serviço; coordena os esforços dos membros da diretoria e assessores para 

implementar todas as atividades do clube, tanto na associação como no serviço. 

Vice-Presidente de Clube - o vice-presidente de clube não só serve como um líder pronto 

para substituir o presidente, como atua como um catalisador para avaliar anualmente as 

atividades do clube e, em seguida, implementar novas metas no próximo ano leoístico 

como presidente de clube. 

Secretário de Clube - o secretário de clube mantém o histórico dos procedimentos 

oficiais do clube, uma contabilidade exata da lista dos associados do clube e ajuda em 

todos os esforços de comunicação aos associados. Este membro da diretoria serve como 

um contato de comunicação entre o clube, o distrito e associação. 

Tesoureiro do Clube – o tesoureiro de clube serve como o principal detentor dos livros 

de registro dos fundos administrativos e públicos das atividades de serviço. Isto inclui a 

administração das faturas de quotas de afiliação devidas e cobrança, fazendo depósitos e 

registrando os recibos de despesas. O tesoureiro prepara, distribui e guarda todos os 

relatórios e registros financeiros. 

Diretor de Associados do Clube - o diretor de associados de clube lidera o recrutamento 

de novos associados, orientando-os sobre oportunidades de envolvimento com o clube e 

fortalecendo os relacionamentos entre os associados estabelecidos e novos associados. 

Diretor de Campanhas do Clube – o diretor de campanhas do clube coordena todas as 

atividades de serviço escolhidas pelo clube como seu programa de trabalhos. 
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Diretor de Comunicação Social – o diretor de comunicação cuida de todas as atividades 

do clube em público e promove o clube e seus serviços junto à comunidade. 

Ex-Presidente de Clube Imediato - este dirigente serve como um anfitrião de boas-

vindas para todos os novos associados em potencial e recebe os associados e visitantes 

em cada reunião. 

Conselheiro de LEO Clube - Para fornecer orientação efetiva, os Lions clubes 

patrocinadores nomeiam um Leão para servir como o Conselheiro de Leo clube. Este Leão 

deve ser alguém que gosta de trabalhar com a juventude e de engajar outros no serviço. 

Diretor Social (opcional) - este cargo cuida dos materiais do clube e ajuda na preparação 

de cada reunião como um mestre de cerimônias. 

Diretor Animador (opcional) – este cargo promove a diversão e o bom companheirismo 

nas reuniões. 

 

OBJETIVOS DO MOVIMENTO LEO 

Promover atividades de serviço entre a juventude da comunidade tendo, como 

consequência, o desenvolvimento das qualidades individuais de Liderança, Experiência e 

Oportunidade; 

Unir os associados pelos laços de amizades, companheirismo e compreensão mútua. 

Estas duas frases acima são a essência da filosofia do Programa LEO. Enquanto que para 

o LIONS a realização de atividades de serviço na comunidade é um fim, para o LEO Clube 

as atividades de serviço são o meio pelo qual os associados desenvolvem suas qualidades 
individuais. 

 

PROPÓSITOS DO MOVIMENTO LEO 

 Oferecer à juventude do mundo uma oportunidade para contribuir, individual e 

coletivamente, com a comunidade local, nacional e internacional; e para 

desenvolver-se como membros responsáveis dessas entidades; 

 Promover entre os associados à adoção de altos princípios de ética; 

 Desenvolver qualidade de lideranças; 

 Dar ao associado à experiência de serviço comunitário; 

 Promover a compreensão internacional.  
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CAPÍTULO 3 

CONDUZINDO REUNIÕES 
 

Embora a administração seja responsabilidade da diretoria do clube, você, como 

presidente, é encarregado de planejar e conduzir reuniões interessantes. Sua liderança é 

essencial, seja no planejamento das reuniões da diretoria e Assembleias do Clube, na 

preparação para as visitas de líderes distritais ou na supervisão das finanças do clube. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Embora você supervisione o gerenciamento do clube, a Comissão de Administração é 

responsável por tarefas específicas. O secretário e o tesoureiro do clube devem integrar a 

Comissão, cujo presidente será indicado por você e fará parte de sua equipe de liderança. 

Dê à Comissão de Administração as seguintes responsabilidades: 

 Ajudar o secretário do clube com a logística das reuniões. 

 Organizar reuniões interessantes e divertidas para os associados. 

 Planejar eventos sociais para os associados. 

 Cuidar dos meios de comunicação do clube, como boletim e website. 

CRIANDO UMA EXPERIÊNCIA ENVOLVENTE NO CLUBE 

Ser presidente não significa apenas realizar reuniões eficazes, mas criar uma experiência 

que mantenha os rotarianos envolvidos e conectados. Trabalhe com os líderes do seu 

clube para implementar as mudanças que o clube deseja fazer. Seu clube pode adotar 

alguma das opções a seguir para ser mais flexível: 

 Reunir-se apenas duas vezes por mês. 

 Experimentar um dia e horário diferentes para a reunião. 

 Considerar a participação em projetos ou eventos sociais como comparecimento a 

reuniões. 

 Escolher se preferem fazer reuniões presenciais ou on-line, alternar entre os dois 

formatos ou usar ambos ao mesmo tempo (por exemplo, alguns associados podem 

estar presentes fisicamente no local da reunião e outros podem participar por 

meio de uma plataforma virtual com vídeo). 

Seja criativo e divirta-se! A Comissão de Administração pode ajudá-lo a criar formatos e 

programações flexíveis e interessantes para as reuniões.  

 

EXEMPLOS DE FORMATOS PARA REUNIÕES DO CLUBE 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

 Dê tempo para os associados compartilharem ideias que possam melhorar a 

comunidade. 

 Use o horário da reunião para planejar atividades e projetos. 
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 Ofereça aos associados a opção de participar virtualmente, caso não possam estar 

na reunião pessoalmente. 

 Peça a eles que façam apresentações sobre si, em vez de convidar um palestrante 

de fora. 

 Dê a cada reunião um tema diferente de instrução. 

 Faça um rodízio dos locais das reuniões. 

 Fale sobre assuntos do Clube na primeira metade da reunião e use a segunda parte 

para atividades divertidas. 

 Convide associados em potencial para falarem como especialistas de seus setores 

sobre tópicos relacionados aos seus projetos. 

EVENTOS SOCIAIS 

 Realize um retiro anual com seu clube para vocês se divertirem e refletirem sobre 

o trabalho realizado no ano anterior. 

 Reúnam-se uma vez por mês em um restaurante ou em outro local para socializar. 

 Planeje eventos e passeios que incluam membros da família e Leões. 

 Comemore marcos pessoais e outras ocasiões especiais importantes na vida dos 

associados. 

OPORTUNIDADES DE NETWORKING E TREINAMENTOS 

 Realize uma reunião para a troca de informações profissionais a fim de 

desenvolver relacionamentos e afinidades entre as pessoas. 

 Realize um evento de networking com profissionais locais para aumentar a 

visibilidade do seu clube, atrair associados e formar possíveis parcerias. 

 Planeje um treinamento para aprimorar as habilidades de liderança dos 

associados ou ensinar a eles algo que os ajude na realização de projetos. 

PROJETOS HUMANITÁRIOS 

 Faça parcerias com outras organizações para expandir seu alcance. 

 Garanta que os associados estejam envolvidos em atividades que realmente os 

interessem. 

 Crie oportunidades regulares de voluntariado na comunidade e fale sobre a 

experiência em uma reunião subsequente. 

 Peça aos associados mais novos ou mais jovens que proponham e liderem projetos 

humanitários, tendo um associado experiente para orientá-los. 

 

VISITA DO PRESIDENTE DISTRITAL 

Uma das principais responsabilidades do presidente distrital é visitar todos os clubes do 

distrito, individual ou coletivamente, para dar apoio e orientação, atualizar os associados 

quanto às metas distritais e motivar os associados para que atinjam as metas internas. 

Se possível, agende a visita de modo a coincidir com um evento que destaque o sucesso 

do clube, como entrega do diploma de admissão, cerimônia de admissão de associados, 

programa de orientação para novos associados ou entrega de prêmios. 



 

Manual do Presidente de Clube | 8 
 

Para se preparar para a visita: 

 Analise o progresso do clube em relação às suas metas, pense no nível de satisfação 

dos associados e liste perguntas ou assuntos sobre os quais queira conversar com 

o presidente. 

 Organize relatórios sobre planos, atividades e conquistas das comissões. 

 

COMO FAZER UMA REUNIÃO? 

Como tudo, ou quase tudo, acontece nas reuniões: conversas, discussões, definição de 

projetos e de metas, etc.; é necessário que as mesmas sejam produtivas e bem conduzidas. 

Para tal, uma reunião adequada deve: 

 Seguir o protocolo; 

 Ter uma pauta preestabelecida, com todos os assuntos a serem tratados; 

 Procurar sempre o cumprimento dos horários estabelecidos para início e término; 

 Não se tornar rotina, sempre havendo diferenças e inovações para motivar os 

associados; 

 O Presidente deve envolver cada um na discussão dos assuntos, dando o estímulo 

e a oportunidade para todos darem suas opiniões; 

 Cada assunto deve ser discutido até ser totalmente resolvido, e assim iniciar um 

novo assunto; 

 No final da reunião, faz-se uma recapitulação de tudo que foi decidido; 

 Posteriormente à reunião, os associados faltantes devem ser avisados a respeito 

do que foi definido, por meio do envio da ata ou relato, por parte de algum membro 
da comissão de associados, secretário, presidente ou pessoal designada.  
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CAPÍTULO 4 

FORTALECENDO SEU QUADRO ASSOCIATIVO 
 

O clube que tem associados atuantes e engajados está mais preparado para servir à 

comunidade local e internacional, trabalhar com a Associação Internacional e formar 

líderes. Acima de tudo, associados assim fazem do clube um local agradável e divertido. 

Cuide para que seu quadro associativo reflita a diversidade de profissionais e da cultura 

locais. Um quadro associativo diversificado atrai candidatos à associação, promove a 

inovação e reúne as habilidades e experiências que o clube precisa para ter sucesso. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 

Fortalecer o quadro associativo é um assunto da mais alta prioridade para o Distrito LEO 

LA-4. A Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo é responsável pela 

implementação do plano para aumento do número de associados, que deve abordar os 

pontos fortes e os desafios únicos do seu clube. 

O principal papel da comissão é trabalhar no recrutamento, retenção e orientação de 

associados. Os LEO Clubes têm a liberdade de alterar seu Regimento Interno para que 

reflita as responsabilidades da comissão, podendo adicionar subcomissões, se necessário. 

A Comissão deve ser formada por 5 a 10 associados — ou pelo menos 10% do seu quadro 

associativo — que tenham conexões em todos os segmentos da comunidade. Seus 

integrantes devem ter interesse em tornar a associação dinâmica e interessante, agregar 

valor ao tempo passado no clube, gostar de interagir com outras pessoas, refletir a 

diversidade do clube e da comunidade, e ter conhecimento sobre o LEO Clube.  

Converse regularmente com os membros da comissão para saber quais novas estratégias 

serão implementadas para o alcance das suas metas de quadro associativo.  

AVALIANDO SEU CLUBE 

Antes de definir metas para aumentar o número de associados, trabalhe com a Comissão 

de Desenvolvimento do Quadro Associativo para avaliar seu clube. Você pode começar 

analisando as tendências para entender os desafios atuais. Quantos associados seu clube 

está ganhando por ano? Quantos está perdendo? 

DIVERSIDADE 

Um clube que conta com diferentes perspectivas é mais interessante e relevante. Além 

disso, ele pode se beneficiar das experiências e conhecimentos dos seus associados para 

criar mudanças positivas em sua comunidade. 

Seu clube deve refletir a faixa etária, sexo, etnia e profissões da comunidade em que se 

encontra. Use as avaliações de diversidade do quadro associativo e classificação para 

avaliar a diversidade do seu clube. As diretrizes do Lions Internacional proíbem restrições 

quanto à admissão de novos associados em decorrência de raça, sexo, credo ou 

nacionalidade.  
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ATRAINDO ASSOCIADOS 

Novos associados trazem energia ao clube e aumentam sua capacidade de servir e causar 

impacto positivo. Trabalhe com a comissão de DQA para: 

 Implementar projetos inovadores que despertem o interesse da comunidade ou 

atendam a uma de suas necessidades mais urgentes. 

 Promover as atividades do clube e seu impacto na comunidade usando redes 

sociais, marketing direto e a mídia local. 

 Identificar e atrair grupos ou profissões que ainda não estejam representados no 

clube. 

 Convidar associados em potencial para participar de eventos ou projetos. 

 Atualizar o folheto de divulgação do seu clube para distribuir aos convidados em 

suas reuniões. 

 Realizar eventos voltados para associados em potencial a fim de ajudar os 

membros da comunidade a saberem mais sobre o LEO Clube. 

ENGAJANDO O QUADRO ASSOCIATIVO 

O engajamento é tão importante para manter os associados quanto para atrair pessoas 

novas. Para engajar seus associados, envolva-os em atividades, dê-lhes funções de 

liderança e comunique-se com eles regularmente. Para elaborar uma estratégia de 

retenção, fale com ex-associados para descobrir o motivo de terem deixado o Clube e 

identifique os pontos fortes e fracos do seu clube usando o documento sobre análise e 

avaliação da retenção. 

Associados engajados são mais dedicados, ativos e motivados, tornando o clube mais 

divertido e eficaz. Além disso, eles se sentem mais dispostos a convidar outras pessoas 

para se juntar ao clube. Quando os associados priorizam o LEO Clube em relação a outras 

atividades, eles renovam sua associação. Descubra do que os associados gostam e não 

gostam, realizando uma Pesquisa de Satisfação dos Associados. Use os resultados para 

melhorar a experiência proporcionada pelo clube. 

CÓDIGO DE ÉTICA DO COMPANHEIRO LEO 

Acreditar no verdadeiro Companheirismo, lembrando que antes de um pronome de 
tratamento é uma expressão máxima e mola mestre de Leoísmo; 

Cultivar a sinceridade e a humanidade, lembrando sempre destas qualidades como 

fundamentais para o aprimoramento humano; 

Confiar na sua capacidade como agente formador de opiniões e transformador da 

sociedade, tendo a convicção que o mundo pode melhorar ficando mais justo, belo e 

humano;  

Respeitar e entender as limitações alheias como seres falíveis que somos; 

Ser tolerante e amável, paciente e generoso, gentil e carinhoso, procurando valorizar o 

lado bom da vida e desprezando o preconceito e desconfiança; 
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Buscar sempre com o mesmo vigor o serviço desinteressado, seja em tarefas simples ou 

em projetos nobres, crescendo, sobretudo, como pessoas e cidadãos; 

Manter sempre o entusiasmo quanto aos projetos e atividades do seu Clube, dando o 

máximo de si para que o mesmo se concretize; 

Lutar para que seus sonhos se realizem e consiga alcançar seu ideal, sem, contudo, 

prejudicar ou destruir os sonhos de seus semelhantes.  
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CAPÍTULO 5 

Familiarize-se com o MyLCI 

MyLCI é um portal on-line que conecta você diretamente à associação internacional. Serve 

como sua conexão administrativa e de comunicação on-line com os associados de seu 

clube, distrito, distrito múltiplo e Lions Clubs International. Foi desenvolvido para facilitar 

suas tarefas administrativas e fornecer um fácil acesso às informações. 

Se você for usar o MyLCI pela primeira vez, após ser reportado como vice-presidente ou 

presidente de clube entrante, você pode definir seu nome de usuário e senha a qualquer 

momento, a partir de 1º de abril. 

Primeiramente, você terá acesso ao treinamento de área antes de começar seu mandato 

como dirigente em 1º de julho, quando então você terá completo acesso ao MyLCI. 

Acesse: https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=PT e utilize hoje mesmo o seu perfil na 

Associação Internacional. 

 


