ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO LEO LC
“RENOVAÇÃO e OPORTUNIDADES”
AL 2006/2007

DM LEO LC - BRASIL

PROTOCOLO DE ASSEMBÉIA FESTIVA DE FUNDAÇÃO DE LEO CLUBE
1.

ABERTURA

a)

Presidente do Lions Clube......... .................. coloca-se a mesa principal

b)

Presidente bate o sino para chamar a atenção dos presentes

c)

Diretor Social diz: “Passaremos a composição da mesa principal, já se encontra na
mesa o Presidente do Lions Clube de .............................................. C.L...............
Convidamos o C.L ..........................
(Todas as autoridades serão acompanhadas aos respectivos lugares pelos futuros CC.LEO
designados anteriormente)

d)

Presidente bate o sino e diz:
“Invocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre os homens, declaro aberta esta
Assembléia Festiva de Fundação do LEO Clube de......................................

2.

INVOCAÇÃO A DEUS
Presidente bate o sino e diz:
“Convido o/a C.L ........................................ para proceder a Invocação a Deus”.

3.

HINO A BANDEIRA
Presidente bate o sino e diz:
“Convido aos presentes a entoarem comigo a Primeira Estrofe e Estribilho do Hino À
Bandeira”.
Após: “Convido a todos a se sentarem”.
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NOMEAÇÃO DO MESTRE DE CERIMÔNIA
Presidente bate o sino e diz:
“Nomeio o/a C.L.................................................. para atuar como Mestre de Cerimônia desta
assembléia de Fundação do LEO Clube de........................
O Mestre de Cerimônia levanta-se para receber o colar (lembrar de não tocar com as mãos)
e diz:
“Agradeço tão honrosa distinção e procurarei desempenhar a função a contento”
(Aplausos)

5.

SAUDAÇÃO AOS VISITANTES
O Mestre de Cerimônia convida um C.L para que faça uma saudação às autoridades
(Leonísticas, LEOísticas, civis, militares, eclesiásticas), LEO e Lions Clubes visitantes.

6.

JANTAR (pode-se transferir para o final da cerimônia, de acordo com os costumes
locais)
O Mestre de Cerimônias deverá anunciar o cardápio da noite e passar a palavra ao
Presidente da sessão.
“Anuncio o cardápio do nosso jantar: ( entrada, prato principal, sobremesa e bebidas)”.
Presidente bate o sino e diz:
“Convido a todos que a partir da Mesa Principal sirvam-se do jantar”.

7.

SAUDAÇÃO DO FUTURO CONSELHEIRO LEO
Presidente bate o sino:
Mestre de Cerimônia diz:
“Passo a palavra ao C.L ....................................., para fazer um breve histórico da formação
do LEO Clube..............................”
(ao final, bater palmas)
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INICIAÇÃO DOS NOVOS ASSOCIADOS
Presidente bate o sino.
Mestre de Cerimônia diz:
“Anuncio agora a posse dos novos associados do LEO Clube de .....................................,
considerado momento da fundação do mesmo, para iniciar esta cerimônia, passo a palavra
ao C.L Presidente”. A seguir, o próprio Presidente passa a palavra ao Governador ou maior
autoridade LEOística presente para que proceda a cerimônia de fundação do LEO Clube.
Presidente bate o sino.
“Estamos prestes a realizar a cerimônia de iniciação, pela qual os associados serão
recebidos no LEO Clube de .............................................. Devido à grande importância desta
ocasião para os associados e para o nosso Clube, rogo que o quadro social se mantenha
atento e silencioso durante o decorrer da cerimônia. Os associados esperarão até o fim da
cerimônia para as manifestações de aplauso. Agora passarei a anunciar o nome de cada
novo associado e a medida que foram chamados, se posicionem à frente da mesa dos
trabalhos.
Nome dos futuros associados em ordem alfabética:
Futuro C.LEO...............................

“Em nome da Diretoria e do quadro social, dou-lhes as boas vindas ao LEO Clube de
................. Convidamo-los para se tornarem associados, orgulhamo-nos e alegramo-nos de
tenham aceito o nosso convite”.
“É um privilégio ser associado de um LEO Clube. Vocês vão entrar em um programa que se
espalhou pelo mundo inteiro e que se tornou atividade oficial da Associação Internacional de
Lions Clubes, em 1968. Adotar um alto padrão moral, elevar o seu nível de responsabilidade
pessoal, estar sempre bem disposto e compreensivo para com os outros e, finalmente,
manter-se pronto para estender uma mão amiga às pessoas necessitadas. Solicito ao
C.LEO/C.L (alguma outra autoridade presente ou alguém a quem se queira prestigiar) para
que faça a leitura dos OBJETIVOS DOS LEO CLUBES”.
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“Agora, na sua comunidade e entre seus amigos, vão deparar, em todos os momentos com
o desafio de prestar serviços. Entretanto, vocês não terão que lutar sozinhos. Poderão
contar sempre com a inspiração e colaboração dos seus Companheiros, da Diretoria, do
Conselheiro LEO, Distrito e Distrito Múltiplo. È com prazer que eles ajudarão vocês a
cumprir os elevados objetivos que adotaram”.
“Antes do juramento, solicito que C.LEO/C.L (alguma outra autoridade presente ou alguém a
quem se queira prestigiar), proceda à leitura do CÓDIGO DE ÉTICA DO C.LEO”.
“Mais uma vez, quero estender-lhes os meus parabéns por se tornarem associados do LEO
Clube de .......................................... Peço agora, que com a mão direita estendida, repitam o
juramento do associado LEO depois de mim:

Juramento:
“Eu _____________ (cada um pronunciará o seu próprio nome), na presença dos
associados do Lions Clube de _____________________ .... prometo solenemente ....
obedecer aos Estatutos e Regulamentos do Clube ... freqüentar todas as reuniões com
regularidade ... apoiar e promover os objetivos do Clube ... em tudo que empreender ... e
fazer uma contribuição justa as finanças do Clube ... declaro ainda ... que colaborarei na
consolidação ... expansão e fortalecimento do quadro social do Clube ... que ajudarei o
Clube ... com o meu diligente serviço ... nas comissões e em outras capacidades ... onde os
meus esforços forem necessários ... e, finalmente, que desenvolverei no meu próprio caráter
... as qualidades ... de boa disposição, serviço e lealdade ... que devem caracterizar todo
sócio LEO ... em todos os momentos.”
Vocês são agora associados fundadores do LEO Clube de ____________________. (bate o
sino e aplausos).

“Solicito aos associados do Lions Clube de ........................................... (ou aos membros da
mesa principal, Domadoras, autoridade presente) que coloquem o pin na lapela dos novos
associados”.
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Neste momento faz-se a entronização do estandarte do LEO Clube de ...................................
9. POSSE DA DIRETORIA (essa parte pode continuar a ser conduzida pela mesma
pessoa que dirigiu a sessão anterior)
Presidente bate o sino e diz:

“Tenho o privilégio de estar presente para a cerimônia de posse da diretoria do LEO Clube
de _________________________. Como mereceram a confiança do quadro social do
Clube, tenho a certeza de que cumprirão fielmente os seus deveres para com a comunidade
e para com os companheiros LEO”.
“Rogo, pois, que os diretores eleitos se aproximem da mesa para repetir os deveres que
aceitaram de boa vontade ao serem nomeados aos cargos de Dirigentes LEO”.
“Chamo para que se posicione à frente da mesa principal o novo Presidente e venha fazer o
seu juramento (levantar a mão direita).

(Posse do Presidente)
“CLEO _________________________ você foi eleito para o cargo de presidente e por
conseguinte, é a principal autoridade executiva do seu clube. Nessa qualidade, fará tudo o
que estiver ao seu alcance para promover a unidade entre os sócios do clube e entre o
quadro social e o LIONS Clube Patrocinador, trabalhando de perto com o Conseheiro LEO.
Você presidirá a todas as reuniões e sera o chefe da diretoria; zelará pelo bom
funcionamento das comissões, pela apresentação regular dos relatórios das comissões e
pela realização de eleições regulares. Você trabalhará também no sentido de determinar as
necessidades de serviço dentro da sua comunidade e motivar o quadro social a atendê-las
com generosidade.”
“Promete, como Presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as suas
obrigações”?
Presidente: “Prometo”
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Presidente do Lions Clube bate o sino, entrega o pin de Presidente e diz:
“Agora convidamos o C.LEO..........................................., Presidente do LEO Clube de
.............................................., para que tome seu lugar junto à mesa principal e dê a sua
primeira badalada”

Neste momento entrega-se o Sino e o Martelo do LEO Clube ao Presidente emposado.

O C.LEO Presidente deverá proceder à sua primeira balada. Em seguida, fará a posse da
sua Diretoria e diz:
“Tenho o grande prazer de apresentar-lhes neste momento, sob o lema do LEOísmo:
Liderança, Experiência e Oportunidade, os companheiros de minha Diretoria que a partir
desse momento assumirão a responsabilidade de dirigir nosso LEO Clube. Solicito aos
presentes para não aplaudirem até o final da nominata da Diretoria e convido para que, a
media que for chamando os seus nome, venham à frente da mesa todos os dirigentes
eleitos para a nossa Gestão”.

(pedir para levantar a mão direita)
(Posse do Vice-Presidente)
“CLEO ___________________________ você foi eleito para servir como vice-presidente de
seu clube, devendo ocupar o cargo de presidente, caso este não possa, por qualquer razão,
desempenhar as suas funções. Neste caso, você terá a mesma autoridade e desempenhará
as funções que competem ao presidente. Você deverá também ajudar o presidente a
promover a unidade entre os sócios LEO, o LIONS Clube patrocinador e o Conselheiro LEO.
Finalmente, você deverá apoiar e assistir o presidente nas suas iniciativas e projetos de
serviço.”
“Promete, como vice-presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as suas
obrigações”?
Vice-Presidente: “Prometo”
(Entrega do pin)
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(pedir para levantar a mão direita)
(Posse da secretária)
“CLEO______________________ você foi escolhida para servir como secretária de seu
clube, desempenhando o seu cargo sob a supervisão e direção do presidente e da diretoria.
Você manterá os registros do clube, inclusive as atas das reuniões de diretoria, a relação
atualizada dos dirigentes, dos sócios, dos sócios nomeados para as comissões e o registro
da freqüência dos sócios. Será sua responsabilidade remeter os relatórios trimestrais de
atividades e a relação anual de sócios do LEO Clube à sede do distrito. Você também zelará
pela consolidação e desenvolvimento do espírito de unidade e cooperação entre os demais
dirigentes LEO, a diretoria e Conselheiro LEO.”
“Promete fazer o possível para desempenhar fielmente as suas obrigações”?
Secretário: “Prometo”
(Entrega do pin)

(pedir para levantar a mão direita)
(Posse do tesoureiro)
“CLEO _____________________ você foi escolhido para servir como tesoureiro de seu
clube, e ao desempenhar tal cargo, receberá os fundos e irá depositá-los no banco
recomendado pela diretoria. Com a autorização dos dirigentes, você desembolsará os
fundos e apresentará à diretoria um relatório mensal de finanças. Você cuidará também da
consolidação e desenvolvimento do espírito de unidade e cooperação entre os demais
dirigentes LEO, a diretoria e Conselheiro LEO”.
“Promete fazer o possível para desempenhar fielmente as suas obrigações”?
Tesoureiro: “Prometo”
(Entrega do pin)
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(pedir para levantar a mão direita)
(Posse dos Diretores Vogais)
“Vocês foram eleitos para desempenhar o importante cargo de diretores vogais e, sendo
assim, fazem parte do conselho executivo do LEO Clube. Deverão comparecer fielmente as
reuniões ordinárias e extraordinárias do seu clube e fazer o possível para formular e cumprir
as suas diretrizes. Vocês serão cuidadosos na autorização de todos os pagamentos,
zelando para que a diretoria não crie dividas superiores a receita do clube, nem desembolse
fundos para fins que não sejam essenciais aos objetivos do clube”.
“Promete fazer o possível para desempenhar fielmente estas funções?”
Diretores Vogais: “Prometo”
Neste momento declaro empossados nos respectivos cargos, todos os diretores cuja
nominata já foi lida anteriormente. (bate o sino)
(Entrega do pin)

10. DISCURSO DO PRESIDENTE
Ao final do seu discurso diz:
“Devolvo a palavra ao C.L Presidente”
Presidente do Lions devolve a palavra ao Mestre de Cerimônia.

Pode-se encaixar neste momento as homenagens
11. TÉRMINO DO PROGRAMA DO MESTRE DE CERIMÔNIA
Presidente bate o sino.
Mestre de Cerimônia levanta-se e diz:
“Agradeço a honra de ter atuado como Mestre de Cerimônia desta reunião e lhe devolvo
o colar e a direção dos trabalhos” (Aplausos)
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12.JAULA ABERTA
O Presidente bate o sino e diz:
“Declaro jaula aberta aos previamente inscritos”
C.L.......
C.LEO..............

12. Fala da autoridade presente (Governador/autoridade LEOística)

13. ENCERRAMENTO
Presidente bate o sino e diz:
“Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta assembléia festiva de fundação do
LEO Clube de...................., agradecendo a atuação e participação de todos”
“Convido para que de pé saudemos os pavilhões expostos com uma vibrante salva de
palmas”
“Declaro encerrada a presente reunião”

C.LEO/CaL Mauren Brandt - Presidente do DM LEO LC - AL 2006/2007
presidenciadmleolc@gmail.com / Skype mauren.brandt / MSN mauren_brandt@hotmail.com
11 8588-3015cel. / 3341-7263res.
www.leoclube.org.br

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO LEO LC
“RENOVAÇÃO e OPORTUNIDADES”
AL 2006/2007

DM LEO LC - BRASIL

OBJETIVOS DOS LEOS CLUBES
Oferecer à juventude do mundo uma oportunidade para contribuir, individual e
coletivamente, com as comunidades locais, nacionais e internacionais, e para desenvolverse como membros responsáveis dessas entidades.
� Promover entre os sócios a adoção de altos princípios de ética.
� Desenvolver qualidades de LIDERANÇA.
� Dar ao sócio a EXPERIÊNCIA de serviço comunitário.
� Promover a compreensão internacional.

C.LEO/CaL Mauren Brandt - Presidente do DM LEO LC - AL 2006/2007
presidenciadmleolc@gmail.com / Skype mauren.brandt / MSN mauren_brandt@hotmail.com
11 8588-3015cel. / 3341-7263res.
www.leoclube.org.br

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO LEO LC
“RENOVAÇÃO e OPORTUNIDADES”
AL 2006/2007

DM LEO LC - BRASIL

CÓDIGO DE ÉTICA DO COMPANHEIRO LEO

ACREDITAR no verdadeiro companheirismo lembrando que, antes de pronome de
tratamento, é a expressão máxima e mola mestra do LEOísmo.
CULTIVAR a sinceridade e a humildade, lembrando sempre destas qualidades como
fundamentais para o aprimoramento humano.

CONFIAR em sua capacidade como agente formador de opiniões e transformador da
sociedade, tendo convicção que o mundo pode melhorar, ficando mais justo, belo e humano.
RESPEITAR e ENTENDER as limitações alheias, conquanto seres falíveis que somos. Ser
tolerante e amável, paciente e generoso, gentil e caridoso; procurando o lado bom da vida e
desprezando o preconceito e desconfiança.

BUSCAR sempre, com o mesmo vigor, o serviço ao próximo, seja em tarefas simples ou
projetos nobres, crescendo, sobretudo como pessoa e cidadão.

MANTER sempre o entusiasmo quanto aos projetos e atividades de seu clube, dando o
máximo de si para que os mesmos se concretizem.
LUTAR para realizar seus sonhos e alcançar seu ideal, sem, contudo prejudicar ou destruir
o sonho de seus semelhantes.
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