Cerimônia de Posse do
Dirigente de Clube
O evento do ano!
A reunião anual para a posse dos dirigentes de clube é uma tradição de longa data do Lions
Club International e é geralmente realizada como a primeira reunião do novo ano Leonístico. É
um evento comemorativo em que é oportuno o clube:
Expressar gratidão aos membros anteriores da diretoria ao concluírem seu mandato
servindo o clube. Talvez seja apropriado entregar aos membros cessantes da diretoria
pequenos sinais de agradecimento.
Transferir de forma digna a autoridade e a responsabilidade dos líderes atuais para
dirigentes e diretores recém-eleitos no início de cada ano Leonístico. Alguns clubes têm
uma forte tradição de “passar o martelo do clube” de presidente cessante para presidente
entrante.
Reconhecer os associados do clube que ofereceram excelente liderança e serviço ao
clube no ano anterior. Isso é para aqueles associados que tenham feito trabalhos
extraordinários para grandes projetos.
Comemorar os serviços do clube e o efeito positivo que teve na comunidade. É uma
boa oportunidade de relembrar todos os sucessos obtidos pelos serviços do clube
durante o ano anterior.
Reconhecer os membros da comunidade que deram apoio excepcional ao serviço do
clube. Se o clube tiver um benfeitor da comunidade que o auxilie nos serviços, é
apropriado que todo o clube demonstre a sua gratidão.
Reconhecer os associados de longa data do clube pela sua dedicação, serviço e
liderança (poderia se reconhecer todos os associados fundadores originais).
Proporcionar ao recém-eleito presidente do clube uma oportunidade para
compartilhar as metas do clube e o programa de serviços escolhido para o próximo ano
para inspirar os associados do clube a se comprometerem a tornar a comunidade um
lugar melhor para se viver.
Comemorar os marcos do clube, como o aniversário do clube ou programas de serviços
comunitários de longa duração.
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A cerimônia de posse
O clube decide quão tradicional ou formal será a posse dos dirigentes e a comemoração. Seja
formal ou informal, grande ou pequena, pode, da mesma forma, ser significativa e importante.

Oficiante da cerimônia de posse
Normalmente, o ex-presidente do clube imediato oficializa a cerimônia de posse, que fornece
uma simbólica passagem da autoridade de liderança dos líderes atuais para os recém-eleitos.
Ocasionalmente, um dirigente de distrito, como o governador de distrito, presidente de região
ou de divisão, talvez esteja disponível e seja convidado como convidado especial para realizar
a cerimônia de posse.
O oficiante de posse deve ter um assistente para a cerimônia, para lidar com os documentos e
qualquer material a ser entregue. Este pode ser o secretário do clube, que pode ajudar os
dirigentes entrantes a tomarem os seus assentos.

Assentos para uma posse formal
Quando uma mesa frontal, um pequeno palco ou palanque for usado, é útil ter o mapa dos
assentos planejado da diretoria entrante para facilitar o andamento de posse. Veja abaixo uma
sugestão de mapa de assentos para facilitar uma cerimônia bem organizada.
Assentos da esquerda para o centro para todos os membros entrantes da diretoria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordenador de programas
Dirigente de segurança (opcional)
Coordenador de LCIF (se não for o Ex-Presidente de Clube Imediato)
Presidente de núcleo (se for o caso)
Diretor social
Diretor animador
Diretores
Presidente de clube cessante
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Assentos da direita para o centro para os dirigentes entrantes de clube:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessor de comunicações de marketing do clube
Assessor de serviços do clube
Assessor do quadro associativo do clube
Tesoureiro do clube
Secretário do clube
Terceiro vice-presidente
Segundo vice-presidente de clube
Primeiro vice-presidente de clube
Presidente entrante de clube

Roteiros para a posse de diretores e dirigentes
Veja a seguir um conjunto de roteiros formais que inclui todos os cargos que constam na
estrutura padrão dos clubes. Pode-se também usar para um evento mais informal uma
cerimônia simplificada com um roteiro mais curto apenas para os diretores como um grupo e
depois para os dirigentes do clube como outro.
É apropriado, após a conclusão da cerimônia, oferecer ao novo presidente uma oportunidade
de discursar para o clube como um todo. Este é um bom momento para reconhecer os
esforços dos associados do clube pelo trabalho árduo, agradecer aos que concluíram
mandatos de serviço pela liderança e inspirar todos a trabalharem juntos, servindo a
comunidade.
Declaração de abertura
Assim que todos os membros entrantes tenham tomado seus lugares diante do público
conforme o mapa de assentos, a cerimônia pode começar.
“Bem-vindos à cerimônia de posse dos membros recém-eleitos da diretoria do
____________________.
Cada um dos seguintes membros foi devidamente eleito para o cargo, conforme previsto no
estatuto e regulamentos do clube e compreende as funções e responsabilidades do cargo que
ocupará no próximo ano Leonístico. Agora chamarei à frente cada membro entrante da
diretoria pelo cargo”.
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Membros da diretoria
Coordenador de programas
(O Coordenador de programas é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante da
posse).
“Leão _____________________________, você foi eleito para atuar como coordenador de
programas.
Você vai trabalhar para melhorar as reuniões do clube, fornecendo programas e palestrantes
de interesse para os associados do clube, para garantir reuniões significativas do clube?
Você, como coordenador de programas, promete desempenhar todas as suas tarefas,
conforme constam nos documentos que regem o seu clube da melhor maneira possível? Em
caso afirmativo, responda "Eu prometo".
Coordenador de programas, "Eu prometo”.

Dirigente de segurança
(O dirigente de segurança é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante de posse).
“Leão _____________________________, você foi eleito para atuar como dirigente de
segurança.
Você garantirá que medidas abrangentes de segurança, supervisão adequada e cobertura de
seguro estejam em vigor para todas as atividades e eventos para Leões e participantes? Você,
como diretor de segurança, promete desempenhar todas as suas funções, conforme previsto
nos documentos que regem o seu clube da melhor maneira possível? Em caso afirmativo,
responda "Eu prometo".
Dirigente de segurança, “Eu prometo”.
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Coordenador de LCIF de clube
(Confirme se o ex-presidente imediato do clube estiver assumindo este cargo. Se estiver, pule
esta opção se o presidente cessante do clube estiver oficializando a posse.)
(O coordenador de LCIF é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante de posse).
“Leão _____________________________, você atuará como coordenador de LCIF.
Você comunicará a missão de LCIF ao seu clube e colaborará com o assessor de serviços e o
coordenador de LCIF de distrito para promover LCIF? Você, como coordenador de LCIF,
promete desempenhar todas as suas funções, conforme previsto nos documentos que regem
o seu clube da melhor maneira possível? Em caso afirmativo, responda "Eu prometo".
Coordenador de LCIF "Eu prometo".

Presidente de núcleo (se for o caso)
(O presidente de núcleo é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante da posse.)
‘‘Leão _______________________________, você foi eleito para servir no cargo de presidente
do seu núcleo. Você é o principal dirigente executivo do clube. O seu sucesso vai refletir no
sucesso do seu clube. Agora é o momento de seguir estruturando o clube de todas as
maneiras possíveis, para que possa ser um exemplo aos outros clubes e ter boa reputação
junto à comunidade, ao distrito e a Lions Clubs International.
Você promete presidir todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do núcleo e garantir o
funcionamento eficaz do núcleo de acordo com o estatuto e regulamentos do clube? Em caso
afirmativo, responda "Eu prometo".
Presidente de núcleo, responda "Eu prometo".
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Diretor animador (cargo opcional da diretoria)
(O diretor social é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante de posse).
“Leão _____________________________, você foi eleito para servir como diretor social.
Você cuidará da exibição e do armazenamento dos pertences do clube? Bandeiras, gongo e
martelo? Você também servirá como diretor de protocolo e anfitrião para os associados e
convidados? Você, como diretor social, promete cumprir todos os seus deveres, conforme
previsto nos documentos que regem o seu clube da melhor maneira possível? Em caso
afirmativo, responda "Eu prometo".
Diretor social, "Eu prometo".

Diretor animador (cargo opcional na diretoria)
(O Diretor animador é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante de posse).
“Leão____________________________, você foi eleito para servir como diretor animador. Você
promoverá harmonia, companheirismo, diversão e entusiasmo para reunir os associados nas
reuniões do clube; usando seu melhor julgamento para ajudar no levantamento de fundos
administrativos para o clube? Você promete cumprir todos os seus deveres, conforme
previstos nos documentos que regem o seu clube, da melhor maneira possível?” Em caso
afirmativo, responda "Eu prometo".

Diretores de clubes
(Os diretores do clube são chamados à frente e se posicionam ao lado do oficiante de posse.)
"Leões ____________________ e_________________, vocês ainda têm um ano para servir o
clube como diretores.
Leões ____________________ e ____________________ vocês foram eleitos para servir o clube
como diretor por dois anos.
Com os outros diretores, vocês ajudarão a formular e implementar as normas e novos
assuntos, participarão fielmente das reuniões da diretoria e do clube e dedicarão de forma
altruísta seu tempo e trabalho para promover o clube e Lions Clubs International? Vocês,
como diretores, prometem cumprir todos os deveres, conforme previstos nos documentos
que regem o clube, da melhor maneira possível? Em caso afirmativo, responda "Eu prometo".
Diretores do clube, ''Eu prometo”.
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Dirigentes
Assessor de comunicações de marketing
(O assessor de comunicações de marketing é chamado à frente e se posiciona ao lado do
oficiante de posse.)
‘‘Leão _________________________________, você foi eleito para servir o clube como
assessor de comunicações de marketing. Você desenvolverá e implementará o plano de
comunicação do clube, para divulgar as atividades do clube, tanto para os associados quanto
para aqueles que não forem associados, expandindo as realizações de destaque por meio de
todos os meios disponíveis de comunicação eficaz e distribuição da mídia? Você, como
assessor de comunicações de marketing, promete cumprir todos os deveres, conforme
previsto nos documentos que regem o clube, da melhor maneira possível? Em caso afirmativo,
responda "Eu prometo".
Assessor de comunicações de marketing, “Eu prometo”.

Assessor de serviços
(O assessor de serviços é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante de posse.)
‘‘Leão __________________________, você foi eleito para servir o clube como assessor de
serviços. Você trabalhará com outras pessoas para desenvolver, comunicar e implementar o
programa anual de serviço comunitário e humanitário aprovado pela diretoria do clube,
incorporando jovens/Leos, associados e aqueles que não forem associados nos seus projetos
de serviço? Você, como assessor de serviços, promete cumprir todos os deveres, conforme
previstos nos documentos que regem o clube, da melhor maneira possível? Em caso
afirmativo, responda "Eu prometo".
Assessor de serviços, "Eu prometo".
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Assessor do quadro associativo
(O assessor do quadro associativo é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante de
posse)
‘‘Leão _________________________________, você foi eleito para servir o clube como
assessor do quadro associativo. Você ajudará a desenvolver e implementar um plano de
aumento de associados e programa de conservação para incentivar e ajudar o clube a recrutar
e conservar associados de alta qualidade? Você, como assessor do quadro associativo,
promete cumprir todos os deveres, conforme previstos nos documentos que regem o clube,
da melhor maneira possível? Em caso afirmativo, responda "Eu prometo".
Assessor do quadro associativo, “Eu prometo”.

Tesoureiro
(O Tesoureiro é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante da posse.)
“Leão _________________________, você foi eleito para servir o clube como tesoureiro. Você
administrará a arrecadação de quotas do clube e será o guardião de todas as receitas e
despesas do clube, se comprometendo a cumprir com lealdade os deveres de acordo com
práticas comerciais e financeiras reconhecidas e aceitas? Você, como tesoureiro, promete
cumprir todos os deveres, conforme previstos nos documentos que regem o clube, da melhor
maneira possível?” Em caso afirmativo, responda "Eu prometo".
Tesoureiro, “Eu prometo”.

Secretário
(O secretário é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante de posse.)
“Leão _________________________, você foi eleito para servir o clube como secretário. Você
manterá todos os registros gerais do clube, enviará relatórios conforme exigido pelo distrito e
associação internacional e servirá como contato entre o clube, divisão, distrito e Lions Clubs
International? Você também atuará como membro ativo do comitê consultivo do governador
de distrito, participando das reuniões da sua divisão? Você, como secretário, promete
desempenhar todas as suas funções, conforme previsto nos documentos que regem o clube,
da melhor maneira possível? Em caso afirmativo, responda "Eu prometo".
Secretário, ”Eu prometo”.
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Vice-presidentes
(Os vice-presidentes são chamados à frente e se posicionam ao lado do oficiante de posse.)
Posse dos dirigentes:
‘‘Leões _____________________, _______________________ e _______________________,
(Terceiro vice-presidente, segundo vice-presidente e primeiro vice-presidente)
vocês foram eleitos para servir como vice-presidentes. Vocês, pela ordem do respectivo cargo
e presença, substituirão o presidente quando estiver ausente em qualquer reunião de clube ou
de diretoria e supervisionarão o funcionamento de tais comitês conforme o presidente possa
lhes designar? Se solicitado, vocês também atuarão como membros ativos do comitê
consultivo do governador de distrito, participando das reuniões da sua divisão? Vocês, como
vice-presidentes, prometem desempenhar todas as funções, conforme previstas nos
documentos que regem o clube, da melhor maneira possível? Em caso afirmativo, responda
"Eu prometo".
Vice-presidentes, “Eu prometo”.

Presidente de clube
(O Presidente é chamado à frente e se posiciona ao lado do oficiante de posse.)
‘‘Leão _______________________________, você foi eleito para servir o clube como
presidente. Você é o principal dirigente executivo do clube. O seu sucesso vai refletir o
sucesso do clube. Agora é o momento de continuar a estruturando o clube de todas as
maneiras possíveis, para que possa ser um exemplo para os outros clubes e ter boa
reputação junto à comunidade, ao distrito e a Lions Clubs International.
Você presidirá todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do clube e da diretoria, nomeará
comitês permanentes e especiais e garantirá o respectivo sucesso? Você também atuará
como membro ativo do comitê consultivo do governador de distrito, participando das reuniões
da sua divisão? Você, como presidente, promete desempenhar todas as funções, conforme
previstas nos documentos que regem o clube, da melhor maneira possível? Em caso
afirmativo, responda "Eu prometo".
Presidente, “Eu prometo”.
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Voltando-se à plateia:
‘‘Agora é com grande prazer que declaro esses que estes Leões tomaram devidamente posse
nos cargos para os quais foram respectivamente eleitos”.
(Fala ao presidente, entregando o martelo do clube):
“Para você, presidente Leão, entrego este martelo como um símbolo da estima, do amor e da
confiança que o clube tem por você e como símbolo da sua autoridade. Em nome dos
associados do clube, quero garantir a você que eles estão prontos para seguir a sua liderança
durante o seu mandato. ”
'' E agora, Leão__________________________________, tenho a satisfação pessoal de
parabenizá-lo pela honra conferida a você pelo clube ao elegê-lo como dirigente executivo e
desejo meus melhores votos a você e a este esplêndido clube de um ano de grande sucesso
sob sua liderança”.

Logística
A preparação logística para a cerimônia de posse que antecede o evento depende da
formalidade que se deseja para o mesmo.

Divulgação
A posse é em si uma comemoração para o clube compartilhar com outros associados de
Lions, Leo e Lioness clubes, familiares, amigos, benfeitores, beneficiados e líderes
comunitários.
Como em qualquer evento social ou importante reunião geral do quadro associativo do clube,
certifique-se de que o evento seja bem comunicado e anunciado com bastante antecedência
para garantir um alto índice de comparecimento. Certifique-se de incluir no convite impresso
todos os fatos pertinentes:
Data e hora
Local
Convidados especiais ou entretenimento
Tema/traje:
Custo e opções de pagamento
Opções do cardápio
RSVP
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Preparação formal
Um evento formal talvez inclua a montagem de um palanque inteiro com pódio. Isso permitiria
que os dirigentes entrantes sentassem diante dos associados do clube. Neste caso, pode
ser necessário criar um mapa detalhado dos assentos com os membros sendo apresentados
para posse em uma ordem pré-estabelecida. Se o clube adotar um protocolo tradicional,
empregue-o para o planejamento dos assentos e apresentação dos dignitários.

Dicas para a Reunião Anual Formal
O manual de normas da diretoria fornece os detalhes do protocolo para reuniões formais.

Dicas para a Reunião Anual Informal
Um evento menos formal poderia envolver os novos membros diretoria sentados em mesas
em meio aos associados do clube, talvez em mesas reservadas perto da frente do grupo e
perto do pódio de apresentação ou da tradicional mesa da frente. Pode-se pedir aos
dirigentes e diretores entrantes que simplesmente se levantem para a sua parte da cerimônia
sem se deslocarem à uma área em frente ao grupo.
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Administração de Distritos e Clubes
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
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