
ATRIBUIÇÕES DE DIRIGENTES ‘ÁGUIAS’ 

* PRESIDENTE DE REGIÃO 

Possuidor de qualidades e habilidades excepcionais, além da capacidade de liderança, 

credenciando-o a desempenhar funções diversificadas, ressaltando-se: 

• Conhecer a estrutura da Governadoria e deveres de cada Dirigente e das Assessorias 

distritais; 

• Integração e apoio à equipe ACEL, objetivando o crescimento; 

• Constante colaboração ao trabalho dos presidentes de divisão; 

• Relacionar-se com as Assessorias, incentivando a concretização do trabalho em equipe; 

• Planejamento e realização de seminários e palestras de capacitação e atualização; 

• Apoiar e incrementar a fundação de Clubes nas várias modalidades; 

• Acompanhamento e orientação aos Clubes fracos, em reorganização, e iniciantes, 

esmerando-se na atenção, na solução das dificuldades, e na capacitação; 

• Presença relevante nas reuniões oficiais e na visita do governador, propondo melhorias 

para o desenvolvimento; 

• Apresentar relatórios detalhados; cumprir tarefas nos prazos; prestar informações, 

esclarecimentos e sugestões. 

• Desincumbir-se dos encargos propostos e das representações solicitadas, em estreita 

ligação com a Governadoria.  

* PRESIDENTE DE DIVISÃO 

Motivador e Conselheiro, controlando o progresso e desenvolvimento dos Clubes. 

Excelente capacidade de liderança e enusiasmo no Servir. Dentre os variados deveres, 

destacam-se: 

• Fortalecer e acompanhar os Clubes em suas necessidades; 

• Incrementar a fundação de Clubes, nas várias modalidades, bem como o aumento e a 

conservação de Associados; 

• Prestigiar e colaborar nas campanhas e nas atividades, incentivando o sucesso dos 

Clubes, através visitas administrativas; 

• Servir, em plenitude, como presidente do Comitê Assessor do Governador, de essencial 

importância e relevância para o Distrito, no desenvolvimento e crescimento dos Clubes, 

com a presença obrigatória de presidente, secretário, tesoureiro, e diretor de Associados 

dos Clubes; 

• Realizar TRÊS Comitês: agosto, novembro e fevereiro, com objetivo principal de 

promover e incentivar a unidade entre os Clubes, estimulando a troca de experiências e 



de vivências nos projetos comunitários, além da discussão de eventuais problemas e suas 

soluções, reconhecendo o sucesso dos planos e das metas; 

• Estabelecer, com as Assessorias, programas de capacitação e de orientação aos 

Associados; 

• Estimular os encontros interclubes, as cerimônias festivas, as assembléias planejadas, 

as reuniões produtivas, o companheirismo com as atividades em equipes, a participação 

em seminários e em palestras, a divulgação na Comunidade do serviço realizado; 

• Manter, através relatórios, o Governador atualizado em relação ao progresso e às 

possíveis necessidades e/ou deficiências dos Clubes; 

• Reafirmar o propósito da informatização do Distrito:”SITE”/”E-MAIL”/ solicitando as 

necessárias senhas, para que se efetive a habitualidade das informações. 

* PRESIDENTE DE CLUBE 

Prestador de fundamental serviço leonístico. O líder executivo, metódico e organizado, em 

comando e planejamento para atingir eficácia e eficiência. 

Por tal, prepare um plano de trabalho simples e detalhado, com objetivos definidos, 

dando-lhe e transmitindo confiança e credibilidade. Planeje e faça. Fale e aja. “Não faça 

de contas...faça as contas!” 

A equipe deve ser eficaz e, para tal, designe a pessoa certa para a tarefa certa. Avalie 

bem cada designação. Simpatia, não basta! 

MOTIVE o seu Clube:  

• Utilizem tantos recursos disponíveis e criativos; 

• Recorram aos Dirigentes e Assessores, solicitando auxílio solidário; 

• Aproveitem o escasso tempo, através: “site”, “on line”, “e-mail”, etc; 

• Usem o impresso oficial do Distrito (à disposição no “site” em Formulários) para as 

comunicações –Imprensa, empresariado, parcerias- e para as divulgações; 

• Apóiem todos os Concursos, não por competição, e sim, por estímulo; 

• Estimulem o “Cartaz da Paz”, junto aos adolescentes... nosso futuro; 

• Mantenham, em dia, as obrigações para com a Secretaria e Tesouraria do Distrito e de 

Lions Internacional; 

• Prestigiem o Comitê Assessor –o seu “poder”, a sua “voz”, o seu “direito”- fôro 

administrativo de debates, de experiências, de reivindicações, de proposições e de 

soluções; 

• Participem, efetivamente, dos Conselhos, de amplitude administrativa, e ciência 

regionalizada, apresentando-se e discutindo-se as proposições de interesse comum; 



• Fomentem a habitualidade da freqüência, com reuniões e assembléias: pauta, horário, 

recepção, protocolo, animação, instrução, preço razoável, poucos discursos, ações 

eficazes, objetivas, planejadas, observando a preciosidade do tempo e o interesse do 

Associado: razão da conservação/retenção! 

• Invistam em instruções leonísticas, atualizando o conhecimento e fortalecendo as 

habilidades dos Associados, incrementando o Companheirismo, visando o Serviço 

comunitário, com campanhas e atividades planejadas e divulgadas. 

Esteja sempre atento às mudanças, às inovações, à evolução. Renove, reinvente e 

revitalize. Disponha da literatura leonística para capacitar no conhecimento, na divulgação 

e na expansão do Leonismo. 

O sucesso do Clube se mede pelo espírito de coesão e pelo potencial de serviço, em 

ação na Comunidade. Eficiência, aptidões, contribuição e participação dos Associados, 

durante o período, determinam o resultado, o desempenho e atuação final do Clube. 

Cuide bem da vitalidade: recrutamento e conservação de Associados! Contate programas 

e recursos; planeje e pratique estratégias. Busque gente como nós: imperfeita, mas 

sensível ao aprendizado da humildade, da compreensão, da tolerância e da solidariedade. 

Afinal, ser Leão é assumir uma missão, é renunciar ao egoísmo, é lutar contra a omissão, 

é executar, na prática, nossos objetivos.  

O líder é recompensado: prepare-se para a crítica, as tensões, e a solidão. Isto ocorre 

quando o líder é eficaz. Mas os tempos ruins não se comparam com o sentimento de 

realização do Presidente quando, no final do mandato, pode dizer: “Cumprí minha tarefa e 

mantive a equipe unida.” 

Fortaleça seu Clube; busque o crescimento...dê oportunidade a que outros usufruam do 

privilégio e da honra de ser Leão...coloque o seu Talento em benefício da sua 

Comunidade...faça a diferença: “Comprometa-se a servir”; realize “Milagres através do 

Serviço”; seja um “Herói de todos os dias”. 

* DIRETOR DE ASSOCIADOS 

Encargo importante na estrutura administrativa de seu Clube, cujo sucesso há de depener 

de sua atuação: trabalho e esforço para fortalecer o Clube, consolidando a posição na 

Comunidade. 

METAS: aumento, desenvolvimento e conservação! 

Atribuições básicas: 

• Apresentar e desenvolver o programa de novos Associados; 

• Incentivar e motivar, nas reuniões, o recrutamento de qualidade para aumentar o 

potencial de serviço. Responsabilidade de todos! 

• Preparar e implementar, com Leões experientes, sessões de orientação; 



• Sugerir e coordenar esforços para conservação do quadro associativo. 

Experiências desenvolvidas: 

• Seleção e instrução cuidadosa dos Associados novos, com integração ao quadro social; 

• Reuniões bem programadas; 

• Motivar para solução dos problemas comunitários; 

• Incentivar a divulgação das Atividades. 

Razões da evasão: 

• Clube sem expressão na Comunidade; 

• Má seleção e má instrução dos novos; 

• Cerimônia de posse inapropriada; 

• Falta de atenção, de motivação, de envolvimento e de participação de novos e de 

antigos; 

• Sessões sem programação, sem horário, com quebra de protocolo e de cerimonial; 

• Complacência, indiferença, apatia, antagonismo, provocando perda de confiança e de 

credibilidade, sem correspondência às expectativas. 

Um Clube de Lions, de natureza colegiada, exige planejamento e organização para a 

grandiosidade e o sucesso dos projetos administrativos e comunitários. Portanto, 

criatividade, interesse, participação, colaboração, informação e divulgação são elementos 

essenciais, gerando eficácia e eficiência, credibildade e confiança, apoio solidário às 

atividades de serviço e aos projetos de arrecadação de fundos, no solene e sagrado 

compromisso de servir, desinteressadamente!  

Matéria enviada por: 

PDG CL Jorge Fortunato (in memoriam) 

Lions Clube Casimiro de Abreu 


