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Apresentação 

 
 

A presente Consolidação reúne, em volume único, todas as orientações 

de Lions Internacional para os Dirigentes dos Clubes, Presidentes de Região 

e de Divisão e Assessores Distritais. 

Grande parte do material pedagógico é disponibilizado por intermédio de 

livros eletrônicos (e-books). 

Integra também o conjunto os cursos que foram desenvolvidos pelo 

Instituto de Desenvolvimento da Liderança do Distrito LC 1. 

Referidos cursos utilizam a metodologia de educação a distância, com 

transmissão dos conteúdos através da internet. 
 
 

 

CL João Roberto Moreira Alves 
Coordenador do Instituto de 

Desenvolvimento da Liderança 

CL Carlos Eduardo Schafer 
Governador do Distrito LC 1 

AL 2020/2021 
 

 

(*) Edição e revisão - CaL Aurora Carvalho 
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Realização de Seminários para os Novos Dirigentes 

 
 

O Distrito LC 1 realizou, por intermédio da Equipe de Liderança Global 

(GLT), três seminários virtuais específicos para capacitação dos integrantes 

das equipes. O primeiro voltado para os dirigentes de Clubes; o segundo 

para os Presidentes de Região e de Divisão (que integram a equipe de 

dirigentes do Distrito) e o último para os Assessores Distritais. 

A nova estrutura de Lions para os Distritos e Clubes contempla a 

existência da Equipe Global de Ação que congrega a Equipe Global do 

Quadro Associativo (GMT), a Equipe Global de Serviços (GST) e a Equipe 

Global de Liderança (GLT), esta última encarregada pelo desenvolvimento 

dos seminários. 

No âmbito do Distrito LC 1 a Equipe Global de Liderança trabalha 

integrada com o Instituto de Desenvolvimento da Liderança que realiza um 

conjunto de atividades voltadas para os associados de Lions e abertos à 

comunidade. 
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Nova estrutura básica para os Clubes 

 
 

Como mencionamos acima existiram diversas mudanças na estrutura 

recomendada por Lions Internacional para os Clubes. 

A partir de agora nota-se que existe um grupo principal composto pelos 

Dirigentes (que corresponde a um quadro mais restrito) e um mais amplo, 

denominado de Diretoria (que envolve os demais diretores). 

Os cargos de Dirigentes são os seguintes: Presidente, Ex-presidente 

imediato, Vice-presidente, Secretário, Tesoureiro, Assessor de Serviços, 

Assessor de Comunicação e Marketing e Assessor de Associados. 

A Diretoria é mais ampla e envolve além dos Dirigentes os seguintes: 

Coordenador de LCIF do clube, Coordenador de programas, Dirigente de 

segurança (opcional), Diretor social (opcional), Diretor animador (opcional), 

Presidente do núcleo, caso existir e todos os outros assessores e/ou 

diretores eleitos. 

A estrutura recomendada por Lions Internacional pode ser vista pelo link 
 

https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/DA-MCS.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/DA-MCS.pdf
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Novo Estatuto recomendado por Lions Internacional 
para os Clubes 

 

Há um estatuto padrão recomendado por Lions, assim como um 

regulamento. 

Neles você podem ser vistos os cargos e as atribuições dos dirigentes. 

Acesse-o pelo link 

 
 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la2.pdf 
 
 
 

É recomendável que seja feita uma revisão no estatuto do seu Clube, 

ajustando-o ao modelo proposto por Lions Internacional. 

Lembramos que o estatuto, depois de aprovado por uma assembleia do 

Clube, precisa ser registrado em cartório, conforme a legislação civil 

brasileira. 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la2.pdf
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Materiais específicos de apoio para os 
Dirigentes dos Clubes 

Lions Internacional criou uma série de e-books com orientações 
específicas para os Dirigentes dos Clubes. 

 

Os mesmos podem ser acessados através dos links abaixo: 

 
 

Presidente, 1º e 2º Vices de Clubes 
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf 

 

 

Secretário de Clubes 
https://cdn2.webdamdb.com/md_4ZfJV9g1rT83.jpg.pdf?v=1 

 

 

Tesoureiro de Clubes 
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/ebook/DA-CTEB.pdf 
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/da-bpft.pdf 

 

 

Assessor do Quadro de Associados - GMT 
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/ebook/DA-CSCEB.pdf 

https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/me44.pdf 
 

 

Assessor de Serviços - GST 
https://cdn2.webdamdb.com/md_EW6PKBw0s3S1.jpg.pdf?v=1 

 

 

Assessor de Liderança - GST 
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/GLT-Club-LD-Chairperson.pdf 

 

 

Assessor de Comunicação de Marketing 
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/pr710.pdf 

 

 

Coordenador de LCIF 

https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/lcif/lcif614.pdf 

https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
https://cdn2.webdamdb.com/md_4ZfJV9g1rT83.jpg.pdf?v=1
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/ebook/DA-CTEB.pdf
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/da-bpft.pdf
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/ebook/DA-CSCEB.pdf
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/me44.pdf
https://cdn2.webdamdb.com/md_EW6PKBw0s3S1.jpg.pdf?v=1
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/GLT-Club-LD-Chairperson.pdf
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/pr710.pdf
https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/lcif/lcif614.pdf
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Material complementar de uso comum sobre iniciativas 

para atingir qualidade dos serviços nos Clubes 

 
 

Além dos materiais específicos por funções foi desenvolvido por Lions 

Internacional uma apostila que subsidia os dirigentes e associados em geral 

em uma série de etapas, para ajudá-lo a descobrir novas maneiras de 

aprimorar a forma como seu clube opera. 

É um trabalho interessante que se soma aos e-books anteriores. 

Acesse pelo link abaixo: 
 

https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/da-cqi.pdf 

https://temp.lionsclubs.org/PO/pdfs/da-cqi.pdf
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Materiais específicos para os Presidentes de 
Região e de Divisão 

 

Ao lado dos materiais para os Clubes Lions Internacional organizou livros 

eletrônicos para orientar os Presidentes de Região e de Divisão. 

Os mesmos são elos de ligação da Governadoria com os Clubes. O termo 

"coordenador" vem sendo adotado mais recentemente contudo ainda se 

observa que em alguns momentos os mesmos são chamados de 

"presidentes". 

Os materiais pedagógicos são os abaixo: 

 
 

Material pedagógico para os Presidentes de Região 
 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da200.pdf 
 
 
 
 
 

 

Material pedagógico para os Presidentes de Divisão 
 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da100.pdf 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da200.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da100.pdf
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Normas legais do Distrito LC 1 

 

O Distrito LC 1 é regido por um conjunto de normas legais cujos textos 

em vigor podem ser acessados por intermédio dos links abaixo: 

 
 

Estatuto do Distrito 
 

http://www.lionslideranca.org.br/estatuto_final_2015.pdf 
 
 
 

Regulamento Interno do Distrito 
 

http://www.lionslideranca.org.br/REGULAMENTO_INTERNO_DLC- 

1_2015_25_04_2015.pdf 
 
 

 

Regimento Interno do Gabinete Distrital 
 

http://www.lionslideranca.org.br/reg_int_reuniao_gab_distr_lc1.pdf 
 
 
 

Regimento Interno das Convenções Distritais 
 

http://www.lionslideranca.org.br/reg_int_convencoes_lc1.pdf 
 
 
 

Regimento Interno de Finanças 
 

http://www.lionslideranca.org.br/reg_int_financas_lc1-v.final.pdf 

http://www.lionslideranca.org.br/estatuto_final_2015.pdf
http://www.lionslideranca.org.br/REGULAMENTO_INTERNO_DLC-1_2015_25_04_2015.pdf
http://www.lionslideranca.org.br/REGULAMENTO_INTERNO_DLC-1_2015_25_04_2015.pdf
http://www.lionslideranca.org.br/reg_int_reuniao_gab_distr_lc1.pdf
http://www.lionslideranca.org.br/reg_int_convencoes_lc1.pdf
http://www.lionslideranca.org.br/reg_int_financas_lc1-v.final.pdf
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Resoluções aprovadas pelas Convenções Distritais 

 
 

Além dos textos legais acima mencionados há também as Resoluções 

que foram aprovadas nas Convenções Distritais. 

Existem em vigor uma série que foram originárias de proposições 

(especialmente moções) apresentadas pelos Clubes ou integrantes da 

administração do Distrito. 

As mesmas podem ser vistas através da Consolidação, cujo acesso se 

dá pelo link 

 
 

http://lionslideranca.org.br/Resolucoes%20das%20Convencoes%20 

Distritais.pdf 

http://lionslideranca.org.br/Resolucoes%20das%20Convencoes%20Distritais.pdf
http://lionslideranca.org.br/Resolucoes%20das%20Convencoes%20Distritais.pdf
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Cursos criados pelo Instituto de Desenvolvimento da 
Liderança voltados para os dirigentes dos Clubes 

 

O Instituto de Desenvolvimento da Liderança do Distrito LC 1 foi criado 
em 2010 objetivando a realização de programas de formação de líderes e de 
apoio à gestão dos clubes de serviço. 

Funciona diretamente ligado à Governadoria do Distrito e conta com o 
apoio de integrantes de Lions e outros colaboradores especialmente 
convidados. 

Os cursos seguem as linhas globais definidas pelos órgãos de Lions e 

são ministrados por intermédio de educação a distância. Alguns têm como 
público-alvo participantes do Lions e outros são abertos à comunidade. 

Os cursos voltados para os Clubes de Lions são os seguintes: 

 

Presidentes de Clubes 
http://www.lionslideranca.org.br/presidentedeclubes.htm 

 

Secretários de Clubes 
http://www.lionslideranca.org.br/secretariosdeclubes.htm 

 

Tesoureiros de Clubes 
http://www.lionslideranca.org.br/tesoureirosdeclubes.htm 

 

Coordenadores de Equipe Global do Quadro Associativo (GMT) de 
Clubes 
http://www.lionslideranca.org.br/coordenadoresgmt.htm 

 

Coordenadores de Equipe de Liderança Global (GLT) de Clubes 
http://www.lionslideranca.org.br/coordenadoresglt.htm 

 

Coordenadores de Equipe Global de Serviço (GST) de Clubes 
http://www.lionslideranca.org.br/coordenadoresgst.htm 

 

Assessores de Comunicação Leonística de Clubes 
http://www.lionslideranca.org.br/assessoresdecomunicacao.htm 

http://www.lionslideranca.org.br/presidentedeclubes.htm
http://www.lionslideranca.org.br/secretariosdeclubes.htm
http://www.lionslideranca.org.br/secretariosdeclubes.htm
http://www.lionslideranca.org.br/coordenadoresgmt.htm
http://www.lionslideranca.org.br/coordenadoresglt.htm
http://www.lionslideranca.org.br/coordenadoresgst.htm
http://www.lionslideranca.org.br/assessoresdecomunicacao.htm
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Cursos criados pelo Instituto de Desenvolvimento da 
Liderança voltados para os Presidentes de Região, 

Divisão e Assessores 

 

Além dos cursos acima há dois voltados para os dirigentes do Distrito e 
Assessores. São os seguintes: 

 

 
Presidentes de Região e Divisão 

http://www.lionslideranca.org.br/coordenadoresregiaodivisao.htm 
 
 
 
 
 

Assessores Distritais 

http://www.lionslideranca.org.br/assessoresdistritais.htm 

http://www.lionslideranca.org.br/coordenadoresregiaodivisao.htm
http://www.lionslideranca.org.br/assessoresdistritais.htm
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Outros cursos voltados para os integrantes do Lions 

 

Também existem dois cursos de apoio para os associados do Lions, a 
saber: 

 

 
Introdução ao Leonismo 

http://www.lionslideranca.org.br/introducaoleonismo.htm 
 
 
 
 
 

Protocolo leonístico 

http://www.lionslideranca.org.br/protocololeonistico.htm 

http://www.lionslideranca.org.br/introducaoleonismo.htm
http://www.lionslideranca.org.br/protocololeonistico.htm
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Cursos abertos à comunidade e que também subsidiam 
os integrantes do Lions 

 
O Instituto de Desenvolvimento da Liderança possui uma série que 

destina-se tanto para os associados dos Lions Clubes, como para a 
comunidade. São eles: 

 

Como trabalhar em equipes 
http://www.lionslideranca.org.br/equipes.htm 

 

 

Gestão de organizações sociais 
http://www.lionslideranca.org.br/gestaodeorganizacoessociais.htm 

 

 

Como trabalhar com equipes de jovens 
http://www.lionslideranca.org.br/jovens17.htm 

 

 

Desenvolvimento de Jovens Lideranças 
http://www.lionslideranca.org.br/desenvolvimentojovensliderancas.htm 

 

 

Como organizar reuniões 
http://www.lionslideranca.org.br/reuniao.htm 

 

 

Desenvolvimento de Líderes 
http://www.lionslideranca.org.br/desenvolvimentodelideres.htm 

 

 

Oratória 
http://www.lionslideranca.org.br/oratoria.htm 

http://www.lionslideranca.org.br/equipes.htm
http://www.lionslideranca.org.br/gestaodeorganizacoessociais.htm
http://www.lionslideranca.org.br/jovens17.htm
http://www.lionslideranca.org.br/desenvolvimentojovensliderancas.htm
http://www.lionslideranca.org.br/reuniao.htm
http://www.lionslideranca.org.br/desenvolvimentodelideres.htm
http://www.lionslideranca.org.br/oratoria.htm
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Considerações finais 

 

A presente Consolidação representa um "portal" de cursos e material 
didático disponibilizado para todos os integrantes do Lions e também para 
pessoas da comunidade. 

A mesma é fruto de um trabalho do Time do Instituto de 
Desenvolvimento da Liderança(*) e tem um sistema de atualização 
constante. 

É uma contribuição do Distrito LC 1 não só para o âmbito interno, mas 

também para todos os demais Distritos. 

Esperamos que os subsídios possam ser úteis para o desenvolvimento 
dos associados de Lions Internacional. 


