
                                                                                                         

Cargos de representantes Leo e Leo-Lion junto ao gabinete e o conselho 

 

Os cargos nomeados de representantes Leo ou Leo-Lion junto ao gabinete e conselho com um ano de 

mandato e  sem direito a voto foram desenvolvidos para incorporar jovens líderes e fortalecer distritos e 

distritos múltiplos do Lions.  

Esses cargos opcionais foram aprovados durante a reunião da diretoria internacional de abril de 2021.  

Para Leos e Leo-Lions, é uma oportunidade de aprimorar as habilidades de liderança, usar sua 

experiência para melhorar o Programa de Leo Clubes e representar as diversas visões dos jovens na 

nossa organização.  Para os líderes Leões, é uma oportunidade de incorporar as vozes e perspectivas 

mais jovens nos níveis de distrito e distrito múltiplo e criar conexões mais fortalecidas entre Leo e Leões. 

Essas posições podem funcionar da mesma forma que os representantes Leo-Lions que são nomeados 

para a diretoria internacional. Os candidatos ideais são jovens respeitados que tenham demonstrado 

habilidades de liderança consistentes e sejam Leos ativos ou integrem o programa de associados Leo-

Lions. 

Representante Leo ou Leo-Lion junto ao gabinete (opcional)  

Os governadores de distrito podem nomear um Leo ou Leo-Lion para servir um mandato de um ano 

como representante não votante no seu gabinete.  Os governadores de distrito devem consultar o 

assessor de distrito Leo para identificar os candidatos apropriados e, posteriormente, designá-los aos 

comitês permanentes do gabinete que mais se beneficiariam com a voz desses jovens adultos. 

Os Leos ou Leo-Lions que se qualificam são: 

✓ Leos ou Leo-Lions atualmente ativos 

✓ Presidentes, vice-presidentes, secretários ou tesoureiros de distrito Leo em exercício ou 

anteriores 

✓ Em áreas sem distritos Leo, os candidatos qualificados têm que ser presidentes ou ex-

presidentes vigentes de Leo clubes 

As responsabilidades do representante junto ao gabinete são: 

• Facilitar a comunicação entre Leos e Leões do distrito 

• Servir como recurso para os dirigentes do gabinete distrital e comitês designados 

• Coordenar com o assessor de distrito Leo como promover Leo clubes e programas de Leo-Lions 

e oportunidades para jovens se envolverem no distrito de Lions 

• Apoiar o assessor de distrito Leo para realizar treinamentos de dirigentes de distrito Leo. 

• Defender oportunidades de cargos de liderança e de treinamento de liderança para Leos e Leo-

Lions nas atividades do distrito Leonístico 

• Servir como apoio e ponto de contato aos Leos do distrito para explorar oportunidades de 

programas de afiliação do Lions 



• Comunicar-se regularmente para colaborar em iniciativas relacionadas a jovens com o 

presidente de distrito Leo, com o representante Leo ou Leo-Lion junto ao conselho (se 

nomeado) e com o respectivo representante junto à área jurisdicional do Painel Consultivo do 

Programa de Leo Clubes 

• Auxiliar no planejamento e integração de Leos e Leo-Lions na convenção de distrito, eventos de 

fórum e treinamentos do Lions 

• Participar das reuniões do distrito Leo conforme necessário 

• Presidir um projeto distrital de colaboração entre Leos e Leões 

Representante Leo ou Leo-Lion junto ao conselho (opcional) 

O conselho de governadores, em consulta com o assessor de distrito múltiplo Leo, pode decidir nomear 

um Leo ou um Leo-Lion para o mandato de um ano sem direito a voto.  O conselho de governadores 

designará o representante Leo ou Leo-Lion aos comitês permanentes do conselho que mais se 

beneficiariam da participação de um jovem adulto.  

Os Leos ou Leo-Lions que se qualificam são: 

✓ Leos ou Leo-Lions atualmente ativos 

✓ Presidentes, vice-presidentes, secretários ou tesoureiros de distrito múltiplo Leo em exercício 

ou anteriores 

✓ Em áreas sem distrito múltiplo Leo, os atuais ou ex-presidentes de distrito Leo são elegíveis 

✓ Em distritos múltiplos sem distritos Leo, atuais presidentes ou ex-presidentes de Leo clubes são 

elegíveis 

As responsabilidades do representante junto ao conselho são: 

• Facilitar a comunicação entre Leos e Leões do distrito múltiplo 

• Servir como recurso para os dirigentes do conselho de distrito múltiplo e comitês designados 

• Coordenar com o assessor de distrito múltiplo Leo como promover Leo clubes e programas de 

Leo-Lions e oportunidades de engajamento para jovens 

• Apoiar o assessor de distrito múltiplo Leo na realização de treinamentos para dirigentes de 

distrito múltiplo  Leo 

• Defender oportunidades para assumir cargos de liderança e treinamento de liderança para Leos 

e Leo-Lions nas atividades do distrito múltiplo do Lions 

• Servir como apoio e ponto de contato aos Leos do distrito múltiplo para explorar oportunidades 

de programas de afiliação 

• Comunicar-se regularmente para colaborar em iniciativas relacionadas a jovens com o 

presidente de distrito múltiplo Leo, com o representante Leo ou Leo-Lion junto ao gabinete (se 

nomeado), os representantes Leo-Lion junto à diretoria e com os respectivos representantes 

junto à área jurisdicional do Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes  

• Auxiliar no planejamento e integração de Leos e Leo-Lions na convenção, eventos de fórum e 

treinamentos de distrito múltiplo Leonístico 

• Participar das reuniões de distrito múltiplo Leo conforme necessário 

• Presidir um projeto de colaboração do distrito múltiplo entre Leos e Leões. 

 

Saiba mais sobre o Programa de Leo Clubes ou o Programa Leo-Lion. As perguntas podem ser 

encaminhadas para o e-mail leo@lionsclubs.org ou membership@lionsclubs.org sobre esses e outros 

benefícios relacionados ao programa. 

https://www.lionsclubs.org/pt/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:membership@lionsclubs.org

