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PROTOCOLO DE POSSE DE  

DIRETORIA E NOVOS ASSOCIADOS 
 

 

1. COMPOSIÇÃO A MESA DIRETIVA 

 

PROTOCOLO diz: “Companheiros LEO, Companheiros Leões, Domadoras, 

LEO Júnior, Leõezinhos, Dirigentes LEOísticos e Leonísticos, e demais autoridades 

presentes. Boa noite, sejam todos bem-vindos!” 

 

PROTOCOLO diz: “Devido à importância deste momento, rogo que todos se 

mantenham atentos e silenciosos. A partir de agora, passaremos a compor a mesa de 

dirigentes que irá presidir os trabalhos desta cerimônia festiva de posse de novos 

associados e dirigentes do LEO Clube de ..................................................................................., ano 

LEOístico ............. / ...............” 

 

PROTOCOLO diz: “Convido o(a) CLEO ...................................................................., 

presidente do LEO Clube de ....................................................................................” 

 

(Os demais dirigentes encontram-se na lista em anexo, atentando-se à correta 

ordem protocolar). 

 

PROTOCOLO diz: “Presidente, a mesa diretiva está constituída e à sua 

disposição.” 

 

PRESIDENTE diz: “Agradeço o(a) CLEO ................................................................., 

por sua atuação.” 
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2. ABERTURA 

 

PRESIDENTE bate o sino e diz (todos de pé): “Invocando a Deus pela 

grandeza da pátria e a paz universal entre os homens, declaro aberta a cerimônia festiva 

de posse de novos associados e dirigentes do LEO Clube de ....................................................., 

ano LEOístico ............. / ...............” 

 

 

3. INVOCAÇÃO A DEUS 

 

PRESIDENTE bate o sino e diz: “Enquanto aguardamos um minuto de silêncio 

pela paz mundial, convido o(a) CLEO .................................................................... para proceder 

a Invocação a Deus.” 

 

(Invocação a Deus é realizada). 

 

PRESIDENTE diz: “Agradeço o(a) CLEO ................................................................., 

por sua atuação.” 

 

 

4. HINO À BANDEIRA 

 

PRESIDENTE bate o sino e diz: “Em respeito à nossa pátria, convido os 

presentes a entoarem comigo a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira.” 

 

(Hino à bandeira é realizado). 

 

PRESIDENTE diz: “Desejo que esta cerimônia transcorra na mais perfeita 

ordem e harmonia, para o engrandecimento do LEOísmo. Convido todos a sentarem-se 

em seus respectivos lugares.” 

http://www.mundoleo.com.br


 
 

3 

5. NOMEAÇÃO DO MESTRE DE CERIMÔNIAS 

 

PRESIDENTE bate o sino e diz: “Iniciando os trabalhos desta assembleia, 

nomeio o(a) CLEO ...................................................................... para atuar como Mestre de 

Cerimônias desta reunião. Convido-o(a) para que se posicione à frente da mesa diretiva 

para receber o cordão alusivo.” 

 

(O Mestre de Cerimônias dirige-se à frente para receber o cordão alusivo). 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Agradeço a distinção e procurarei 

desempenhar a função a contento, para o bom andamento desta cerimônia.” 

 

 

6. SAUDAÇÃO DO DIRETOR SOCIAL 

 

PRESIDENTE bate o sino e diz: “Convido o(a) CLEO ............................................, 

para saudar os convidados e autoridades presentes.” 

 

(Caso o clube não tenha diretor social, outro associado designado pelo 

presidente deverá realizar a saudação). 

 

 

7. INICIAÇÃO DA POSSE DE NOVOS ASSOCIADOS 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS e diz: “Estamos prestes a realizar a cerimônia 

de iniciação, pela qual novos associados serão recebidos no movimento LEOístico e farão 

parte do quadro social do LEO Clube de ............................................................................. Devido 

à grande importância desta ocasião, rogo que o quadro social se mantenha atento e 

silencioso durante o decorrer da cerimônia. Passarei a enunciar o nome de cada novo 
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associado e à medida que o fizer, peço que este se levante e aproxime-se da mesa 

diretiva.” 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

PRESIDENTE diz: “Em nome da diretoria e de todo o quadro social, dou-lhes 

as boas-vindas ao LEO Clube de ............................................................................. Vocês foram 

convidados para se tornarem associados e nós estamos orgulhosos e alegres com sua 

decisão de aceitar 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 tomou uma 

atividade oficial de Lions Clubs International em 1967. Um alto padrão moral, 

responsabilidade pessoal, boa disposição e compreensão para com os outros e, finalmente, 

prontidão para estender uma mão amiga às pessoas necessitadas, eis os objetivos dos 

associados LEO.” 

 

PRESIDENTE diz: “Agora, na sua comunidade e entre os seus amigos, vocês 

vão deparar, em todos os momentos, com o desafio de prestar serviços. Entretanto, vocês 

não terão de lutar sozinhos. Poderão sempre contar com a inspiração e colaboração dos 

seus companheiros, da sua diretoria e do conselheiro LEO. É com grande prazer que eles 

os ajudarão a cumprir os elevados objetivos que adotaram.” 

 

PRESIDENTE diz: “Mais uma vez, quero estender-lhes os meus parabéns por 

terem se tornado associados LEO. Peço agora que repitam as promessas do associado 

LEO depois de mim.” 
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“Eu, ............................................ (cada associado diz o nome) 

Na presença dos associados do LEO Clube de ............................................................. 

Prometo solenemente 

Obedecer aos estatutos e regulamentos do clube 

Frequentar todas as reuniões com regularidade 

Apoiar e promover os objetivos do clube 

Em tudo que empreender 

E fazer uma contribuição justa 

Às 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 associado LEO 

Em todos os momentos.” 

 

Após o juramento, PRESIDENTE diz: “Declaro oficialmente empossados 

como associados do LEO Clube de ............................................................................. Convido os 

respectivos padrinhos, para virem à frente e colocarem na lapela de seus afilhados o pin 

de associado LEO.” 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Peço que os novos associados retornem 

aos seus lugares e todos os presentes recebam-nos com uma calorosa salva de palmas.” 
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8. INICIAÇÃO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Agora, iniciaremos a segunda etapa desta 

cerimônia, onde pelo qual ocorrerá a transição e posse dos novos dirigentes do LEO Clube 

de ............................................................................ para o ano LEOístico ............. / ...............” 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Prosseguindo com a cerimônia festiva, 

convido o(a) presidente eleito(a) do LEO Clube de .................................................................., 

CLEO ......................................................................, para que se posicione a frente da mesa 

diretiva, para prestar o compromisso de posse e assumir o cargo de presidente.” 

 

PRESIDENTE diz: “CLEO ......................................................................, você foi 

eleito(a) para o cargo de presidente e, por conseguinte, é a principal autoridade executiva 

do seu clube. Nesta qualidade, fará tudo o que estiver ao seu alcance para promover a 

unidade entre os associados do clube, o quadro social e o Lions Clube patrocinador, 

trabalhando de perto com o conselheiro LEO. Você presidirá a todas as reuniões e será 

o(a) 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.” 

 

PRESIDENTE diz (presidente eleito com a mão direita estendida): “Promete, 

como presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?” 

 

PRESIDENTE ELEITO diz: “Prometo.” 
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PRESIDENTE diz: “Diante do compromisso assumido, declaro o(a) CLEO 

...................................................................... empossado(a) para o cargo de presidente do LEO 

Clube de ............................................................................ para o ano LEOístico ............. / ...............” 

(Bate o sino). 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Neste momento solene, o(a) CLEO 

...................................................................... para proceder à transmissão do cargo, colocando o 

pin alusivo na lapela do(a) novo(a) presidente.” 

 

(O, agora, ex-presidente imediato coloca o pin no presidente empossado). 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Por fim, o(a) novo(a) presidente dará sua 

primeira badalada no sino, simbolizando o início de sua gestão.” 

 

(Deste momento em diante, todas as menções ao presidente se referem ao 

associado recém-empossado). 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “A partir de agora, iniciaremos a posse da 

nova diretoria. Passarei a enunciar o nome de cada dirigente e à medida que o fizer, peço 

que este se levante e aproxime-se da mesa diretiva, com a finalidade prestar o 

compromisso de posse e ser empossado em seu respectivo cargo.” 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Portanto, convido o(a):” 

 

Vice-presidente, CLEO ........................................................................................................... 

Secretário(a), CLEO ................................................................................................................ 

Tesoureiro(a), CLEO ............................................................................................................... 
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PRESIDENTE diz: “CLEO ......................................................................, você foi 

eleito(a) 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 

associados LEO, o Lions Clube patrocinador e o conselheiro LEO. Finalmente, você 

deverá apoiar e assistir o presidente nas suas iniciativas e projetos de serviço.” 

 

PRESIDENTE diz (vice-presidente com a mão direita estendida): “Promete, 

como vice-presidente, fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?” 

 

VICE-PRESIDENTE diz: “Prometo.” 

 

PRESIDENTE diz: “Diante do compromisso assumido, declaro o(a) CLEO 

................................................................. empossado(a) para o cargo de vice-presidente do LEO 

Clube de ............................................................................ para o ano LEOístico ............. / ...............” 

(Bate o sino). 

 

PRESIDENTE diz: “CLEO ......................................................................, você foi 

escolhido(a) para servir como secretário(a) de seu clube, desempenhando o cargo sob a 

supervisão e direção do(a) presidente e da diretoria. Você manterá os registros do clube, 

inclusive as atas das reuniões da diretoria, a relação atualizada dos dirigentes, dos 

associados, dos associados nomeados para as comissões e o registro de frequência dos 

associados. Será sua responsabilidade remeter os relatórios trimestrais de atividades e a 

Relação Anual de Associados do LEO Clube à sede internacional. Você também zelará 

pela consolidação e desenvolvimento do espírito de unidade e cooperação entre os demais 

dirigentes LEO, a diretoria e o conselheiro LEO.” 
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PRESIDENTE diz (secretário com a mão direita estendida): “Promete, como 

secretário(a), fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?” 

 

SECRETÁRIO diz: “Prometo.” 

 

PRESIDENTE diz: “Diante do compromisso assumido, declaro o(a) CLEO 

...................................................................... empossado(a) para o cargo de secretário(a) do LEO 

Clube de ............................................................................ para o ano LEOístico ............. / ...............” 

(Bate o sino). 

 

PRESIDENTE diz: “CLEO ......................................................................, você foi 

eleito para servir como tesoureiro(a) de seu clube, e ao desempenhar tal cargo, receberá 

os fundos e irá depositá-los no banco recomendado pela diretoria. Com 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 o conselheiro LEO.” 

 

PRESIDENTE diz (tesoureiro com a mão direita estendida): “Promete, como 

tesoureiro(a), fazer o possível para desempenhar fielmente as suas funções?” 

 

TESOUREIRO diz: “Prometo.” 

 

PRESIDENTE diz: “Diante do compromisso assumido, declaro o(a) CLEO 

...................................................................... empossado(a) para o cargo de tesoureiro(a) do LEO 

Clube de ............................................................................ para o ano LEOístico ............. / ...............” 

(Bate o sino). 
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MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Neste momento, o presidente colocará o 

pin alusivo ao cargo nos dirigentes recém-empossados.” 

 

(O presidente coloca o pin em sua diretoria executiva recém-empossada). 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Peço que os novos dirigentes retornem aos 

seus lugares e todos os presentes recebam-nos com uma calorosa salva de palmas.” 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Nesta última etapa, convidarei os demais 

membros da diretoria. Passarei a enunciar o nome de cada dirigente e à medida que o 

fizer, peço que este se levante e aproxime-se da mesa diretiva, com a finalidade prestar o 

compromisso de posse e ser empossado em seu respectivo cargo.” 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Portanto, convido o (a):” 

 

CLEO ........................................................................................................................ 

Diretor(a) de ........................................................................................................... 

 

CLEO ........................................................................................................................ 

Diretor(a) de ........................................................................................................... 

 

CLEO ........................................................................................................................ 

Diretor(a) de ........................................................................................................... 

 

PRESIDENTE diz: “CCLEO, vocês foram escolhidos(as) para servirem como 

diretores de seu clube, desempenhando o cargo sob a supervisão e direção do(a) 

presidente e da diretoria. Vocês representarão o clube sempre quando solicitados e 

cumprirão todas as atribuições inerentes a cada função, que constam nos regulamentos e 
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estatuto deste clube. E diligenciarão, por todos os meios ao seu alcance, no sentido de 

promover a expansão e consolidação do LEOísmo.” 

 

PRESIDENTE diz (diretores com a mão direita estendida): “Prometem fazer 

o possível para desempenhar fielmente as suas funções?” 

 

DIRETORES dizem: “Prometemos.” 

 

PRESIDENTE diz: “Diante do compromisso assumido, declaro os (as) CCLEO 

empossados(as) em seus respectivos cargos na diretoria do LEO Clube de 

............................................................................ para o ano LEOístico ............. / ...............” 

(Bate o sino). 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Neste momento, o presidente colocará o 

pin alusivo ao cargo nos dirigentes recém-empossados.” 

 

(O presidente coloca o pin em sua diretoria adjunta recém-empossada). 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Peço que os novos dirigentes retornem aos 

seus lugares e todos os presentes recebam-nos com uma calorosa salva de palmas.” 

 

 

9. AGRADECIMENTO DO PRESIDENTE 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Estamos nos aproximando do término 

desta cerimônia festiva. Desse modo, convido o(a) presidente, para que faça uso da 

palavra e realize suas considerações.” 

 

(O presidente faz seu discurso de recepção aos novos associados). 
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10. TÉRMINO DO PROGRAMA DO MESTRE DE CERIMÔNIAS 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS diz: “Presidente, encerro aqui os meus 

trabalhos, esperando ter executado satisfatoriamente minha função como mestre de 

cerimônias. Agradeço-lhes pela oportunidade e confiança, e lhe devolvo o colar e a 

direção dos trabalhos.” 

 

(O mestre de cerimonia se dirige até a frente da mesa diretiva, para que o 

presidente retire o cordão alusivo. Neste momento, todos batem palmas). 

 

PRESIDENTE diz: “Agradeço o(a) CLEO ................................................................., 

por sua atuação como mestre de cerimônias nesta reunião.” 

 

 

11. JAULA ABERTA: 

 

PRESIDENTE bate o sino e diz: “Declaro jaula aberta e concedo a palavra a 

qualquer membro da mesa diretiva que queira fazer o uso, por um tempo máximo de 3 

minutos.” 

 

PRESIDENTE bate o sino e diz: “Declaro jaula aberta e concedo a palavra a 

qualquer membro da assembleia que queira fazer o uso, por um tempo máximo de 3 

minutos.” 

 

 

12. JAULA FECHADA: 

 

PRESIDENTE diz: “Não havendo mais oradores, declaro jaula fechada.” 
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13. ORAÇÃO PELO BRASIL 

 

Após a jaula, PRESIDENTE bate o sino e diz (todos de pé): “Convido o(a) 

CLEO .................................................................... para proceder a Oração pelo Brasil.” 

 

(Oração pelo Brasil é realizada). 

 

 

14.  ENCERRAMENTO: 

 

PRESIDENTE bate o sino e diz: “Agradeço a atuação e participação dos 

companheiros e demais presentes. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro 

encerrada esta cerimônia festiva de posse de novos associados e dirigentes do LEO Clube 

de ............................................................................ e convido a todos para que, com uma salva de 

palmas, encerremos a presente reunião e saudemos o pavilhão nacional.” 

(Bate o sino). 
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