
URGENTE! ESTE É O FORMULÁRIO DE INFORME DOS DIRIGENTES DE LIONSCLUBES DE 2018-2019 

• É extremamente importante informar os novos dirigentes de clube eleitos para assegurar que eles recebam as informações e materiais necessários para
o próximo ano. Você pode reportar os novos dirigentes usando o website do MyLCI ou enviando este formulário impresso pelo correio à Sede
Internacional (o prazo se encerra em 15 de maio). Veja a seguir as informações para o envio.

• Qualquer modificação de dirigente de clube durante o ano Leonístico deve ser registrada no MyLCI ou enviada à Sede Internacional.

Nº do 
clube:

Nome do 
clube: PAÍS:

*Encontra-se os números de identificação de associados na Fatura de Quotas Semestrais de Afiliação.
# Forneça informações sobre o endereço residencial atualizado no formato de correspondência local.

Se enviará a correspondência para os Leões no endereço residencial, a menos que esteja marcada a opção de ENVIAR 
CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CLUBE.

 Endereço para 
correspência ao clube:

Presidente:  nome 
(sobrenome, nome)

*Nº de
associado:

Número de telefone 
preferido para contacto:

Cel.    Res.      Com.
Endereço 
de email:

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

envie  correio 
para:

Assessor de Associados: 
nome (sobrenome, nome) 

 endereço residencial 
endereço do clube

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

*Nº de
associado:

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

Número de telefone 
preferido para contacto:

Cel.    Res.      Com.

envie  correio 
para:

 endereço residencial 
endereço do clube

de email:

Endereço 
de email:

Primeiro vice-presidente de 
clube nome (sobrenome, nome):

Segundo vice-presidente de 
clube: nome (sobrenome, nome)

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

*Nº de
associado:

*Nº de
associado:

Número de telefone 
preferido para contacto:

Número de telefone 
preferido para contacto:

Cel.    Res.      Com.

Cel.    Res.      Com.

envie  correio 
para:

envie  correio 
para:

 endereço residencial 
endereço do clube

 endereço residencial 
endereço do clube

Endereço 
de email:

Endereço 

Secretário: nome
(sobrenome, nome) 

Tesoureiro: nome 
(sobrenome, nome)

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

*Nº de
associado:

*Nº de
associado:

Número de telefone 
preferido para contacto:

Número de telefone 
preferido para contacto:

Cel.    Res.      Com.

Cel.    Res.      Com.

envie  correio 
para:

envie  correio 
para:

 endereço residencial 
endereço do clube

 endereço residencial 
endereço do clube

Endereço 
de email:

Endereço 
de email:

Insira a 
linha 2  

Insira a 
linha 1  

Insira a 
linha 2  

Insira a 
linha 1  

Insira a 
linha 2  

Insira a 
linha 1  

Insira a 
linha 2  

Insira a 
linha 1 

Insira a 
linha 2  

Insira a 
linha 1

Insira a 
linha 2  

Insira a 
linha 1  



INFORMAÇÕES SOBRE AS REUNIÕES DO CLUBE
 Se houver alguma mudança nas informações relativas às reuniões, indique-as abaixo ou envie-as pelo MyLCI >> Meu Lions Clube 
>> Info sobre o clube.

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

A cada semana 
Endereço:

Cidade:

URL do website 
do clube:

Semanas 
alternadas 

Horário 

Local das reuniões:

Coordenador de clube de 
LCIF : nome(sobrenome, nome)

PU101  2/18

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

*Nº de
associado:

Número de telefone 
preferido para contacto:

Cel.    Res.      Com.

envie  correio 
para:

 endereço residencial 
endereço do clube

Endereço 
de email:

1ª semana

2ª semana

3ª semana

4ª semana
Se o endereço do website do clube foi alterado:

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO
A) Este formulário pode ser enviado pelo atual presidente ou secretário do clube

         Secretário do clubeComo atual (selecione um)  Presidente do clube 

Certifico que a informação acima está correta.
Meu nome: 

Meu nº de associado:

             Assinatura eletrônica:

A pessoa enviando esta informação deve enviar este formulário para MemberServiceCenter@LionsClubs.org 
usando o seu endereço de email principal. A respectiva conta de email servirá como assinatura eletrônica.

OU

Assinatura por escrito:
A pessoa enviando esta informação deve imprimir este formulário, assinar abaixo e enviá-lo por fax para 
630-571-1687 ou pelo

correio para:

            Lions Clubs International 
            Member Service Center 
            300 West 22nd Street  Assinatura: __________________________________________
            Oak Brook, IL 60523-8842 EUA

B) Como alternativa, pode-se reportar os dirigentes do próximo ano através do website MyLCI. http://mylci.lionsclubs.org

Assessor de Serviços do Clube : 
nome (sobrenome, nome)

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

*Nº de
associado:

Número de telefone 
preferido para contacto:

Cel.    Res.      Com.

envie  correio 
para:

 endereço residencial 
endereço do clube

Endereço 
de email:

Assessor de Comunicações de Marketing
do Clube : nome (sobrenome, nome)

Insira a 
linha 2  

Nome do cônjuge/  
acompanhante adui to 

*Nº de
associado:

Número de telefone 
preferido para contacto:

Cel.    Res.      Com.

envie  correio 
para:

 endereço residencial 
endereço do clube

Endereço 
de email:

Insira a 
linha 1  

Insira a 
linha 2  

Insira a 
linha 1  

Insira a 
linha 2  

Insira a 
linha 1  
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