
INFORME DE MOVIMENTO 
DE SÓCIOS DE NÚCLEO

� Novo Núcleo - envie a Notificação de Núcleo (CB-1)              � Núcleo já existente 

Envie este formulário, junto com todas as inscrições de sócios novos, ao presidente do clube matriz para solicitar a aprovação dos novos sócios do
núcleo, atualizar as informações de contato dos sócios existentes e baixar sócios. O secretário do clube matriz deve incluir este relatório junto ao 
Relatório Mensal de Movimento de Sócios ao enviá-lo para a Sede Internacioanal. Caso seja usado o MyLCI, este relatório não precisa ser enviado à
Sede Internacioanal, exceto no caso de um novo Núcleo.

Data: _______________________________________________  Distrito: ______________________________________________

Nome do clube matriz:______________________________________________ Número do clube matriz: ________________

Nome do Núcleo: __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________           __________________________________
Assinatura do Presidente ou Secretário do Clube Matriz                                             Data

Código de Transação Nome                                                               Sobrenome Ano do nascimento Sexo     
� M   � F

Endereço Cidade Estado/Província CEP

País E-mail Telefone

Caso positivo, nome do clube anterior e número de sócio Nome do patrocinador e número do clube Motivo da baixa

FAVOR DIGITAR OU USAR LETRA DE FORMA PARA AS INFORMAÇÕES SOBRE O SÓCIO. VER O VERSO PARA OS CÓDIGOS 
DE TRANSAÇÃO E MOTIVOS PARA A BAIXA DE SÓCIOS

Anexar formulários adicionais, caso seja necessário.

Este sócio está 
sendo transferido?
� Sim  � Não

Código de Transação Nome                                                               Sobrenome Ano do nascimento Sexo     
� M   � F

Endereço Cidade Estado/Província CEP

País E-mail Telefone

Caso positivo, nome do clube anterior e número de sócio Nome do patrocinador e número do clube Motivo da baixaEste sócio está 
sendo transferido?
� Sim  � Não

Código de Transação Nome                                                               Sobrenome Ano do nascimento Sexo     
� M   � F

Endereço Cidade Estado/Província CEP

País E-mail Telefone

Caso positivo, nome do clube anterior e número de sócio Nome do patrocinador e número do clube Motivo da baixaEste sócio está 
sendo transferido?
� Sim  � Não

Código de Transação Nome                                                               Sobrenome Ano do nascimento Sexo     
� M   � F

Endereço Cidade Estado/Província CEP

País E-mail Telefone

Caso positivo, nome do clube anterior e número de sócio Nome do patrocinador e número do clube Motivo da baixaEste sócio está 
sendo transferido?
� Sim  � Não

Código de Transação Nome                                                               Sobrenome Ano do nascimento Sexo     
� M   � F

Endereço Cidade Estado/Província CEP

País E-mail Telefone

Caso positivo, nome do clube anterior e número de sócio Nome do patrocinador e número do clube Motivo da baixaEste sócio está 
sendo transferido?
� Sim  � Não



Os novos núcleos deverão enviar os formulários 
preenchidos para:
Membership Programs and New Clubs Marketing Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523, EUA
Fax: 630.571.1691 
E-mail: newclubs@lionsclubs.org 

Os núcleos já existentes deverão enviar os formulários
preenchidos para:
Club and Officer Record Administration Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523, EUA
Fax: 630.571.1687
E-mail: stats@lionsclubs.org 

CB-2  10/12 PO

Códigos de Transação:
A: Novo   
B: Reinscrito (se baixado há mais de 12 meses, adicione como novo)   

C: Transferido (se baixado há mais de 12 meses, adicione como novo)   

D: Baixado do quadro social 
E: Mudança de endereço, telefone ou email   
F: Mudança de nome (indique o nome anterior entre parênteses)

Motivos da Baixa do Sócio:
1: Renunciou em dia com suas obrigações (motivos pessoais)

2: Falta de pagamento de quotas     
3: Falta de frequência
4. Falta de frequência e pagamento de quotas     
5: Transferido em dia com suas obrigações (use o formulário

ME-20)

6: Mudou-se (devendo ao clube)   
7: Falecido
8. Outro (favor especificar): _________________________
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