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Formulário de Designação de Leão Orientador 
Para DESIGNAR um Leão Orientador a um Clube Estabelecido 

- ou – 
Para SUBSTITUIR um Leão Orientador existente 

 
 
Distrito:     

Nome do clube:         Nº do clube:    

Situação do clube:    Em dia com as obrigações           

                    Status Quo  Data em que foi colocado em status quo     

                        Cancelado  (nos últimos 12 meses) 

Data em que o clube foi cancelado     

DESIGNAÇÃO de um Leão Orientador  

Nome do Leão Orientador:      Número de associado:   

Nome do clube do Leão Orientador:     Nº do clube:     

Data em que começa a incumbência: _______ / ______ / ______ 

         Mês         Dia         Ano 

  Serviu como Presidente de Clube 

 

SUBSTITUIÇÃO de um Leão Orientador existente  

Leão Orientador a ser substituído:     Número de associado:   

Data em que encerra a incumbência: _______ / ______ / ______ 

         Mês         Dia         Ano 

 

Aprovação de um dirigente do clube: O clube aprovou esta designação de Leão Orientador para ajudá-lo.  
 
Assinatura do Presidente do Clube:      Data:     
 
Aprovação do Governador de Distrito:  Eu aprovo a designação deste Leão Orientador para ajudar o 
clube por um período de dois anos ou, se for um substituto, o restante do mandato de dois anos. 
 
Assinatura do Governador de Distrito:      Data:    
 

ENVIE O FORMULÁRIO a Lions Clubs International 
Via email para:  certifiedguidinglions@lionsclubs.org  
Via correio para: Lions Clubs International 

     Departamento de Inglês 
     300 W. 22nd Street 

  Oak Brook, IL 60523, EUA 

Dúvidas? 
Ligue para 630-468-6810 
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