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DESIGNAÇÃO DE CLUBE PRIORITÁRIO 

Todos os clubes são importantes para a associação e para às comunidades as quais servem. A designação de clube prioritário 
permite que o distrito possa se concentrar no fortalecimento dos clubes que necessitem de assistência extra de forma que 
possam seguir servindo por muito tempo.  

A Designação de Clube Prioritário permite que os membros da Equipe do Governador de Distrito (o governador de distrito, 
primeiro vice-governador ou segundo vice-governador de distrito) façam até duas visitas adicionais aos clubes, financiadas 
conforme o orçamento existente do governador de distrito. Esta designação não altera o estatuto do clube, nem altera os 
direitos ou obrigações dos clubes, tendo sido criada para dar apoio aos clubes que precisam de atenção adicional.   

Os clubes prioritários incluem automaticamente todos os que foram fundados nos últimos 24 meses, clubes em status quo 
ou suspensão financeira e que foram cancelados ao longo dos 12 meses anteriores que poderiam ser reinscritos.  

O governador de distrito pode solicitar a designação de prioritário para mais cinco clubes. Para solicitar a designação de 
prioritário para os clubes que não foram recentemente organizados, recentemente cancelados, em status quo ou suspensão 
financeira, como observado acima, o governador de distrito deve indicar por que é necessário este apoio adicional, 
fornecendo um plano que defina as atividades necessárias e designar um Leão Orientador ao clube. O plano deve ser 
aprovado pelo clube, governador de distrito, e pelo primeiro vice-governador de distrito, e depois encaminhado à Divisão de 
Administração de Distritos e Clubes. Estes clubes devem continuar a pagar quotas e a cumprir as responsabilidades de Lions 
Clube ou correm o risco de serem colocados em suspensão financeira e cancelados. Caso não for constatado um progresso 
mensurável dentro de seis meses, estes clubes podem perder a designação de prioritários. Considera-se que um clube tenha 
alcançado sucesso quando atingir as metas estabelecidas no momento em que a designação de prioritário foi concedida.  
Mais do que cinco clubes adicionais podem receber a designação de prioritários com a aprovação do Comitê de Serviços a 
Distritos e Clubes.   

O clube prioritário é considerado um clube ativo com todos os direitos e responsabilidades de um Lions clube e deve:  

a. Aprovar a designação de um Leão Orientador para o clube por dois anos e trabalhar em estreita colaboração com a 
liderança distrital para a reestruturação do clube. O Leão Orientador deve ter a aprovação tanto do clube como da 
Equipe do DG.  

b. Realizar reuniões para discutir formas de melhorar o gerenciamento do clube, desenvolver liderança e aumentar o 
número de associados.  

c. Reportar à liderança do distrito e à Divisão de Administração de Distritos e Clubes o progresso feito para recuperar 
a designação de estar em dia com a associação.  

d. Conduzir as atividades de serviço e de angariação de fundos. 

e. Participar de funções ou seminários no distrito, distrito múltiplo ou internacionais, incluindo a votação e endosso 
ou nomeação de um candidato para um cargo de distrito, distrito múltiplo ou internacional, patrocinar um Lions 
clube ou organizar um Leo clube. 

f. Enviar o Informe Mensal de Movimento de Sócios e formulários de relatório. 

Os clubes prioritários devem continuar a pagar quotas e a cumprir as responsabilidades de Lions Clube ou correm o risco de 
serem colocados em suspensão financeira e cancelados. Considera-se que um clube tenha alcançado sucesso quando atingir 
as metas estabelecidas no momento em que a designação de prioritário foi concedida.   

Para mais informações, entre em contato com o Departamento Ibero Americano via o email iberoamerican@lionsclubs.org, 
via o fone 630-468-6859 ou via o fax 630-706-9204. 
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   Solicitação da Designação de Prioritário 

Data:             Distrito:     

Nome do clube:            Número do Clube:      

 

Quais são as metas a serem atingidas enquanto tiver a Designação de Prioritário? 

              

              

              

              

 

Como o distrito planeja ajudar o clube a atingir as metas? 

              

              

              

              

Leões Orientadores 

Os Leões abaixo foram designados ao clube para os próximos dois anos. Poderão ser designados até dois. 

Nome do Leão Orientador:       Número de associado:    

Nome do clube do Leão Orientador:           

Nome do Leão Orientador:       Número de associado:    

Nome do clube do Leão Orientador:           

Aprovações 

Os seguintes dirigentes apoiam o plano e as designações para Leão Orientador. 

Presidentes de Clube:              

Governador de Distrito:             

Primeiro Vice-Governador de Distrito:           

Encaminhar este formulário ao 

Email:  iberoamerican@lionsclubs.org  
Lions Clubs International     Fax:  630-706-9204 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 
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