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RELATÓRIO DA CONVENÇÃO DISTRITAL 

Datas da Convenção________________________________        Distrito _____________ 
Deve ser enviado imediatamente após as eleições da convenção distrital                         

 
FAVOR DATILOGRAFAR OU ESCREVER EM LETRA DE FORMA                                      
 

Governador de Distrito Eleito entrante:             para o ano Leonístico de 20_____ - 20_____    
 
Nome:  _____________________________       ___________________________________ 
               Nome                                                                    Sobrenome    
        
Número de sócio:  ____________________  Email:  __________________________________________ 

Número do clube:  _______________________________ Nome do clube: ________________________ 

     O cargo está vago no encerramento da convenção 
 
Primeiro Vice-Governador de Distrito Eleito entrante: 
 
Nome:  _____________________________      ___________________________________ 
               Nome                                                                    Sobrenome    
        
Número de sócio:  ____________________  Email:  __________________________________________ 

Número do clube:  ________________________________ Nome do clube: _______________________ 

     O cargo está vago no encerramento da convenção 
 
Segundo Vice-Governador de Distrito Eleito entrante: 
 
Nome:  _____________________________    ___________________________________ 
               Nome                                                                    Sobrenome    
        
Número de sócio:  ____________________  Email:  __________________________________________ 

Número do clube:  _________________________________ Nome do clube: ______________________ 

     O cargo está vago no encerramento da convenção 
 
Datas da Próxima Convenção, quando os dirigentes distritais do PRÓXIMO ano Leonístico serão eleitos: 
 
Datas da Convenção Distrital  de_____________________até _____________________ 

Local: __________________________________   _______________        ______________________ 
                       Cidade Estado  País 
 
Datas da Convenção de Distrito Múltiplo:  de_____________________até _____________________ 

Local:  __________________________________   _______________        ______________________ 
                       Cidade Estado  País 
Envie para: 
Lions Clubs International 
Departamento Ibero Americano 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 
Email:  iberoamerican@lionsclubs.org 
Fax:  (630) 706-9204  
 
Assinatura:  ___________________________________________       Data: ____________________ 
                                Governador de Distrito                                                                                                                    
 
 

mailto:iberoamerican@lionsclubs.org

	Datas da Convenção: 
	Distrito: 
	para o ano Leonístico de 20: 
	20: 
	Nome: 
	Número de sócio: 
	Sobrenome: 
	Email: 
	Número do clube: 
	Nome do clube: 
	O cargo está vago no encerramento da convenção: Off
	Nome_2: 
	Número de sócio_2: 
	Sobrenome_2: 
	Email_2: 
	Número do clube_2: 
	Nome do clube_2: 
	O cargo está vago no encerramento da convenção_2: Off
	Nome_3: 
	Número de sócio_3: 
	Sobrenome_3: 
	Email_3: 
	Número do clube_3: 
	Nome do clube_3: 
	O cargo está vago no encerramento da convenção_3: Off
	Datas da Convenção Distrital  de: 
	até: 
	Local: 
	Estado: 
	País: 
	Datas da Convenção de Distrito Múltiplo de: 
	até_2: 
	Local_2: 
	Estado_2: 
	País_2: 
	Data: 


