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Formulário de Pedido de Fusão de Clubes 
Distrito__________ 

 
O formulário preenchido deve ser enviado para Lions Clubs International, Departamento Ibero Americano, 300 
W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, EUA ou envie um e-mail para iberoamerican@lionsclubs.org 
Marque as opções apropriadas e envie todos os documentos exigidos de volta.  
 
Nome dos Lions clubes a serem cancelados e números dos clubes:____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Nome do Lions clube e número do clube que permanecerá:__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Solicitação de troca de nome:  Sim   Não   Nome do clube______________________________________ 
Observação: A aprovação está sujeita aos requisitos estabelecidos pelas normas da Diretoria e pelo Estatuto e Regulamentos 
de Lions Clubs International. 
  
Solicitação de nova carta constitutiva:  Sim   Não   Para clubes fora dos Estados Unidos e Canadá - por favor, 
anexar uma cópia duplicada do recibo de depósito de uma instituição bancária reconhecida deste país constando os fundos 
(US$ 25) creditados na conta de Lions Clubs International.    
 
O clube remanescente após a fusão deverá enviar o seguinte: 
 

  1) Uma cópia da resolução da fusão adotada por cada clube que integra esta fusão. 
 

  2) Uma cópia da resolução do gabinete distrital aprovando a fusão. 
 

  3) Uma cópia do Formulário de Informe Mensal de Movimento de Associados do clube remanescente 
listando os associados dos clubes sendo cancelados como associados transferidos. 

 
  4) Todas as obrigações pendentes para com a associação, distrito múltiplo e distrito ou sub-distrito  

já foram pagas? 
 

  5) A carta constitutiva dos clubes a serem cancelados foram entregues ao governador de distrito para ser 
devolvida ao escritório internacional? 

 
  6) Você gostaria de encomendar um Certificado de Fusão pelo custo de US$ 25? (Não cobramos o custo da remessa)  

 Sim    Não  
Para clubes fora dos Estados Unidos e Canadá - por favor, anexar  uma cópia duplicada do recibo de depósito de uma 
instituição bancária reconhecida deste país constando os fundos (US$ 25) creditados na conta de Lions Clubs International.     
 

ASSINATURAS DOS DIRIGENTES DO CLUBE QUE PERMANECEM 
 

___________________________   ______________________________   ____________________________________ 
Data       Presidente do Clube       Número do Associado 

 
___________________________   ______________________________   _____________________________________ 

    Data       Secretário do Clube           Número do Associado 
 

___________________________    ______________________________     ___________________________________ 
 Data       Governador de Distrito       Número do Associado 
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PROCEDIMENTOS PARA A FUSÃO DE DOIS OU MAIS LIONS CLUBES 
 
Para que a fusão de dois ou mais Lions clubes ocorra, os seguintes procedimentos devem ser seguidos: 
 
1. Os clubes que estiverem considerando uma fusão devem realizar uma reunião conjunta para decidir os 

seguintes assuntos: 
 

a. Quais os clubes que terão a sua carta constitutiva cancelada. 
 

b. Se o nome do clube remanescente será mudado e, em caso afirmativo, determinar um nome 
apropriado.  O novo nome deverá ser aprovado pelo gabinete distrital e pela Divisão de 
Administração de Distritos e Clubes de Lions Clubs International. 

 
c. Se os dirigentes e comissões do clube remanescente terminarão a sua gestão ou se novos dirigentes 

serão eleitos após a aprovação da fusão.  Se uma eleição for realizada, determinar o local, data e 
horário da eleição e enviar os resultados ao  
governador de distrito e à sede internacional. 

 
d. Adotar uma resolução escolhendo o local, data e horário das reuniões ordinárias e de diretoria do 

clube remanescente após completar a fusão.  Adotar uma resolução para a continuação da data 
da carta constitutiva de um dos clubes. 

 
2. O quadro social de cada um dos clubes considerando a fusão deve adotar uma resolução aprovando a 

fusão. 
 
3. Os clubes que concordarem em ser cancelados deverão completar as seguintes etapas adicionais 

antes da fusão: 
 

a. Pagar todos os débitos pendentes. 
 

b. Transferir os fundos remanescentes nas contas de administração e de atividades para as devidas contas 
mantidas pelo clube remanescente. 

 
c. Dispor de todos os artigos de propriedade do clube de uma forma apropriada. 

 
d. Enviar o último Informe Mensal de Movimento de Sócios à sede internacional relacionando os sócios  

que estão sendo transferidos para o clube remanescente. 
 

e. Entregar a sua carta constitutiva ao governador de distrito. 
 
4. O clube que permanecer deverá enviar os seguintes documentos e materiais à Divisão de 

Administração de Distritos e Clubes na sede internacional. 
 

a. Uma cópia da resolução da fusão adotada pelos clubes. 
 

b. Uma cópia da resolução da fusão adotada pelos clubes. 
 

c. Uma cópia da resolução do gabinete distrital aprovando a fusão. 
 

d. Formulário de Pedido de Fusão de Clubes. 
 
5. O clube com o qual foi feita a fusão receberá um certificado de fusão, mediante solicitação. 
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