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Formulário de Solicitação de Mudança de Nome de Clube 

 
Um Lions Clube poderá solicitar a mudança do nome, enviando os documentos necessários abaixo 
para o Departamento Ibero-Americano, por email iberoamerican@lionsclubs.org ou por fax 630-
706-9204.  
 
Obs.: A aprovação do nome está sujeita aos requisitos estabelecidos pelas normas da Diretoria e 
pelos Estatutos e Regulamentos de Lions Clubs International. Verifique a página 2.  
 
 
Nome do Clube             
 
 

Número do Clube (seis dígitos) _________________________   Distrito:     
 

 
Nome do Clube a ser mudado para        ________________________ 
 

 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
(DE ACORDO COM AS NORMAS DA DIRETORIA, CAPÍTULO V, SEÇÃO K. MUDANÇA DE NOME DE 
CLUBE):  
 
1. Uma carta de autorização da diretoria do Lions clube recomendando o novo nome.  

 

 
2. Uma carta expressando a opinião do governador de distrito sobre a mudança do nome. 

 
 

3. Uma carta assinada por um dirigente autorizado de cada um dos clubes que fazem 
fronteira com o Lions clube solicitante, com o consentimento sobre a mudança de nome.  

 
 

Você gostaria de solicitar uma nova carta constitutiva pelo custo de US$ 25? (o envio não será 
cobrado). Aguarde de 4 a 6 semanas para o envio. Para clubes fora dos EUA/Canadá – anexar uma 
cópia do recibo de depósito de uma instituição bancária reconhecida desse país, mostrando os 
fundos (US$ 25) creditados na conta do Lions Clubs International. 
 
 
 Sim  Não 
 
 
Concluí os requisitos acima e solicito a mudança de nome proposta: 
 
                   

         Data                                                      Assinatura do Presidente do Clube 
 

DA-980.PO  10/17  
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NOME DO CLUBE 
 

O novo nome do clube deverá estar em cumprimento às exigências estabelecidas pelo 
Estatuto e Regulamentos e pelas normas da Diretoria, Capítulo X, Seção 5, de Lions Clubs 
International. Nome do clube, conforme indicado abaixo. 

 
a. Um Lions clube proposto deverá ser chamado pelo nome da “municipalidade” ou 

de uma subdivisão governamental equivalente na qual o clube está 
localizado.  O termo “municipalidade” significa a cidade, povoado, aldeia, 
prefeitura, comarca ou unidade governamental oficialmente designada.  
Caso o clube proposto não esteja localizado dentro de uma municipalidade, 
ele deve ser conhecido por uma unidade governamental oficial apropriada e 
localmente identificável. 

 
b. A “designação distinta” para os clubes localizados na mesma “municipalidade” ou 

subdivisão governamental equivalente, poderá ser qualquer nome que 
claramente identifique o clube, comparado aos outros clubes na mesma 
municipalidade ou subdivisão governamental equivalente.  A designação 
distinta deverá figurar após o nome da municipalidade governamental, 
devendo ser separada entre parênteses nos registros oficiais da associação.   

 
c. O termo “Clube Anfitrião” (Host Club) deverá ser um título de prestígio e 

reconhecimento ao clube matriz na municipalidade.  Mas não deverá 
significar qualquer prioridade, benefício ou privilégio especial. 

 
d. Os Lions clubes não deverão receber o nome de pessoas vivas, exceto no caso de 

indivíduos que tenham exercido o cargo de presidente de Lions Clubs 
International. 

 
e. Nenhum Lions clube poderá acrescentar ao seu nome o termo “Internacional” 

como uma designação distinta. 
 

f. O termo “Leo” poderá ser adicionado como designação de distinção ao nome de 
um Lions clube. 

 
g. Quando o nome de uma empresa for incluído em um nome de determinado 

Lions clube, uma carta ou documento demonstrando que a empresa 
autorizou o uso do seu nome corporativo junto ao nome do clube deverá 
ser providenciada antes da aprovação do nome do clube (por exemplo, uma 
carta de um representante da empresa, em papel timbrado) incluindo o 
nome da empresa.  
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