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Capítulo VII 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 

Informações Gerais 
 
A Divisão de Tecnologia da Informação é principalmente uma divisão de prestação de 
serviços e de produção. Os seus objetivos são oferecer serviços de tecnologia, 
tornando LCI mais eficiente no apoio aos distritos, clubes, associados e funcionários; 
para manter os registros da associação e proporcionar inteligência de negócios e 
relatórios essenciais para o seu funcionamento. A divisão presta serviços a distritos e 
clubes e a divisões e departamentos da sede internacional. Esta divisão é composta de 
seis departamentos: Serviços de Aplicativos, Arquitetura Empresarial, Serviços de 
Dados Empresariais, Centro de Atendimento aos Associados, Serviços de Rede e TI. A 
divisão recebe e processa todos os relatórios de associados e atividades de serviços e 
mantém todos os registros e dados de clubes. Ela também mantém registro dos 
dirigentes dos clubes. Usa-se o website de gerenciamento de associados (MyLCI) para 
administrar as operações diárias de clubes, como o envio de relatórios de movimento 
de associados, relatório de atividades, designação dirigentes, impressão das listas de 
associados, relatórios, cartões de associados, acesso à informação de associados e 
pagamento online de contas mensais ou faturas semestrais à associação. 
 
 

Uso da Internet 

O website de LCI, www.lionsclubs.org, é o caminho para se acessar muitos recursos 

da associação via internet. O link da Loja de LCI localizado no topo da página inicial 
do website pode ser usado para se comprar materiais para clubes, como distintivos, 
camisetas e coletes.  
 
Da mesma maneira, a inscrição para a convenção do próximo ano também pode ser 

feita online. Na página inicial do website da associação, clique na aba Notícias e 

Eventos, selecione o link Convenção Internacional e então escolha Aviso aos 

Participantes. 
 
O website da associação também ajuda o associado Leão a localizar outros Lions 

clubes e Leo clubes, usando o link Encontre um clube, a ler a edição em inglês da 
Revista LION, enviar emails às diferentes divisões, departamentos ou funcionários da 
sede internacional e fazer o download de publicações.  
 

O Anuário, que é uma lista dos membros da diretoria internacional, ex-presidentes 
internacionais, ex-diretores internacionais, presidentes de conselho, governadores de 
distritos, assim como funcionários da sede, também está disponível através do website 
da associação. O acesso ao Anuário está protegido por senha e limitado aos 
integrantes da diretoria internacional, ex-presidentes internacionais, ex-diretores 
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internacionais, dirigentes de conselho e dirigentes de distrito. Além disto, informações 
sobre oradores para convenções de distrito e de distrito múltiplo, a lista dos comitês da 
diretoria e as cópias das Atas das reuniões da Diretoria Internacional estão disponíveis 
aos integrantes da diretoria internacional, ex-presidentes internacionais, ex-diretores 
internacionais, presidentes de conselho e governadores de distrito via o Anuário. 
 

O website do MyLCI pode ser usado por secretários de clube para enviar informações 
de movimento de associados, atividades de serviço, imprimir cartões de associados, 
imprimir relatórios diversos e ver extratos mensais. Este site permite que os secretários 
de clube acessem e imprimam informações do quadro associativo e outras 
informações importantes sobre o mesmo. Os secretários de clube podem também 
editar e informar os dirigentes do ano vigente e próximo ano via MyLCI.  Não se 
deveria exigir dos secretários de clube que reportam as atividades de movimento de 
associados mensal e os dirigentes do próximo ano via MyLCI que enviassem a mesma 
informação ao escritório do distrito, uma vez que esta informação acrescentada ao 
MyLCI fica imediatamente disponível aos dirigentes de distrito. Recomenda-se que 
todos os clubes usem o site MyLCI para o gerenciamento do clube e envio de 
relatórios. Para acesso a página do MyLCI, clique em MyLCI page click, 
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/resources/mylci.php 
 
Aqueles clubes sem acesso à Internet podem usar relatórios de movimento mensal de 
associados (MMR) impressos (c23a) para enviar informações do relatório do quadro de 
associados e formulário de informação de dirigentes (PU-101) impressos para reportar 
os dirigentes do próximo ano, como segue: 
 

Lions Clubs International 
Member Service Center 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook  Illinois  60523  USA 
Fone: 630-203-3830 
Fax:       630.706.9295 

Email:   memberservicecenter@lionsclub.org 
 
 
Os tesoureiros de clube também podem usar o website MyLCI para ver os 
demonstrativos mensais e as faturas semestrais. Os tesoureiros de clube podem pagar 
os saldos atuais através do website do MyLCI. Os dirigentes de clubes em Status Quo 
e os tesoureiros podem visualizar a informação e pagar o saldo devedor, mas não têm 
acesso a outras funções no website MyLCI.  
 
Em nível de distrito, os governadores, vice-governadores e secretários-tesoureiros de 
gabinete, podem ver os dados de clubes. Os dirigentes dos distritos podem também 
preparar anuários de clube e de distrito (download de dados), listas de associados e 
relatórios. 
 
Os presidentes de divisão e região também podem acessar no website as informações 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/resources/mylci.php
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dos clubes e distritos. Porém, para que sejam reconhecidos nestas posições, o 
governador eleito deve primeiro estabelecer as regiões e divisões do distrito através do 
website MyLCI, e depois designar o respectivo presidente para cada 
região/divisão/clube. 
 
Para preservar a privacidade das informações do quadro de associados, requisita-se 
uma senha para usar o website de movimento de associados (MyLCI). Os dirigentes de 
clubes e distritos usam o seu número de associado de LCI para criar e manter o nome 
do usuário e senha. Chama-se este processo de “Cadastramento”. Os dirigentes de 
distritos, distritos múltiplos e clubes de distritos/distritos múltiplos que estão usando 
atualmente seu próprio banco de dados têm acesso à visualização de todas as 
funções, visualizações e atualizações de acesso a algumas funções de MyLCI. 
 
Com o processo de cadastramento no website, as senhas permanecem as mesmas 
ano a ano, mas são desativadas ao Leão deixar de ocupar cargo de dirigente. Depois 
do cadastramento, o nome do usuário e a senha proporcionam acesso a todas as 
funções de MyLCI necessárias, mesmo que o dirigente tenha diversos cargos no clube, 
distrito ou distrito múltiplo. As funções de MyLCI disponíveis a cada dirigente 
dependem dos cargos atuais que tem junto à associação. 
 
Além disto, pode-se recuperar a senha esquecida através do MyLCI. Através da página 

de logon do MyLCI, o dirigente pode clicar em Esqueceu seu nome de usuário ou 

senha? Ao digitar o seu número de identificação de associado e responder a uma 
pergunta de segurança previamente selecionada, pode mudar o nome do usuário ou 
senha originais de um dirigente registrado.  
 

Relatórios de Dirigentes de Região e Divisão 
 

A cada ano, o governador recém-eleito tem a oportunidade de organizar os clubes do 
distrito em divisões e (opcionalmente) organizar as divisões em regiões.  Depois que os 
clubes tiverem sido atribuídos a divisões e estas a regiões, o próximo passo é a 
nomeação dos presidentes de divisão e região.   Assim que os presidentes de divisão e 
região forem nomeados e reportados pelo governador de distrito (eleito), os novos 
presidentes começarão a receber correspondência impressa e/ou e-mail, recebendo 
ainda reconhecimento pelos serviços prestados, tendo acesso adequado ao MyLCI e 
outros recursos. 
 
O governador de distrito usa o MyLCI para atribuir clubes às divisões e divisões a 
regiões e também para designar presidentes de divisão e região.  Este recurso do 
MyLCI está disponível para o governador de distrito eleito, começando em 16 de maio 
antes do seu mandato. 
 
Quando os presidentes de região e de divisão forem designados e reportados pelo 
governador de distrito (eleito), os presidentes poderão acessar as funções do MyLCI a 
partir de uma perspectiva de âmbito da região ou da divisão.  
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Leo Clubes 
Os dirigentes de Leo clube e conselheiros de Leo clube agora têm acesso ao MyLCI, 

permitindo aos Leo clubes que informem os dirigentes, associados e atividades de 

serviço.  MyLCI é acessado a partir de MyLCI na página inicial do website do Lions, 

www.lionsclubs.org. 

 

Há duas maneiras de se reportar a informação sobre associados e dirigentes de Leo 

clube à sede, através do website MyLCI ou enviando o formulário Leo-72 ao 

Departamento de Programas Juvenis. 

  

Quando um Leo clube envia sua informação de dirigente de clube anual via o 

formulário Leo-72, é gerada automaticamente uma carta enviada por email ou correio 

postal ao presidente do Leo clube. Será então da responsabilidade do presidente Leo 

cadastrar uma senha e entrar os demais dirigentes no sistema para que estes possam 

também registrar uma senha.  

Se um Leo clube já usou o MyLCI para reportar a informação sobre seus associados e 

seus dirigentes, então o clube não precisa enviar o formulário Leo-72 nos anos 

seguintes.  Ao invés disto, o secretário do Leo clube ou o conselheiro de Leo clube 

devem entrar os nomes dos novos dirigentes de Leo clube para o ano Leonístico 

seguinte, e estes dirigentes entrantes podem então cadastrar suas respectivas senhas. 

Para mais informações sobre o envio de relatórios de informação sobre associados e 

dirigentes de clube Leo, contate o Departamento de programas juvenis na sede 

internacional através de leo@lionsclubs.org.  

Informações sobre Associados 
 
Para estarmos em cumprimento com as normas da diretoria e recentes mudanças 
implementadas pela diretoria internacional que afetam as solicitações de informações 
sobre associados/dirigentes, não mais estaremos fornecendo etiquetas ou arquivos em 
disquete 
 
Você tem duas opções para obter esta informação. 
 
 

 As informações sobre dirigentes e associados podem ser baixadas pelos 
presidentes de conselho de distrito múltiplo, governadores de distrito, vice-
governadores de distrito ou secretários de gabinete, usando a função de 
download de dados no website do MyLCI. Não haverá custo para o distrito ou 
distrito múltiplo se você acessar o website e usar a função de download de 
dados para criar uma planilha personalizada.  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:leo@lionsclubs.org
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 Entre em contato com o Centro de Atendimento aos Associados 
mylci@lionsclubs.org ou ligue para 630.468.6900 caso precise de assistência 
para utilizar a função de download no website do MyLCI. 
 

 Caso você prefira que a sede internacional prepare e forneça um arquivo 
eletrônico, use os seguintes procedimentos para solicitar informações de 
contato de associados/dirigentes. 

 

 As normas estabelecidas pela diretoria internacional, que regem a nossa 
associação, requerem que qualquer solicitação sobre informações de contato 
seja enviada por escrito pelo atual presidente de conselho no caso de distritos 
múltiplos ou pelo atual governador de distrito no caso de distritos únicos ou 
subdistritos.  A solicitação por escrito deve declarar o que está sendo requerido, 
para qual propósito e que as informações não serão usadas para propósitos 
comerciais ou políticos.  Ela também nos autoriza a cobrar da conta do 
distrito/distrito múltiplo o valor de US$50,00, referente aos dois níveis de 
associado/dirigente e o valor de US$20,00 para cada nível após os 
mencionados acima.  Estes valores cobrem o tempo de preparação das 
informações solicitadas pelos funcionários. 

 
 

 O presidente de conselho ou governador de distrito pode enviar a solicitação por 
escrito pelo endereço de email que temos cadastrado para a Divisão Tecnologia 
da Informação informationtechnology@lionsclubs.org. 

 
Os dirigentes de clube podem acessar a lista de associados do seu clube, a qual 
contém o nome, endereço, informações sobre o associado, etc. no website MyLCI ou 
contatando o Centro de Atendimento aos Associados pelo telefone 630.203.3830, ou 
email: memberservicecenter@lionsclubs.org.  
 
Os dirigentes de distrito e distrito múltiplo podem obter as Listas de Associados, 
contendo nomes, endereços e informações dos associados dos clubes do seu distrito 
ou distrito múltiplo acessando o website de MyLCI ou contatando o Centro de 
Atendimento aos Associados pelo telefone 630.203.3830, ou email: 
memberservicecenter@lionsclubs.org. 
 
Pode-se obter o Relatório de Registro de Associados do Distrito (uma lista com os 
clubes do distrito e a contagem de associados atual por clube), relatório dos Dirigentes 
Não Reportados (uma lista dos clubes no distrito que não informaram dirigentes) e o 
relatório de Tipo e Sexo de Associados (uma lista dos clubes no distrito e a contagem 
de associados por tipo e sexo) pela internet sem uma senha seguindo-se estes 
passos: 

 Na página inicial do website da associação, www.lionsclubs.org, selecione o 
idioma. 

 Selecione o link MyLCI no topo da página. 

mailto:mylci@lionsclubs.org
mailto:informationtechnology@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
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 Na página de acesso ao site, clique no link Enviar relatórios a partir do 
Recursos. 

 

 Na página de Logon do MyLCI, clique em Relatórios de Registros ou Dirigentes 
Não Reportados ou Estatísticas de Resumo de Afiliação. 

 Clique na pasta do ano Leonístico para selecionar o ano do relatório. 

 Dentro da pasta do ano Leonístico, clique no mês (AAAA-MM) para selecionar o 
mês do relatório. 

 Da lista de arquivos PDF do distrito, vá ao nome do distrito e clique duas vezes 
no nome do arquivo para abrir o relatório.  Se você não tiver Adobe Acrobat 
Reader no seu computador, volte à página de Logon do MyLCI onde você pode 
clicar no ícone da Adobe para baixá-lo.  

 

IMPORTANTE: Estes três relatórios mensais são atualizados no dia 5 de cada 

mês. 

 

Sócio Vitalício 
O título de associado vitalício é conferido a um Leão que tenha sido associado ativo 
por 20 anos ou mais ou a um Leão que tenha sido associado ativo por 15 anos ou mais 
e que tenha pelo menos 70 anos de idade ou que esteja gravemente enfermo. Em 
vigor desde 1° de julho de 2006, as ex-sócias Lionesses que sejam agora ou que 
venham a ser sócias ativas de Lions clube até 30 de junho de 2007 poderão empregar 
o tempo em que serviram como Lionesses como crédito para a categoria de associado 
vitalício. As sócias Lionesses que se tornarem sócias Leão de um Lions clube após 30 
de junho de 2007 não se qualificarão para o programa de crédito de serviço para 
obtenção da categoria de associado vitalício.  
 
O custo da afiliação vitalícia é US$ 650,00, e aprovação é dada pelo administrador 
executivo em nome da diretoria internacional. Este valor pago pelo clube em lugar de 
todas as futuras quotas devidas à associação não cobre as quotas de clube, distrito ou 
distrito múltiplo. A diretoria do clube decide se irá cobrar ou não as quotas de clube ou 
se pagará as suas quotas de distrito ou de distrito múltiplo. 
 
O formulário de solicitação do título de associado vitalício (CML) pode ser obtido 
mediante pedido ao o Centro de Atendimento aos Associados pelo telefone 
630.203.3830, ou email: memberservicecenter@lionsclubs.org ou visitando o website 

de LCI em www.lionsclubs.org. 
 
O associado vitalício recebe uma carta do presidente internacional, um distintivo, um 
certificado e um cartão prateado de associado. Em geral, estes itens são enviados ao 
secretário do clube para a devida apresentação. 
 

 

Sócios Falecidos 
Uma das atribuições do Centro de Atendimento aos Associados é preparar uma lista 
de todos os associados falecidos a qual é usada na Cerimônia Necrológica na 

mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/


VII–7 

convenção internacional, na qual os Leões falecidos durante aquele ano fiscal são 
homenageados. Uma lista dos associados falecidos também é enviada com a lista de 
Leões certificados para a sua convenção de distrito ou de distrito múltiplo. O 
falecimento de associados deve ser comunicado no Informe Mensal de Movimento de 
Associados, via MyLCI. A lista/relatório de associados falecidos, por clube, também 
está disponível no website MyLCI. 
 

Mudança de Endereço 
É muito importante comunicar as mudanças de endereço, pois esta é a maneira como 
a associação se comunica com os associados enviando a Revista LION, etc. As 
mudanças de endereço devem ser comunicadas da seguinte forma: 
 

 Os dirigentes distritais devem enviar a comunicação ao Departamento Ibero-

Americano para o e-mail IberoAmerican@lionsclubs.org 
 

 As informações de contato dos assessores de distrito, dirigentes de clube e 
associados podem ser atualizadas pelo secretário do clube via MyLCI. Outra 
alternativa seria reportar estas mudanças ao Centro de Atendimento aos Associados 
pelo telefone 630.468.3830 ou email memberservicecenter@lionsclubs.org.  

 
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Divisão de Informática na sede 

internacional pelo email informationtechnology@lionsclubs.org. 
 

Relatórios de Associados por Distrito 
Através do website MyLCI, o governador de distrito pode obter a lista dos novos 
associados, dos associados baixados, vitalícios e falecidos por distrito.  

mailto:IberoAmerican@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
mailto:informationtechnology@lionsclubs.org

