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Capítulo XIII  
 

DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
  

 A meta para o quadro associativo da associação é atingir aumentos líquidos anuais e 
melhorar a saúde e sucesso do clube.  A Equipe do Governador de Distrito (GD) e a 
Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT) são a mola propulsora do aumento do 
quadro associativo e desenvolvimento de clubes no distrito. Isto pode ser realizado 
contanto que exista apoio, engajamento e envolvimento dos sócios existentes para que 
haja aumento do quadro associativo por meio de projetos comunitários relevantes. A 
meta de aumento líquido de sócios é melhor atingida com o trabalho conjunto do 
governador de distrito, primeiro e segundo vice-governadores de distrito, do coordenador 
da GMT de distrito e das equipes para o sucesso de novos clubes e aumento de sócios, e 
do coordenador da GLT de distrito.    

 
Existem três maneiras fundamentais para atingirmos as metas anuais:    

 

1. Incentivando o desenvolvimento de novos clubes fundados para oferecer 

mais serviços e atendimento a comunidade.  

2. Convidando novos sócios para os clubes existentes, através do 

engajamento destes em projetos de serviço na comunidade que sejam 

do seu interesse.  

3. Reduzir as baixas através da satisfação dos clubes.   

Os métodos acima envolvem a identificação e implementação de projetos relevantes de 
atividades de serviço e o envolvimento dos Leões em tais atividades.  Há diversas formas 
de se engajar os sócios do clube e lhes proporcionar uma experiência significativa. A 
maioria dos sócios quer ser atuante.  
 
As categorias de sócios estão descritas nas páginas 19 e 20 deste capítulo.  Esta seção 
do guia estará destacando as programas e recursos que foram elaborados para apoiar os 
distritos. 

 

Equipe Global de Aumento de Associados 
A Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT) foi desenvolvida para servir em conjunto 
com a Equipe de Liderança Global (GLT) com o intuito de fortalecer os esforços locais 
das equipes dos GDs, operando como equipes de ações orientadas, paralelas que se 
apóiam mutuamente, cada qual com ênfase no seu foco.  
 
A GMT permite que haja uma ênfase pronunciada no aumento do quadro associativo, 
engajamento dos associados e formação de novos clubes. Isto beneficiará a associação 
devido ao aumento de associados e participação ativa, havendo ainda maior 
compromisso aos serviços humanitários oferecidos em âmbito local e global. 

 
 
Apesar da estrutura da GMT ser composta por diferentes níveis de liderança, as metas e 
objetivos permanecem consistentes durante todo o processo: 
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 Manter um nível de conhecimento e compreensão sobre os dados e tendências do 
quadro associativo e sobre características geográficas e culturais singulares 

 Identificar locais para o desenvolvimento de novos clubes 

 Oferecer assistência no desenvolvimento e implementação de metas de aumento 
de associados e planejamento estratégico para a área 

 Identificar e oferecer assistência aos clubes em dificuldades 

 Identificar e promover oportunidades de serviço 

 Reconhecer e compartilhar estratégias de aumento de associados bem sucedidas 

 Conhecer e promover recursos para o aumento de associados e iniciativas de LCI 

 Enfatizar a comunicação, visão, planejamento e colaboração 

 

Equipe Global de Aumento de Associados de Distrito 
 
A Equipe de distrito da GMT inclui: 

 Governador de Distrito 

 Primeiro Vice-Governador de Distrito 

 Segundo Vice-Governador de Distrito 

 Coordenado da GMT de Distrito, apoiado por: 
o Equipe de Aumento de Associados e Desenvolvimento de Novos 

Clubes  
o Equipe para o Sucesso do Clube 
o Presidente de Divisão 

 
As responsabilidades de um membro da GMT de distrito são: 
 

 Apoiar e motivar a liderança das regiões, clubes e divisões 

 Colaborar com a equipe da GMT de distrito e distrito múltiplo no seguinte: 
o Necessidades de aumento de associados no distrito  
o Estabelecer metas para o aumento de associados e planos de ação para o 

distrito  
o Nomear a Equipe de Aumento de Associados e Desenvolvimento de Novos 

Clubes e a Equipe de Sucesso dos Clubes visando fortalecer o quadro 

associativo e aumentar as atividades de serviço 

 Assegurar e incentivar o desenvolvimento do quadro associativo e o nível de 

satisfação em todo o distrito 

 Identificar áreas e criar planos que viabilizem fundar no mínimo um Lions clube 

todos os anos. Solicitar a presença de um consultor de desenvolvimento de novos 

clubes para que ofereça assistência (em áreas que requerem ajuda). 

 Trabalhar com o seu companheiro da GLT no treinamento de apoio ao novo clube, 
ex.: Treinamento para Leões Orientadores Certificados e para dirigentes de clubes 

 Promover recursos e ferramentas para aumento de associados de LCI para os 

líderes de região, divisão e clube 

 Identificar e incentivar líderes potenciais para o aumento de associados com base 

em suas aptidões, experiências e interesses 

 Monitorar os relatórios de associados a fim de identificar tendências e desenvolver 
estratégias. Comunicar com os líderes de região, divisão e clube visando oferecer 
assistência em caso de dificuldades e reconhecimento pelas realizações feitas. 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/club-development-workshops/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
https://www3.lionsclubs.org/reportsList.aspx
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 Comparar as realizações com as expectativas e metas estabelecidas mensalmente 
ou trimestralmente, fazendo ajustes nas estratégias quando necessário. 

 Enviar relatórios trimestrais de movimento de associados para LCI 

 Apresentar um orçamento ao gabinete de distrito para financiar planos para o 
aumento de associados 

 Motivar os companheiros Leões a desenvolver e aperfeiçoar as suas habilidades 
de aumento de associados 

 Desenvolver e promover um plano de reconhecimento para o distrito e Leões 

individuais quando forem identificadas grandes contribuições para o 

aumento de associados 

  
 

Equipes da GMT de Aumento de Associados, Desenvolvimento 

de Novos Clubes e de Sucesso dos Clubes 
 
 

O coordenador da GMT de distrito e de distrito múltiplo estará desenvolvendo duas 
equipes compostas de três ou quatro Leões que oferecerão apoio à Equipe de 

Desenvolvimento de Associados e Novos Clubes e à Equipe de Sucesso dos Clubes. 
 
Essas duas equipes são indicadas para um período de três anos. As equipes de distrito 
múltiplo serão nomeadas pelo conselho de governadores em consulta com o 
coordenador da GMT DM e com o líder de área da GMT. As equipes serão nomeadas 
pela Equipe do DG em consulta com o coordenador da GMT de distrito múltiplo e com o 
coordenador da GMT de distrito. Os especialistas da Equipe de Sucesso são registrados 

pelo DM e pelo distrito por meio do MyLCI. 
 

Equipe de Aumento de Associados e Desenvolvimento de Novos Clubes  

Responsabilidades: 

• Identificar oportunidades parar o desenvolvimento de novos clubes 
• Incentivar o convite a novos associados 

 

Exemplos de Especialista da Equipe de Aumento de Associados e 

Desenvolvimento de Novos Clubes: 
• Especialista em Clubes Universitários  
• Especialista em Desenvolvimento de Novos Clubes 
• Especialista em Assuntos da Família e da Mulher  
• Especialista em Clubes de Interesses Especiais 
• Especialista em Jovens Adultos 

 

Equipe para o Sucesso do Clube  

Responsabilidades: 
• Enfocar no engajamento dos Leões em projetos de serviços comunitários 
e identificação de novas oportunidades de serviço 

• Promover o relatório de atividades de serviços 
• Promover a satisfação dos associados 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/gmt_d19.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/gmt_d20.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk1.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/campus-specialist.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/campus-specialist.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/gmt706.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/family-and-women/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/family-and-women/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/gmt705.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/gmt702.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me301.pdf
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• Promover clubes saudáveis para manter e engajar os associados, 
oferecendo assistência na reconstrução dos clubes em dificuldades 

 

Exemplos de Especialistas da Equipe de Sucesso do Clube: 
• Especialista em Serviços Comunitários 
• Especialista em Satisfação dos Associados/Quadro Associativo 
• Especialista em Mentoreamento 
• Especialista em Publicações 
• Especialista em Reestruturação 
• Especialista em Relatórios de Atividades de Serviço 
• Especialista em Tecnologia 

 

Presidentes de Região e de Divisão - Equipe da GMT de 

Distrito 
 

 Promover os recursos para o aumento de associados nos clubes 
Assegurar que os assessores de aumento de associados  dos clubes conheçam as 

suas funções e responsabilidades  

 Identificar comunidades para a fundação de novos clubes 

 Enfatizar o engajamento dos sócios em novos ou antigos projetos de serviços 

 Incentivar os clubes a implementarem um plano para o aumento de associados, 
bem como a promoção de suas atividades na comunidade 

 Comunicar as necessidades de aumento de associados estratégias de sucesso 
aos colegas que são membros da GMT 

 
 

Desenvolveu-se muitos recursos para ajudar todos os integrantes da GMT do 
distrito a determinarem e atingirem as metas de aumento de sócios. A página da 
web de Aumento de Sócios e Novos Clubes no website de LCI oferece 
informações sobre o seguinte: 

 Fundação de Novo Clube 

 Convidar Novos Sócios 

 Fortalecimento da Afiliação 

 Comunicação de Aumento de Sócios 

 Equipe Global de Aumento de Sócios 
 
Informações sobre os programas e recursos acima podem ser obtidas no:  

  
 Departamento de Aumento de Sócios e Desenvolvimento de Novos 
 Clubes   

 E-mail:  membershipdev@lionsclubs.org 
 300 West 22

nd
 Street 

 Oak Brook, Illinois  60523-8842 
Fone: 630-203-3845; FAX: 630-571-1691 

    

Programa Anual de Aumento de Sócios 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-chair.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/membership-communication/member-success-stories-form.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/membership-communication/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
mailto:membershipdev@lionsclubs.org
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Os sócios são a base de tudo que fazemos como Leões. O quadro social forte e em 
crecimento leva a clubes saudáveis e mais serviço em comunidades locais e em todo o 
mundo. Novos associados trazem novas ideias, novos projetos e habilidades que podem 
ajudar a fazer uma diferennça ainda maior na sua comunidade. 
 

Estratégia sugerida de aumento anual de sócios 
Como o aumento de sócios precisa ser uma iniciativa que dura o ano todo, 
apresentamos a seguir uma programação para estratégias sugeridas de aumento 
anual de sócios. Cada mês tem um foco diferente para ser possível concentrar-se em 
uma ampla variedade de possíveis sócios durante o ano fiscal. Algumas estratégicas 
se baseiam em programas tradicionais tais como o Programa de Aumento de Sócios 
de Outubroe Abril. Por outro lado, algumas estratégias têm um foco especificamente 
demográfico. 
 
Agosto/setembro........................Estudantes e de Leo a Leão 
Outubro.....................................Campanha tradicional de aumento de sócios 
Novembro/Dezembro.................Membros da família 
Janeiro.......................................Determinados grupos demográficos (ex: geração pós-

guerra, profissionais jovens, grupos étnicos, etc.) 
Fevereiro/Março. ......................Campanha para mulheres 
Abril..........................................Posse de Novos Sócios 
Maio/Junho...............................Desenvolvimento do clube 
 

Subsídios para Aumento de Associados 
Há muito Lions Clubs International reconheceu a necessidade de iniciativas voltadas 
ao aumento de sócios enfocadas em novas áreas de oportunidades e/ou que utilizem 
novas técnicas de marketing.  
 
Para auxiliar os distritos e os distritos múltiplos a conquistarem estes novos mercados 
ou testarem novas estratégias de marketing, o Comitê de Aumento de Sócios alocou 
fundos para Subsídios para Aumento de Sócios, outorgados conforme a chegada dos 
pedidos. Cada subsídio aprovado oferece o ressarcimento de 75% das despesas 
aprovadas para o projeto, até US$ 5.000,00 por distrito e US$ 10.000,00 por distrito 
múltiplo, conforme descrito nas Normas Gerais de Reembolso para subsídios que se 
qualifiquem em categorias específicas.  
 

Requisitos para o Local 
Para assegurar representatividade em nível mundial, os fundos são alocados da 
seguinte forma: US$ 10.000,00 para áreas jurisdicionais maiores (I, III, IV, V e VI) e 
US$ 5.000,00 para áreas jurisdicionais menores (II e VII) e África. Será dada 
prioridade aos distritos que estabeleceram metas elevadas de formação de novos 
clubes e conservação de sócios. O plano deverá resultar na fundação de no mínimo 
dois novos clubes e/ou o recrutamento de 100 novos sócios. Caso o financiamento 
ainda esteja disponível em março, proveniente de outras áreas, então as áreas que 
receberam o valor máximo alocado poderão fazer novos pedidos. 
 

Processo de Aprovação dos Subsídios para Aumento de Sócios 
O Departamento de Marketing estará fazendo uma análise preliminar dos pedidos. O 
propósito da análise é assegurar que os pedidos sejam preenchidos na íntegra, 
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atendam às exigências mínimas e possuam as informações adequadas para serem 
avaliados pelo Comitê de Aumento de Sócios.  É possível que funcionários do 
departamento entrem em contato com o solicitante para obter informações adicionais 
e discutir a oportunidade de aumento de sócios. Haverá cuidado especial no sentido 
de assegurar que as abordagens de marketing sejam variadas e que toda as áreas 
jurisdicionais sejam incluídas.  As solicitações que atenderem aos requisitos 
estabelecidos serão então analisadas pelo Comitê de Aumento de Sócios para a 
aprovação final.  
 
As solicitações de subsídios devem ser recebidas por LCI pelo menos 45 dias antes 
da próxima reunião da diretoria para que possam ser discutidas durante a reunião. Os 
pedidos não serão necessariamente atendidos por ordem de chegada.   
 
Para mais informações sobre os Subsídios de Aumento de Sócios, favor entrar em 
contato com o Departamento de Marketing 
 
Lions Clubs International  
Departamento de Marketing  

Email: memberprog@lionsclubs.org 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fone: 630-203-3846; Fax:  630-571-1691 
 

Programa de Simpósios da Família e da Mulher 
Já que os clubes continuam dando ênfase aos sócios familiares e às mulheres no 
Leonismo é muito importante que identifiquem oportunidades relevantes de prestação 
de serviço para continuarem despertando o interesse desses dois segmentos.  Uma 
excelente maneira de identificar interesses e com a realização de um Simpósio para 
Famílias e Mulheres. 
 
Um simpósio é um encontro em que há livre intercâmbio de ideias, ou uma reunião 
formal em que vários especialistas fazem pequenas palestras sobre um único tópico 
ou sobre tópicos relacionados para um propósito identificado. O Programa Simpósio 
Leonístico para Famílias e Mulheres é composto de quatro propósitos: 
 

1. Identificar novos projetos comunitários que sejam de interesse para 
mulheres e famílias. 

2. Identificar sócios potenciais 
3. Promover os Lions clubes na comunidade. 
4. Fundar um novo clube/núcleo para desenvolver um novo projeto 

comunitário que tenha sido identificado. 
 
Cada simpósio requer um parceiro comunitário. Ao unir forças com outros grupos da 
sua região estará dando credibilidade ao evento, além de novas perspectivas e 
informações para identificar necessidades prementes, assim como fornecer recursos 
adicionais e financiamento. 
 
 Para mais informações sobre a realização de um simpósio e os financiamentos 
oferecidos por LCI, faça o download do Guia de Planejamento do Programa de 
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Simpósio da Família e da Mulher no website do Lions (digite MP101 na caixa de 
busca) ou entre em contato por e-mail Memberprog@lionsclubs.org. 
 

Programa de Workshop Regional do Lions para a Mulher 

Para trabalhar rumo à meta de aumentar o número de sócias mulheres na associação é 
fundamental expandir o quadro de sócios geral de Lions e superar os desafios de serviço 
crescente em um mundo que necessita que Leões ajudem cada vez mais. Para trabalhar 
rumo a estas metas, os propósitos do Workshop Regional do Lions para as Mulheres são: 
 

1. Explore fatores relacionados ao recrutamento e conservação de sócias mulheres 
especificamente em diferentes partes do mundo. 

2. Desenvolva estratégias para aumentar o número de mulheres no nos Lions Clube. 
3. Crie planos de ação a serem implementados pelo distrito e de distrito múltiplo da 

região. 
 

Para obter mais informações sobre a realização de um Workshop Regional para as 
Mulheres e o subsídio para financiamento disponível em LCI, faça o download do Guia de 
Planejamento do Workshop Regional do Lions para Mulheres no website de Lions 
(busque MP102) ou contate memberprog@lionsclubs.org.   

 

Desenvolvimento de Novos Clubes 
No mínimo um novo Lions clube deve ser formado em cada distrito, todos os 
anos fiscais.  Esta deve ser uma das principais tarefas da equipe do governador de 
distrito, bem como da Equipe Global de Aumento de Associados. Os seguintes 
pontos referem-se à fundação de um novo Lions clube. Eles incluem a organização 
de um Lions clube tradicional, Lions Clube Novo Século, Lions Clube Universitário, 
Lioness Lions Clube e Leo Lions Clube: 

 
Para fundar um novo clube, é preciso o seguinte: 
 

 20 ou mais sócios fundadores, 75% dos quais residentes ou 
trabalhadores do distrito múltiplo e novos Leões, com excesão do 
caso de separação amistosa de um clube existente de grande 
porte. 

 Um clube patrocinador ou divisão, região, gabinete de distrito ou 
comitê de distrito patrocinador. 

 Pedido de emissão da carta constitutiva preenchido e relatório de 
sócios fundadores  

 Aprovação do governador do distrito 

 Joia de fundação, e formulários de certificação 
 

Os seguintes kits de extensão estão disponíveis nos respectivos 
departamentos: 

 Kit de extensão de novo clube – Departamento de Novos Clubes 

 Kit de Lions Clube Universitário – Departamento de Novos Clubes 

 Kit de Pontes para Lioness – Departamento de Novos Clubes 

 Kit de Núcleo – Departamento de Novos Clubes 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/imanion/Application%20Data/Microsoft/Word/Memberprog@lionsclubs.org
mailto:memberprog@lionsclubs.org
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Datas importantes: 

 A Carta Constitutiva de um clube recém-fundado é mantida em aberto até a 
solenidade de entrega ou por um período de 90 dias após a aprovação da Carta 
Constitutiva, o que ocorrer primeiro. 

 Permita um espaço de 45 dias ou mais da data em que o pedido foi recebido na 
sede internacional para que possa ser processado para receber a carta constitutiva 
oficial personalizada. 

 O pedido de emissão da carta e os prêmios de extensão correspondentes, 
deverão ser recebidos na sede de LCI ao final do expediente do dia 20 de junho, 
para serem creditados nos registros do ano fiscal atual. 

 
Pedido de Emissão de Carta Constitutiva  

Assim que os requerimentos para a formação de um novo clube forem atendidos, o 
Pedido de Emissão de Carta Constitutiva (TK-38A) e o Relatório de Sócios 
Fundadores (TK-21A) deverão ser preenchidos e enviados com as devidas taxas e 
formulários de certificação para Lions Clubs International. Quando preencher o 
formulário, lembre-se do seguinte:(Veja todos os requisitos para fundação de um 
clube na página 21 deste capítulo) 

 

 O clube proposto deve usar o nome da municipalidade ou da 
subdivisão governamental no nome do clube. Se uma 
municipalidade tiver mais de um clube, cada clube acrescentará 
uma designação distinta ao seu nome. 

 O clube patrocinador precisa pertencer ao mesmo distrito no qual 
o novo clube está localizado. Um clube co-patrocinador pode vir de 
qualquer outro distrito ou área.  

 A região e a divisão do clube serão escolhidas pelo governador de 
distrito. Normalmente, elas serão as mesmas do clube 
patrocinador. 

 O governador nomeia o Leão orientador ou o Leão Orientador 
Credenciado. (Ver a seção sobre Leão Orientador para mais 
detalhes). 

 O governador de distrito também deve assinar o formulário. 
 

O formulário preenchido na íntegra com as devidas assinaturas, a relação de 
sócios fundadores e as joias de fundação deverão ser enviados para: 

 
Lions Clubs International  
Departamento de Novos Clubes   

E-mail: newclubs@lionsclubs.org 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fone: 630-203-3845; Fax: 630-571-1691 

 

Como Assegurar a Viabilidade dos Novos Clubes 
Um distrito que fundar dez ou mais novos clubes em determinado ano fiscal deverá 
providenciar verificação de que os novos clubes serão apoiados e que haverá 
crescimento a longo prazo e, portanto, deverá 1) apresentar um planejamento 
detalhado descrevendo o apoio que será oferecido aos novos clubes; 2) providenciar 



XIII- 9 - 
 

pagamento da metade da quota internacional anual quando os pedidos de carta 
constitutiva forem apresentados; 3) obter do governador de distrito e do primeiro vice-
governador de distrito a certificação dos pedidos de carta constitutiva.   Se 
determinado distrito enviar 14 novos pedidos de carta constitutiva de clube em um só 
ano fiscal, todo e qualquer pedido para a formação de um novo clube precisará ter a 
aprovação do Comitê de Aumento de Sócios.  

 

Programa de Núcleo  
Os núcleos permitem que um pequeno grupo de pessoas forme um Lions Clube e 
comecem imediatamente a fazer a diferença na comunidade. Os sócios passam a 
integrar um Lions Clube "padrinho", mas têm autonomia para realizar reuniões e 
promover seus próprios projetos. 

 
Os núcleos elegerão um presidente, secretário e tesoureiro. Deverá haver no mínimo 
cinco sócios para que o novo núcleo seja iniciado. 

 

Programa de Desenvolvimento de Novos Clubes 
O Programa de Worshop para Desenvolvimento de Novos Clubes foi elaborado 
para ajudar os Leões a iniciarem novos clubes. Os Leões aprendem estratégias-
chave para identificarem locais para clubes em potencial e como abordar e recrutar 
líderes comunitários importantes para o novo clube.  
 
Os distritos da América do Norte, América Latina, Austrália, Nova Zelândia e 
Indonésia podem enviar um pedido de que um consultor de desenvolvimento de 
novos clubes vá a seu distrito e treine e ajude na formação de um novo clube por 
até cinco dias.  Os consultores são Leões com amplo conhecimento na formação 
de novos clubes e estão prontos para ajudar seu distrito. 
 
Os distritos têm a opção de ter um treinamento em sala de aula sobre a formação 
de novos clubes, uma reunião informativa para os possíveis sócios no último dia do 
workshop e Treinamento do Leão Orientador Certificado. 

 
Para mais informações sobre o programa de Programa de Workshop para 
Desenvolvimento de Novos Clubes Desenvolvimento de Novos Clubes, visite o 
website de LCI ou entre em contato com o Departamento de Aumento de Sócios e 
Desenvovimento deNovos Clubes:  

 
Lions Clubs International 
Departamento de Novos Clubes 

Email: membershipdev@lionsclubs.org  
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fone: 630-203-3845; Fax: 630-571-1691 

 

 

 

 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/club-development-workshops/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/club-development-workshops/index.php
mailto:membershipdev@lionsclubs.org
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Orientação para novos associados 
A Orientação para Novos Sócios tem o objetivo de oferecer ao novo Leão a oportunidade 
de aprender sobre o Leonismo para que possa atuar como sócio ativo em seu clube. O 
Guia de Orientação de Novos Sócios (ME-13a) oferece uma base para os sócios e os 
ajuda a entender como os clubes funcionam, qual o papel que terão, oferecendo ainda 
uma imagem geral da associação. Quando os novos associados são devidamente 
informados, a probabilidade é que se sintam mais à vontade no clube, se interessando 
por envolver-se nas atividades, assim que convidados.  

As orientações de êxito oferecem mais do que informações, elas também inspiram e 
motivam os novos sócios a serem os melhores Leões que eles possam ser. Lions Clubs 
International também oferece os Guia de Treinamento para Orientação de Novos Sócios 
(ME-13) para ajudar o condutor da orientação a oferecer uma orientação eficaz ao novo 
sócio. O currículo acompanha a informação do Guia de Orientação de Novos Sócios (ME-
13a) e inclui também "Dicas para o orientador". 
 

Cerimônias de Posse de Novos Sócios 
A cerimônia de posse simboliza o início da carreira de um sócio como Leão. Esta 
cerimônia é também um elemento chave para a conservação do sócio. Uma cerimônia de 
posse bem planejada, seguida de uma orientação e do envolvimento nas atividades do 
clube, manterá o novo sócio interessado e envolvido no clube. O Guia de Posse para 

Novos Sócios (ME-22) pode ser obtido em LCI. 
 
Embora o presidente do clube seja normalmente o encarregado da cerimônia de posse, é 
certamente apropriado convidar um ex-dirigente internacional ou distrital, um integrante 
da Equipe Global de Aumento de Sócios ou um Leão experiente e respeitado pelo clube 
para conduzir a cerimônia. 
 
A solenidade de posse de novos sócios pode variar de acordo com os costumes locais ou 
com as atividades do clube e do distrito. É importante adaptar a cerimônia de posse de 
novos sócios à categoria de sócios afiliados. Ao planejar a cerimônia, é importante ter em 
mente que ela deve ser cercada de dignidade e de significado para os participantes. 
 

Dia Mundial da Posse de Leões 
O Dia Mundial da Posse de Leões é um evento mundial que dá as boas-vindas aos novos 
sócios e aos Leões a oportunidade de incentivar o aumento do quadro associativo e da 
conscientização pública sobre a associação. A cada ano, mais de 100 distritos dedicam 
esse dia em homenagem à força e à importância dos Leões. 
 
Seu distrito ou clube pode fazer do evento uma oportunidade para: 

 Celebrar novos sócios e registrar seu compromisso em um certificado 
comemorativo especial assinado pelo presidente internacional. 

 Una-se a Leões de todo do mundo e, juntos, emposse milhares de novos sócios. 
 Demonstre a importância dos Lions Clubes para ajudar e servir os menos 

favorecidos. 
 Lance uma campanha de aumento de sócios e recompense o recrutamento de 

sócios 
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 Fortaleça a conservação de sócios. 
 Inicie uma campanha de relações públicas para divulgar o seu clube. 

Faça o download do Guia de Planejamento do Dia Mundial da Posse de Leões (MK-61) e 
do certificado comemorativo do dia da posse, assinado pelo presidente internacional, a 
partir do website de LCI. 

 

Programa Leonístico de Mentor  
O Programa de Mentor do Lions auxilia os sócios existentes e novos a se tornarem os 
melhores Leões possíveis, lhes oferecendo a oportunidade de aprenderem sobre as 
responsabilidades de ser um Leão através de um mentor experiente. 
 
O mentoreamento traz benefícios mútuos, para o mentor e seu protégé, pois ambos 
aprendem e alcançam o seu máximo potencial juntos. 
 
O Programa de Mentoreamento é dividido em dois níveis, o básico e avançado. Cada 
nível do programa possui metas específicas que precisam ser alcançadas dentro de um 
prazo definido. Em cada nível, o Leão protégé é desafiado a aprimorar o seu 
conhecimento, nível de comprometimento e habilidades de liderança sob a orientação de 
um mentor com experiência comprovada. 

 

 Programa Básico de Mentor do Lions: A meta do Programa Básico é arcar com 
responsabilidades e formar relacionamentos.  
 

 Programa Avançado de Mentor do Lions: A meta do Programa Avançado de 
Mentor do Lions é promover resultados positivos a serem replicados. Para fazer o 
Programa Avançado de Mentoreamento, você precisa primeiro concluir o Programa 
Básico de Mentoreamento. 

 
LCI recomenda que todos os Leões completem a primeira seção do Programa de 
Mentor do Lions. Quando finalizar esta seção, o mentor e protégé receberão um 
certificado especialmente criado para reconhecer suas realizações. Ao concluir o 
Programa Avançado de Mentor, tanto o mentor como o protégé receberá um 
distintivo de lapela. 
 

Para mais informações 
Se desejar mais informações ou material, favor contatar: 
Lions Clubs International 
Departamento de Marketing 

Email: membeshipdev@lionsclubs.org 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 
Fone : (630) 203-3846 
 

Família e Mulheres no Leonismo 
 

Programa de Afiliação Familiar 
O Programa de Afiliação Familiar proporciona oportunidades às famílias a afiliarem-se a 
um Lions clube, sob uma concessão especial de quotas quando se afiliam juntas. O 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mbrret.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk61.pdf
mailto:membeshipdev@lionsclubs.org
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primeiro membro da família (chefe de família) continuará pagando quotas internacionais 
integrais (US$43), e até quatro familiares adicionais pagarão somente a metade das 
quotas internacionais (US$21,50). Todos os membros da família pagam a taxa única de 
sócio fundador de US$25. 
 

Critério de Qualificação 
O Programa de Unidade Familiar está aberto aos membros da família que (1) se 
qualifiquem para ser Leões, (2) pertençam no momento ao mesmo clube ou estejam se 
associando a ele, (3) morem na mesma residência e tenham parentesco por nascimento, 
casamento ou outra relação juridicamente reconhecida. As relações familiares 
consideradas comuns são: pais, filhos, casais, tias e tios, primos, avós, sogros e sogras, 
além de outros dependentes legais. A afiliação pela unidade familiar é limitada a no 
máximo cinco familiares qualificados por residência e os novos clubes deverão ter no 
mínimo dez sócios que paguem as quotas integrais. O mesmo endereço de residência 
não é requerido dos familiares abaixo de 26 anos de idade se estiverem cursando a 
universidade ou prestando serviço militar. 

 

Certificação de afiliação familiar 
Para receber as quotas especiais de afiliação familiar, preencha o Formulário de 
Certificação de Unidade Familiar (TK-30), enviando-o com o Informe Mensal de 
Movimento de Sócios (MMR) formulário c23a, ou preencha a certificação no website do 
MyLCI. Preencha a certificação para sócios fundadores no formulário de Relatório de 
Sócios Fundadores (TK-21a). 
 
Os formulários impressos também podem ser enviados por correio, fax ou email para o 
Centro de Atendimento aos Associados, como segue: 
 

Lions Clubs International 
  Centro de Atendimento aos Associados 
  300 W. 22

nd
 Street 

  Oak Brook  Illinois  60523  EUA 
  FONE: 630.468.3830 

FAX:       630.706.9295 
EMAIL:   memberservicecenter@lionsclub.org 

 
Esta tabela indica as quotas e as taxas para sócios familiares. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Encaminhe perguntas sobre quotas familiares para memberprog@lionsclubs.org.  Para 

questões sobre certificação de sócios familiares online contate a Centro de Atendimento aos 
Associados mylci@lionsclubs.org . 

US$ 20,00 
 

US$ 20,00 N/A 
 

N/A $0,00 $0,00 Taxa de 

transferência 

US$ 30,00 
 

US$ 30,00 US$ 25,00 
 

US$ 25,00 Paga  
anteriormente 

Paga 
anteriormente 

Joia de Admissão 

US$ 21,50 US$ 43,00 US$ 21,50 US$ 43,00 US$ 21,50 US$ 43,00 Quota Anual 

Familiares Chefe de 

Família 

Familiares Chefe de 

Família 

Familiares Chefe de 

Família  

 

Sócio Fundador  Novo Sócio  Sócio Atual  

mailto:memberservicecenter@lionsclub.org
mailto:memberprog@lionsclubs.org
mailto:mylci@lionsclubs.org
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Por que devemos convidar famílias e mulheres? 
Lions Clubs International tem a oportunidade de se tornar a principal força no 
voluntariado mundial para famílias e mulheres, com o aumento desses segmentos no 
Leonismo. O Programa de Afiliação Familiar ajuda a atender às necessidades das 
famílias, incentivando os cônjuges a se envolverem nas atividades. Realizar trabalhos 
voluntários em conjunto permite que as famílias compartilhem um tempo precioso e 
transmitam os valores da doação e do serviço às próximas gerações. Crianças 
educadas em ambientes de serviço voluntário tendem a permanecer nessa prática na 
idade adulta. O envolvimento das mulheres cultiva atividades de serviço diversificadas 
e novos projetos de angariação de fundos.  
 
Para aumentarmos o número de famílias e mulheres no quadro social incentivamos os 
Leões a incentivarem suas esposas e parentes a se associarem.  Quanto maior for o 
número de sócios de qualidade, mais serviços relevantes poderão ser oferecidos. 
 

Ferramentas 
Publicações para o recrutamento de famílias e mulheres estão disponíveis no 
Departamento de Marketing. O Folheto de Afiliação Familiar (MPFM-8) e o folheto Eu Sou 
Leão (ME-37) têm como alvo as famílias e as mulheres. Favor entrar em contato com 
memberprog@lionsclubs.org para fazer o seu pedido. 
 

Programa Familiar do Leãozinho 
Tendo sido formulado especialmente para incentivar as famílias a trabalharem no 
voluntariado, as crianças abaixo de 12 anos terão a oportunidade de dedicar suas 
vidas para ajudar aos menos privilegiados.   
 
Os Leõezinhos serão divididos em três categorias conforme a idade:  
 

 Nível I: Até 3 anos de idade 

 Nível II: Entre 4 e 7 anos 

 Nível III: Entre 8 e 12 anos  
 
O Guia de Atividades do Programa Leãozinho (MPFM-33) contém sugestões para 
integrar os Leõezinhos ao clube, estando repleto de atividades condizentes com a 
faixa etária que podem ser usadas em reuniões e projetos de serviços. Emblemas de 
estandarte para as faixas etárias também estão disponíveis em LCI no Departamento 
de Marketing.  
 

Programa de Sócio Estudante e de Leo a Leão 

 
Os sócios estudantes, ex-Leos e jovens adultos qualificados recebem uma concessão 
de quota especial e os clubes universitários recebem um ajuste de ampliação do 
período de faturamento. 
 

Quem se qualifica para quotas de sócio estudante? 
A definição que classifica como “estudante” é a seguinte: Estudante é um indivíduo 
matriculado em uma instituição educacional, entre a idade de maioridade legal da 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me37.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me37.pdf
mailto:memberprog@lionsclubs.org
mailto:memberprog@lionsclubs.org
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jurisdição em que reside e 30 anos. Os sócios estudantes precisam mostrar 
documentação comprovando a inscrição na escola e a idade.  
 

Quais são os componentes do Programa de Sócios Estudantes? 

 Sócios ativos: As pessoas qualificadas tornam-se sócias ativas, com todos os 
direitos e privilégios, incluindo direito a voto, estando sujeitas a todas as 
obrigações relacionadas aos sócios de Lions Clubes.  

 Quotas de Sócios Estudantes: Os estudantes que se qualificarem receberão 
uma isenção de joia de admissão pagando apenas a metade das quotas, 
cobradas semestralmente. Além disso, é recomendado que os distritos e 
distritos múltiplos considerassem a isenção ou diminuição das quotas para 
sócios estudantes, se apropriado. 

 Período de ajuste prolongado de faturas para Clubes Universitários: Os 
clubes universitários têm até 15 de abril para o pagamento da quota de sócio 
de janeiro e até 15 de outubro para o pagamento da quota semestral de sócio 
de julho para fazer correções na lista de sócios para levar em conta o ano 
letivo.  

 

Quem se qualifica às quotas de Leo a Leão? 

1. Ex-Leos                                                                                                                  
Os ex-sócios Leos e os atuais, entre a idade da maioridade legal na jurisdição em 
que residem e até 30 anos. Os ex- e atuais Leos deverão providenciar a 
documentação exigida para comprovação da idade e participação Leo.  Os Leos 
também terão a oportunidade de fundar um novo Lions clube e recrutar os amigos. 

 

2. Jovens adultos qualificados                                                                                      
Jovens adultos entre a idade da maioridade legal na jurisdição em que residem e 
até 30 anos também se qualificam, quando se associam a um Leo a Lions clube. 
Os jovens adultos qualificados deverão providenciar a documentação exigida para 
verificação da idade. 

 

Quais são os componentes do Programa Leo a Leão? 

 Sócio ativo: Os indivíduos que se qualificarem com ex-Leos ou os jovens 
adultos que sejam sócios atuantes terão todos os direitos e privilégios, 
incluindo direito a voto, e estarão sujeitos às obrigações conferidas e implícitas 
aos sócios de Lions clubes.  

 Preço das quotas Leo a Leão Os atuais e ex-Leos e os jovens adultos 
qualificados irão receber a isenção da taxa de fundação/joia de admissão, e 
pagarão apenas metade das quotas internacionais cobradas semestralmente. 

 

Os clubes tradicionais terão direito às quotas reduzidas? 
Todos os estudantes e ex-Leos que estejam envolvidos em um clube tradicional 
poderão receber a quota de sócio estudante e de Leo a Leão. Contudo, os jovens 
adultos só se qualificam quando se afiliarem a um clube que tenha sido fundado com 
10 ou mais ex-Leos. 
 
Para obter mais informações sobre os programas de Leo a Leão e Sócio Estudante, 
contate student@lionsclubs.org ou leo2lion@lionsclubs.org. Questões relacionadas à 

mailto:student@lionsclubs.org
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certificação de sócios familiares online contate o Centro de Atendimento ao Associado 
mylci@lionsclubs.org. 
 

Transferência de Sócios 
Os sócios transferidos deverão estar em dia com a associação durante um período de 
12 meses no clube anterior para se qualificarem ao status de sócios transferidos. Os 
sócios transferidos não pagarão taxa de transferência quando se afiliarem a um clube 
existente, pagando o valor de US$ 20 quando forem transferidos a um novo clube 
instituído.  
 

Informes de clubes através do Sistema de Relatórios no website do MyLCI:  

 

Transferências de sócios saindo de determinado clube: Os secretários de clubes que 
usam o Sistema de Relatórios Online MyLCI devem apena baixar o associado do clube. 
 

Transferências para outros clubes: Os secretários de clubes que estejam reportando 
via MyLCI deverão selecionar Acrescentar Associado e depois selecionar Transferir 
Associado. Quando um novo associado já foi baixado do clube anterior, a transferência 
acontece imediatamente. Quando o associado ainda está ativo no clube anterior, MyLCI 
enviará automaticamente um email para o secretário do clube anterior solicitando que o 
associado seja baixado. (O governador de Distrito do clube anterior e do novo clube 
serão copiados no email). Assim que a transação de baixa for finalizada, o associado 
será automaticamente acrescentado ao novo clube. Não será necessário preencher o 
Formulário de Transferência de Associado (ME-20). 

 

Informes Manuais (impressos): 

Transferências de sócios saindo de determinado clube: Os secretários de clubes que 
usarem o processo impresso devem reportar o associado no MMR enviando-o ao Centro 
de Atendimento aos Associados na sede internacional. 
Lions Clubs International 
                     Member Service Center 
                     300 W. 22

nd
 Street 

                     Oak Brook  Illinois  60523  EUA 
                     PHONE: 630.468.3830 
FAX:        630.706.9295  
EMAIL:    memberservicecenter@lionsclub.org 
 
 

Transferências para outros clubes: Quando um sócio for transferido para determinado 
clube, ele deverá ser reportado pelo secretário do clube assim que for aprovado pela 
diretoria, usando o formulário MMR.  Não é mais necessário enviar uma cópia do 
Formulário de Transferência de Sócio (ME-20) à sede internacional. 
 

 

 

Programa de Pontes para Lionesses 
O Programa de Pontes para Lionesses permite que Lionesses honrem e reconheçam seu 
passado digno e, ao mesmo tempo, desfrutem de todos os benefícios, direitos e 

mailto:mylci@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me20.pdf
mailto:memberservicecenter@lionsclub.org
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privilégios associados à afiliação a um Lions Clube. Devido ao programa, as Lionesses 
terão a oportunidade de:  

 Receber crédito pelos anos de serviço que serão creditados para o recebimento de 
um Chevron. 

 Receber um distintivo exclusivo de Lioness-Lions em reconhecimento aos serviços 
prestados anteriormente. 

 Instituir um Lions clube usando a palavra “Lioness”  no nome do clube. 

 Aproveitar as vantagens do Programa de Afiliação Familiar caso seja um cônjuge 
ou membro da família de determinado sócio.  

 Continuar trabalhando juntamente com o Lions clube patrocinador como núcleo de 
clube, tendo todas as vantagens do Programa de Afiliação  Familiar, caso algum 
membro da família pertença ao clube padrinho. 

 
 
Faça o download do Guia para o Convite a Lionesses: Trazendo as Lionesses para a 
Família (MKLP-2) e o Folheto do Programa das Pontes para as Lionesses (MPKLP-1). 
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Capítulo X (páginas 1-4 ) do Manual de Normas da Diretoria 

NOVO CLUBE 
 1.Solicitação 

 Qualquer grupo, clube ou associação devidamente organizada e que tenha seus 
dirigentes eleitos, poderá vir a se tornar um Lions clube. A solicitação deverá ser 
feita à sede desta associação, através de formulários apropriados, assinada por um 
número de sócios não inferior à determinação da diretoria internacional, e deverá 
ser acompanhada das jóias de fundação, conforme determinado pela diretoria 
internacional. Após aprovação da diretoria, será emitida a tal clube, uma carta 
constitutiva, assinada pelo presidente e secretário desta associação. Um Lions 
clube será considerado constituído quando sua carta constitutiva for oficialmente 
emitida. A aceitação de uma carta constitutiva por um Lions clube será uma 
ratificação e consentimento de sua parte de que o mesmo funcionará dentro do 
Estatuto e Regulamentos desta associação e aceitará que as suas relações com 
esta associação sejam interpretadas e regidas por este Estatuto e Regulamentos, 
de acordo com as leis vigentes no estado no qual esta associação foi registrada 
como personalidade jurídica. 

 2.Documentação 

 Nenhum clube proposto receberá a carta constitutiva ou será anotado nos 
registros de Lions Clubs International ou oficialmente reconhecido até o dia 
em que forem recebidos na sede internacional em Oak Brook, Illinois, EUA, e 
aprovados pela diretoria internacional, ou seu designado, o seguinte: 
a) Formulário devidamente preenchido de carta constitutiva. 
b) Nomes de um mínimo de 20 sócios fundadores, 75% dos quais residem 

ou trabalham no distrito múltiplo e são novos Leões, exceto no caso de 
desligamento amigável de um clube grande em existência. 

c) Quotas correspondentes de fundação - A quota de fundação será de 
S$30,00. Leões em pleno gozo de seus direitos que se transferirem de 
um Lions clube ativo pagarão uma jóia de fundação de US$20,00, com 
exceção dos núcleos que são isentos. A taxa de organização e a jóia de 
admissão de novo sócio não são restituíveis. 
1) Nenhum distrito, subdistrito ou clube estabelecerá qualquer outra 

quota de fundação além daquelas especificadas no Estatuto e 
Regulamentos de Lions Clubs International ou autorizadas pela 
diretoria. 

2) Nos países ou áreas fora dos Estados Unidos e Canadá, a cópia 
do recibo de depósito de uma instituição bancária reconhecida 
pelo país ou área, constando os fundos creditados na conta de 
Lions Clubs International, preencherá o requisito de que os 
fundos foram recebidos por Lions Clubs International. 

3. Sócios fundadores 

 Todos os sócios que ingressarem em um Lions clube antes da entrega da 
carta constitutiva serão considerados sócios fundadores, desde que a carta 
constitutiva seja entregue dentro de 90 dias após sua aprovação. Todas as 
cartas constitutivas dos clubes serão encerradas, se não forem encerradas 
antes, quando do vencimento de referido período de 90 dias.  

4. Clube Padrinho 

a. Todo novo clube deve ser apadrinhado por um outro clube, divisão, 
região, gabinete distrital ou uma comissão distrital conforme estabelecido no 
estatuto e regulamentos do distrito múltiplo. O padrinho do novo clube deverá 
estar dentro dos limites geográficos do distrito no qual o clube está localizado. 
O padrinho do novo clube deverá estar devidamente orientado quanto às suas 
responsabilidades. Um clube patrocinador pode receber assistência de um ou 
mais clubes co-patrocinadores conforme autorizado pelo governador do 
distrito no qual o clube está localizado. O clube co-patrocinador pode 
pertencer a outro distrito. Na extensão de clubes em novos países, o Leão 
coordenador deve ajudar. 
b. O primeiro Lions clube em uma nova área geográfica deverá ser 
apadrinhado por um Lions clube e/ou seu distrito. Todo clube adicional poderá 
ser apadrinhado por Lions clubes desse distrito, bem como por Lions clubes 
de outro distrito, desde que fique estipulado que tais clubes patrocinadores 
assumam total responsabilidade pelo patrocínio, incluindo nomeação de 
Leões orientadores qualificados, até que a área sem distrito seja formada em 
um distrito provisório. Em circunstâncias especiais, conforme determinado 
pela diretoria internacional ou pelos membros do comitê executivo, pode ser 
designado o clube patrocinador de um território sem distrito. 
 

c. Os critérios para aprovação de um novo clube de acordo com 
estas circunstâncias especiais serão: 

 
(1) Quando nenhum outro Lions clube no distrito ou região estiver em 

proximidade geográfica do clube proposto. 
(2) Quando nenhum outro clube no distrito ou região agir como 

patrocinador devido à responsabilidade financeira implícita a este 
patrocínio. 

 (3) Quando os sócios de um clube que pretende ser o patrocinador tiverem 
laços pessoais muito fortes com o clube proposto e seus sócios em 
potencial. 

 (4) Quando os subsídios financeiros de um clube patrocinador sem distrito 
representam a única maneira de aumentar o quadro social do Lions 
naquela área porque outros clubes existentes em distritos não são 
capazes de fazê-lo ou se recusam a expandir o Leonismo. Isto se limita 
apenas à taxa de organização. 

 d. Um emblema bordado com o emblema circundado pelas palavras "New 
Club Sponsor", o qual pode ser afixado ao estandarte do clube, 
será enviado ao clube padrinho. 

5. Nome do clube 

 a. Um Lions clube proposto deve usar o nome da "municipalidade" ou da 
subdivisão governamental equivalente na qual está localizado. O termo 
"municipalidade" significa cidade, vila, vilarejo, prefeitura, comarca ou a 
unidade governamental oficialmente designada. Se o clube proposto não 
estiver localizado em uma municipalidade, ele precisa receber o nome mais 
apropriado e conhecido localmente da unidade governamental oficial na qual 
esteja localizado. 

 b. A "designação distinta" que os clubes localizados na mesma 
"municipalidade" ou subdivisão governamental equivalente devem 
escolher será um nome que claramente os distinguirá dos demais clubes 
da mesma municipalidade ou subdivisão governamental equivalente. A 
designação distinta aparecerá após a municipalidade governamental e 
entre parênteses nos registros oficiais da associação. 

 c.  O termo "Host club" será um título de prestígio e reconhecimento a um 
clube antigo da municipalidade. Não significará qualquer prioridade, 
benefício ou privilégio. 

 d.  Os Lions clubes não poderão 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 a palavra "internacional" como 
designação distinguindo seu nome. 

f.   O termo “Leo” poderá ser acrescentado ao nome de um Lions clube como 
uma designação distinguindo seu nome. 

        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 (por exemplo, uma carta de um representante da 
empresa, em papel timbrado da empresa) antes da aprovação do nome do 
clube que inclui o nome da empresa.  

6. Linhas demarcatórias de um clube 

 As linhas demarcatórias de um clube serão os limites geográficos da 
municipalidade ou da subdivisão governamental equivalente na qual o mesmo 
está localizado ou nos limites de um distrito único, subdistrito ou distrito 
provisório sob a jurisdição do governador de distrito, com aprovação do 
gabinete distrital conforme estabelecido pelo estatuto e regulamentos do 
distrito e/ou do distrito múltiplo, no qual o clube está localizado. 

7. Data de aprovação da carta constitutiva 

 A data em que o pedido de carta constitutiva for aprovado será a data de 
aprovação da carta constitutiva. Esta data constará da carta constitutiva do 
clube e dos registros oficiais da associação. 

8. Carta constitutiva 

 a. O presidente e o secretário de Lions Clubs International assinarão 
todas as cartas constitutivas dos novos clubes. O nome do Lions clube 
padrinho ou do gabinete distrital ou do comitê distrital também constará 
da carta constitutiva. 

 b. As cartas constitutivas dos novos clubes serão enviadas diretamente ao 
governador de distrito ou ao Leão coordenador. A carta constitutiva de 
um clube sem distrito será enviada ao presidente do novo clube. 

9. Quotas 

 As quotas dos sócios têm início a partir do dia primeiro do mês seguinte à 
data em que o nome do sócio é comunicado ao clube patrocinador, ao Leão 
coordenador e a Lions Clubs International. O novo Lions clube começará a 
ser debitado pelas quotas logo após o encerramento da relação de sócios 
fundadores. 

10. Prazo para solicitação da carta constitutiva 

 Os formulários de solicitação da carta constitutiva devidamente preenchidos 
que forem recebidos pela sede internacional em Oak Brook, Illinois, EUA, em 
ou antes do encerramento do expediente do dia 20 de junho serão 
processados para o atual ano fiscal. 

11. Assegurando a viabilidade de novos clubes 

Um distrito que organizar 10 ou mais novos clubes em um ano fiscal 
deve oferecer confirmação de que os novos clubes receberão apoio 
para um aumento a longo prazo e, portanto, deverá: 1) enviar um 
plano detalhado delineando o apoio que o novo clube receberá; 2) 
enviar pagamento de 50% da quota internacional anual quando os 
pedidos de carta constitutiva forem enviados; 3) ter os formulários de 
solicitação da carta constitutiva assinados pelo governador e vice-
governador de distrito. Caso um distrito envie 14 novos pedidos de 
carta constitutiva em um único ano fiscal, todo e qualquer pedido de 
carta constitutiva adicional deverá conter aprovação do Comitê de 
Aumento de Sócios.  
As normas estão sujeitas a mudanças. Favor entrar em contato com o 
Departamento de Novos Clubes para informações atualizadas. 
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CATEGORIAS DE SÓCIOS 
A afiliação em um Lions clube será como segue: 
 

ATIVO: Um sócio com todos os direitos e privilégios e sujeito a todos os deveres 
inerentes a um sócio de um Lions clube. Sem limitar tais direitos e deveres, tais direitos 
incluem, se for qualificado, a se candidatar a qualquer cargo no clube, distrito ou 
associação e o direito de votar em todos os assuntos que requeiram voto dos sócios; e 
tais deveres incluem frequência regular, pronto pagamento das quotas, participação 
nas atividades do clube e conduzir-se de tal maneira a refletir uma imagem favorável 
do Lions clube na comunidade. Conforme determinado nos critérios do Programa de 
Sócio Familiar, os familiares que se qualificarem terão todos os direitos e 
responsabilidades de Sócios Ativos.  
 

FORÂNEO: Sócio que se mudou da comunidade ou que por motivo de saúde ou 
outras razões legítimas não pode comparecer regularmente às reuniões e deseja 
continuar como sócio do clube e ao qual a diretoria do clube deseja conferir essa 
classificação que será examinada a cada seis meses pela citada diretoria. Um sócio 
forâneo não poderá ocupar cargos no clube ou votar nas reuniões ou convenções 
distritais ou internacionais, mas deverá pagar as quotas que o clube local 
estabelecer, as quais deverão incluir quotas distritais e internacionais. 
 

HONORÁRIO: Um indivíduo que não seja sócio do Lions clube que esteja conferindo 
o título honorário, que tenha prestado serviços relevantes à comunidade ou ao Lions 
clube e ao qual o clube deseja conferir uma distinção especial. O clube pagará as 
jóias e quotas internacionais e distritais de tal sócio, o qual poderá assistir às 
reuniões do clube, porém não terá direito a qualquer privilégio de sócio ativo. 
 

PRIVILEGIADO: Sócio do clube que tenha sido Leão por quinze anos ou mais e que, 
por motivo de saúde, idade avançada, ou outras razões legítimas, conforme decisão da 
diretoria do clube, tenha sido obrigado a renunciar a sua qualidade de sócio ativo. O 
sócio privilegiado pagará quotas conforme o clube local determinar, as quais deverão 
incluir quotas distritais e internacionais. Terá direito a voto e a todos os outros 
privilégios de sócio exceto ocupar cargo no clube, no distrito ou em nível internacional. 
 

VITALÍCIO: Todo sócio de um clube que tenha sido sócio ativo por 20 anos ou mais e 
que, como Leão, tenha prestado serviços relevantes ao seu clube, sua comunidade ou 
à associação; ou qualquer sócio de clube que esteja gravemente enfermo; ou qualquer 
sócio de um clube que tenha sido sócio ativo por 15 anos ou mais e que tenha, pelo 
menos, 70 anos de idade; poderá ser sócio vitalício do clube local mediante  
 
 (1) recomendação do clube para a associação, 
 (2) pagamento à associação da soma de US$ 650,00, ou seu equivalente na 

moeda nacional, efetuado pelo clube em lugar de todas as futuras quotas 
devidas à associação, e 
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(3) aprovação da Diretoria Internacional. Nada do que aqui se estipula impedirá o 
clube local de cobrar do sócio vitalício quotas ou obrigações que considere 
adequadas. 

Um sócio vitalício terá todos os privilégios de um sócio ativo enquanto ele cumprir 
todas as suas obrigações. Um sócio vitalício que se mudar e receber convite para 
ingressar em um outro Lions clube, automaticamente se tornará sócio vitalício deste 
clube. Nada do que aqui se estipula impedirá o clube local de cobrar do sócio vitalício 
quotas ou obrigações que considere adequadas. As ex-sócias Lioness, que sejam 
agora sócias ativas de seus Lions clubes ou que se tornem sócias ativas de um Lions 
clube, antes ou até 30 de junho de 2007, poderão creditar o tempo servido 
anteriormente como Lioness para qualificar-se à categoria de sócio vitalício. As sócias 
Lionesses que se tornarem sócias ativas de um Lions clube após 30 de junho de 2007 
não serão qualificadas para receber crédito de serviço como Lioness para fins de 
qualificação à categoria de sócio vitalício. 
 

TEMPORÁRIO: Sócio que mantém a sua afiliação principal em um Lions clube mas 
que reside ou trabalha na comunidade de outro clube. Esta classificação pode ser 
conferida por convite da diretoria e deve ser examinada anualmente pela diretoria. O 
clube que confere a classificação de sócio temporário não pode incluir um sócio 
temporário no seu Informe Mensal de Movimento de Sócios. 
 
Um sócio temporário pode se qualificar para votar em assuntos do clube em reuniões 
nas quais esteja presente, mas não pode representar o clube como delegado em 
convenções de distrito (único, subdistrito, provisório e/ou múltiplo) ou em convenções 
internacionais. O sócio temporário não se qualifica para ocupar cargo em nível de 
clube, distrito ou internacional e nem pode ser designado para comissão de clube ou 
comitê de distrito, distrito múltiplo ou internacional através do clube que o aceitou como 
sócio temporário. Quotas internacionais e de distrito (único, subdistrito, provisório e/ou 
múltiplo) não serão cobradas do sócio temporário DESDE QUE, contudo, o clube local 
possa cobrar tais quotas do sócio temporário conforme achar apropriado. 

 

AFILIADO: Uma pessoa de qualidade da comunidade que, no momento, não pode 
participar totalmente como um sócio ativo do clube mas que deseja apoiar o clube e 
suas iniciativas de serviço comunitário e afiliar-se ao clube. Esta afiliação pode ser 
conferida por convite da diretoria do clube. 
 
Um sócio afiliado pode se qualificar para votar em assuntos do clube em reuniões 
onde ele estiver presente mas não pode representar o clube como delegado em 
convenções do distrito (único, subdistrito, transicional/provisório e/ou múltiplo) ou 
internacionais. 
 
Ele não se qualifica para ocupar cargo no clube, no distrito ou em nível internacional, e 
nem pode ser designado para comitê do distrito, do distrito múltiplo ou internacional. 
Um sócio afiliado terá que pagar quotas distritais, internacionais e outras quotas 
adicionais que o clube local possa cobrar. 
 


