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ASSOCIADO TRANSFERIDO 
Associados em dia com suas obrigações que forem transferidos de um clube para outro dentro de 12 meses são 
considerados associados transferidos e não pagam joia de admissão. Os associados que forem transferidos depois de 
12 meses devem pagar a joia de admissão.  
 
O associado que está se transferindo deve entrar em contato com o secretário do seu antigo clube e pedir para ser 
baixado da lista de associados, pagar qualquer dívida pendente e, então, notificar o secretário do novo clube quando 
concluído.  
 

             

Fazer o login em mylci.lionsclubs.org 
1) Clique em “Meus Lions Clubes” e escolha “Associados” 
2) Clique no menu suspenso “Adicionar Associado” e selecione “Transferir Associado” 
3) Adicionar tela de transferência de associado: 

a. Insira o número de associado ou os primeiros caracteres do nome, sobrenome e o número do clube do qual 
o associado esteja se transferindo. 

b. Clique no botão “Buscar” 
c. Quando você identificar o associado que você deseja transferir, clique no botão “Adicionar Associado”. 

4) Retornando a tela de Associado: 
a. Insira a data efetiva, tipo de associado e ano de nascimento 
b. Clique no botão “Adicionar” 

Se o associado não estiver sido baixado ainda, o MyLCI notificará o clube anterior e o associado. A transferência 
será concluída em 30 dias. 

MyLCI 

O Formulário de Informe Mensal de Movimento de Associados (MMR) pode ser encontrado em nosso website. 
Preencher os campos necessários para uma transferência de associado:  

1) Código da transação: E 
2) Nome e endereço 
3) Nome e número do clube anterior 

O presidente ou secretário do novo clube apresenta o formulário para o Centro de Atendimento aos Associados. 
 E-mail:  memberservicecenter@lionsclubs.org 
 Endereço:  Lions Clubs International 
  Centro de Atendimento aos Associados 
  300 W 22nd Street 
  Oak Brook, IL 60523 
Se o associado não tiver sido baixado ainda, o clube anterior e o associado serão notificados. A transferência será 
concluída em 30 dias. 
 

Formulário de Informe Mensal de Movimento de Associados (MMR) 

Entre em contato com seu clube local. 

Países do Informe Mensal de Movimento de Associados Eletrônico (EMMR) 

https://mylci.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/c23a.pdf
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