
Sumário das Resoluções
Lions Clubs International

Reunião da Diretoria Internacional
SEUL, CORÉIA

29 de março a 3 de abril de 2004

Comitê de Estatutos e Regulamentos

1. Reafirmou o Procedimento para Protesto à Eleição de Governador e Vice-Governador de
Distrito e dissuadiu os Leões de recorrerem ao litígio antes de utilizarem os procedimentos
de resolução de disputa interna disponíveis para utilização e solução de quaisquer protestos
a eleições.

2. Aprovou um Seminário de Padrões de Ética e Normas de Conduta para a Convenção
Internacional de 2004 em Detroit, Michigan, EUA/Windsor, Ontário, Canadá.

3. Adotou os Padrões de Ética e Normas de Conduta para dirigentes executivos, diretores
internacionais, assessores nomeados, presidentes de conselho, governadores de distrito e
dirigentes de clube.

4. Emendou o Manual de Normas da Diretoria Internacional para incluir o Código de Conduta
e Diretrizes sobre Fraude para os funcionários da sede.

5. Adotou as Normas de Privacidade de Lions Clubs International.

6. Emendou o Procedimento de Resolução de Disputa no Distrito no Manual de Normas da
Diretoria Internacional com respeito à escolha de um terceiro conciliador e à autoridade da
Diretoria Internacional sobre as decisões apresentadas de acordo com este procedimento.

7. Emendou o Procedimento de Resolução de Disputa no Estatuto Padrão para Lions Clubes
com respeito à autoridade da Diretoria Internacional sobre as decisões apresentadas de
acordo com o procedimento.

8. Emendou o Procedimento de Disputa no Distrito Múltiplo no Manual de Normas da
Diretoria Internacional com respeito à escolha de um terceiro conciliador e à autoridade da
Diretoria Internacional sobre as decisões apresentadas de acordo com este procedimento.

9. Emendou o Manual de Normas da Diretoria esclarecendo que as datas propostas para todos
os fóruns de área serão coordenadas pelo Departamento de Itinerários na sede
internacional.

Comitê de Convenções

1. Aprovou um programa piloto de três anos de duração para combinar o banquete de ex-
presidentes internacionais e ex-diretores internacionais e o banquete de governadores e ex-



governadores de distrito com o banquete de entrega do Oscar Leonístico oferecido por
Lions Clubs International começando na convenção de 2005 em Hong Kong.

2. Estabeleceu as taxas de inscrição para a convenção de 2005 em Hong Kong.

3. Adotou o Programa Oficial de Eventos para a Convenção Internacional de 2005 em Hong
Kong.

4. Mudou a data da Convenção Internacional de 2006 em Nova Orleans, Louisiana, EUA,
para 10 a 14 de julho.

Comitê de Serviços a Distritos e Clubes

1. Aprovou a transferência do Lions Clube Yangpyung e Lions Clube Yangpyung Eunhaeng
do Distrito 354-H para o Distrito 354-B, na República da Coréia.

2. Aprovou o cancelamento da carta constitutiva de 293 Lions clubes.

3. Reverteu a situação de 15 clubes cancelados previamente, passando-os para a categoria de
clubes ativos, em dia com suas obrigações, pois os motivos para o cancelamento foram
resolvidos.

4. Nomeou os governadores de 2004-2005 de distritos transicionais e provisórios.

5. Aprovou que o Distrito 101-OM, da Suécia, passe a se chamar Distrito 101-A,

6. Aprovou o cancelamento dos clubes na zona norte de Chipre sendo que as cartas
constitutivas serão emitidas com novos nomes de clube, sem nenhum ônus para os clubes.

7. Aprovou a saída imediata dos clubes em status quo se eles pediram para fazer parte da
Federação do governador e aprovou também o cancelamento da carta constitutiva dos
clubes que não fizeram o pedido, no Distrito 118-U, Turquia.

8. Adotou o plano de um projeto de três anos para a Europa oriental e central.

9. Revisou as regras do Prêmio de Excelência de Presidente de Clube de 2004-2005 para que
o prêmio seja mais alcançável.

10. Revisou as Regras de Auditoria para governadores de distrito.

11. Revisou o tamanho dos crachás de vice-governadores e cônjuges para que o regulamento e
o tamanho real do crachá sejam iguais.

12. Revisou os regulamentos de status quo.



13. Aprovou uma resolução que estabelece que, a partir de 1° de julho de 2005, os
governadores não poderão ocupar, simultaneamente, o cargo de presidente de conselho.

Comitê de Finanças e Operações da Sede

1. Aprovou a norma revisada das Diretrizes de Investimento das Reservas de Emergência.

2. Aprovou a previsão orçamentária do terceiro trimestre de 2003-2004.

3. As seguintes empresas foram recomendadas pelo Comitê de Auditoria e aprovados pela
diretoria internacional:

 Ernst & Young para desempenhar a auditoria do encerramento do ano fiscal de
LCI.

 Grant Thornton para fazer a auditoria anual dos planos de pensão.
 Deloitte para fazer a avaliação atuária do seguro geral contra terceiros.

4. Aprovou o financiamento anual do plano de Benefício Definido.

5. Aprovou o adiamento dos pagamentos de relatórios de despesas aos governadores com um
número significativo de clubes com saldos atrasados.

6. Aprovou diversas mudanças nas Regras de Auditoria que regem os ex-presidentes
internacionais.

LCIF

1. Atualizou a Diretriz de Investimento de LCIF para diversificar ainda mais os investimentos
da fundação.

2. Aprovou a recomendação do Comitê Conjunto de Auditoria de LCI/LCIF de manter o
auditor atual da fundação para prestar serviços de auditoria em 2004-2005.

3. Autorizou o Presidente do Conselho Diretor de LCIF e uma delegação de Leões a
participarem da reunião quadrienal da Associação Internacional para Prevenção da
Cegueira (IAAPB) em Dubai, em setembro de 2004.

4. Aprovou um subsídio do programa Quatro Pontos Básicos no valor de US$200.000 para a
iniciativa Leonística de treinamento de jovens com capacidade de trabalhar para equiparar
os fundos concedidos a LCIF pela Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID).

5. Revisou os critérios para concessão do Prêmio Lions-Quest de Realização Distrital.

6. Aprovou três finalistas para o Prêmio Humanitário de 2003-2004: Reverendo Billy Kim,
Coréia do Sul; Stan Brock, EUA; e Lyle Morris, EUA.



7. Aprovou 77 subsídios padrão, Quatro Pontos Básicos e de Assistência Internacional num
total de US$3.583.094.

8. Adiou a decisão de quatro pedidos de subsídio.

9. Emendou o Manual de Normas e Operações de LCIF e o capítulo do Manual de Normas da
Diretoria Internacional para acrescentar diretrizes para alianças com fins lucrativos
adotadas previamente pelos integrantes do conselho diretor de LCIF.

10. Emendou os Regulamentos de LCIF para conferir a categoria de membro sem direito a
voto a todos os governadores durante o seu mandato.

Comitê de Liderança

1. Foi aprovado um pedido de financiamento do Distrito Múltiplo 321 relacionado a uma
sessão de treinamento conduzida durante o ano fiscal de 2002-2003.

2. Foi aprovado um pedido de financiamento do Distrito Múltiplo O para apoiar um seminário
de preparação de líderes, a ser realizado em abril de 2004 para futuros líderes Leões.

Comitê de Aumento de Sócios

1. Aprovou o programa piloto para a realização de simpósios mundiais de Companheiras
Leão.

2. Aprovou o workshop de recrutamento de Leões a ser realizado em St. Charles, Illinois,
EUA, no início do ano fiscal de 2004-2005.

3. Terminou, a partir de 30 de junho de 2004, todos os programas de isenção de jóias de
admissão iniciados pelo Comitê de Aumento de Sócios.

4. Ofereceu financiamento para o programa piloto Leo Lions Clube.

5. Autorizou financiamento durante este ano para aumento de sócios na Espanha.

6. Restabeleceu, a partir do ano fiscal de 2004-2005, o distintivo de lapela anteriormente
emitido para os recebedores do Prêmio de Extensão de Governador de Distrito.

7. Aprovou o programa de Chevron de Marco para ser concedido gratuitamente a Leões que
se qualificam a receber o Chevron de Monarca de 25 anos, 50 anos ou mais.

8. Retirou a Iugoslávia da lista da associação de países aprovados e substituiu com
Montenegro e Sérbia.

9. Permitiu que mais de um clube patrocine um novo Lions clube.



Comitê de Relações Públicas

1. Estabeleceu o cargo de Assessor de Relações Públicas e Informação Leonística de Distrito
Múltiplo.

2. Combinou os cargos de Ex-Presidente de Conselho Imediato de Ex-Presidente de Conselho
em uma única categoria – Ex-Presidente de Conselho.

3. Aumentou o número de Medalhas Presidenciais para 775 e aumentou o número de
Medalhas de Liderança Internacional para 980.

4. Para o ano fiscal de 2003-2004, acrescentou 200 Medalhas Presidenciais e 100 Medalhas
de Liderança Internacional.

Comitê de Atividades de Serviço

1. Aprovou um Memorando de Entendimento entre Lions Clubs International e o Instituto
Federal da Suíça de Ciência e Tecnologia do Meio Ambiente para implementar de forma
colaborativa, o método SODIS de purificação da água.

2. Autorizou a Escola Hadley para Cegos a usar o nome e emblema do Lions em conexão
com uma série de prêmios de serviço Hadley para Leões e Lions clubes que encaminharem
cegos e deficientes visuais a programas educacionais da Escola Hadley.

3. Indicou dez Leões para receberem o Prêmio de Dez Melhores Assessores de Intercâmbio
Juvenil de 2004.

4. Estabeleceu o cargo de Assessor Distrital de Serviço às Crianças como um cargo aprovado
e recomendado oficialmente.

SUMMARY OF RESOLUTIONS.PO


