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Sumário das Resoluções
Lions Clubs International

Reunião da Diretoria Internacional
WASHINGTON, D.C., EUA

1 a 6 de abril de 2005

Comitê de Estatutos e Regulamentos

1. Emendou os Regulamentos do Estatuto Padrão de Clube, dependendo da adoção da
resolução para emendar os Regulamentos Internacionais que propõe o aumento para
US$500 da taxa única a ser paga pelo Sócio Vitalício.

2. Nomeou um novo agente registrado para o estado de Nova Hampshire, EUA.
3. Nomeou um novo agente registrado para o estado de Nova Jersey, EUA.
4. Emendou o Manual de Normas da Diretoria a fim de incluir uma interpretação estatutária

para a redação atual do Artigo VIII, Seção 2, do Estatuto Internacional e a redação
correspondente do Artigo V, Seção 2 dos Regulamentos do Estatuto Padrão de Clube e do
formulário de Inscrição e Convite para Sócio, com referência à frase “paga
antecipadamente”.

5. Adotou uma resolução a ser apresentada na convenção internacional de 2005 para adoção
de emenda aos Regulamentos Internacionais para aumentar para US$500 o valor da taxa
única a ser paga pelo Sócio Vitalício.

Comitê de Convenções

1. Fixou a taxa de inscrição para a convenção internacional de 2006.
2. Aprovou a programação oficial de eventos para a convenção internacional de 2006.

Comitê de Serviços a Distritos e Clubes

1. Cancelou a carta constitutiva de 514 clubes (6.877 sócios).
2. Revogou o cancelamento de cartas constitutivas de sete clubes.
3. Decidiu fornecer, anualmente, somente dentro dos próximos quatro anos, 12 cópias do

Informe Mensal de Movimento de Sócios aos clubes, com exceção dos clubes que,
regularmente, enviam os informes eletronicamente. (A partir de 2006-2007)

4. Nomeou 91 governadores para servirem em 2005-2006.
5. Aprovou o desenvolvimento de um novo plano para reduzir o número de distritos

transicionais.
6. Adotou hindi como um idioma oficial da associação. (A partir de 1° de julho de 2005)
7. Aprovou a proposta de redistritamento apressentada pelo Distrito Múltiplo 19, Canadá e

Estados Unidos.
8. Aprovou a formação de um distrito provisório na Lituânia e nomeou o governador do novo

distrito para o exercício de 2005-2006.

Comitê de Finanças e Operações da Sede

1. Aprovou Perry Capital Management, Inc., como a firma consultora da associação para o
investimento de fundos Gerais e de Reserva de Emergência.
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2. Aprovou a previsão orçamentária do terceiro trimestre do ano fiscal de 2004-2005.
3. Revisou o Manual de Normas para requerer que em cada ano fiscal haja um fluxo de caixa

equilibrado.
4. Aprovou contratar Grant Thornton LLP para fazer a auditoria de final de ano de LCI para o

ano fiscal que termina em 30 de junho de 2005.
5. Nomeou o Diretor Internacional Dur Roberson como membro do Comitê de Auditoria.
6. Aprovou o financiamento anual do Plano Definido de Benefícios.
7. Aprovou o orçamento para o Programa Internacional de 2005-2006.
8. Modificou o contrato entre a associação e a fundação com relação ao sistema CGI.
9. Aprovou a abertura temporária de uma conta bancária para a convenção internacional de

2005.
10. Aprovou algumas mudanças de caráter interno no Manual de Normas da Diretoria.
11. Aprovou os orçamentos para o programa de aumento de sócios.

LCIF

1. Nomeou o Diretor Internacional Samuel Milliken como membro do Comitê Executivo de
LCIF e nomeou o Diretor Internacional Kee-Jung Woo como secretário do Comitê
Executivo de LCIF.

2. Emendou o acordo de financiamento do sistema de doador e sócios.
3. Aprovou a recomendação do Comitê Conjunto de Auditoria de LCI e LCIF de reter o

auditor atual da fundação para prestar serviços de auditoria para o ano fiscal que termina
em 30 de junho de 2005 e recomendou uma revisão completa das necessidades de auditoria
da associação. Aprovou a indicação do Diretor Internacional Dur Roberson como membro
do Comitê de Auditoria de LCI e LCIF.

4. Aprovou fundos designados de US$1.250.000 para ajuda às vítimas do tsunami e para os
comitês de reconstrução da Índia, Sri Lanka, Tailândia e Indonésia apoiando as atividades
planejadas de cada comitê de ajuda às vítimas e reconstrução.

5. Aprovou as regras de viagem e as regras de auditoria para voluntários e funcionários da
Campanha SightFirst II.

6. Aprovou um subsídio piloto do programa Quatro Pontos Básicos no valor de US$75.000
para o Centro Leonístico de Audição do Sudeste de Michigan para financiar a expansão das
atividades de audição.

7. Aprovou um subsídio Quatro Pontos Básicos no valor de US$200.000 para cirurgias e
outros cuidados médicos de órfãos deficientes na China.

8. Nomeou o Diretor Internacional Samuel Milliken como membro do Comitê Consultor
Lions-Quest até o final do mandato em 2005-2006.

9. Aprovou a parceria com a Organização dos Estados Americanos (OEA) referente ao
desenvolvimento de programas Lions-Quest para prevenção do uso de drogas e de
habilidades para a vida em escolas da América Latina.

10. Aprovou 80 subsídios Padrão, Quatro Pontos Básicos e de Assistência Internacional num
total de US$3.566.759.

11. Adiou a decisão de um pedido de subsídios.
12. Negou dois pedidos de subsídios.
13. Aprovou um subsídio do Programa de Serviço Internacional de Vulto no valor de

US$250.000 para o Laboratoire de Therapie Genique, da Universidade de Nantes, França,
para financiar pesquisa em terapia genética das enfermidades da retina.
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14. Aprovou a indicação dos doutores Douglas Villella, Arnall Patz e Robert Morris para o
Prêmio Humanitário de 2004-2005.

Comitê de Liderança

1. Cancelou o Instituto de Liderança para Leões Emergentes de 2005-2006 que estava
programado para ser realizado em Bangcoc, Tailândia.

2. Autorizou a participação de 100 Leões no Instituto de Liderança para Leões Sêniores que
será realizado em Sendai, Japão, em outubro de 2005. A associação cobrirá as despesas de
hotel, refeições e materiais para o instituto. Os 100 participantes serão alocados como
segue: 33 do Japão, 20 da Coréia, 15 do Taiwan, 6 da Tailândia, 4 de Cingapura e da
Malásia, 8 das Filipinas, 1 de Hong Kong, 3 da China e 10 de outras partes. Os
participantes adicionais serão acomodados unicamente se houver lugar e serão responsáveis
por todas as despesas relacionadas com sua participação no instituto, com exceção dos
materiais de estudo.

3. Um seminário para possíveis líderes Leões do Distrito 380 será apresentado durante a
convenção internacional de 2005.

4. Um teste de um Instituto de Preparação de Corpo Docente será conduzido em 2005-2006.

Comitê de Aumento de Sócios

1. Autorizou o Comitê de Aumento de Sócios a preparar um plano a longo prazo de aumento
de sócios, a ser completado em julho de 2006 e encaminhado ao Comitê de Planejamento a
Longo Prazo para exame.

2. Aprovou financiamento para continuar iniciativas especiais de aumento de sócios no
Distrito Múltiplo 116, Espanha e no Distrito Múltiplo 307, Indonésia, nos valores de
US$25.000 e US$15.000, respectivamente, para o ano fiscal de 2005-2006.

3. Aprovou a iniciativa de Lions Clube Familiar e materiais para distribuição e
implementação, com o objetivo de promover o envolvimento de familiares nas atividades
dos clubes interessados.

4. Aprovou a carta constitutiva do Lions Clube Guzelyurt Yesilada na área sem distrito de
Chipre, a qual será entregue assim que for nomeado um Leão coordenador para esta área.

5. Aprovou o aumento na taxa de Sócio Vitalício para US$500, sujeito à aprovação da
emenda a ser apresentada na convenção internacional de 2005.

6. Adotou diretrizes para o Comitê de Coordenação de Assuntos da China para inclusão no
Manual de Normas da Diretoria.

7. Emendou uma resolução aprovada na reunião de diretoria de outubro de 2004
estabelecendo a data de 30 de junho de 2005 para revisões no Programa de Prêmio Chave.

8. Emendou uma resolução aprovada na reunião de diretoria de outubro de 2004 esclarecendo
que o aumento proposto na taxa de Sócio Vitalício passará para US$500.

Comitê de Relações Públicas

1. Para o ano fiscal de 2004-2005, aumentou o número de Prêmios de Embaixador da Boa
Vontade de 35 para 40.

2. Acrescentou os coordenadores nacionais e multinacionais, coordenadores de setor,
coordenadores de distrito e coordenadores de grupo da Campanha SightFirst II no
protocolo oficial.
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Comitê de Atividades de Serviço

1. Adotou um projeto de três anos de duração no qual os Leos se concentrarão em trabalhos
com as crianças.

2. Indicou dez Leões para receberem o Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Intercâmbio
Juvenil de 2005.

3. Autorizou os Leões do Distrito Múltiplo 34 (Alabama, EUA) a solicitar fundos fora dos
limites do seu distrito múltiplo para restaurar e manter a fonte e a bomba d’água no local de
nascimento de Helen Keller (“Ivy Green”) em Tuscumbia.

4. Incentivou os Lions clubes que patrocinam Leo clubes a incluírem o conselheiro de Leo
clube na diretoria do clube.

5. Declarou a primeira semana de dezembro como a “Semana dos Bancos de Olhos do
Lions”.


