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RESUMO EXECUTIVO 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

HAMBURGO, ALEMANHA 
10 a 15 de abril de 2010 

 
1.  A cidade de Honolulu, Havaí, EUA, foi escolhida para sediar a Convenção 
 Internacional  de 2015. 
2.  A cidade de Chicago, Illinois, EUA, foi escolhida como sede da Convenção 

Internacional de 2017, para as Celebrações do Centenário da associação.  
 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1. Revisou a queixa estatutária apresentada pelo Lions Clube de Chennai Ashok Pillar e 

pelo Lions Clube de Madras Greater, do Distrito 324-A1 (Índia), afirmando a decisão 
final emitida pelo Comitê de Conciliação do Distrito Múltiplo de manter a queixa e 
rejeitar a proposta de redistritamento do Distrito 324-A1.  Considerou todos os 
assuntos levantados relacionados a esta queixa como tendo sido concluídos e que a 
decisão deveria ser final e acatada por todas as partes, pelo Distrito 324-A1, e por 
todos os clubes do Distrito 324-A1. 

2. Removeu Wichaidid Chalin do cargo de governador de distrito do Distrito 310-B 
(Tailândia) por não ter cumprido a decisão final da maioria dos conciliadores que 
deveria ser acatada por todos, relativa à queixa sobre a Resolução de Disputa do 
Distrito Múltiplo e por ter apoiado o processo de litígio envolvendo assuntos 
Leonísticos.  Declarou que Wichaidid Chalin não deverá ser reconhecido no futuro 
como Ex-Governador de Distrito por Lions Clubs International ou por qualquer clube 
ou distrito, não devendo ter direito a qualquer privilégios decorrentes de tal título.   
Declarou que a vaga criada para o cargo de governador de distrito do Distrito 310-B 
não deverá ser preenchida e que o governador de distrito eleito para o Distrito 310-B 
deverá servir como governador interino até a Convenção Internacional de 2010. 

3. Cancelou o Krabi Lions Club do Distrito 310-B (Tailândia) devido à recusa do clube 
em cumprir com as diretivas da Divisão Jurídica da Associação em aquiescer com a 
decisão da maioria dos conciliadores do Distrito Múltiplo sobre a Resolução de 
Disputa que deveria ser final e acatada por todos.  Declarou o ex-clube e seus ex-
sócios como não mais sendo reconhecidos por Lions Clubs International, pelo Distrito 
Múltiplo 310 e pelo Distrito Múltiplo 310-B, e que os ex-sócios não mais terão 
direitos e privilégios como associados da Associação, e do distrito múltiplo, ou do 
subdistrito, e todos os direitos e privilégios anteriores conferidos aos sócios serão 
negados, como usar o nome “Lions,” o emblema da Associação, ou qualquer outra 
insígnia do ex-clube ou da Associação, inclusive qualquer cargo ou título previamente 
conferido.   

4. Revisou o Capítulo III e XV do Manual de Normas da Diretoria para substituir o 
termo “cônjuge” pelo termo “um acompanhante adulto”, conforme apropriado.  

5. Adotou a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2010 para transferir 
o Artigo IX, Joias e Quotas, do Estatuto Internacional para os Regulamentos 
Internacionais como um novo Artigo XII, renumerando os demais Artigos do Estatuto 
Internacional e dos Regulamentos Internacionais.  
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COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Estabeleceu a taxa de inscrição para a Convenção de Seattle em 2011.  As taxas  

      Permanecerão as mesmas estabelecidas para a Convenção de Sydney de 2010.  O 
      prazo final para a inscrição foi mudado para 31 de março.  As inscrições após o prazo 
      terão início em 1º de abril, continuando no local, em Seattle.  

2. Modificado o Capítulo VIII do Manual de Normas da Diretoria para substituir o 
      termo “cônjuge” com o termo “acompanhante adulto” ou outras variações  
      apropriadas. 

 
COMITÊ DE SERVIÇOS A CLUBES E DISTRITOS 
 
1.         Cancelada a carta constitutiva do Onteora Lions club (Distrito 20-O) com 10 sócios. 
2.   Preenchidas três vagas paga o cargo de Governador de Distrito Eleito.   
3.  Aprovada a proposta de redistritamento do Distrito 324-C5 a ser feita no 

encerramento da Convenção Internacional de 2010.  
4.  Aprovada a proposta de redistritamento do Distrito 324-A5 a ser feita no 

encerramento da Convenção Internacional de 2010, estando sujeita ao pagamento de 
todas as contas pendentes acima de US$50 até 15 de maio de 2010.     

5.  Reconheceu a Ucrânia como região provisória contendo nove clubes e 229 sócios.   
6. Concordou em incluir os nomes e informações de contato dos Leões Coordenadores e  
            dos Leões  que servem como presidentes de região e de divisão das regiões 
            provisórias no Vital Information da Associação de Lions Clubes e no Anuário de 
            Lions Clubs International.   
7.  Reconheceu os clubes sem distrito de Beijing, China, como pertencentes ao Distrito 

Provisório 385 no encerramento da Convenção Internacional de 2010.   
8.  Nomeou os líderes Leões recomendados pelos Leões locais dos distritos provisórios 

para servirem no cargo de Governador de Distrito do distrito provisório para o ano 
fiscal de 2010-2011.   

9.  Revisou os Prêmios de Excelência de 2009-2010 para torná-los mais acessíveis.  Os 
Prêmios de Excelência de 2010-2011 foram novamente elaborados para melhor 
apoiarem o trabalho de equipe e torná-los mais flexíveis.    

10.  Revisou o Capítulo V do Manual de Normas da Diretoria para esclarecer e agilizar o 
processo de  status quo e reativação.    

11.  Revisou o Capítulo IX do Manual de Normas da Diretoria para substituir o termo 
“cônjuge” pelo termo “acompanhante”, esclarecendo que um distrito provisório chega 
ao status de distrito pleno quando tiver no mínimo 35 clubes e 1.250 sócios em pleno 
gozo de seus direitos ao encerramento do ano, esclarecendo ainda o processo de nova 
solicitação quando a proposta de redistritamento é rejeitada ou está incompleta.   

12.  Revisou o Capítulo X do Manual de Normas da Diretoria para incentivar os Leões 
Orientadores a se tornarem credenciados e para eliminar o antigo Prêmio de Leão 
Orientador.    

 



                                                                                                   
 
 

3 
 

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 

1. Aprovou a previsão de 2009-2010, refletindo um superavit. 
2. Aprovou a empresa Charles Schwab Trust Company como administradora 

corporativa do Fundo de Aposentadoria.  
3. Aprovou um valor adicional de US$50.000 para a reunião de março/abril da diretoria 
             internacional.   
4.        Aprovou o uso do termo “um acompanhante adulto” para substituir o termo 
           “cônjuge” no Manual de Normas, Capítulo XII, Sede Internacional e Funcionários, 
             Capítulo XXII, Norma sobre Compromissos de Orador, Regras de Viagem e  
            Reembolso de Despesas, e Regras de Viagem e Reembolso de Despesas para  
             Dirigentes Executivos e Compromisso de Orador. 
5. Aprovou a revisão da norma sobre Suspensão e Cancelamento de Clube no Manual  
            de Normas da Diretoria, Capítulo XI como segue: 

 
Cancelamentos e Transferências de Clube 
Um clube que tenha um saldo devedor acima de US$20 por sócio ou US$1.000 
por clube, o que for menor, que esteja pendente por mais de 120 dias será 
suspenso, como também será suspensa a carta constitutiva, direitos, privilégios e 
obrigações inerentes a um Lions clube.  
 
No evento do clube não conseguir chegar ao status de estar em dia com suas 
obrigações, conforme definido nas normas da diretoria até o dia 28 do mês 
seguinte ao mês da suspensão, a carta constitutiva do clube será automaticamente 
cancelada.  O cancelamento de um clube devido a suspensão financeira poderá ser 
rescindido dentro de 12 meses da data de cancelamento, no evento to cube ter 
pago o saldo devedor na sua totalidade e ter enviado um relatório de reativação 
preenchido na íntegra para a sede internacional.   
 
Os clubes que tiveram planos de pagamento aprovados pela Divisão Financeira 
não serão suspensos, desde que continuem cumprindo suas obrigações 
estabelecidas no plano de pagamento. 

 
6. Aprovou revisões ao Capítulo XXII, Parágrafo B.2. do Manual de Normas para 

incluir o fórum da Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Indonésia e Ilhas do 
Mar do Pacífico a ser programado para a quarta semana de agosto ou primeira semana 
de setembro.  

7. Aprovou os assuntos internos sobre Normas de Viagens e Reembolso de Despesas de 
            Dirigentes Executivos. 
 
LCIF 
 
1. Atualizou a linguagem na Declaração da Norma de Investimento com relação às 
            doações para fins de caridade  na Califórnia.   
2. Aprovou a implementação da formação de um Comitê de Orientação de LCIF, um   
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corpo consultivo, com nomeações para o primeiro comitê e mudanças nas normas a 
serem consideradas na reunião de junho de 2010 em Sydney, Austrália.   

3. Aprovou as mudanças nos materiais usados para fabricar os distintivos de  
     Companheiro de Melvin Jones Progressivo (PMJF). 

4. Autorizou os funcionários a solicitarem o retorno dos fundos dos subsídios de LCIF,  
caso necessário e entrarem com um processo referente ao gerenciamento de projetos 
de vários subsídios iniciais cujos relatórios estão extremamente atrasados. 

5. Renovou a afiliação com a Agência Internacional de Prevenção da Cegueira (IAPB), 
            no valor de US$56.560.  
6. Transferiu US$1,5 milhão em fundos não designados dos subsídios anuais do   
             SightFirst para o próximo ano fiscal. 
7. Aprovados 64 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos 
             totalizando US$2.504.948. 
8. Adiados dois pedidos de subsídios. 
9. Negado um pedido de subsídio.  
10. Aprovou a afiliação com a World Wide Hearing Coalition no valor de US$7.500.  
11. Aprovou um subsídio de US$50.000 para o programa piloto de um ano Hear Us Roar  
            (Ouça o nosso rugido), um projeto de cuidados com a audição.  
12.  Selecionou três finalistas para o Prêmio Humanitário de 2010.  
13. Aprovou a afiliação com a Clinton Global Initiative (CGI) no valor de US$20.000.  
14. Atualizou as assinaturas na conta da fundação com a Scottrade para facilitar as 
            doações de ações. 
15. Revisou as normas de LCIF relativas às Regras de Auditoria no Manual de Normas 
            da Diretoria. 
 
COMITÊ DE LIDERANÇA 
 
1. Acrescentou o Instituto de Liderança para Leões Seniores à programação dos 
            Seminários/Institutos de 2010-2011 em apoio ao desenvolvimento da liderança 
            Leonística no continente africano, dependendo da aprovação dos fundos solicitados.  
2. Acrescentou um Instituto de Preparação de Instrutores à programação dos  
            Seminários/Institutos de 2010-2011 em apoio ao desenvolvimento de instrutores no 
            continente africano, dependendo da aprovação dos fundos solicitados.  
3. Mudou o programa de Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo para 
            incluir uma provisão sobre financiamento em apoio ao treinamento local para 
 segundo vice-governadores de distrito.  
4. Endossou conceitos apresentados pelo Comitê Conjunto sobre o ACEL relacionado 
            ao aumento e integração dos esforços de aumento do quadro associativo e da Equipe 
            Global de Aumento de Sócios, e para incentivar o apoio ao desenvolvimento da 
            liderança em todos os níveis da associação.  
5. Revisou o capítulo XIV do Manual de Normas da Diretoria substituindo o termo 

"cônjuge" pelo termo "um acompanhante adulto" para as despesas incorridas pelo 
diretor, vice-diretor e assessor do seminário de Governadores de Distrito Eleitos.   

6. Revisou o Capítulo XIV do Manual de Normas da Diretoria para substituir o termo 
“cônjuge” pelo termo “um acompanhante adulto”, em referência ao corpo docente to 
seminário de GDEs.  
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7. Revisou o Capítulo XIV do Manual de Normas da Diretoria movendo a norma 
referente às sessões de orientação para os acompanhantes adultos durante o seminário 
de GDEs.    

8. Revisou o capítulo XIV do Manual de Normas da Diretoria relacionado à 
disponibilidade do manual da Equipe do Governador de Distrito.  

 
COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 
1. Aprovou a recomendação do Comitê de Finanças e Operações da Sede   

para a proposta de aumento de quotas no valor de US$4 projetada para ser introduzida 
no espaço de dois anos, a ter início em 2012-2013 quando as projeções de fluxo de 
caixa não serão suficientes, mesmo adotando medidas de contenção de custos. 

 
COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 
1. Estabeleceu que, a entrar em vigor imediatamente, a área continental da África,   

inclusive os seus Distritos Leonísticos e países sem distritos, deverá ser uma área 
distinta dentro da associação merecendo o apoio administrativo e operacional 
semelhante ao das outras áreas jurisdicionais da associação.  

2. Concordou que,  no momento em que a África exceder o número total de associados 
qualificados e verificados de 30.000, o Comitê de Estatuto e Regulamentos deverá 
rascunhar e apresentar uma emenda estatutária reconhecendo a África como sendo a 
sua própria área jurisdicional dentro da associação, sujeita à aprovação da Diretoria 
Internacional de LCI em exercício, para ser considerada pelos delegados da próxima 
convenção internacional após a aprovação. 

3. Negou o protesto do Lions clube de Hod Hashron com relação a um novo clube.  
4. Concordou em apoiar as recomendações para a reestruturação da equipe ACEL e para            

integrar o aumento de sócios, extensão e conservação nas Equipes de Governadores 
de Distrito e na Equipe Global de Aumento de Sócios. 

5. Aceitou o requerimento de que 75% dos sócios dos clubes cibernéticos residam e 
trabalhem no mesmo distrito múltiplo. 

6. Aprovou a mudança no Manual de Normas para retornar as jóias de admissão aos 
clubes que ainda estejam pendentes ao final do ano fiscal. 

7. Deletou a linguagem no Manual de Normas da Diretoria relativa às viagens do 
cônjuge do gerente de operações de campo, conforme referida em outra seção do 
Manual de Normas.  

8. Concordou em atualizar o Manual de Normas da Diretoria para refletir  a mudança de 
nome do Departamento de  Programas para Sócios Novos Clubes e Marketing.  

 
COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
1. Emendou o critério para os pedidos de distritos múltiplos, únicos e distritos referentes 

a subsídios de relações públicas de anos consecutivos após 1º de janeiro de cada ano.  
2. Estabeleceu um concurso de redação para as crianças cegas e deficientes visuais a ter 

início no ano Leonístico de 2010-2011. 
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3. Estabeleceu uma nova Medalha de Reconhecimento Leonístico a ter início no ano  
            Leonístico de 2010-2011. 
4. Emendou as informações no Vital de Lions Clubs International para incluir 

 informações de contato dos cônjuges sobreviventes e parceiros de ex-presidentes 
internacionais falecidos e ex-diretores internacionais, a ter início no ano Leonístico de 
2010-2011. 

5. Aprovou colocar o Anuário Internacional no website de LCI e descontinuar com o 
anuário impresso, a ter início em 2011-2012. 

6. Esclareceu que assim que um Leão anunciar a sua candidatura ao cargo de 
governador de distrito, vice-governador de distrito, presidente de conselho, diretor 
internacional, ou dirigente executivo, o candidato e membros de sua família imediata 
(mãe, pai, cônjuge, irmãos, filhos ou sogros) não poderão servir como editores ou 
servir no comitê da revista para todas as edições oficiais da revista Lion, concluindo 
que o candidato será considerado como anunciado quando for endossado pelo seu 
clube ou distrito (sub, único ou múltiplo), conforme for o caso. 

 
 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Mudou o nome da Divisão de Atividades Internacionais e Planejamento de Programas 

para Divisão de Atividades de Serviço.  
2. Aprovou a aliança colaborativa entre Lions Clubs International e a Federação 

Internacional de Cães-Guia.  
3. Nomeou os contemplados com o Prêmio dos Dez Melhores Assessores de 

Acampamentos e Intercâmbios Juvenis de 2008-2009.  
4. Modificou a norma da diretoria relacionada ao critério de nomeação para o Painel 

Consultivo do Programa Leo Clube.   

 
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, favor referir-se ao website de LCI: 
www.lionsclubs.org, ou entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone: 630-571-
5466. 
 

 
 
 

********* 

http://www.lionsclubs.org/

	COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS
	COMITÊ DE SERVIÇOS A CLUBES E DISTRITOS
	COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE
	COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO
	1. Aprovou a recomendação do Comitê de Finanças e Operações da Sede  
	para a proposta de aumento de quotas no valor de US$4 projetada para ser introduzida no espaço de dois anos, a ter início em 2012-2013 quando as projeções de fluxo de caixa não serão suficientes, mesmo adotando medidas de contenção de custos.
	COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO

