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RESUMO EXECUTIVO
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

Cary, Carolina do Norte, EUA
16 a 21 de abril de 2011

1. A cidade de Fukuoka, Japão, foi escolhida para sediar a Convenção Internacional de 2016.

COMITÊ DE AUDITORIA

1. Modificou o Capítulo XI, Página XI-4, Parágrafo F.2., do Manual de Normas da Diretoria
para focar em processos críticos.

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Revisou a queixa estatutária apresentada pelo Lions Clube de Juhu, no Distrito 323-A3
(Índia), em nome de um dos seus associados, disputando o endosso da diretoria internacional
à eleição feita no Distrito 323-A3, encontrando justa causa para analisar a Etapa Quatro do
Processo de Queixa Estatutária, Capítulo XV, Parágrafo J.1. do Manual de Normas da
Diretoria.

Solicitou que a Divisão Jurídica informasse às partes interessadas sobre as datas nas quais as
respostas, réplicas, e qualquer outra documentação solicitada ou requerida para a análise da
queixa, caso existir, deverão ser apresentadas à Divisão Jurídica para que a queixa seja
analisada pelo Comitê de Estatuto e Regulamento e pela Diretoria Internacional na próxima
reunião programada para junho de 2011.

Direcionou os atuais e futuros membros do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo
323 a suspenderem, até que haja comunicação futura, a eleição para endosso a diretor
internacional feito na Convenção do Distrito Múltiplo 323, solicitando que o distrito múltiplo
evitasse lançar qualquer endosso a diretor internacional até que a Diretoria Internacional
tome uma decisão final e vinculante com relação à esta queixa, e emita instruções adicionais
ao Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo sobre uma retomada no processo de
eleição para endosso de diretor internacional.

Declarou que qualquer endosso a candidato emitido pelo Distrito Múltiplo 323 que for
contrário às diretivas acima da Diretoria Internacional deverá ser considerado como nulo e
sem efeito, de acordo com as provisões aplicáveis do Estatuto e Regulamentos Internacionais
e Manual de Normas da Diretoria.

2. Deletou o Capítulo XV, Parágrafo C.20. do Manual de Normas da Diretoria, dependendo da
adoção da emenda proposta sobre aumento de quotas na Convenção Internacional de 2011.
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3. Deletou o estatuto e regulamentos dos Clubes Filatélicos de Lions International, Clubes de
Troca de Distintivos, Clubes Numismáticos e Clubes Cibernéticos do Capítulo VII do
Manual de Normas da Diretoria, revisou o Capítulo XV, parágrafo E do Manual de Normas
da Diretoria e autorizou a Divisão Jurídica a se responsabilizar pela revisão das emendas de
tais estatutos para que estejam condizentes com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e
com o Manual de Normas da Diretoria.

4. Adotou a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2011 para emendar o Artigo
X, Seção 2 dos Regulamentos Internacionais, revisando os deveres do governador de distrito,
primeiro e segundo vice-governadores de distrito, para incluir suas responsabilidades para
com a Equipe Global de Aumento de Sócios e com a Equipe de Liderança Global.

COMITÊ DE CONVENÇÕES

1. Aprovou as taxas de inscrição para a Convenção de Busan em 2012, na Coréia.
2. Modificou as normas relativas à distribuição dos Anais da Convenção, sendo que

serão entregues à Diretoria Internacional e aos Ex-Presidentes Internacionais, estando
disponíveis para os Ex-Diretores Internacionais e para os Governadores de Distrito mediante
pedido.

3. Alterou a publicação Notícias e Novidades sobre a Convenção para um formato digital.
4. Retirou o resumo dos demonstrativos financeiros dos Anais da Convenção.
5. Atualizou a norma sobre participação no desfile e acrescentou o prazo final de 1º de outubro

para as delegações apresentarem solicitações de mudar a ordem do desfile.

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

1. Liberou os clubes que foram impactados pela devastação causada pelo terremoto e tsunami
que alastrou a costa noroeste do Japão em 11 de março de 2011 da responsabilidade de enviar
relatórios de movimento de sócios durante um prazo até 30 de junho de 2012.

2. Reconheceu os clubes que lançaram um e-clubhouse com um emblema de estandarte.
3. Aprovou a área de Zhejiang na China, como sendo o Distrito Provisório 386.
4. Aprovou a lista de Leões Coordenadores recomendados para o ano fiscal de 2011-2012.
5. Aprovou a proposta de redistritamento enviada pelo Distrito 403-A a vigorar no

encerramento da próxima Convenção Internacional.
6. Nomeou Leões recomendados para servir como governadores de distrito dos distritos

provisórios para o ano fiscal de 2011-2012, conforme recomendado pelos Líderes Leões.
7. Reconheceu o governador de distrito para 2010-2011 e o presidente de conselho para 2010-

2011 com um certificado de apreciação.
8. Emendou e realinhou os papéis e responsabilidades da Equipe do Governador de Distrito no

Estatuto e Regulamentos de Distrito e no Manual de Normas da Diretoria para liderar e
apoiar a Equipe Global de Aumento de Sócios e a Equipe de Liderança Global, dependendo
da aprovação da Emenda Estatutária relacionada.
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9. Revisou o Manual de Normas da Diretoria para utilizar os termos “estar em pleno gozo dos
seus direitos” com a palavras “situação de ativo” de forma mais acurada com relação aos
distrito plenos e procedimentos de redistritamento.

10. Revisou o Manual de Normas da Diretoria para permitir que os governadores de distrito
recebem reembolso para as visitas a clubes extremamente fracos, clubes que foram
cancelados durante os últimos 12 meses, reuniões da GMT, reuniões da GLT, e planejamento
do Processo de Excelência de Clube e/ou sessões de workshop, contanto que permissão
antecipada por escrito seja recebida da Divisão de Administração de Distritos e Clubes.

11. Reintroduziu e redefiniu o termo “Estado Transicional” como sendo distritos que não são
provisórios e que estão abaixo de 35 clubes ativos e 1.250 sócios ativos, conforme relatado
no relatório cumulativo mensal da associação. Os distritos transicionais permanecem nesta
situação até que cheguem a 35 clubes ativos e 1.250 sócios ativos.

12. Solicitou ao Comitê de Estatuto e Regulamentos que rascunhasse a linguagem necessária
para uma emenda regulamentar a ser relatada aos delegados para voto na Convenção
Internacional de 2011, que emendaria os deveres da Equipe do Governador de Distrito para
melhor definir as funções da equipe como parte vital da Equipe Global de Aumento de
Sócios e Equipe de Liderança Global.

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. Modificou as Declarações sobre Normas de Investimentos para o Fundo Geral, Fundo de
Reserva de Emergência e Plano de Aposentadoria para refletir as mudanças no retorno
esperado e itens dos assuntos internos.

2. Aprovou a previsão de 2010-2011, refletindo um superávit.
3. Aprovou as projeções de custo preliminar para duas reuniões ordinárias da diretoria

internacional para o ano fiscal de 2012-2013.
4. Aprovou um valor adicional de US$1.000 para o orçamento do ex-presidente internacional.

LCIF

1. Revisou a alocação de ativos das dotações gerais para representar 40% de ações, 40% de
renda fixa e 20% de investimentos alternativos e atualizou as Declarações de Normas de
Investimentos de acordo.

2. Aprovou um novo processo de seleção para o Comitê de Orientação de LCIF.
3. Aumentou o orçamento dos subsídios humanitários de 2010-2011 para US$3,5 milhões.
4. Aprovou 68 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos

totalizando US$2,904,899.
5. Adiou oito pedidos de subsídios.
6. Aprovou a nomeação do Rev. Franklin Graham como vencedor do Prêmio Humanitário de

2011.
7. Alocou US$1,5 milhão do fundo designado para o terremoto e tsunami no Japão para

o programa de assistência especial às vítimas (US$1 milhão) e para os centros de comando
operacional (US$500.000).

8. Aprovou um contrato no valor de US$181.000 com o Service Learning Life Skills
Network para serviços de consultoria durante o prazo de um ano.
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9. Revisou a norma de privacidade para incluir informações sobre os dados coletados pela
Internet e como são usados.

COMITÊ DE LIDERANÇA

1. Esclareceu o requerimento sobre experiência prévia como professor para os candidatos a
líderes de grupo do Seminário de GDE para incluir os Leões que serviram como instrutores
em eventos de treinamento patrocinados por LCI, inclusive no Instituto de Liderança para
Leões Seniores e no Instituto de Preparação de Instrutores, Seminário de Assessores ACEL,
Seminário de Governadores de Distrito Eleitos ou eventos de treinamento equivalentes no
distrito múltiplo, incluindo treinamento sobre a GMT e GLT.

2. Esclareceu o requerimento sobre experiência prévia para os candidatos a diretor do
Seminário de GDE, incluindo os Leões que serviram como líderes de grupo do Seminário de
Governadores de Distrito Eleitos 10 anos antes do ano no qual servirão como diretores, ou
que tenham experiência semelhante em programas de treinamento patrocinados por LCI ou
eventos de treinamento equivalentes no distrito múltiplo.

3. Revisou o programa do Instituto Regional de Liderança Leonística para permitir a
participação de mais distritos múltiplos e únicos. A vigorar no início de 2011-2012, um
valor de até US$143 por participante confirmado será permitido para cada Instituto Regional
de Liderança Leonística aprovado, até o máximo de US$10.000, para financiar os candidatos
que estão recebendo financiamento do instituo pela primeira e segunda vez, com outros
financiamentos futuros limitados ao máximo de US$7.500. O prazo final de apresentação
dos formulários para 2011-2012 é 31 de maio de 2011.

4. Revisada a Norma da Diretoria relacionada ao treinamento em todos os idiomas oficiais de
LCI.

5. Revisada a Norma da Diretoria relacionada a retirar o termo “em pleno gozo de seus direitos”
com relação ao processo de seleção dos participantes do Instituto de Liderança para Leões
Seniores.

6. Revisada a Norma da Diretoria para refletir a elegibilidade dos vice-governadores de distrito
participarem do Instituto de Liderança para Leões Seniores.

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS

1. Atualizou o Manual de Normas da Diretoria para refletir as novas áreas com presença do
Lions na China Shenyang, China Shaanxi.

2. Atualizou o Manual de Normas para indicar que o nome de um núcleo deve seguir as
mesmas diretrizes para o nome de um clube que está sendo fundado.

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Alterou os subsídios de relações públicas para distritos múltiplos e únicos restringindo o uso
para propaganda.

2. Suspendeu o Concurso de Música Jovem Global para o ano de 2011-2012.
3. Aprovou que, a ter início no ano calendário de 2013, o design to carro alegórico do Lions

para o Torneio das Rosas deverá ser aprovado por LCI.
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COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS

1. Aprovou modificações ao Programa de Subsídios de Liderança Leo a ter início no ano fiscal
de 2011-2012, diminuindo os fundos dos subsídios de U$28.000 para US$16.000 por ano
fiscal e realocando os US$12.000 para iniciativas futuras de marketing, visando o
crescimento e conservação dos Leo clubes, recursos de liderança para os dirigentes Leo,
conselheiros e assessores Leo.

2. Nomeou os contemplados com o Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Acampamentos e
Intercâmbios Juvenis de 2009-2010.

3. Aprovou modificações ao Programa de Subsídios para o Simpósio de Serviços Leonísticos
para Criança a ter início no ano fiscal de 2011-2012, diminuindo os fundos dos subsídios de
US$28.000 para US$16.000 por ano fiscal e realocando os US$12.000 para iniciativas
futuras de marketing, visando o crescimento e conservação dos projetos relativos ao
programa.

4. Aprovou o desenvolvimento do Memorando de Entendimento entre Lions Clubs
International e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, visando apoiar os
esforços na área de atendimento em casos de catástrofes, particularmente no atendimento às
necessidades das populações vulneráveis.

5. Apoiou a iniciativa de dupla marca entre Lions Clubs International e o Instituto Nacional da
Visão (NEI) para o programa de Educação sobre a Saúde dos Olhos (NEHEP) e para o
desenvolvimento de recursos para apoiar projetos de serviço relacionados à visão.

6. Estabeleceu um Assessor de Ação Conscientização e Preservação da Audição de distrito
múltiplo, a vigorar em 1° de julho de 2011.

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/

