
 
 
 

RESUMO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

SAN FRANCISCO, CALIFÓRNIA, EUA 
13-17 de abril de 2012 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 

1. Deu autoridade ao presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos, ou no caso desta 
pessoa não estar disponível, ao vice-presidente do comitê, em consulta com o Presidente 
Internacional e do Consultor Jurídico e Secretário, com respeito aos assuntos do Distrito 
301-A1 (Filipinas). 

2. Aprovou o engajamento para procedermos com a formação de uma empresa do tipo 
Seção 25 na Índia e continuarmos tentando obter aprovação para uma sucursal do nosso 
escritório junto às autoridades governamentais da Índia.  

3. Revisou as normas sobre marcas registradas do Capítulo XV do Manual de Normas da 
Diretoria, inclusive as provisões relacionadas às fundações e autorizações para mídia 
social. 

4. Revisou o Capítulo III e o Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria relacionados 
à distribuição de materiais da diretoria e votação por meios eletrônicos. 

5. Revisou o Artigo III dos Regulamentos Padrão de Distrito no Manual de Normas da 
Diretoria relacionado à nomeação dos presidentes de região e de divisão.  

6. Revisou o Capítulo VII e XV do Manual de Normas da Diretoria para corrigir um erro 
tipográfico e retirar citações internas desnecessárias. 

7. Adotou a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2012 para emendar o 
Artigo XI, Seção 7 dos Regulamentos Internacionais, deletando-se os gráficos de 
obrigações, direitos e privilégios dos sócios dos Regulamentos Internacionais e, 
dependendo da aprovação desta resolução, mudar os gráficos para a sessão de 
classificação de sócios no Manual de Normas da Diretoria. 

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1.  Rescindiu a Resolução 1. do Relatório do Comitê de Convenções de junho/julho de 2011, 
 e aprovou um desconto de US$25 para cada inscrição acima de 30.000 na Convenção de 
 Busan, que será efetuado em base prorateada aos três distritos múltiplos da Coreia, tendo 
 como base o relatório final de inscrições. 
 

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Cancelou doze clubes do Distrito 321 C2 por não existirem.  
2. Resolveu manter os vice-presidentes de clube melhor informados. Todas as 

comunicações em massa enviadas aos presidentes de clube que são apropriadas e 
informativas deverão ser copiadas aos vice-presidentes de clube registrados na sede. Um 
processo para registrar os vice-presidentes será estabelecida no início do próximo ano 
fiscal. 
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3. Aprovou os governadores de distrito eleitos que foram recomendados para os distritos 

provisórios.  
4. Nomeou o ex-governador de distrito Mitsukazu Imai, do Distrito  330-A , de Tóquio, 

para servir como Leão Coordenador para a Mongólia para o ano fiscal de 2012-2013.   
5. Aprovou a proposta de redistritamento apresentada pelo Distrito Múltiplo 16 (Nova 

Jersey).  A alteração está programada para entrar em vigor no encerramento da 
Convenção Internacional de 2014. 

6. Mudou os nomes dos distritos múltiplos e distritos 324C, 324D, e 324E, para 316, 317, e 
318, respectivamente. 

7. Resolveu manter os presidentes de divisão e presidentes de região melhor informados.  
Todas as comunicações em massa enviadas à Equipe do Governador de Distrito que são 
apropriadas e informativas deverão ser copiadas aos presidentes de divisão e de região 
registrados no distrito.  

8. Revisou a norma sobre cancelamento no Manual de Normas da Diretoria para permitir 
que os cancelamentos dos clubes que tenham cometido uma infração séria sejam feitos 
mais oportunamente, nos casos em que o cancelamento dos clubes seja no melhor 
interesse da associação. 

9. Emendou as Regras de Auditoria que Determinam o Reembolso de Despesas dos 
Governadores de Distrito para tornar mais fácil para os governadores delegarem que os 
membros do gabinete distrital façam visitas aos clubes. 

10. Emendou a norma sobre redistritamento para esclarecer os requisitos necessários para 
redistritamento e para solicitar que uma cópia das atas certificadas das convenções nas 
quais a proposta foi aprovada seja apresentada no momento da proposta. 

11. Revisou a norma sobre distritos provisórios para esclarecer o processo de recomendação 
de governadores de distrito eleitos para a diretoria internacional.  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Foi aprovada a Previsão para o ano Leonístico de 2011-2012, refletindo um pequeno 
déficit.  Contudo, devemos observar que o caixa nos bancos é suficiente para cobrir o 
déficit. 

2. Aprovou um dia adicional para a reunião de outubro/novembro de 2012-2013 da diretoria 
internacional.  

3. Aprovou uma norma de suspensão provisória para os clubes de Zimbábue.  Esta norma 
será baseada em saldos devedores, acima de US$10 por sócio ou US$500 por clube, o 
que for menor.  A norma estará em efeito de 1º de julho de 2012 a 1º de julho de 2014. 

4. Aprovou que o Capítulo IX, Parágrafo C.4. até C.10 do Manual de Normas de Diretoria 
seja deletado completamente e substituído, a vigorar a partir de 26 de junho de 2012.  
Essas são as principais mudanças:   

• Reembolso de viagem por automóvel – O reembolso passou a ser US$0,41 por milha 
(US$0,25 por quilômetro).Reembolso para alojamento – A taxa de reembolso será feita 
pelo custo real da hospedagem, que não exceda US$75 por pernoite. 
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• Reembolso para refeições – A taxa de reembolso será feita pelo custo real, que não exceda 
US$25.00 por refeição. Os recibos originais detalhados devem ser anexados ao 
Formulário de Reembolso de Despesas.   

• Reembolso simplificado de despesas de escritório- Uma verba oficial de US$20.00 mais 
US$1.00 por Lions clube por mês poderá ser solicitada. 

 
5. Aumento para reembolso de viagem por automóvel para dirigentes executivos, 

compromissos de orador e orçamentos de distrito, sendo agora US$0,41 por milha 
(US$0,25 por quilômetro). 
 

LCIF 
 
1. Aumentou o limite anual de aprovação para o subsídio SightFirst para US$13 milhões.  
2. Revisou o critério para Subsídios de Emergência para incluir que os devidos distritos 

sejam elegíveis a um subsídio por catástrofe. 
3. Revisou os critérios sobre Subsídios de Assistência Internacional para incluir que os 

projetos devem denotar grande envolvimento dos Leões e identificação com o Lions, e 
que os recursos não estão disponíveis somente para o transporte de mercadorias. 

4. Emendou as Operações de LCIF e o Manual de Normas, como segue: incluiu os papeis e 
responsabilidades do Comitê de Orientação de LCIF, atualizou a linguagem sobre a 
seleção do presidente e vice-presidente do Comitê de Orientação de LCIF, deletando as 
referências feitas ao Comitê de Orientação do Lions Quest dos Estados Unidos.   

5. Aprovou o reconhecimento para a campanha Uma Vacina, Uma Vida: Iniciativa Contra o 
Sarampo. 

6. Aprovou o novo design para os distintivos de Companheiro de Melvin Jones Progressivo 
(PMJF) para doações de US$50.000 – US$90.000. 

7. Aprovou um subsídio SightFirst no valor de US$400.000 para apoiar as atividades de 
combate às doenças oculares conforme estipulado no Memorando de Compreensão entre 
a Organização Mundial da Saúde e Lions Clubs International. 

8. Aprovou um orçamento suplementar no valor de US$130.000 em apoio ao contrato de 
serviços técnicos com a Organização Mundial da Saúde. 

9. Nomeou o Sr. Deng Pufang, Presidente Honorário da Federação de Deficientes da China 
e a sua equipe de artes e espetáculos como os agraciados ao Prêmio Humanitário de 
2011-2012. 

10. Aumentou o valor do Prêmio Humanitário de US$200.000 para US$250.000.  
11. Aprovou 92 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos, 

totalizando US$4.519.644. 
12. Adiou dois pedidos de subsídio e negou um pedido.  
13. Realocou um subsídio previamente aprovado para financiar a compra de uma máquina de 

ultra-som para o Weesang Sanitary Hospital, na Coreia. 
14. Aprovou um Subsídio Quatro Pontos Básicos recomendado pela diretoria no valor de 

US$100.000 em apoio às atividades do Lions Quest, conforme estipulado no Memorando 
de Compreensão entre Lions Clubs International e o Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime. 
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15. Aprovou quatro projetos em apoio aos trabalhos de reconstrução e recuperação, com 

financiamento (US$3,18 milhões) a ser fornecido pelo fundo designado do 
terremoto/tsuname do Japão.  

16. Autorizou a contratação de consultores para estabelecer uma empresa estilo Seção 25 na 
Índia e solicitou uma análise mais profunda dos documentos corporativos para esta 
empresa, durante a reunião do conselho diretor de LCIF, em junho.  

17. Atualizou as assinaturas na conta da fundação com a Scottrade para facilitar as doações 
de ações. 

18. Atualizou a linguagem do Capítulo XVI no Manual de Normas da Diretoria referente aos 
Coordenadores de LCIF de Distrito e de Distrito Múltiplo, em antecipação às novas 
nomeações.  

 
COMITÊ DE LIDERANÇA 
 
1. Instituiu uma taxa de inscrição no valor de US$95 para os participantes dos Institutos de 

Liderança para Leões Emergentes, Institutos Avançados de Liderança Leonística (Sênior) 
e Institutos de Preparação de Instrutores para a programação de 2012-2013. 

2. Aprovou a implementação do programa de treinamento proposto para os Governadores 
de Distrito Eleitos, mediante aprovação dos recursos solicitados. 

3. Completou todos os componentes para o treinamento dos governadores eleitos  
patrocinado por LCI, que é obrigatório para que os GDEs possam se qualificar ao 
pagamento de despesas relacionadas à participação no Seminário de GDEs.   

4. Revisou os requisitos de elegibilidade para os líderes da GMT e da GLT em nível 
internacional (líderes de área jurisdicional, líderes de área e conselheiros especiais de 
área) para proibir que sejam candidatos endossados e certificados a cargos internacionais 
e para a diretoria internacional.  Além disto, os líderes da GMT e da GLT não poderão 
ocupar nenhum outro cargo simultaneamente, que possa competir em termos de tempo e 
energia requeridos para o cumprimento de seus deveres para com a GMT e GLT. 

5. Emendou o Manual de Normas da Diretoria, deletando as palavras "a caminho ou," no 
Capítulo XIV, Parágrafo D.11.a., linha 5. 

 
COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 
1. Determinou que a norma sobre Sócio Vitalício deve ser revisada no mínimo a cada 10 

anos.  
2. Decidiu que os Leões de Zimbábue devem fazer a transição para pagamento de quotas 

integrais nos próximos dois anos.  Os clubes elegíveis de Zimbábue receberão um crédito 
referente à metade das quotas per capita internacionais durante os próximos dois anos, a 
partir de 1º de julho de 2012, encerrando em 30 de junho de 2014.  Começando em 30 de 
junho de 2014, os Leões de Zimbábue deverão pagar as quotas internacionais integrais. 

3. Emendou o Manual de Normas da Diretoria para incluir a Guiana Francesa, República do  
Quirguistão, China, Laos, República do Gâmbia, República de Guiné Bissau,  Mayotte, e 
Sint Maarten (Antilhas Holandesas).  Com o intuito de esclarecer, foi recomendado que a 
República Helênica seja modificada para incluir a "Grécia" em parênteses, ao final da 
lista. 

4 
 



 
 
 

5 
 

4. Emendou o Manual de Normas da Diretoria para refletir o formulário correto a ser 
enviado para que os Leo-Leões recebam crédito pelos anos de serviço como Leos.  O 
Formulário de Transferência de Anos de Serviço e Certificação de Leo a Leão (LL-2) 
deve ser enviado a Lions Clubs International. 

5. Emendou o Manual de Normas da Diretoria para refletir que os Leos que se tornam 
Leões e querem receber a joia de ingresso e quotas de Leo para Leão, devem ter servido 
como Leos durante pelo menos um ano e um dia. 

6. Atualizou o Manual de Normas da Diretoria para refletir o mais novo país Leonístico, a 
República do Tajiquistão.  Isto eleva oficialmente o número de países nos quais os Leões 
podem servir para 207. 

7. Atualizou o Manual de Normas da Diretoria para refletir a atual distribuição do Chevron 
Monarca de Fundador e Chevron Monarca Comemorativo. 

8. Atualizou o Manual de Normas da Diretoria para refletir a atual distribuição do prêmio de 
Sócios Chave e medalhas. 

9. Atualizou o Manual de Normas da Diretoria para refletir a mudança no título Prêmio de 
Assessor de Extensão de Distrito para Prêmio do Coordenador Distrital da GMT.  Esta 
mudança foi necessária, já que o Assessor de Extensão de Distrito não é mais um cargo 
oficial e o Coordenador Distrital da GMT é responsável pela fundação de novos clubes. 

 
COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
1. Decidiu requerer que os distritos múltiplos proporcionem 10 por cento de equiparação de 

fundos para os subsídios de relações públicas. 
2. Eliminou o Concurso Internacional de Troca de Distintivos 
3. Eliminou o Concurso Internacional de Flâmulas da Amizade. 
4. Eliminou o requerimento de enviar uma cópia impressa de um website para o Concurso 

Internacional de Websites. 
5. Decidiu permitir que sócios dos Lions clubes da Índia recebam uma versão da Revista 

LION em híndi ou em inglês.  
 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Nomeou os contemplados ao Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Acampamentos e 

Intercâmbios Juvenis de 2010-2011. 
2. Esclareceu a linguagem no Manual de Normas da Diretoria sobre o programa de 

transferência de anos de serviço como Leo.  Acrescentou o requerimento sobre 
elegibilidade, que os ex e atuais Leos deverão ter sido Leos durante pelo menos um ano e 
um dia para receberem crédito pelos anos de serviço como Leos, como parte de seus 
históricos como companheiros Leões.  

 
 

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o Website de LCI 
www.lionsclubs.org, ou contate a Sede Internacional pelo telefone 630-571-5466. 

http://www.lionsclubs.org/
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