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RESUMO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

MARBELLA, ESPANHA 
16 a 20 de abril de 2013 

 
1. A cidade de Las Vegas, Nevada, EUA, foi escolhida para sediar a Convenção 

Internacional de 2018. 
 
 
COMITÊ DE AUDITORIA 

 
1. Aceito o relatório do Comitê de Auditoria sem resoluções.  O relatório indicava: o plano 

de auditoria anual, tal como apresentado pela empresa de auditoria da organização, uma 
atualização na revisão do processo crítico de reembolso de despesas do governador de 
distrito, e uma ampla revisão dos auditores independentes da organização. 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1. Revisado o Procedimento de Resolução de Disputa de Distrito e o Procedimento de 

Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo nos Capítulos VII e XV do Manual de Normas 
da Diretoria para esclarecer a quem uma queixa pode ser apresentada no evento da queixa 
ser dirigida contra o governador de distrito ou presidente de conselho, respectivamente. 

2. Adotada a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2013 para emendar o 
Estatuto e Regulamentos Internacionais para restabelecer o cargo de "Administrador 
Executivo" e adicionar o cargo de "Administrador Executivo Sênior” como dirigentes 
administrativos para distinguir os cargos e responsabilidades dos dirigentes 
administrativos do cargo e responsabilidades dos diretores internacionais e modificar o 
Manual de Normas da Diretoria de acordo. 

 
 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Norma revisada sobre as datas da Convenção Internacional que limita o período de tempo 

para não antes da terceira sexta-feira de junho e não depois da primeira sexta-feira de 
julho. 

 
 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Cancelamento do Busan Seonu Lions Club, por não ter conseguido resolver as disputas 
do clube e cumprir as obrigações de um Lions clube constituído.   

2. Aprovados os líderes Leões recomendados pelos distritos provisórios para servirem no 
cargo de governador de distrito no ano Leonístico de 2013-2014.  
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3. Aprovados os líderes Leões recomendados para servirem como Leões Coordenadores no 
ano Leonístico de 2013-2014.  

4. Aprovada a proposta de redistritamento enviada pelo 404 A (Nigéria) a entrar em vigor 
no encerramento da Convenção Internacional de 2013. 
 
   

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
1. Aprovadas as modificações no retorno visado para as Declarações de Normas de 

Investimento do Fundo Geral e Fundo de Emergência. 
2. Aprovada a previsão de terceiro trimestre de 2012-13, refletindo um superavit. 
3. Aprovada uma resolução bancária requerida pelo Allied Irish Bank. 
4. Aprovada uma modificação à programação da reunião da diretoria. 
5. Aprovada a remoção de resoluções bancárias específicas das normas da diretoria.  As 

resoluções continuarão a ser aprovadas pela diretoria, contudo, ficou decidido que não era 
necessário incluir a linguagem nas normas da diretoria. 

6. Aprovada uma modificação à norma da diretoria que permite o reembolso de despesas de 
taxi e ônibus de translados com comprovante de pagamento, ao contrário do reembolso 
com base na quilometragem. 

7. Aprovada a remoção do item das normas de viagens de funcionários das normas da 
diretoria.  
 

LCIF 

1. Modificada a alocação de ativos do fundo geral de doações o seguinte: 45% equities, 
35% renda fixa e 20% alternativas. 

2. Revisada a norma de gastos para os subsídios humanitários. 
3. Aprovado um contrato no valor de US$ 102.000 com o Service Learning Life Skills 

Network para serviços de consultoria relacionados ao Lions Quest para o período de um 
ano. 

4. Aprovada a transferência de US$ 3,9 milhões, de fundos não designados, para o limite 
máximo de gastos do próximo ano do SightFirst. 

5. Selecionou-se Dr. Serge Resnikoff para ocupar a vaga como membro votante do Comitê 
Consultivo do SightFirst (SAC). 

6. Indicadas três pessoas para o Prêmio Humanitário de 2013, com a seleção final a ser 
determinada pelo Presidente Internacional. 

7. Foram aprovados 67 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos 
Básicos totalizando US$ 3.042.941. 

8. Negados dois pedidos de subsídios. 
9. Feita emenda ao Manual de Operações e Normas de LCIF para modificar a Declaração de 

Normas de Investimento para refletir as mudanças na alocação de ativos do fundo geral 
de doações e norma de gastos humanitária e modificar os critérios e regulamentos do 
subsídio padrão.   
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10. Revisado o capítulo XVI do Manual de Normas da Diretoria para atualizar as normas de 
gastos de subsídios humanitários. 
 
 

COMITÊ DE LIDERANÇA 

1. Aprovado o programa piloto “Séries de Excelência para a Preparação de Instrutores” para 
ser desenvolvido e implementado. 

2. Revisado o Programa de Financiamento para a GLT de Distrito. A partir de 2013 -2014, 
o programa irá fornecer apoio financeiro no valor de até US$ 500 por distrito, por ano, 
para apoiar o treinamento em nível distrital de presidentes de divisão e de facilitadores do 
Processo de Excelência de Clube (CEP). 

 
COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 
1. Aprovado condicionalmente o país do Sudão do Sul como um novo país de Lions Clubs 

International, depende do cumprimento do restante dos critérios no capítulo X, Parágrafo 
E do Manual de Normas da Diretoria. 

2. Aprovado condicionalmente o país do São Tomé e Príncipe como um novo país de Lions 
Clubs International, depende do cumprimento do restante dos critérios no capítulo X, 
Parágrafo E do Manual de Normas da Diretoria. 

3. Revisada a transferência de sócios fundadores para incluir uma razão para os sócios 
sendo baixados, bem como a assinatura do atual secretário do clube ou o atual presidente 
do clube.  

4. Revisada a norma vigente de queixa de novo clube para incluir a estipulação de que uma 
queixa não seja considerada se um novo clube foi formado através de uma iniciativa de 
Extensão de Lions Clubs International ou uma nova iniciativa de desenvolvimento do 
clube.  

5. Revisado o Prêmio de Anual de Aumento de Sócios de Outubro sendo alterado para o 
Prêmio de Aumento de Sócios com base no crescimento em outubro e abril, em vigor no 
ano Leonístico de 2013-14, que o Prêmio Anual de Aumento de Sócios seja emitido para 
os clubes, com crescimento líquido para o ano Leonístico, e que o prêmio da Campanha 
Presidencial de Conservação de seja alterado para o Prêmio de Satisfação do Sócio. 

6. Revisado o programa de núcleo, em vigor imediatamente, para dar mais autonomia aos 
núcleos nas áreas de fundos, quotas, dissolução, convite a sócios e os requisitos de 
frequência do clube. 

7. Revisada a norma para chevron, adicionando-se a frase “local e horário adequados.” 
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COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

1. Encerrada a propaganda através de outdoors, e os fundos relocados para propaganda com 
banners online no início no ano Leonístico de 2013-14. 

2. Firmado um contrato de três anos com a PDS Inc. para distribuição pelo correio da 
Revista Lion (edições em espanhol e da sede) fora dos Estados Unidos. 

3. Foi aprovado um estipêndio de US$ 2.000 aos fóruns de área para a condução de 
seminários de relações públicas. 

4. Aprovado o posicionamento dos Ex-Presidentes Internacionais imediatamente após os 
Vice-Presidentes Internacionais na Ordem de Precedência. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 

 
1. Nomeados os contemplados ao Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Acampamentos 

e Intercâmbios Juvenis de 2011-12. 
2. Revisada a norma da diretoria para declarar que se cobrará de todo Lions clube que 

patrocina um Leo clube uma importância única anual de US$ 100,00. O pagamento desta 
taxa poderá ser em dólares americanos ou seu equivalente na respectiva moeda  
nacional.  

3. Revisada a norma da diretoria para declarar que o crédito pelo encerramento de Leo clube 
deverá concedido apenas se um formulário assinado de Encerramento de Leo Clube, for 
enviado pelo Lions clube patrocinador, endereçado ao Departamento de Programas 
Juvenis na Sede de Lions Clubs International devendo ser recebido até 31 de outubro. O 
crédito poderá ser oferecido apenas para o ano Leonístico em curso.  

4. Revisada a norma da diretoria para eliminar as taxas de Leo prorrateadas associadas à 
organização de Leo Clubes.   

5. Revisada a norma da diretoria que prevê que Comitê de Atividades do Serviço analise 
periodicamente a taxa anual de o Leo para todos os Lions clubes que patrocinam um Leo 
clube ativo para garantir que o valor sendo cobrado seja suficiente para manter o ritmo de 
crescimento contínuo e desenvolvimento do programa de Leo Clube. 

6. Revisada a norma da diretoria relacionada aos Centros Leonísticos de Reciclagem de 
Óculos (LERCs) para enfocar na formação e conformidade de tais centros. 

 
 
 

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. 

 
 

LG – 439 Marbella Spain.PO 
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