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RESUMO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Praga, República Tcheca  
De 13 a 16 de abril de 2015 

 

1. A cidade de Singapura, em Singapura, foi escolhida como o local da Convenção 
Internacional de 2020.  

COMITÊ DE AUDITORIA 

1. Aprovou a contratação da empresa Crowe Horwath LLP para os serviços fiscais e de 
auditoria externa da Associação Internacional de Lions Clubes e Fundação de Lions 
Clubs International, para os anos Leonísticos que terminam em 30 de junho de 2015 até 
30 de junho de 2017.   

 

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 

1.  Analisou as disputas e litígios em curso no Distrito 321-A3 (Índia) e estabeleceu uma 
moratória de três (3) anos nas eleições do governador de distrito, primeiro vice-
governador de distrito e segundo vice-governador de distrito a partir das eleições destes 
dirigentes para o ano Leonístico de 2015-2016.    

2. Removeu o Distrito 301-A1 (Filipinas) como distrito.  Os clubes do antigo Distrito 301-
A1 terão a oportunidade de se transferirem para outros distritos da área de Manila no 
Distrito Múltiplo 301.  

3. Alterado o Capítulo III, Parágrafo A.2.b.(2) e Parágrafo B.4. para substituir a frase 
"vinte (20)" com a frase "dez (10)".  

4. Aprovou uma resolução para modificar o título do Capítulo XV, Parágrafo J, do Manual 
de Normas da Diretoria para "Procedimentos para a Resolução de Disputas."  

5. Alterou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito para estabelecer provisões do 
estatuto e regulamentos de distrito padronizadas e obrigatórias para procedimentos 
eleitorais em vigor em 1º de julho de 2016.  

6. Entra em vigor em 1º de julho de 2016, alteração feita ao Manual de Normas da 
Diretoria para adotar as provisões obrigatórias do Estatuto e Regulamentos Padrão de 
Distrito.  

7. Alterou o Capítulo XV, Parágrafo J.4. do Manual de Normas da Diretoria para 
estabelecer um novo Procedimento de Suspensão para o Governador de Distrito. 

8. Adoptou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2015 para 
alterar os Regulamentos Internacionais para se permitir o pagamento de quotas até 15 
dias antes do encerramento do credenciamento nas convenções de distrito (único, sub e 
múltiplo) em vigor em 1º de julho de 2016.   

9. Adotou a resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2015 para emendar 
os Regulamentos Internacionais, alterando os procedimentos referentes à 
redistritamento.  
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COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Modificou a data limite para os Prêmios de Excelência de 2015-2016 de 30 de setembro 
a 31 de agosto.   

2. Nomeou o Ex-Governador de Distrito Robert Fassouliadjian para servir como Leão 
Coordenador à República da Armênia entrando em vigor imediatamente até o ano 
Leonístico de 2015-2016. 

3. Nomeou os Leões recomendados dos distritos provisórios para servirem como 
governadores de distrito no ano Leonístico de 2015-2016 e o Ex-Governador de Distrito 
Robert Talley para preencher a vaga de governador de distrito eleito e servir como 
governador de distrito no Distrito 30-S (Mississippi) no ano Leonístico de 2015-2016.  

4. Alterou as Normas de Reembolso de Despesas do Governador de Distrito de 2015-2016 
para simplificar o processo e proporcionar mais flexibilidade ao uso dos fundos.  

5. Alterou as normas relativas às Publicações e Informações Disponíveis para Candidatos 
Certificados aos cargos de Segundo Vice-Presidente e Diretor Internacional para 
permitir que os dados sejam compartilhados em formato eletrônico.  

6. Alterou o nome do "Processo de Excelência de Clube" para "Iniciativa de Clube de 
Qualidade" (para a versão em inglês somente) para aliviar a confusão entre o programa 
e os Prêmios de Excelência de Clube.  

7. Modificou a norma relativa ao Status Prioritário de Clube para incluir clubes novos, 
cancelados e em status quo, e mudou o nome para "Designação de Clube Prioritário".   

8. Alterou a Norma de Redistritamento para garantir comunicação eficaz e apoio dos 
clubes às propostas de redistritamento que são analisadas pela Diretoria Internacional. 

9. Solicitou que se esboce uma Emenda Estatutária que permitiria que um distrito múltiplo 
aprovasse uma proposta de redistritamento (sem a aprovação de todos os sub-distritos 
afetados) durante a convenção do distrito múltiplo, quando a proposta consolidar um ou 
mais sub-distritos, dos quais um ou mais sub-distritos tenham menos de 35 clubes e 
1.250 associados.  
 

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a previsão do terceiro trimestre do ano Leonístico de 2015, refletindo déficit. 
2. Aprovou a modificação da Declaração de Normas de Investimento do Plano de Fundo 

para Aposentadoria. 
3. Aprovou que os Leões da Venezuela pagem pela taxa de novos clubes e joias de novos 

associados usando a taxa de câmbio de 6,30 VEF por um dólar dos EUA até 1º de junho 
de 2015, e então façam a transição para a taxa SICAD 1 publicada mensalmente. Além 
disto, a diretoria aprovou que os Leões da Venezuela paguem pelas quotas usando a 
taxa de câmbio de 6,30 VEF por um dólar até 1º de junho de 2015, e então façam a 
transição para a taxa SICAD 1 publicada mensalmente. 

4. Aprovou o crédito aos clubes dos sub-distritos O-1 e O-3 na Argentina do imposto de 
35 por cento instituído sobre o uso do cartão de crédito na Argentina, quando o mesmo 
for usado para pagar quotas e taxas de clube até 31 de março de 2016. 
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5. Determinou que o presidente internacional pode autorizar Leões servindo em comitês 
especiais a participarem da reunião da diretoria voando classe executiva quando o 
tempo total do vôo de ida e volta exceder 10 horas, sem incluir o tempo em terra para 
pegar conexões. Todas as despesas de viagem devem estar dentro dos orçamentos 
autorizados para as reuniões da diretoria. 

6. Aprovou uma modificação de assuntos internos no Capítulo IX e Capítulo XXII que 
exclui uma tabela desatualizada relativa às datas de apresentação dos relatórios de 
despesas.  

7. Aprovou a adição de Jason Cobb, Gerente de Análise e Relatórios Financeiros, e 
Christine Hastings, Gerente de LCIF para Planejamento e Análise Financeira, como 
signatários de todas as contas bancárias associação.  

8. Determinou que o Comitê de Finanças e Operações da Sede não deve aprovar contas 
bancárias em nenhum país, a menos que a associação mantenha já atualmente uma 
conta bancária naquele país ou que a conta seja temporária para apoiar as operações na 
convenção internacional. 

 

LCIF 

1. Aprovou o relatório do Comitê de Finanças de LCIF. 
2. Aprovou o plano de uma estrutura modificada para a governança de LCIF e analisará 

alterações das normas na reunião de junho, acrescentando agradecimentos pelas 
contribuições do Comitê Ad Hoc de Governança de LCIF.   

3. Aprovou um subsídio no valor de US$ 450,000 para financiar uma pesquisa sobre visão 
subnormal em colaboração com a Pesquisa para a Prevenção da Cegueira, com o 
financiamento vindo da conta da fundação designada à visão.  

4. Aprovou um subsídio no valor de US$ 47,376 para um projeto do Lions Quest em 
colaboração com a Fundação NoVo, com financiamento vindo da conta da fundação 
designada à juventude.  

5. Aumentou o orçamento para subsídios humanitários para o ano Leonístico em exercício 
em um valor US$ 2 milhões. 

6. Aprovou 102 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos 
totalizando US$ 5.173.980.   

7. Foi adiado um pedido de subsídio. 
8. Aprovou um subsídio no valor de US$ 73.581 para um projeto de saneamento em 

conjunto com o Sujana Charitable Trust. 
9. Aprovou um subsídio no valor de US$ 25,000 para um projeto do Lions Quest com o 

Sujana Charitable Trust, com financiamento vindo da conta da fundação designada à 
juventude. 

10. Aprovou um subsídio piloto em bloco no montante de US$ 200.000 para programas do 
KidSight USA, com financiamento vindo da conta da fundação designada à visão. 

11. Indicou três pessoas para o Prêmio Humanitário de 2015, com a seleção final a ser 
determinada pelo Presidente Internacional. 
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12. Fechou a conta designada às necessidades humanitárias da fundação, devido à sua 
redundância, e aprovou que os fundos disponíveis sejam utilizados para financiar 
futuros desembolsos para os subsídios do sarampo. 

13. Alterou o Manual de Normas e Operações de LCIF, como segue: a) atualizações 
necessárias de assuntos internos devido à mudança de título, b) um complemento aos 
critérios do subsídio padrão, c) alterações feitas no processo de aprovação do Subsídio 
de Assistência Internacional, a fim de agilizá-lo, d) inclusão da descrição do processo 
de controle de subsídios, e) modificações aos prêmios e reconhecimentos do Lions 
Quest, f) atualizações de assuntos internos para a Declaração de Normas de 
Investimento relacionadas com os pontos de referência para medir o desempenho do 
gestor de investimentos, e g) modificações das formas de reconhecimento para incluir 
os novos programas para reconhecimento de clube e os principais doadores.  

14. Emendou o Manual de Normas da Diretoria para refletir as atualizações de assuntos 
internos necessárias por a) mudança de título e b) omissão anterior de uma palavra.  

 

COMITÊ DE LIDERANÇA 

1. Aprovou um Instituto de Preparação de Instrutores em 2015-2016 para Leões 
qualificados das Áreas Jurisdicionais I e II. 

2. Aprovou um Instituto de Liderança para Leões Emergentes em 2015-2016 para Leões 
qualificados de Área Jurisdicional VI. 

3. Aprovou o currículo e apoio financeiro para um Instituto de Liderança para Leões 
Emergentes em 2015-2016 para os Leões qualificados da África. 

4. Aumentou da taxa de inscrição do participante dos Institutos de Preparação de 
Instrutores para US$ 150; aumentou a taxa de inscrição do participante dos Institutos 
Avançados de Liderança Leonística e Institutos de Liderança para Leões Emergentes 
para US$ 125. Ambos os ajustes entraram em vigor no início de 2015-2016. 
 

 

COMITÊ DE AUMENTO DE ASSOCIADOS 

1.  Aprovou uma taxa de processamento de US$ 100 a ser cobrada de novos clubes cujas 
inscrições não sejam aprovadas por LCI, que entra em vigor em 1º de julho de 2015.  

2. Aprovou a cobrança antecipada de US$ 30 para acrescentar algum associado fundador 
adicional, que entra em vigor em 1º de julho de 2015.   

 
 

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS  

1. Confeccionou crachás de identificação com o logotipo do Centenário disponibilizados 
para compra através de Materiais para Clubes.   

2. Autorizou a adição de 100 medalhas para Prêmio de Liderança e também 100 para 
Prêmio Presidencial do ano Leonístico de 2015-2016.   

3. Realizou várias alterações no Capítulo XXI do Manual de Normas da Diretoria para 
refletir as práticas atuais. 
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COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 

1. Selecionou os Dez Melhores Assessores de Acampamento e Intercâmbio Juvenis para 
receber os prêmios de 2013-2014. 

 
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o website de LCI 

em www.lionsclubs.org, ou entre em contato com a Sede Internacional pelo fone 630-571-
5466. 

 
 
 
ExSum-Prague.PO 
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