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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Miami, Flórida, EUA 
6 a 9 de abril de 2018 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 
1. O comitê continuará monitorando e acompanhando os planos de ação. 
 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS. 
 
1. O Lions Clube Panipat Greater foi orientado a revogar a afiliação de Vinay Garg, e o 

Lions Clube de Kapurthala foi orientado a revogar a afiliação de Savtantar Sabharwal 
por conduta inadequada, deixando de ser Leão.  Declarou que Vinay Garg e Savtantar 
Sabharwal não deverão ser reconhecidos no futuro como Leões por Lions Clubs 
International ou por nenhum clube ou distrito, não tendo direito a se afiliarem ao 
Leonismo no futuro. 

2. O Lions clube Ulkee foi orientado a revogar a afiliação de Mu-Deok Lee por conduta 
inadequada, deixando de ser Leão.  Declarou que Mu-Deok Lee não deverá ser 
reconhecido no futuro como Leão por Lions Clubs International ou por nenhum clube 
ou distrito, não tendo direito de se afiliar ao Leonismo no futuro.  

3. Permitiu que o ex-associado Byeong-Yeol Ahn se associasse a um Lions Clube, 
mediante convite. 

4. Alterou o Capítulo VI do Manual de Normas da Diretoria para incluir as disposições 
relacionadas aos Padrões de Ética e Conduta dos nossos líderes Leões que 
anteriormente tinham sido incluídas como Anexos no capítulo XV do Manual de 
Normas da Diretoria. 

5. Alterou o Estatuto Padrão do Distrito, os Regulamentos de Clube e o Estatuto de 
Distrito Múltiplo para remover o Procedimento de Resolução de Disputas pertinente a 
cada documento, a fim de criar um novo capítulo de Resolução de Disputas no 
Manual de Normas da Diretoria. 

6. Alterou o Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria para remover o Parágrafo 
J. e os Anexos C, D, E e F para que essas disposições possam ser transferidas para um 
novo capítulo e um capítulo já existente do Manual de Normas da Diretoria, aos quais 
as disposições melhor se alinham. 

7. Criou o novo Capítulo XXV do Manual de Normas da Diretoria para os 
Procedimentos de Resolução de Disputas. 

8. Alterou o Parágrafo D. do Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria para 
adicionar uma nova Seção 10 relacionada a uma interpretação da Definição de 
“Notificação Suficiente” após a retirada dos endossos a dirigentes internacionais. 

9. Adotou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2018 para 
alterar a Seção 5(b) do Artigo II dos Regulamentos Internacionais, modificando a 
disposição de representação da diretoria relacionada a mandatos simultâneos para que 
fique consistente com as recentes emendas ao Estatuto Internacional.  

10. Adotou a resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2018 para alterar a 
Seção 1 do Artigo IV dos Regulamentos Internacionais, modificando os comitês 
permanentes da Diretoria Internacional de forma a incluir um Comitê de Tecnologia. 

 
 



            

2 
 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Selecionou a Cidade do México como anfitriã da Convenção de Lions Clubs 

International de 2025. 

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Aprovou os requisitos do Prêmio de Excelência de Clube e os requisitos do Prêmio de 
Excelência de Distrito para o ano Leonístico de 2018-2019.   

2. Os clubes do DM 51 (Porto Rico) que foram afetados por dois furacões devastadores 
receberam a isenção das quotas de janeiro de 2018 e uma prorrogação para permitir 
que mais clubes sejam oficialmente certificados a votar durante a convenção do 
distrito múltiplo 51, que deve se realizar de 25 a 27 de maio de 2018.     

3. Aprovou a solicitação do Distrito 403 B2 de se tornar o Distrito Único 417, a qual 
entrará em vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2018. 

4. Aprovou conceder aos países de Gana, Tanzânia e Uganda o status distrito provisório 
no encerramento da Convenção Internacional de 2018. 

5. Aprovou conceder à Ucrânia o status de distrito provisório 134 no encerramento da 
Convenção Internacional de 2018. 

6. Nomeou o Ex-Presidente de Conselho Myung Shin Kim para servir como Leão 
Coordenador do país de Myanmar.  

7. Nomeou os Leões recomendados pelos distritos provisórios para servirem no cargo de 
governador de distrito dos distritos provisórios para o ano Leonístico de 2018-2019.   

8. Nomeou o Leão Muhammed Ishaq Dar para servir como governador de distrito do 
Distrito 305 N2 (Paquistão) até o encerramento da Convenção Internacional de 2018.   

9. Alterou a norma relativa aos crachás oficiais para permitir que exponham dois títulos.  
10. Alterou os Regulamentos Padrão de Distrito para exigir que as mudanças nas divisões 

e regiões sejam aprovadas pelo gabinete do distrito e no melhor interesse dos clubes, 
distrito e associação.     

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a previsão do terceiro trimestre do ano Leonístico de 2017-2018, refletindo 
déficit. 

2. Solicitou que seja esboçada a linguagem necessária de uma emenda aos 
Regulamentos a ser proposta aos delegados na Convenção Internacional de 2018 para 
inclusão de um Comitê de Tecnologia como comitê permanente da Diretoria 
Internacional.  

3. Alterou o Capítulo XXI do Manual de Normas da Diretoria, modificando a 
precedência de convites para compromissos de oradores para uma reunião autorizada.  

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Aprovou a programação e o currículo para o Seminário de Governadores de Distrito 
Eleitos de 2019. 

 
COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 
1. Aprovou uma solicitação de subsídio de RP para o Distrito Múltiplo E (Venezuela, 

Aruba, Bonaire, Curaçao) no valor de US$ 6.000. 
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2. Alterou o Capítulo XIX, Protocolo Oficial, do Manual de Normas da Diretoria para 
refletir uma modificação na qual são adicionados Ex-Curadores de LCIF e Ex-
Assessores Nomeados à Diretoria e removido o Corpo Executivo de Área 
Jurisdicional e Ex-Presidentes de Conselho Imediatos. 

  
 
 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 
1. Aprovou alterar para a estrutura de Equipe Global de Ação. 
2. Aprovou prorrogar o Programa Vamos nos Afiliar Juntos até junho de 2021, e que os 

Lioness clubes existentes se qualifiquem para o programa, independentemente do 
número de associados. Também aprovou que os Lioness Clubes fiquem isentos da 
taxa de fundação dentro deste programa.  

3. Alterou as Norma da Diretoria para remover a posição de curador representante do 
conselho de LCIF, bem como algumas outras mudanças internas. 

4. Alterou as Normas da Diretoria para incluir Myanmar como o 214º país oficial de 
Lions Clubs International. 
 

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Selecionou aqueles que servirão como integrantes e suplentes do Painel Consultivo do 

Programa de Leo Clubes para o mandato de 2018-2020. 
2. Selecionou os Dez Melhores Assessores do Programa de Acampamento e Intercâmbio 

Juvenis para receber os prêmios do ano de 2016-2017. 
3. Realizou alterações no Capítulo XXI do Manual de Normas da Diretoria para refletir 

as práticas atuais. 
4. Atualizou o Capítulo XIII do Manual de Normas da Diretoria para acrescentar 

Representantes Leo a Leão junto à Diretoria. 
 
 

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 telefone 630-571-
5466. 
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