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Sumário das Resoluções
Lions Clubs International

Reunião da Diretoria Internacional
DETROIT, MICHIGAN, EUA

WINDSOR, ONTÁRIO, CANADÁ
30 de junho a 4 de julho de 2004

Comitê de Estatutos e Regulamentos (Preliminar)

1. Declarou válido o protesto contra a eleição a governador no Distrito 301-D1 para o
exercício de 2004-2005, declarando a eleição nula e, consequentemente, com uma vaga no
cargo.

2. Decidiu contra o protesto à eleição de governador para o exercício de 2004-2005 no
Distrito 323-F2, declarando válida a eleição do Dr. Uday Shah como governador daquele
distrito e autorizou sua presença no seminário de governadores eleitos.

3. Decidiu contra o protesto à eleição de vice-governador no Distrito 323-G1 para o exercício
de 2004-2005, declarando válida a eleição de Suresh Jain como vice-governador daquele
distrito.

4. Decidiu contra o protesto à eleição de vice-governador no Distrito 330-B para o exercício
de 2004-2005, declarando válida a eleição de Hideaki Abe como vice-governador daquele
distrito.

5. Suspendeu a adoção dos resultados da eleição do Distrito 354-D até que mais investigações
sejam feitas sobre as alegações de violação ética envolvendo o governador eleito.

Comitê de Estatutos e Regulamentos (Final)

1. Aprovou os resultados da eleição de governador para o exercício de 2004-2005 no Distrito
354-D e declarou o Leão Han Ok Suh governador daquele distrito.

2. Expediu a queixa estatutária apresentada pelo Lions Clube Rego Park Forest Hills contra o
Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo 20.

3. Decidiu contra a queixa estatutária apresentada pelo Lions Clube Rego Park Forest Hills
contra o Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo 20 por não ter cumprido os prazos
especificados no Procedimento de Queixas Estatutárias.

4. Voltou a confirmar a decisão tomada previamente de não conceder licença à firma
Kyorindo no Japão. Autorizou o consultor geral a tomar as medidas necessárias contra as
violações de marca registrada pela Kyorindo, incluindo o emprego de advogados locais.

5. Aprovou modificações no Modelo de Regulamentos de Distrito a fim de incluir os
requisitos mínimos que um Leão deve possuir para preencher a vaga no cargo de vice-
governador de distrito.
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6. Aprovou modificações no Modelo de Regulamentos de Distrito Múltiplo, incorporando o
requisito de que os candidatos a cargos internacionais que buscam o apoio na convenção de
distrito múltiplo devem, em primeiro lugar, obter o endosso do seu subdistrito.

7. Emendou o procedimento para Resolução de Disputas em nível de distrito e distrito
múltiplo e no Estatuto Padrão de Lions Clubes passando a exigir que todos os pedidos de
resolução de disputas de distrito e de clube devem ser apresentados ao governador de
distrito e que os pedidos de resolução de disputas de distrito múltiplo sejam apresentados
ao presidente de conselho dentro de trinta dias a partir da data na qual a parte interessada
tomou ou deveria ter tomado conhecimento dos eventos que levaram à disputa.

8. Emendou o procedimento de Resolução de Disputas de distrito e distrito múltiplo e o
Estatuto Padrão de Lions Clubes incluindo um dispositivo que requer que os conciliadores
tomem sua decisão sobre a disputa num prazo que não seja superior a trinta dias contados a
partir da data na qual a primeira reunião entre as partes envolvidas foi realizada.

Comitê de Serviços a Distritos e Clubes (Preliminar)

1. Aprovou as eleições e nomeações dos governadores de distrito do ano fiscal de 2004-2005.

Comitê de Serviços a Distritos e Clubes (Final)

1. Cancelou as Cartas Constitutivas de 225 clubes.

2. Rescindiu o cancelamento anterior de oito Cartas Constitutivas.

3. Aprovou modificações na reestruturação previamente aprovada pela diretoria para dividir o
Distrito 324-A1, na Índia, formando três novos subdistritos a partir de 9 de julho de 2004.

4. Aprovou um programa mediante o qual cada distrito transicional poderá desenvolver um
plano para cumprir com o requisito mínimo de 35 clubes e 1.250 sócios dentro de dois
anos, começando em 1 de julho de 2004, apresentando um relatório de progresso à diretoria
quatro vezes por ano.

5. Modificou as regras de status quo: 1) para requerer um mínimo de 10 sócios para reativar
um clube em status quo, e 2) para requerer três assinaturas de dirigentes distritais
(governador, vice-governador, presidente de divisão) para recomendar a colocação de um
clube em status quo.

6. Os distritos provisórios 126 (Croácia) e 129 (Eslovênia) já têm mais de 35 clubes e 1.250
sócios e, a partir de 9 de julho de 2004, eles passam a ser considerados como distritos em
situação regular.

Comitê de Finanças e Operações da Sede

1. Transferiu os investimentos do fundo geral administrados pela Morgan Stanley para a
Smith Barney, tendo John Spaeth como consultor.
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2. Aprovou contratar a firma de auditoria Grant Thornton LLP, em lugar da Ernst & Young
para fazer a auditoria anual dos livros da associação, para o ano que terminou em 30 de
junho de 2004.

3. A diretoria aprovou a previsão orçamentária do quarto trimestre do ano fiscal de 2003-
2004.

4. A diretoria aprovou o orçamento do ano fiscal de 2004-2005, com um superávit.

5. Aprovou um orçamento de extensão para os diretores internacionais e ex-presidentes
internacionais para cobrir as despesas com trabalhos de extensão do Leonismo.

6. Autorizou o Vice-Presidente Mehta a assinar um contrato de aluguel para o escritório do
Lions em Mumbai, Índia.

7. A diretoria renovou a apólice de seguro geral de responsabilidade civil e o seguro coletivo
com a Ace Insurance.

8. Fez pequenas mudanças no capítulo de finanças no Manual de Normas.

LCIF

1. Aprovou a transferência dos investimentos de LCIF com a Stanley Morgan para a
Citigroup Smith Barney.

2. Autorizou LCIF a mudar suas contas de investimentos com Russell Investment Group para
Common Trust Fund Agreement (uma nova estrutura de investimentos para organizações
sem fins lucrativos) para aproveitar as tarifas mais baixas.

3. Aprovou um subsídio de ajuda a vítimas de grandes catástrofes no valor de US$300.000
para completar o trabalho do Distrito Múltiplo 323 de construção de residências, um
hospital e outros aspectos do projeto de reconstrução e ajuda às vítimas do terremoto em
Gujarat, Índia.

4. Aprovou um subsídio de US$250.000 do Programa Quatro Pontos Básicos para o projeto
de aparelhos auditivos de baixo preço a fim de iniciar inventários do novo aparelho e para
financiar o desenvolvimento de uma versão digital do aparelho atual.

5. Voltou a dar prioridade de financiamento ao programa Lions-Quest nos subsídios Quatro
Pontos Básicos até 30 de junho de 2006.

6. Autorizou LCIF a tomar medidas com as autoridades locais para recuperar o dinheiro do
subsídio SF951 no Distrito D-5, empregado indevidamente.

7. Aprovou dois novos prêmios de LCIF – “Prêmio Amigo da Humanidade” e “Prêmio das
Mãos que Ajudam” para as pessoas que promovem LCIF e incentivam as doações.
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8. Aprovou um subsídio do programa Quatro Pontos Básicos de US$125.000 para a Força
Tarefa de Saúde dos Olhos de Mulheres para desenvolvimento de material informativo e de
uma campanha para promover a saúde dos olhos e pesquisas sobre as enfermidades dos
olhos que afetam as mulheres.

9. Aprovou 49 pedidos de subsídios (Padrão, Quatro Pontos Básicos e de Assistência
Internacional) num total de US$1.951.020; cinco pedidos tiveram sua decisão adiada e um
foi negado.

10. Emendou o capítulo de LCIF no Manual de Normas e o Manual de Operações de LCIF
para incorporar um texto que estabelece que os governadores devem servir como membros
do Conselho Diretor de LCIF, sem direito a voto, o qual foi aprovado na reunião de março
de 2004.

11. Aprovou duas revisões no Manual de Operações de LCIF para corrigir duas referências a
capítulos que estavam incorretamente numerados.

12. Descontinuou temporariamente um certificado para clubes por doações feitas a LCIF
porque os critérios precisam ser atualizados.

Comitê de Liderança

1. Aprovou um subsidio único num valor que não seja superior a US$ 7.150 para um
programa de treinamento de líderes no Distrito Provisório 128 (Israel).

2. Aprovou um subsídio único num valor que não seja superior a US$4.290 para um
seminário de treinamento de líderes no Distrito Único 50 (Havaí, EUA).

3. Revisou o Manual de Normas da Diretoria para eliminar a redundância referente à norma
sobre participantes que não comparecem ao Instituto Leonístico de Liderança após
confirmação da participação.

4. Revisou o Manual de Normas da Diretoria para eliminar a redundância referente à norma
sobre participantes que não comparecem ao Seminário de Assessores da Equipe ACEL
após confirmação da participação.

Comitê de Aumento de Sócios

1. Aprovou a Carta Constitutiva do Lions Clube de Arona-Las Galletas - Costa del Silencio,
Distrito 116, Espanha.

2. Renovou para o exercício de 2004-2005 o subsídio para um programa de aumento de
sócios no Distrito Múltiplo 307, Indonésia.

3. Estendeu o subsídio para um programa de aumento de sócios no Distrito Múltiplo 116,
Espanha.
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4. Aprovou um dispositivo mediante o qual estudantes, a partir desta data, admitidos em clube
universitário novo ou já existente devem pagar uma taxa de admissão de US$10,00.

5. Concedeu um prazo até 31 de julho de 2004 (data do carimbo do correio) para receber, na
sede internacional, os pedidos de isenção da taxa de fundação de novos clubes que estão
sendo processados. As isenções terminaram em 30 de junho de 2004.

6. Aprovou um programa de prêmios para clubes universitários.

7. Aprovou fundos para o funcionamento e pagamento de pessoal no escritório do secretário
internacional nos Distritos Múltiplos 354 e 355, Coréia.

8. Atualizou a lista dos novos países e áreas geográficas que compõem as sete áreas
jurisdicionais de LCI.

Comitê de Relações Públicas

1. Aumentou em US$1,25 o subsídio que a associação concede às edições oficiais da Revista
THE LION.

2. Corrigiu o Capítulo XXI, Parágrafo P, do Manual de Normas para refletir a publicação
mensal do boletim eletrônico no site da associação na Internet.

Comitê de Atividades de Serviço

1. Escolheu os vencedores do prêmio Leo do Ano de 2003-2004.

2. Programação provisória de um Simpósio Internacional sobre Crianças e Adolescentes em
Ljubljana, Eslovênia, de 27 a 30 de janeiro de 2005.

3. Aprovou um “Concurso Leonístico de Fotografias sobre o Meio Ambiente”.


