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 RESUMO EXECUTIVO 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

SEATTLE, WASHINGTON, EUA 
29 de junho a 3 de julho de 2011 

 
AUDITORIA  
 
1. Aprovou a análise dos processos internos, com base em materialidade.  Grant Thornton 

estará analisando os resultados a serem relatados na próxima reunião do comitê. 
2. Revisou o planejamento de fim de ano da auditoria com a Grant Thornton. 
 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS  
1. Declarou as eleições a governador de distrito e a segundo vice-governador de distrito no 
 distrito 301-A1 (Filipinas) para o ano fiscal de 2011-2012 como anuladas e sem força e 
 efeito, declarou vagas para os cargos de governador de distrito e segundo vice-governador de 
 distrito para o ano fiscal de 2012, e confirmou o Leão Anton Wong Lim como Primeiro 
 Vice-Governador para o ano fiscal de  2011-2012. 
2. Negou as queixas de eleição para segundo vice-governador de distrito apresentadas no 
 distrito  301-C (Filipinas), Distrito 305-N1 (Paquistão), Distrito 321-A1 (Índia), Distrito 321-
 A3 (Índia), Distrito 323-B (Índia), Distrito 323-E1 (Índia), Distrito 323-H2 (Índia), Distrito 
 324-A5 (Índia), Distrito 324-D2 (Índia) e declarou as seguintes pessoas como sendo segundo 
 vice-governadores para o ano fiscal de 2011-2012: 

• Companheira Leão Editha Datuin - Distrito 301-C (Filipinas) 
• Leão Engr. Saqib Rahim - Distrito 305-N1 (Paquistão) 
• Leão Kusum Gupta – Distrito 321-A1 (Índia) 
• Leão Vijay Shiroha - Distrito 321-A3 (Índia) 
• Leão Vinod R. Patel - Distrito 323-B  (Índia) 
• Leão G.P. Sharma - Distrito 323-E1 (Índia) 
• Leão Rajesh Raut – Distrito 323-H2 (Índia) 
• Leão S. Venkatraman - Distrito 324-A5 (Índia) 
• Leão Ganapathi Nayak - District 324-D2 (Índia) 

 
3. Manteve a queixa de eleição para segundo vice-governador de distrito apresentada pelo 
 Distrito 324-C (Índia), declarou a eleição do segundo vice-governador de distrito realizada 
 no Distrito 324-C8 para o ano fiscal de 2011-2012 como sendo nula e sem força e efeito, 
 declarou a vaga no cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano fiscal de 2011-
 2012, declarando ainda que a vaga para vice-governador de distrito deverá permanecer aberta 
 até a próxima convenção anual do distrito programada para 2012. 
4. Manteve a queixa estatutária apresentada pelo Lions Club of Juhu no Distrito 323-A3 (Índia), 
 declarou que a eleição para endosso de diretor internacional realizada na convenção do 
 Distrito 323-A3 por volta de 10 de abril de 2011, como sendo nula e sem força e efeito, 
 declarou que a suspensão anterior do Distrito Múltiplo 323 para endosso a diretor 
 internacional seja retirada, e informou ao Distrito 323-A3 e ao Distrito Múltiplo 323 que 
 cada distrito poderá proceder com qualquer eleição futura para endosso internacional 
 conforme determinar, como sendo apropriado pelos distritos, de acordo com estatuto e 
 regulamentos aplicáveis de distrito e/ou distrito múltiplo.     



2 
 

5. Negou a queixa estatutária apresentada pelo Lions Club of Bombay Mandvi (Leste), no 
 Distrito 323-A1 (Índia). 
6. Revisou a queixa estatutária apresentada pelo Manila Absolute Lions Club e pelo Manila 
 Virtue Lions Club, no Distrito 301-A1 (Filipinas) sobre a eleição do presidente de conselho 
 do Distrito Múltiplo 301 e um pedido relacionado a isto, do Conselho de Governadores do 
 Distrito Múltiplo 301 e concluiu que havia causa justa para agilizar a análise da queixa para o 
 nível Quatro das Etapas do Procedimento de Queixa Estatutária, para análise adicional do 
 Comitê de Estatuto e Regulamentos e pela Diretoria Internacional na próxima reunião 
 programada para outubro de 2011.  
7. Revisou a norma da diretoria e adotou novas diretrizes sobre o uso dos fundos públicos (de 
 atividades) e sobre os fundos administrativos. 
8. Revisou os Procedimentos de Queixa Estatutária para Resolução de Disputas de Clubes, 
 Distritos e Distritos Múltiplos no Manual de Normas da Diretoria.  
 9. Retirou a exigência de duas assinaturas nas contas do clube no Estatuto e Regulamentos 
 Padrão de Clube, para serem condizentes com as condições bancárias modernas (ex: 
 transações bancárias online).  
 
COMITÊ DE CONVENÇÕES  
 
1. Aprovou um rebate de US$25,00 para os distritos múltiplos da Coréia para cada taxa de 
 inscrição paga acima de 30.000 inscritos para a Convenção de Busan de 2012, assim que 
 todas as exigências de licitação, incentivos especiais e ofertas financeiras iniciais foram 
 cumpridas.   
 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES  
 
1. Ampliou a norma sobre Status Quo para definir que um Lions clube não existente deve  
 incluir novos e atuais Lions clubes para ajudar a reduzir o número de clubes não 
 existentes.   
2. Ampliou o papel e responsabilidades do presidente de região e do presidente de divisão Para 
 coordenar e apoiar os objetivos de aumento de sócios da GMT de distrito e os objetivos de 
 liderança da GLT de distrito.  
3. Revisou a lista de assessores oficiais de distritos e distritos múltiplos para retirar cargos 
 obsoletos e para incluir cargos da GMT e da GLT nos distritos e distritos múltiplos. 
 

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 
1. Aprovou a previsão de 2010-2011, refletindo um superávit. 
2. Aprovou o orçamento de 2011-2012, refletindo um superávit.  
3. Concedeu uma procuração ao Ex-Presidente de Conselho, Eduardo Alberto Gallardo para 

registrar a associação como uma entidade estrangeira na Argentina. 
4. Retirou Phil Writer como agente fiscal na Índia, devido à sua aposentadoria.  
5. Modificou a composição do Comitê de Auditoria como segue, a vigorar a partir de 8 de julho 
 de 2011:  
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1. Um diretor de segundo ano, que seja membro do Comitê de Finanças e Operações da  
  Sede;   

2. Um diretor de primeiro ano, que seja membro do Comitê de Finanças e Operações da  
 Sede;   

3. Dois atuais diretores ou assessores nomeados a serem indicados pelo Presidente 
 internacional. 
6. Aprovou a nova norma sobre flâmulas de clube, distrito e de prêmios.  A nova norma é a 
 seguinte:  
 A Flâmula de Clube D3DS, Flâmula de Governador de Distrito D110 e Flâmula para Prêmio 
 de Clube D150 deverão estar disponíveis nos seguintes tecidos e combinações de cores: 

a. Feltro Púrpura 
Corda e Pendão - Dourados 
Borda - Dourada 
Letras – Feltro amarelo (semelhante ao amarelo PMS 7406 no novo emblema de 
LCI) 
Emblema de LCI – emblema A41556 21”, nova versão da marca em Azul PMS 
287, Amarelo PMS 7406 

b. Flâmula – Feltro Azul 
Corda e Pendão - Dourados 
Borda - Dourada 
Letras – Feltro amarelo (semelhante ao amarelo PMS 7406 no novo emblema de 
LCI) 
Emblema de LCI -  emblema A41556 21”, nova versão da marca em Azul PMS 
287, Amarelo PMS 7406  

7. Modificou a norma da diretoria para eliminar a referência ao reembolso de bagagem dos 
 funcionários. 
 

LCIF  
 
1. Nomeou os Membros do Comitê de Orientação de LCIF para 2011 – 2012. 
2. Aprovou as doações feitas até 31 de agosto de 2011 para o fundo do terremoto e tsunami no 

Japão para que sejam elegíveis ao título de Companheiro de Melvin Jones e Companheiro de 
Melvin Jones Progressivo.   

3. Renovou o programa de subsídio promocional do Lions Quest por mais três anos, no valor de  
US$75.000.   

4. Revisou a composição do Comitê Consultivo do Lions Quest, conforme segue: quatro 
Dirigentes Executivos de LCI, dois Ex-Presidente Internacionais com forte experiência em 
apoio ao Lions Quest, dois líderes Leões com forte experiência em apoio ao Lions Quest, e 
de quatro a seis especialistas técnicos. 

5. Aprovou um subsídio no valor de US$54.959 para apoiar as atividades do primeiro ano do  
Lions Quest como compromisso de LCIF com a Iniciava Global do Clinton.  

6. Aprovados 45 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos 
totalizando US$1.928.300. 

7. Adiados 12 pedidos de subsídios. 
8. Renovou o financiamento para os programas prioritários dos Quatro Pontos Básicos para 

prevenção e controle da diabetes até 30 de junho de 2012. 
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9. Aprovou um subsídio em bloco no valor de US$200,000 para o programa subsídio “inicial” 
do Lions Quest.  

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

 
COMITÊ DE LIDERANÇA  

1. Retirou a referência feita aos assessores de desenvolvimento da liderança no Capítulo XIV 
 do Manual de Normas e inseriu nova norma referente à Equipe de Liderança Global (GLT). 
2. Retirou a referência feita aos assessores de desenvolvimento da liderança no Capítulo XIV 
 do Manual de Normas e inseriu nova norma referente à Equipe de Liderança Global (GLT). 
3. Retirou a referência feita aos assessores de desenvolvimento da liderança no Capítulo XIV 
 do Manual de Normas e inseriu nova norma referente à Equipe de Liderança Global (GLT). 
4. Retirou a referência feita aos assessores de desenvolvimento da liderança no Capítulo XIV 
 do Manual de Normas e inseriu nova norma referente à Equipe de Liderança Global (GLT). 
5. Retirou a seção relacionada ao programa ACEL e a substituiu com a norma  
 Relacionada à Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT) e com a Equipe de Liderança 
 Global (GLT) no Capítulo IX do Manual de Normas da Diretoria. 
 

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS  
 
1. Implementou um procedimento que um clube ativo pode acrescentar até 30 novos associados 

em determinado ano fiscal.  Para assegurar a viabilidade dos clubes, qualquer associado 
adicional no ano fiscal precisará ter a aprovação do governador de distrito e do primeiro vice-
governador de distrito. 

2. Retirou o Programa de Assessor de Extensão de Distrito Múltiplo e o substituiu com a norma 
da GLT que orienta as nomeações dos distritos múltiplos, distritos e distritos únicos para 
nomeação para a Equipe de Aumento de Sócios e Desenvolvimento de Clube e para a Equipe 
de Sucesso de Clube.  

3. Revisou a norma da diretoria sobre protesto de pedido para um novo clube para incluir os e-
mails como métodos aceitos de apresentação de documentação.  

4.  Emendou a norma sobre a distribuição dos fundos de um núcleo quando o núcleo torna-se 
um clube pleno, e quando o núcleo é dissolvido sem ser instituído.  

 
COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS  
1. Aprovou a continuação do Concurso de Redação para Cegos como um programa oficial de  
 Lions Clubs Internacional 
2. Concedeu à Gráfica R. R. Donnelley um contrato de três anos para imprimir a revista Lion 
 (edição da sede e em espanhol) e o Catálogo de Materiais para Clubes.  
3. Aprovou a colocação de faixa de propaganda na Web em mercados específicos nos Estados 
 Unidos e no Canadá no ano fiscal de 2011-2012. 
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4. Aprovou um pagamento rateado das edições da Revista Lions no Brasil LC, Polônia, 
 Portugal e Tailândia 
5. Emendou a Ordem de Precedência para incluir os Coordenadores na posição de Assessor de  
 Distrito. 
 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS  
 
1. Nomeou os agraciados com o Prêmio Leo do Ano para 2010-2011. 

 
 
 
 
 

********* 
 
 
 

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, favor referir-se ao website de LCI: 
www.lionsclubs.org, ou entre em contato com as respectivas divisões na Sede Internacional 

pelos e-mails abaixo:  
 
 

Auditoria/Finanças:   finance@lionsclubs.org 
Estatuto e Regulamentos:  legal@lionsclubs.org 
Convenções:     convention@lionsclubs.org 
Administração de Distritos e Clubes: districtadministration@lionsclubs.org 
LCIF:     lcif@lionsclubs.org 
Liderança:    leadership@lionsclubs.org 
Aumento de Sócios:   membership@lionsclubs.org 
Relações Públicas:   pr@lionsclubs.org 
Atividades de Serviço:  programs@lionsclubs.org 
 

 
 

********* 
 
 
 
 
 

Portuguese 


