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Reunião da Diretoria Internacional
HONG KONG, CHINA

22 A 26 de junho de 2005

Comitê de Estatutos e Regulamentos

1. Foi declarado inválido o protesto contra a eleição a vice-governador do Distrito 315-A2
(Bangladesh) e Sk. Mohiuddin foi declarado vice-governador do Distrito 315-A2 para o
ano fiscal de 2005-2006.

2. Foi declarado inválido o protesto contra a eleição a vice-governador do Distrito 315-B3
(Bangladesh) e M.A. Matin foi declarado vice-governador do Distrito 315-B3 para o ano
fiscal de 2005-2006.

3. Foi declarado inválido o protesto contra a eleição a vice-governador apresentado por Mohd.
Kabir Uddin Bhuiyan do Distrito 315-B4 (Bangladesh), declarou válido o protesto
apresentado por Sri Prakash Biswas do Distrito 315-B4 e declarou Sri Prakash Biswas vice-
governador do Distrito 315-B4 para o ano fiscal de 2005-2006.

4. Foi delarado válido o protesto à eleição de vice-governador do Distrito B-3 (México), foi
delarada nula a eleição ao cargo de vice-governador do Distrito B-3 para o ano fiscal de
2005-2006 e foi declarado que há uma vaga no cargo de vice-governador para o ano fiscal
de 2005-2006.

5. Foi revisado o Procedimento de Queixas à Eleição de Governador e Vice-Governador de
Distrito no Manual de Normas da Diretoria Internacional.

6. Foi revisada a seção dos Fóruns de Área do Manual de Normas da Diretoria referente à
autoridade e responsabilidades do diretor indicado para o Comitê de Planejamento do
Fórum.

7. Emendou o Artigo III, Seção 4 dos Regulamentos do Estatuto Padrão de Distrito para
esclarecer o requisito de maioria de votos para a eleição de governadores e vice-
governadores de distrito, mesmo quando apenas um candidato está concorrendo ao cargo.

Comitê de Convenções

1. Aumentou o requisito de área mínima para o centro de exposições da convenção para
170.000 pés quadrados.

2. Revisou o requisito de concorrência referente a apartamentos passando para 6.000
apartamentos aceitáveis, dos quais 75% devem estar dentro de um perímetro de 10 milhas e
os demais 25% dentro de um perímetro de 15 milhas dos locais da convenção.

3. Aprovou a restituição de depósitos de hotel para reservas individuais de apartamento até
duas semanas antes do primeiro dia da semana da convenção.

4. Estabeleceu 1° de maio como o prazo final para restituição dos depósitos de hotel para
grupos consistindo de dez ou mais apartamentos.

5. Autorizou o Comitê de Convenções a limitar o número de concorrências aceitas a cada ano.
6. Autorizou o Comitê de Convenções a incluir recomendações sobre as cidades concorrentes

na avaliação.
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Comitê de Serviços a Distritos e Clubes

1. Cancelou a carta constitutiva de 252 clubes (3.380 sócios).
2. Revogou o cancelamento de cartas constitutivas de 19 clubes.
3. Adotou os resultados da eleição de governadores de 2005-2006 e nomeou outros

governadores para o ano fiscal de 2005-2006 que não foram eleitos mas recomendados
pelos respectivos distritos para aprovação da diretoria.

4. Nomeou Federico Steinhaus, Ex-Presidente de Conselho do Distrito Múltiplo 108, Itália,
para servir como Leão Coordenador dos clubes sem distrito no norte de Chipre.

5. Nomeou Peter Hupperten, Ex-Presidente de Conselho do Distrito Múltiplo 49, Alasca,
EUA, para servir como Leão Coordenador dos clubes sem distrito no leste da Rússia.

6. Mudou o prazo para o Comitê de Serviços a Distritos e Clubes finalizar os seus planos para
reduzir o número de distritos transicionais para outubro de 2005.

7. Aprovou o limite de seis meses para que um ex-Lions clube cuja carta tenha sido cancelada
anteriormente solicite a rescisão do cancelamento junto à diretoria internacional.

Comitê de Finanças e Operações da Sede

1. Aprovou a previsão orçamentária do quarto trimestre de 2004-2005, com perspectiva de
superávit.

2. Aprovou o orçamento final do Programa Internacional de 2005-2006, com perspectiva de
superávit.

3. Pequenas revisões nas regras de viagem de ex-diretor internacional.
4. Foram aprovadas algumas mudanças de caráter interno no capítulo sobre Finanças no

Manual de Normas da Diretoria Internacional.
5. Foram aprovadas algumas mudanças de caráter interno no capítulo sobre Sede

Internacional e Funcionários no Manual de Normas da Diretoria Internacional.
6. Aprovou um mínimo de 14 dias de reserva antecipada de viagem aérea.
7. Nomeou Phil Writer como agente fiscal na Índia.
8. Aprovou Maryellen Skerik para assumir as responsabilidades de tesoureira da associação.

LCIF

1. Autorizou o Gerente de Divisão Interino de LCIF e a Tesoureira de LCI a transferirem a
conta bancária na Tanzânia para um novo banco.

2. Renovou o contrato de SLS para oferecer serviços externos de consultoria para o
Departamento de Lions-Quest de LCIF.

3. Indicou os membros do Comitê Consultor de Lions-Quest para o ano fiscal de 2005-2006.
4. Ampliou os programas Quatro Pontos Básicos de exame fotográfico da vista e de diabetes

por um ano, até 30 de junho de 2006.
5. Ampliou o programa Quatro Pontos Básicos de baixa visão por dois anos, até 30 de junho

de 2007.
6. Aprovou um subsídio piloto do programa Quatro Pontos Básicos no valor de US$40.000

para as iniciativas de purificação da água na América Latina.
7. Aprovou 62 subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos num

total de US$2.886.337.
8. Adiou a decisão de três pedidos de subsídios e negou um.
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9. Autorizou o uso do orçamento de reserva de subsídio para financiar projetos que não estão
cobertos pelo orçamento de subsídios irrestritos do ano fiscal de 2004-2005.

10. Autorizou o desenvolvimento de um programa de Subsídio de Investimento Inicial de
LCIF.

11. Aprovou a mudança das regras de viagem e das Regras de Auditoria da Campanha
SightFirst II no Manual de Normas de Operações de LCIF.

Comitê de Aumento de Sócios

1. Autorizou que, para fins de continuidade, a partir de 2007-2008, os programas anuais
internacionais não incluirão um ano, atividades de aumento de sócios isoladas, separadas
dos programas de aumento de sócios a longo prazo da associação.

2. Aprovou o Sudão e os Emirados Árabes Unidos como países de LCI, que se qualificam
para a espansão de novos Lions clubes.

3. Autorizou o “Projeto de Marketing Urbano de Aumento de Sócios”, uma iniciativa que
oferece até US$20.000 para cada campanha de vulto de aumento de sócios desenvolvidas
por distritos Leonísticos em pelo menos cinco grandes áreas metropolitanas em 2005-2006.

4. Aprovou um programa semestral de pesquisa eletrônica de atitude e acompanhamento de
sócios.

5. Emendou os procedimentos de verificação de organização de novos clubes.
6. Aprovou US$15.000 para apoiar uma campanha de vulto de identidade dos Leões e de

promoção de afiliação no Distrito Múltiplo 101 (Suécia).
7. Aprovou uma emenda no Programa Anual de Aumento de Sócios que incluirá o

reconhecimento imediato pelo presidente dos padrinhos de novos sócios, novos prêmios de
final de ano e recomendação de uma estratégia de convite a sócios durante o ano todo para
uso de clubes e distritos como um instrumento opcional de planejamento.

8. Adotou normas que governam as equipes ACEL de distrito e distrito múltiplo para inclusão
no Manual de Normas da Diretoria.

Comitê de Relações Públicas

1. Os líderes da Missão 30 foram incluídos na Ordem de Precedência no protocolo oficial e o
parágrafo idenficado com três asteriscos (***) foi eliminado.

Comitê de Atividades de Serviço

1. Criou prêmios para prestar reconhecimento a realizações de Leo clubes e Leos no projeto
internacional Leo de trabalhos com as crianças.

2. Indicou os Leos do Ano para 2004-2005.
3. Aprovou um Memorando de Compreensão com o Programa Nacional de Esclarecimento

sobre Diabetes (NDEP-EUA).
4. Criou um emblema de estandarte para prestar reconhecimento a colaborações bem-

sucedidas de Lions e Leo clubes.


