
RESUMO DAS RESOLUÇÕES
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
BOSTON, MASSACHUSETTS, EUA

24 A 29 DE JUNHO DE 2006

ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Rejeitada a reclamação sobre a eleição de governador de distrito no Distrito 324-C2 (Índia) e
declarado Governador do Distrito 324-C2, em 2006-2007, o CL Dr. Nandan Singh.

2. Sustentadas as reclamações sobre a eleição de governador de distrito e vice-governador de
distrito no Distrito 315-B1 (Bangladesh), declarados vagos os cargos de governador de
distrito e vice-governador de distrito para o ano fiscal de 2006-07 e nomeado um Comitê
Administrativo para lidar com as tarefas administrativas do distrito até que os cargos de
governador de distrito e vice-governador de distrito sejam devidamente preenchidos
conforme previsto nos Regulamentos Internacionais.

3. Rejeitada a reclamação sobre a eleição de vice-governador de distrito no Distrito 108-AB
(Itália) e declarado vice-governador do Distrito 108-AB, em 2006-2007, o CL Elio Loiodice.

4. Rejeitada a reclamação sobre a eleição de vice-governador de distrito do Distrito 301-B
(Filipinas) e declarado vice-governador do Distrito 301-B em 2006-2007 o CL Anthony Eden
Tan.

5. Rejeitada a reclamação sobre a eleição de vice-governador de distrito do Distrito 337-A
(Japão) e declarado vice-governador de distrito do Distrito 337-A em 2006-2007 o CL Eiji
Taki.

6. Nomeado o CL Dr. Sri Prakash Biswas ao cargo de governador do Distrito 315-B4
(Bangladesh) para o ano fiscal 2006-07.

7. Feita emenda de resolução nomeando um Comitê Administrativo para o Distrito 315-B1
(Bangladesh) e indicando os seguintes membros para este comitê: Diretor Internacional
Sheikh Kabir Hossain (Presidente), CL Benazir Ahmed e o Presidente do Conselho do
Distrito Múltiplo 315 em 2006-07 (após seleção/eleição pelo Distrito Múltiplo).

8. Revisado o Manual de Normas da Diretoria para emenda na norma sobre Programas-Piloto,
para acrescentar diretrizes de planejamento e desenvolvimento de Iniciativas de Novo
Programa e para acrescentar diretrizes para Temas do Presidente Internacional.

9. Transferir a norma de Fóruns de Área para o capítulo de Compromissos de Orador e Regras
de Viagem do Manual de Normas da Diretoria.

10. Emenda no título do Artigo VI do Regulamento Padrão de Lions Clubes para
“Administração de Núcleo.”

11. Emenda no Regulamento Padrão de Lions Clubes, dependendo da adoção da resolução da
emenda ao Estatuto Internacional sobre Estrutura de Quotas Familiares, para que sócios
qualificados como membros da família possam ser Sócios Ativos tendo assegurados todos os
direitos e privilégios decorrentes.

12. Feita emenda no Regulamento Padrão de Lions Clubes para permitir que ex-Lionesses, que
são atualmente sócias ativas de seus Lions clubes ou que se tornem sócias ativas de um Lions
clube até 30 de junho de 2007, possam usar todo seu tempo anterior de serviço como Lioness
para qualificação de sócia Vitalícia.

CONVENÇÕES

1. Revisto o padrão de datas de convenção para ser de sexta a terça-feira inclusive, a partir das
propostas para a convenção de 2012.
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SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

1. Adotados os resultados das eleições de governadores de distrito para 2006-07 e indicados
outros governadores que não foram eleitos em convenções distritais.

2. Aprovado, com pesar, o cancelamento da carta constitutiva de 391 clubes.
3. Aprovadas a reintegração de oito clubes anteriormente cancelados à situação de clubes em

pleno gozo de seus direitos revogando cancelamento de suas cartas constitutivas.
4. Revista a regra sobre tamanho de um Lions clube no Regulamento Padrão de Lions Clubes

para incentivar os clubes a manterem 20 sócios.

FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. A diretoria aprovou a previsão do 4° trimestre do ano fiscal de 2005-06.
2. Aprovado um acréscimo na norma da diretoria sobre procedimentos de auditoria interna.
3. A diretoria aprovou o orçamento final para o ano fiscal 2006-07.
4. A diretoria aprovou um pedido de reembolso de despesas apresentado com atraso devido a

circunstâncias atenuantes.
5. A diretoria aprovou uma revisão de norma de diretoria sobre cancelamento de clubes que

deixam de pagar seus saldos devedores.
A partir de 1° de julho de 2007, um clube com saldo devedor superior a US$20 por

sócio ou US$1.000 por clube, o que for menor, que nesta situação ultrapassar 150 dias
estará suspenso bem como sua carta constitutiva, direitos, privilégios e obrigações de um
Lions clube por um período que não exceda a 90 dias.

Um clube que tenha obtido aprovação da Divisão de Finanças de um plano de
pagamento não será suspenso. Quando o clube não atinge o pleno gozo de seus direitos
dentro do período de suspensão de 90 dias será automaticamente cancelado.

6. Foram aprovados pequenos itens internos das Normas de Diretoria para Cargo Internacional
e Funcionários.

7. Foram aprovados pequenos itens internos das Normas de Diretoria de Finanças.
8. A diretoria aprovou a apresentação de emenda aos Estatutos a ser proposta aos delegados da

Convenção Internacional de 2007 para a exigência de ter uma auditoria realizada mais de
uma vez ao ano.

LCIF

1. Aprovados 58 Subsídios-Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos no
valor total de US$2.941.648.

2. Apresentados três pedidos de subsídios e negados dois outros.
3. Autorizado o uso da Reserva de Orçamento para Subsídios para financiar projetos não

cobertos pelo Orçamento de Concessão de Subsídios Irrestritos do AL 2005-06.
4. Indicado o Ex-Presidente Internacional e Presidente do Comitê Assessor de LCIF Clement

Kusiak para servir como representante do Lions na diretoria da Fundação Pan Americana de
Oftalmologia em 2007.

5. Revogada a moratória de subsídios SightFirst para o Nepal (DM 325).
6. Aprovadas mudanças na estrutura, papel e responsabilidades do Comitê Consultor Lions-

Quest.
7. Determinou os membros do Comitê Consultor Lions-Quest para o AL 2006-07.
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8. Renovado contrato com SLSN para prestar serviços de consultoria externa para o
Departamento Lions Quest de LCIF.

9. Aprovada a criação de estoque ativo de distintivos de lapela de Companheiro de Melvin
Jones Progressivo.

10. Prorrogado por um ano o programa 4 Pontos Básicos de diabetes até 30 de junho de 2007.
11. Prorrogado por dois anos o programa 4 Pontos Básicos de exame de vista através da imagem

para crianças até 30 de junho de 2008.
12. Prorrogado por três anos o programa 4 Pontos Básicos Lions-Quest até 30 de junho de 2009.

AUMENTO DE SÓCIOS

1. Prorrogado o atual programa de Devolução da Jóia de Ingresso de Cônjuge até 31 de
dezembro de 2006, como uma medida provisória até que entre em vigor o sistema de Quotas
Familiares em 1 de janeiro de 2007, caso seja aprovado pelos delegados da 89ª Convenção
Internacional em Boston.

2. Aprovada a prorrogação da iniciativa de Devolução de Jóia de Sócio Fundador de Ex-Sócio e
de Jóia de Ingresso por mais um ano até 30 de junho de 2007.

3. Aprovado um Subsídio para Desenvolvimento Leonístico em Mercado Urbano no valor de
US$14.000 para o Distrito 323-B (Índia).

4. Aprovados US$15.000 para campanha experimental de extensão de novos clubes na África.
5. Auttorizada a criação de emblema de reconhecimento pela formação de Núcleo para os seus

clubes fomadores e distintivo de reconhecimento para o Elemento de Ligação com o Núcleo.
6. Aprovados três novos países para fundação de Lions clubes: Seychelles, Iraque e Emirados

Árabes Unidos, resultando na presença ou aprovação para funcionamento em 200 países e
territórios ao redor do mundo.

7. Aprovada uma mudança nos critérios de Sócio Vitalício, que permite a Ex-Lionesses que
sejam agora Leões ou que se tornem sócias ativas, até 30 de junho de 2007, usar todos os
anos anteriores de serviço como Lioness como requisitos para se tornarem Sócias Vitalícias.

8. Aprovada a provisão de norma para a proposta Quota de Sócios Familiares que iria exigir
que os clubes reconfirmem sócios existentes que se qualifiquem para a nova quota até 30 de
novembro e 31 de maio de cada ciclo de cobrança de quota per capita para que possa ser
fixada uma quota reduzida para o ciclo subseqüente de quota per capita.

RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Aumento de mais 150 Prêmios do Presidente no AL 2005-2006 e de 200 Medalhas de
Liderança no AL 2005-06.

ATIVIDADES DE SERVIÇO

1. Indicados 18 sócios de Leo clubes em sete países para o Prêmio Leo do Ano de 2005-06.
2. Prorrogado o prazo de 90 para 180 dias para um Leo clube, cujo patrocínio de um Lions

clube tenha sido cancelado, encontrar um novo Lions clube patrocinador.
3. Aprovado reembolso de despesas para governadores de distrito para visita a Leo clubes no

distrito.
4. Aprovada a designação da União Africana como organização filiada à Lions Clubs

International.
PO


