
RESUMO EXECUTIVO
BANCOC, TAILÂNDIA
18 a 22 de junho de 2008

1. Designado o Leão Shinji Kayamori para ocupar a vaga no cargo de diretor internacional
para o prazo restante que foi criado devido à renúncia do Diretor Internacional
Yoshitsugu Shigematsu.

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Negada a queixa referente à eleição de vice-governador de distrito do Disrito 204 (Guam)
e declarado como vice-governadora do Distrito 204 para o ano fiscal de 2008-2009 a
Companheira Leão Melen P. Ruiz.

2. Mantida a queixa sobre a eleição de vice-governador de distrito do Distrito 308-B2
(Malásia), ficando declarada como nula, inválida, sem força e efeito a eleição de vice-
governador de distrito do Distrito 308-B2 para o ano fiscal de 2008-2009, ficando ainda
declarado que existe uma vaga no gabinete do vice-governador de distrito para o ano
fiscal de 2008-2009.

3. Negada a queixa sobre a eleição de vice-governador de distrito, feita pelo Distrito 315-B4
(Bangladesh) pelo Leão A.K.M. Shofiullah, e declarado o Leão Shah M. Hasan como
vice-governador de distrito do Distrito 315-B4 para o ano de 2008-2009, e o Leão
Shofiullah e os membros do Lions clube de Chittagong Progressive Star foram orientados
a retirar a queixa relativa à esta convenção distrital e eleição, devendo imediatamente
cessar e desistir de entrar com uma ação judicial no futuro relacionada a assuntos
Leonísticos, do contrário o clube será cancelado e/ou os sócios que estejam praticando tal
ofensa serão convidados a se retirar do clube por motivo de conduta não condizente a um
Lions clube.

4. Mantida a queixa sobre a eleição de vice-governador de distrito do Distrito 324-D1
(Índia), ficando declarada como nula e inválida, sem força e efeito a eleição de vice-
governador de distrito do Distrito 324-D1 para o ano fiscal de 2008-2009, ficando ainda
declarado que existe uma vaga no gabinete do vice-governador de distrito para o ano
fiscal de 2008-2009.

5. Negada a queixa referente à eleição de vice-governador de distrito do Distrito 330-A
(Japão) e declarado o Leão Tadao Okano como vice-governador do Distrito 330-A para o
ano fiscal de 2008-2009.

6. Ficou resolvido que existe justa causa em expedir uma consideração sobre a queixa
estatutária feita pelo Lions clube de Bangalore West, do Distrito 324-D1 (Índia),
considerar os méritos e fazer uma determinação final relativa à esta queixa.

7. Mantida a queixa estatutária feita pelo Lions clube de Bangalore West do Distrito 324-D1
(Índia), anulada a eleição de endosso do diretor internacional realizada por volta de 13 de
abril de 2008, no Distrito 324-D1, e recomendado que o Distrito 324-D1 prosseguisse
com uma nova eleição de endosso a ser realizada para qualquer e todos os candidatos
qualificados, com cuidado especial sendo dado à devida certificação dos delegados dos
Lions clubes constituídos e em pleno gozo dos seus direitos.

8. Adotadas as Diretrizes para Resoluções de Disputas a serem usadas pelos governadores
de distrito, presidentes de conselho e conciliadores nomeados como suplemento às
normas e procedimentos quanto a resoluções de disputas anteriormente adotadas pela
Diretoria Internacional.

9. Aprovada a revisão a todas as referências estatutárias no Manual de Normas da Diretoria,
no evento dos delegados da Convenção Internacional de 2008 adotarem a emenda
proposta de reorganizar as provisões do Estatuto e Regulamentos Internacionais.



COMITÊ DE SERVIÇOS A CLUBES E DISTRITOS

1. Aprovado, com pesar, o cancelamento da carta constitutiva de 159 Lions clubes (1.070
sócios).

2. Nomeados 3 presidentes de divisões provisórias na Bósnia-Herzegovina, Letônia e
Ucrânia.

3. Dependendo da aprovação da proposta de emenda ao Estatuto e Regulamentos
Internacionais na Convenção Internacional de 2008 em Bancoc, para o estabelecimento
dos cargos de primeiro e segundo vice-governador de distrito, e com a data efetiva de 1°
de julho de 2009, emendar o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito e de Distrito
Múltiplo para incluir os dois cargos de governador de distrito.

4. Revisadas as regras sobre Redistritamento no Manual de Normas da Diretoria para que
seja usado o mais recente Relatório Cumulativo disponível, a fim de determinar se a
exigência mínima de 35 clubes e 1.250 sócios em pleno gozo de seus direitos está sendo
obedecida.

5. Atualizadas as responsabilidades do Comitê de Serviços a Distritos e Clubes descritas no
Manual de Normas da Diretoria.

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. Aprovado o orçamento revisado para o ano fiscal de 2008-2009, que projeta um
superávit.

2. Aprovada a previsão para o quarto trimestre que projeta um superávit.
3. Aprovadas as modificações no Parágrafo E (XI-4) do Capítulo de Finanças do Manual de

Normas da Diretoria para refletir a nova assinatura autorizada.
4. Aprovadas as modificações na seção de investimentos no Parágrafo D.2 (XI-4) do

Capítulo de Finanças do Manual de Normas da Diretoria para refletir a atual norma de
investimento.

5. Aprovadas as modificações no Parágrafo B.2. sobre Compromissos de Orador e Regras
de Viagem. (XXII-3) do Manual de Normas da Diretora para solicitar preferências de
datas para os fóruns de área, como segue:

 EUA/Canadá – Segunda ou terceira semana completa em setembro.
 EUROPA – Última semana completa em outubro até a última semana completa

em novembro.
 OSEAL – Segunda ou terceira semana completa em novembro.
 ISAAME – Segunda ou terceira semana completa em dezembro.
 FOLAC – Segunda ou terceira semana completa em janeiro.

LCIF

1. Solicitou que um processo de proposta de investimento seja completado. Nomeou um
consultor de investimentos interino.

2. Ampliou o prazo de reconhecimentos aos CMJs, relativo às novas doações para a CSFII
pagas integralmente, até 30 de setembro de 2008.

3. Ampliado para três anos o prazo anteriormente registrado para as comendas de CMJ
referentes a doações à CSFII.

4. Nomeado o Presidente do Conselho Diretor de LCIF, Jimmy Ross, como representante
de LCIF no conselho diretor da Fundação Oftalmológica Pan-Americana para o ano
fiscal de 2008-2009.



5. Nomeado o Segundo VP Eberhard Wirfs como representante de LCIF para o Fundo
Moorfields Lions Korle Bu Trust.

6. Aprovados 44 Subsídios padrão de Assistência Internacional dos Quatro Pontos Básicos
no valor de US$2.438.97.

7. Solicitado ao Presidente Internacional entrante, em consulta com os dirigentes
executivos do próximo ano, que preencha as vagas do Comitê Consultivo de Lions Quest
de 2008-09.

8. Solicitado ao Presidente Internacional entrante, em consulta com os dirigentes
executivos do próximo ano, que preencha as vagas do Comitê de Orientação de Lions
Quest dos EUA de 2008-09.

9. Aprovado o subsídio Quatro Pontos Básicos recomendado pela diretoria para o projeto
conjunto LCIF/Leões da Suécia de construção de acampamentos na China.

10. Aprovado um subsídio de US$500.000 para Grandes Catástrofes destinado à
reconstruções na China devido ao terremoto.

11. Aprovado um subsídio de US$50.000 para Grandes Catástrofes destinado aos esforços
de alívio após as enchentes em Iowa.

12. Ampliada para mais três anos a revisão piloto do programa de Subsídios Padrão.

LIDERANÇA

1. Aprovada a verba para os distritos múltiplos que possuam 20 ou mais subdistritos, para
envia 4 participantes adicionais, um de cada uma das categorias, aumento de sócios,
extensão, conservação e desenvolvimento da liderança, além do assessor oficial da equipe
ACEL, aos seminários de Assessor da equipe ACEL nas respectivas áreas jurisdicionais.

2. Aumentada a alocação de fundos por participante, de US$75 para US$100, para o
treinamento de vice-governadores de distrito, disponível através do Programa de
Financiamento de Distrito Múltiplo.

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS

1. Aprovadas as regras de auditoria para serem usadas com a Equipe Global de
Aumento de Sócios.

2. Aprovada a elegibilidade do Assessor para o Desenvolvimento e Participação da Mulher e
da Família no Leonismo ao Prêmio do Governador de Distrito pela Participação da Família,
sendo o nome do prêmio alterado para Prêmio Distrital pela Participação da Família.

3. Aprovada a adoção da Iniciativa de Clube de Qualidade 5 Estrelas.

RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Adotado o logotipo rejuvenescido de duas cores como sendo o oficial de Lions Clubs
International.

2. Aprovado e renovado o contrato de gráfica com a R. R. Donnelly & Sons.
3. Mudado o nome da divisão de relações públicas e produção para divisão de relações

públicas e comunicações.
4. Aprovado que o estatuto e regulamentos de distritos únicos, sub e múltiplos ou os

costumes e práticas locais possam alterar a ordem de procedimento para os diretores
internacionais e ex-presidentes internacionais.

5. Aprovado que o estatuto e regulamentos de distritos únicos, sub e múltiplos ou os
costumes e práticas locais possam alterar a ordem de procedimento para incluir os ex-
assessores nomeados.



6. Foram aumentados os Prêmios Presidenciais em 342 para o ano Leonístico de 2007-2008, e
os Prêmios de Liderança Internacional para 315 para o ano Leonístico de 2007-2008.

ATIVIDADES DE SERVIÇO

1. Foram nomeados os Leos do Ano para 2007-2008.
2. Aprovada a mudança de assuntos internos no Manual de Normas da Diretoria com

relação aos formulários de pedidos para participantes dos acampamentos juvenis.
3. Aprovada a Equipe Verde do Lions como um Programa de Serviços Adotados por Lions

Clubs International, em vigor em 2008-2009.
4. Aprovado os Leões em Ação como um Programa de Serviços Adotados por Lions Clubs

International, em vigor em 2008-2009.
5. Revisado o Manual de Normas da Diretoria para incluir o processo de composição,

qualificação, nomeação e seleção dos membros do Painel Consultivo do Programa Leo
Clube.

6. Aprovado o prêmio para o Assessor de Diabetes de Distrito Múltiplo pelas suas
realizações no cumprimento dos deveres inerentes ao cargo.

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, favor referir-se ao website de LCI: www.lionsclubs.org, ou
entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone: 630-571-5466.
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