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RESUMO EXECUTIVO 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

SYDNEY, AUSTRÁLIA 
23 de junho a 27 de junho de 2010 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 
1. Revisar o processamento das doações pelo escritório de Mumbai, na Índia.  
2. Revisar o planejamento da auditoria com a Grant Thornton. 
 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1.   Negou a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do Distrito B-9 

(México) e declarou o Leão Federico Cota Rodriguez como segundo vice-governador  do 
Distrito B-9 para o ano fiscal de 2010-2011.  

2.  Negou a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do Distrito 
323-J (Índia) e declarou o Leão Bhava H. Kothari como segundo vice-governador do 
Distrito 323-J para o ano fiscal de 2010-2011. 

3.  Negou a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do Distrito 
324-B3 (Índia) e declarou o Leão V. Murugesan como segundo vice-governador do 
Distrito 324-B3 para o ano fiscal de 2010-2011. 

4. Revisou e reorganizou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito, Distrito Múltiplo no 
Manual de Normas da Diretoria para fornecer mais clareza e assegurar coerência entre o 
estatuto e regulamentos padrão, o Estatuto e Regulamentos Internacionais e as provisões 
no Manual de Normas da Diretoria.   

5. Revisou o Procedimento de Resolução de Disputas de Distrito e Distrito Múltiplo no 
Manual de Normas da Diretoria para incluir provisões sobre apresentação de queixas por 
escrito e manutenção de sigilo. 

6. Removeu a provisão sobre um agente fiscal na Turquia no Manual de Normas da 
Diretoria, já que este cargo não é mais necessário.  

 
 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Aprovou uma atualização nos assuntos internos referente ao procedimento de certificação.  

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 
1. A diretoria aceitou e aprovou os resultados da eleição de governadores de distrito e 

nomeações para o ano fiscal de 2010-2011. 
2. Reconheceu os clubes da República da Geórgia e República de Belarus como divisões 

provisórias.   
3.  Nomeou líderes Leões para servirem como Presidentes de Divisão e de Região Provisórias 

para o ano fiscal de  2010-2011.    
4.  Aprovou a área de Hangzhou na China como Distrito Provisório 386 quando chegar a 17 

clubes e 450 sócios, sendo que o Comitê Executivo autorizou a nomeação de um 
governador de distrito para o distrito provisório para o ano fiscal 2010-2011.   
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5.  Revisou os requerimentos ao Prêmio de Reestruturação de Clube para exigir que o clube 

permaneça em dia com a associação durante 12 meses antes do prêmio ser conferido. Já 
que o clube deve estar em dia com a associação por 12 meses, o requerimento sobre o 
pagamento adiantado das quotas per capita foi retirado.   

6.  Removeu a linguagem relacionada à marca registrada Lioness materiais para clubes já que 
a norma sobre marca registrada já está incluída no Capítulo XV do Manual de Normas da 
Diretoria, e a associação descontinuou a venda de materiais de Lioness vários anos atrás.   

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

 
1. Aprovou a previsão de 2009-2010, refletindo um superavit. 
2. Aprovou a previsão orçamentária de 2010-2011, refletindo um superavit. 
3. Aprovou a Northern Trust Company como Trustee do Fundo de Aposentadoria.   
4. Modificou a norma relacionada às reuniões de diretoria.   A programação das reuniões de 

diretoria deve ser aprovada pela Diretoria Internacional.   O custo total da reunião de 
outubro/novembro e março/abril não poderá exceder a quantia de US$2 milhões. 

5. Modificou a viagem do acompanhante para diretores internacionais, ex-presidentes 
internacionais, ex-diretores internacionais, assessores nomeados ou oradores oficiais aos 
compromissos de orador e convenções internacionais.   O presidente internacional deve 
aprovar um acompanhante adulto, que não seja o cônjuge legalmente reconhecido, no 
início de cada ano fiscal.   

6. Modificou o Manual de Normas quanto ao orçamento dos governadores de distrito para 
refletir a prática.   A nova norma é a seguinte: 

 
Orçado 

O governador de distrito terá um orçamento anual para a administração do distrito.   
Os orçamentos anuais terão como base a média dos 3 anos mais altos dos últimos 5 
anos.  Isto inclui os orçamentos finais aprovados para ex-governadores de distrito 
imediatos em 31 de março, e despesas efetivas reembolsadas aos quatro 
governadores de distrito precedentes.    Os aumentos propostos só serão considerados 
para localização dos governadores de distrito dentro do distrito, aumento substancial 
de clubes ou redistritamento.  

7. Consolidou o Capítulo de Materiais para Clubes no Manual de Normas da Diretoria.  
8. Revisou a norma para permitir que o presidente internacional aprove 5.000 milhas 

adicionais para compromissos de orador para ex-diretores internacionais em 
circunstâncias especiais.  

9. Aprovou os assuntos internos sobre Normas de Viagens e Reembolso de Despesas para 
Dirigentes Executivos. 

LCIF 
 
1. Mudou o custodiante das Doações para Fins de Caridade para o Northern Trust.   
2. Acrescentou um representante da África ao Comitê de Orientação de LCIF para um 

mandato de dois anos.  
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3.  Nomeou um representante ao Conselho Consultivo de Catarata Pediátrica da  
Bausch+Lomb.   

4. Alocou US$1,9 milhão do orçamento de reserva dos subsídios humanitários para outorgar 
subsídios aprovados até 30 de junho de 2010. 

5. Revisou a norma de gastos para os subsídios humanitários. 
6. Aprovados 32 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos 

totalizando US$1.155.201. 
7. Adiados oito 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 2011. 
9. Nomeou um representante para o Conselho Diretor da Fundação Americana de 

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

ações. 
11. Revisou os Regulamentos da fundação, o capítulo sobre LCIF no Manual de Normas da 

Diretoria e o Manual de Operações e Normas de LCIF para implementar o Comitê de 
Orientação de LCIF.  

12. Atualizou as sessões sobre negócios bancários e investimentos no Capítulo sobre LCIF no 
Manual de Normas da Diretoria, devido à uma mudança no banco onde a fundação tem 
conta.   

 
COMITÊ DE LIDERANÇA 
 
1. Aumentou a duração do programa do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos para 

quatro dias, a ter início com o seminário em Seattle em 2011 e acrescentou um dia de hotel 
e refeições para reembolso de despesas do Seminário de GDE e membros do corpo 
docente.  

2. Aprovou cinco dias de Orientação da Equipe de Treinamento dos Leões da China para 15 
líderes Leões daquele país.     

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 
1.  Aprovou um plano final para eliminar o programa da equipe ACEL, e os quatro cargos 

correspondentes de assessores, ampliando a Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT) 
para ter abrangência no distrito e distrito múltiplo, e para consolidar o atual cargo de 
assessor de Aumento de Sócios, Conservação e Extensão (ACE) em uma só equipe.   O 
plano também visa transformar a função anterior de conservação para que tenha um 
enfoque mais abrangente visando o “sucesso do clube” para melhor resolver a raiz do 
problema de baixa conservação.  Além disto, a função da Liderança, isto é, o L do termo 
ACEL, e o cargo do assessor de liderança ficarão separados do termo ACEL, tornando-se 
apenas ACE, tendo a sua própria estrutura, a ser conhecida como Equipe de Liderança 
Global (GLT), que estará trabalhando junto à GMT de forma altamente integrada e 
independente.   

 
Futuramente, as estruturas independentes da GMT e da GLT poderão melhor abordar as 
necessidades locais de desenvolvimento, estando ao mesmo tempo focadas no sucesso dos 
clubes, como também, na liderança e desenvolvimento em todos os níveis de LCI para 
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melhor cumprir nossa missão de servir.  O ano de 2010-11 será de transição, permitindo 
que os distritos e distritos múltiplos que tenham equipes ACEL ativas as mantenham em 
atividade enquanto planejam a transição para a nova estrutura da GMT e da GLT em 2011-
12. As áreas que tenham equipes ACEL inativas são incentivadas a fazerem a transição o 
mais rápido possível no decorrer do ano de 2010-11.  
 
 

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 
1. Aprovado o Reino do Butão como o 206º país de Lions Clubs International.  
2. Autorizou o pedido de Registro à Sociedade Civil do Butão, caso apropriado.   
3. Alterou o nível em que o Comitê de Aumento de Sócios analisa os pedidos de aprovação de 

carta constitutiva. O nível foi diminuído de quinze (15) pedidos de carta constitutiva para 
dez (10) cartas por um distrito em um ano fiscal.    

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
1. Firmou com a PDS – Flexible International Mailing, um contrato de três anos para o envio 

da Revista Lion em inglês e espanhol para o exterior. 
2. Reorganizou a seção de prêmios, Capítulo XX no Manual de Normas da Diretoria.  
3. Emendou o critério do Prêmio de Reconhecimento para Diretor Internacional deletando a 

parte referente à medalha.  
 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
 
1. Nomeou os agraciados com o Prêmio Leo do Ano para 2009-2010.  
2. Estabeleceu um requerimento para Lions clubes que desejam cancelar o patrocínio de um 

Leo clube e receber crédito financeiro, devendo enviar um Formulário de Encerramento de 
Leo Clube ao Departamento de Programas Juvenis de Lions Clubs International.  

3. Modificou a norma de cancelamento de Leo clube para requerer que o Lions clube 
patrocinador determine, por maioria de voto, se o patrocínio do Leo clube deve ser 
cancelado.  Além disto, o governador de distrito deverá ser avisado por escrito por um 
dirigente do Lions clube patrocinador da sua intenção de cancelar o Leo clube por ele 
patrocinado pelo menos 30 dias antes do voto do Lions clube patrocinador.   

4. Deletada a linguagem no Manual de Normas da Diretoria para esclarecer se as Diretrizes de 
Procedimento para a Revisão da Continuação de um Leo Clube devem ser obedecidas 
quando um Lions clube deseja cancelar o Leo clube patrocinado mesmo que os sócios do 
Leo clube não concordem.   

 
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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