
            

RESUMO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

BUSAN, REPÚBLICA DA COREIA 
17-21 DE JUNHO de 2012 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 
1. Modificou a carta constitutiva do Comitê de Auditoria referente à revisão e avaliação do 

auditor independente.   

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1. Declarou que as eleições para governador de distrito, primeiro vice-governador de distrito 

e segundo vice-governador de distrito realizadas no Distrito 301-A1 (Filipinas) para o 
ano fiscal de 2012-2013 não podem ser afirmadas, nomeando a companheira Leão Ruth 
Chua como governadora de distrito para o Distrito 301-A1 para o ano fiscal de 2012-
2013, e declarou que existe vaga nos cargos de primeiro vice-governador de distrito e 
segundo vice-governador de distrito para o ano fiscal de 2012-2013, cujas vagas devem 
permanecer até haja alguma intervenção da Diretoria Internacional. 

2. Manteve a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada pelo  
Distrito 118-R (Turquia), declarou nula e sem força ou efeito a eleição para segundo 
vice-governador de distrito do Distrito 118-R para o ano fiscal de 2012-2013, declarou 
vaga no cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano fiscal de 2012-2013 e 
que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos 
Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da queixa menos 
US$100,00 deve ser devolvida ao requerente. 

3. Negou as queixas referentes às eleições de segundo vice-governador de distrito 
apresentadas pelo Distrito 324-A1(Índia), Distrito 335-B (Japão) e Distrito 403-A2 
(Togo), e declarou as seguintes pessoas como segundo vice-governadores de distrito para 
o ano fiscal de 2012-2013, para os seus respectivos distritos: 

 Leão Rajeev Goyal - Distrito 321-F (Índia) 
 Leão V.S.B. Sunder – Distrito 324-A1 (Índia) 
 Leão Hideki Kitahata - Distrito 335-B (Índia) 
 Leão Diamilatou Aka Anghui - Distrito 403-A2 (Togo) 

4. Aprovou uma resolução para estabelecimento de uma entidade jurídica na Índia a ser 
chamada “Associação Internacional do Lions Clubes (Escritório do Secretariado na 
Índia)". 

5. Revisou os Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo e de Distrito no Manual de 
Normas da Diretoria para refletir a nova linguagem estabelecida sobre quotas de 
afiliação. 

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 

1. Diminuiu a exigência sobre número de quartos em hotéis para as cidades licitantes, de 
6.000 para 5.000 quartos. 
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COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Reinscreveu o San Diego Brotherhood Lions Club para o status de estar em pleno gozo 
dos seus direitos. 

2. Reconheceu a República da Georgia e o Reinado do Camboja como divisões provisórias 
após o encerramento da Convenção Internacional de 2012.    

3. Incluiu a República de Guiné Bissau no território do Distrito 403-A1 e a República de 
Angola no território do Distrito 403 -B, visando oferecer maior assistência nos esforços 
de desenvolvimento de novos países, após o encerramento da Convenção Internacional de 
2012. 

4. Adiou o redistritamento do Distrito Múltiplo 354 até o encerramento da Convenção 
Internacional de 2013, a não ser que uma nova proposta seja apresentada e aprovada pela 
Diretoria Internacional durante as reuniões de outubro de 2012 ou de abril de 2013. 

5. Revisou o Manual de Normas da Diretoria e aprovou reserva em apartamentos de hotel 
para nove (9) dias e despesas com refeições para até sete (7) dias para os participantes do 
Seminário de GDEs, a começar no ano fiscal de 2012-2013.   

6. Nomeou os Leão Isamu Sakamoto para servir como Governador de Distrito do Distrito 
332-D para o ano fiscal de 2012-2013.  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou o banco Northern Trust como custodiante do Fundo Geral e do Fundo de 
Reserva de Emergência da Associação Internacional do Lions Clubes. 

2. Aprovou a projeção para o quarto trimestre de 2011-2012, que projeta um modesto 
déficit.  

3. Aprovou a previsão orçamentária de 2012-2013, refletindo um superávit. 
4. Aprovou a modificação da norma sobre compromisso de orador para limitar o número 

para um orador oficial quando as convenções de subdistritos forem realizadas em 
conjunção com as convenções de distritos múltiplos. 

5. Modificou a norma sobre viagens de vice-presidentes aos fóruns de área. 
6. Aprovou uma atualização nos assuntos internos referente aos procedimentos de 

contabilidade. 
7. Fez uma modificação nos assuntos internos esclarecendo as Regras de Auditoria sobre 

reembolso aos governadores de distrito. 
8. Modificou a norma de auditoria para esclarecer que os ex-diretores internacionais são 

elegíveis a um orçamento de distrito. 
 

LCIF 
 
1. Aprovou as resoluções corporativas para estabelecer o escritório de secretariado da 

Fundação de Lions Clubs International na Índia, como uma empresa do tipo Seção 25. 
2. Renovou o financiamento para os programas prioritários dos Quatro Pontos Básicos para 

prevenção e controle da diabetes até 30 de junho de 2013, e por mais três anos para o 
Lions Quest, até 30 de junho de 2015. 

3. Aumentou o orçamento para subsídios humanitários para o ano fiscal em exercício em 
um valor adicional de US$2,5 milhões. 
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4. Aprovou 34 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos 
totalizando US$1.790.025. 

5. Negou um pedido de subsídio. 
6. Expandiu o Comitê Consultivo do Lions Quest para incluir líderes Leões adicionais com 

forte experiência técnica e de apoio ao Lions Quest. 
7. Aprovou quatro projetos em apoio aos trabalhos de reconstrução e recuperação, com 

financiamento (US$2,2 milhões) a ser fornecido pelo fundo designado do 
terremoto/tsuname do Japão.  

8. Aprovou um contrato no valor de US$181.000 com o Service Learning Life Skills 
Network para serviços de consultoria durante um ano. 

9. Emendou o Manual de Normas e Operações de LCIF, como segue: substituiu a frase “per 
capita” com a frase "com base em cada sócio", atualizou as qualificações para o Comitê 
de Orientação de LCIF e revisou o apêndice que descreve as formas de reconhecimento. 

10. Atualizou o capítulo 16 no Manual de Normas da Diretoria conforme segue:  atualizou as 
assinaturas na conta bancária da fundação e atualizou a taxa de reembolso de milhagem. 
 

COMITÊ DE LIDERANÇA 

1. Rescindiu a Resolução 3 do relatório do Comitê de Liderança de abril de 2012.  
Estabeleceu uma nova norma a ter início em 2012 – 2013, por meio da qual apenas os 
GDEs que completarem os componentes exigidos de treinamento serão elegíveis a 
receber o per diem de refeições relacionado à participação no Seminário de GDEs.   

2. Rescindiu a Resolução 4 do relatório do Comitê de Liderança de abril de 2012 
relacionada às nomeações para a GMT e GLT em nível internacional (Líderes de Área 
Jurisdicional, Líderes de Área e Conselheiros Especiais de Área). 

3. Ajustou a norma da diretoria relacionada ao reembolso de despesas de hotel e refeições 
para os líderes de grupo do Seminário de GDEs de 11 para 10 dias. 

4. Fez revisões aos assuntos internos no Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XIV 
relacionados aos atuais programas de liderança.  

5. Revisou o Manual de Normas da Diretoria para refletir corretamente a solicitação para os 
Institutos Regionais de Liderança Leonística. 

 
COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 
1. Aprovou a atualização para a constituição do Comitê de Planejamento do Centenário, que 

entrará em vigor no início do ano fiscal de 2012-2013. 

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 
1. Determinou que as Regras de Auditoria da GMT/GLT sejam emendadas para refletir as 

mudanças feitas à verba de milhagem para viagens de automóvel, para US$0,41 por 
milha (US $0,25 por quilômetro) e aprovações para passagens aéreas internacionais 
abaixo de US $1.000. 

2. Determinou que as Regras Regionais de Auditoria para os representantes de extensão e 
CEEI (Central Eastern European Initiative) sejam emendadas para refletir as mudanças 
feitas à verba de milhagem para viagens de automóvel, para US$0,41 por milha (US 
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$0,25 por quilômetro) e aprovações para passagens aéreas internacionais abaixo de US 
$1.000.   

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
1. Reestruturou a Divisão de Relações Públicas e Comunicações, dividindo o Departamento 

de Relações Públicas em Audiovisuais, Eventos e Comunicações Corporativas e 
Comunicações Online. 

2. Determinou que os agraciados com o Prêmio Leo do Ano por Atividades de Serviços 
sejam automaticamente qualificados ao Prêmio Presidencial Leo do Ano. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Nomeou os agraciados com o Prêmio Leo do Ano para 2011-2012. 
2. Mudou o prazo de inscrição ao Prêmio Leo do Ano para 1º de abril de cada ano fiscal. 
 

 
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o Website de LCI 
www.lionsclubs.org ou contate a Sede Internacional pelo telefone 630-571-5466. 
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