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RESUMO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL DE 

TORONTO, ONTÁRIO, CANADÁ 
DE 29 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2014 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

1. Aprovou a criação de uma função de auditoria interna, incluindo a contratação de um 
Gerente de Auditoria Interna. 

2. Aprovou o seguinte: 

A função da auditoria interna deverá ser de responsabilidade do auditor interno sob a 
supervisão do Comitê de Auditoria. O auditor interno reportará ao Comitê de 
Auditoria. O auditor interno é responsável por estabelecer um plano anual de 
auditoria interna baseado em riscos e por monitorar o progresso feito conforme o 
plano anual de auditoria interna. No final do exercício de cada ano Leonístico, o 
auditor interno apresentará ao Comitê de Auditoria e Tesoureiro um plano de 
auditoria anual que defina as áreas de risco a serem analisadas durante o próximo ano. 

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

1. Substituiu o termo "Regras de Auditoria" por "Normas Gerais de Reembolso" no 
Capítulo VIII do Manual de Normas da Diretoria.   

2. Alterou o Capítulo VIII do Manual de Normas da Diretoria para definir a ordem em que 
os veículos são fornecidos para a família internacional. 
 

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 

1. Negou as queixas referentes às eleições de segundo vice-governador de distrito 
apresentadas no Distrito 300-C1(DM 300 Taiwan), Distrito 316-B (Índia), Distrito 317-D 
(Índia), Distrito 324-A1 (Índia) e Distrito 403-B (Madagascar) e declarou as seguintes 
pessoas como segundo vice-governadores de Distrito para o ano Leonístico de 2014-
2015, para os seus respectivos distritos: 
 

• Leão Tien Kuei Weng - Distrito 300-C1 (DM 300 Taiwan) 
• Leão A. Venkatachalam - Distrito 316-B (Índia) 
• Leão Arun Shetty - Distrito 317-D (Índia) 
• Leão T.M. Gunaraja - Distrito 324-A1 (Índia) 
• Leão Fidy Rakotozay - Distrito 403-B (Madagascar) 

 
2. Manteve duas queixas eleitorais para segundo vice-governador de distrito apresentada no 

Distrito 321-A3 (Índia), declarou nula e sem força ou efeito a eleição para segundo vice-
governador de distrito do Distrito 321-A3 para o ano Leonístico de 2014-2015, declarou 
vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano Leonístico de 2014-2015 
e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos 
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Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da queixa menos US$ 
250,00 deve ser devolvida aos requerentes. 

3. Negou a queixa eleitoral para primeiro vice-governador de distrito apresentada no 
Distrito 301-E (Filipinas) e declarou vago o cargo de primeiro vice-governador de distrito 
ano Leonístico de 2014-2015 e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o 
Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito. 

4. Manteve a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada no 
Distrito 301-A1 (Filipinas), declarou vago o cargo de segundo vice-governador de distrito 
para o ano Leonístico de 2014-2015, declarou nula e sem efeito a eleição para o cargo de 
primeiro vice-governador de distrito do Distrito 301-A1 para o ano Leonístico de 2014-
2015, declarou vago o cargo de primeiro vice-governador de distrito para o ano 
Leonístico de 2014-2015, declarou a moratória para a eleição dos cargos de governador 
de distrito, primeiro vice-governador de distrito e segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 301-A1, até o momento em que o Comitê de Estatuto e Regulamentos e a 
Diretoria Internacional determinem que o Distrito 301-A1 seja capaz de executar uma 
eleição livre, justa e consistente, declarou que os cargos de primeiro vice-governador de 
distrito e segundo vice-governador de distrito permaneçam vagos e que o cargo de 
governador de distrito seja preenchido por nomeação feita por um comitê selecionado 
pelo Comitê de Estatuto e Regulamentos em consulta com os Dirigentes Executivos e a 
liderança do Distrito Múltiplo 301 e do OSEAL, declarou que as recomendações do 
comitê de nomeação sejam aprovadas pelo Comitê de Estatuto e Regulamentos, em nome 
da Diretoria Internacional.   

5. Estabeleceu a Força Tarefa de Cumprimento Eleitoral para 2014-2015 e autorizou o 
Presidente Internacional a indicar até 6 (seis) membros para servir neste comitê. 

6. Estabeleceu o Comitê Consultivo para Analise dos Possíveis Candidatos a Segundo Vice-
Presidente e solicitou também a análise pelo Comitê de Planejamento a Longo Prazo e 
nosso Comitê de Estatuto e Regulamentos sucessor. 

7. Modificou as normas de privacidade no Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria 
para incluir provisões relacionadas aos avanços da comunicação eletrônica. 

8. Modificou os Regulamentos Padrão de Distrito do Manual de Normas da Diretoria para 
refletir a nova linguagem estabelecida para as normas gerais de reembolso. 

9. Modificou o Procedimento relativo à Queixa quanto à Eleição de Governador de Distrito, 
Primeiro Vice-Governador de Distrito e Segundo Vice-Governador de Distrito no 
Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria para aumentar a taxa de apresentação da 
queixa. 

10. Modificou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito do Manual de Normas da 
Diretoria, adicionando três (3) novos anexos relacionados às listas de verificação do 
comitê de nomeação para os cargos de governador de distrito, primeiro vice-governador 
de distrito e segundo vice-governador de distrito. 

11. Modificou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito do Manual de Normas da 
Diretoria adicionando um novo anexo relacionado às cédulas padronizadas.  

12. Modificou os Regulamentos Padrão de Clube do Manual de Normas da Diretoria a 
respeito do associado que está em dia com as suas responsabilidades. 

13. Modificou as normas de não-discriminação no Capítulo XVIII do Manual de Normas da 
Diretoria para tornar as normas aplicáveis em todos os aspectos ao quadro de associados.  
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14. Modificou a definição de bom caráter moral e reputação na sua comunidade no Capítulo 
XV do Manual de Normas da Diretoria para prestar esclarecimentos e orientação para os 
Lions clubes e associados. 
 

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Alterou o Manual de Normas da Diretoria para substituir todas as referências a "Status 
Quo Protetor" por "Status Protetor". 

2. Alterou a norma de reembolso do Governador de Distrito para permitir que a Equipe do 
GD visite um clube com prioridade mais duas vezes, sem aprovação prévia. 

3. Corrigiu a referência dentro das normas relativas a GMT e GLT para se referir às seções 
adequadas que descrevem a finalidade e estrutura deste grupo. 

4. Alterou as normas de despesas do Leão Coordenador, removendo os termos "Regras de 
Auditoria" e o substituindo por "Normas de Reembolso".  

 

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a Previsão do 4º trimestre de 2013-2014, refletindo um superávit. 
2. O orçamento final foi aprovado para o ano Leonístico de 2014-2015, refletindo um 

superávit. 
3. Aprovou a Declaração modificada de Normas de Investimento do Plano de Fundo para 

Aposentadoria 401(k). 
4. Aprovou o aumento da verba para viagens de automóvel do governador de distrito para 

US$ 0,50 por milha (US$ 0,31 por quilômetro) em vigor a partir de 1º de julho de 2015.  
5. Modificou a norma de Suspensão e Cancelamento de Clube, a entrar em vigor em 1º de 

julho de 2015, como segue: 
O clube que tenha um saldo devedor acima de US$ 20 por associado ou US$ 1.000 por 
clube, o que for menor, que esteja pendente por mais de 90 dias será suspenso, como 
também será suspensa a carta constitutiva, direitos, privilégios e obrigações inerentes a 
este Lions clube.  Caso o clube não consiga chegar ao status ativo até o dia 28 do mês 
seguinte ao mês da suspensão, a carta constitutiva do clube será automaticamente 
cancelada. O cancelamento de um clube devido à suspensão financeira poderá ser 
rescindido dentro de 12 meses da data de cancelamento, no evento to clube pagar o saldo 
devedor na sua totalidade e enviar à sede internacional um relatório de reativação 
devidamente preenchido. Os clubes que tenham sido cancelados mais de duas vezes 
devido à suspensão financeira não se qualificarão para a reativação. 

6. Substituiu o termo "Regras de Auditoria" por "Normas Gerais de Reembolso" no 
Capítulo XXII do Manual de Normas da Diretoria. 

LCIF 
 

1. Modificou o mandato do Ex-Presidente Imediato do Conselho Diretor de LCIF no 
Comitê de Orientação de LCIF de um para dois anos. 
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2. Aprovou a criação de um comitê ad hoc para a governança de LCIF cuja seleção será 
determinada pelo Presidente do Conselho Diretor de LCIF em consulta com os Dirigentes 
Executivos. 

3. Transferiu US$1 milhão de fundos não designados ao orçamento anual do SightFirst para 
o próximo ano Leonístico.  

4. Nomeou Wayne A. Madden como representante de LCIF junto à Fundação 
Oftalmológica Pan-Americana. 

5. Selecionou os seguintes membros para o Comitê Consultivo do Lions Quest para um 
mandato de três anos: Ex-Diretor Internacional Jorn Andersen, Ex-Presidente de 
Conselho Jorge Bortolozzi, Ex-Governador de Distrito Dr. Bharat Bhagat, Ex-Diretor 
Internacional Steve Sherer, Sandra Clifton-Bacon, Beverly Fisher e Dr. Fernando Salazar. 

6. Aumentou o orçamento para subsídios humanitários para o ano Leonístico em exercício 
em um valor adicional de US$ 3 milhões. 

7. Aprovou 72 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos 
totalizando US$ 3.132.842. 

8. Autorizou a distribuição especial de US$ 150.000 para a Fundação Oftalmológica de 
Luisiana do Fundo de Doação Patrimonial de Carl e Beulah Landry Baldridge. 

9. Aprovou que Rebecca Daou assuma o cargo, deveres e responsabilidades de 
Administrador Executivo da Fundação de Lions Clubs International. 

10. Alterou os Regulamentos de LCIF com modificações pertinentes aos Dirigentes 
Administrativos de LCIF. 

11. Alterou o Manual de Normas e Operações de LCIF, como segue:  
• A adição de texto relacionado aos critérios do subsídio de emergência 
• Modificações nas diretrizes para o aceite de doações 
• Modificações relacionadas aos critérios do subsídio padrão  
• Modificações relacionadas às alterações quanto aos Dirigentes Administrativos de 

LCIF 
12. Atualizou o Capítulo XVI no Manual de Normas da Diretoria conforme segue: 

• Modificações relacionadas às alterações quanto aos Dirigentes Administrativos de 
LCIF 

• Modificou o termo "Regras de Auditoria", substituindo-o por "Normas Gerais de 
Reembolso". 

 
COMITÊ DE LIDERANÇA 
 

1. Aprovou a Série de Excelência para a Preparação de Instrutores a ser implementada em 
2014-2015. 

2. Aprovou a modificação do Programa de Financiamento para a GLT de Distrito, que entra 
em vigor no início de 2014-2015, limitando o apoio financeiro disponível através deste 
programa exclusivamente ao treinamento de presidente de divisão. 

3. Aprovou a realização de um Instituto de Preparação de Instrutores em Bahasa para o DM 
307 (Indonésia) durante 2014-2015. 

4. Modificou as normas da diretoria relacionadas à estrutura da GMT/GLT em nível de 
distrito múltiplo. Esta modificação permite que o Presidente Internacional aprove a 
nomeação de um coordenador da GMT/GLT de distrito múltiplo com base em 
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circunstâncias únicas, naqueles distritos múltiplos onde, pelas normas, não há um 
coordenador da GLT/GMT incluído na estrutura da GMT/GLT.  

5. Aprovou o Programa de Reconhecimento de Desenvolvimento de Liderança, o qual 
oferece aos Coordenadores da GLT de Distrito Múltiplo e Coordenadores da GLT de 
Distrito a oportunidade de receber reconhecimento pelos seus esforços de 
desenvolvimento de liderança. 

6. Substituiu o termo "Regras de Auditoria" por "Normas Gerais de Reembolso" no 
Capítulo XIV do Manual de Normas da Diretoria.   
 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 

1. Aprovou a criação do Comitê da Família e da Mulher em 2014-2015 e autorizou o 
Presidente Internacional para indicar até 10 (dez) membros para servir neste comitê. 

2. Aprovou a adoção do lema da Comemoração do Centenário, "Onde há uma necessidade, 
há um Leão". 

3. Alterou o Capítulo III do Manual de Normas da Diretoria em relação às obrigações e 
composição do Comitê de Especial de Planejamento e indicou dois novos membros a este 
comitê.    

4. Aprovou um programa-piloto de dois anos para promover e incentivar outras 
organizações de serviços comunitários a visitarem Lions clubes.  

 
 
COMITÊ DE AUMENTO DE ASSOCIADOS 
 

1. Aprovou a continuação do Programa-Piloto Desafio de Divisão da África por 3 anos. 
2. Alterou o Manual de Normas da Diretoria com um novo texto cobrindo às despesas para 

gerentes de operações de campo. 
3. Modificou os requisitos de elegibilidade para os Leões ganharem o Prêmio Chave, 

adicionando texto que exige que o clube esteja em dia com as suas obrigações, a fim de 
ser elegível para o prêmio. 

4. Adicionou texto ao Manual de Normas da Diretoria, onde estabelece limites ao número 
de novos clubes universitários e novos associados estudantes em um distrito em um ano 
Leonístico, exigindo aprovação do Comitê de Aumento de Associados para clubes 
universitários e associados estudantes adicionais. 

5. Atualizou o texto do Manual de Normas da Diretoria referente ao Programa de Associado 
Estudante para abranger quotas e taxas.  

6. Alterou o texto do Manual de Normas da Diretoria sobre Núcleos, permitindo em 
circunstâncias especiais (com a permissão da Diretoria Internacional) que um Lions 
Clube possa formar Núcleos em comunidades/áreas fora do seu distrito que não sejam 
atualmente servidas por um Lions Clube. 

7. Aprovou a República do Azerbaidjão como o 209º país aprovado de Lions Clubs 
International. 

 
 
COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
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1. Converteu o programa de subsídios de relações públicas ao programa de subsídios do 
centenário, começando com o ano Leonístico 2015-2016.   

2. Assinou um contrato de três anos com R.R. Donnelley & Sons para impressão da Revista 
LION (edição da sede), Revista LION (edição em espanhol) e do Catálogo de Materiais 
para Clubes.   

3. Aprovou mais 300 Medalhas Presidenciais para o ano Leonístico de 2013-2014. 
4. Atualizou o capítulo XVII do Manual de Normas da Diretoria com diversas alterações 

pertinentes a assuntos internos. 
 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Aprovou os nomes dos vencedores do Prêmio Leo do Ano para 2013-2014. 
2. Aprovou o Desafio de Serviço do Centenário. 
3. Expressou o seu apoio à formação de iniciativa Lions KidSight USA, uma evolução lógica 

dos programas de exames dos olhos que o Lions conduz nos EUA, e ofereceu total apoio 
operacional e promoção ativa pela Divisão de Atividades de Serviço. 

 
 

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