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RESUMO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Fukuoka, Japão 
De 19 a 23 de junho de 2016 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

1. Negou a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 108-TB (Itália) e declarou o Leão Bernardino Salvati como segundo vice-
governador do Distrito 108-TB para o ano Leonístico de 2016-2017. 

2. Negou a queixa eleitoral para primeiro vice-governador de distrito apresentada no 
Distrito 300-C1 (DM 300 de Taiwan) e declarou vago o cargo de primeiro vice-
governador de distrito ano Leonístico de 2016-2017 e que esta vaga deve ser 
preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito. 

3. Manteve uma queixa eleitoral para primeiro vice-governador de distrito 
apresentada no Distrito 300-D2 (DM 300 de Taiwan), declarou nula e sem força 
ou efeito a eleição para primeiro vice-governador de distrito do Distrito 300-D2 
para o ano Leonístico de 2016-2017, declarou vago o cargo de primeiro vice-
governador de distrito para o ano Leonístico de 2016-2017 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$ 350,00 deve 
ser devolvida a cada Reclamante. 

4. Removeu o Governador de Distrito A. Sadiq Basha do cargo de governador de 
distrito do Distrito 324-B2 (Índia) por não cumprimento do Estatuto e 
Regulamentos e Normas da Diretoria Internacional.  Declarou que A. Sadiq Basha 
não deverá ser reconhecido no futuro como Ex-Governador de Distrito por Lions 
Clubs International ou por qualquer clube ou distrito, não devendo ter direito a 
qualquer privilégio decorrente de tal título. 

5. Aprovou os objetivos, funções, calendário de reuniões e orçamento do Comitê Ad 
Hoc de Qualificações dos Dirigentes Internacionais. 

6. Revisou as Normas para Marcas Registradas no Capítulo XV do Manual de 
Normas da Diretoria relacionadas com os padrões gerais de qualidade e conteúdo 
no uso das marcas registradas da associação.  

7. Alterou o Estatuto Padrão de Distrito no Capítulo VII do Manual de Normas da 
Diretoria para esclarecer a disposição relacionada ao gabinete do distrito e os seus 
membros serem de um Lions clube em dia com as suas obrigações junto ao 
distrito. 

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

1. Modificou a seção referente ao Seminário de Ex-Dirigentes Internacionais, 
eliminando a frase "ex- imediato". 

2. Removeu o requisito para concorrer a realizar uma convenção que especifica que 
o local da Convenção Internacional seja fora dos EUA pelo menos uma vez a cada 
cinco (5) anos.  
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COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Cancelou e registrou como fantasmas vinte e dois clubes do Distrito 322 C4, os 
quais não são elegíveis para reativação ou o reembolso de quotas. 

2. O Ex-Diretor Internacional K. M. Goyal foi indicado para servir como Leão 
Coordenador do Distrito 321-A3 (Índia) no ano Leonístico 2016-2017. 

3. Os requisitos do Prêmio de Excelência de Clube de 2016-2017 foram alterados 
para permitir a formação de um Leo Clube para cumprir a exigência de afiliação 
para o prêmio. 

4. O Prêmio da Equipe do Governador de Distrito de 2017-2018 foi modificado, 
deixando de determinar que o prêmio seja dado a membros específicos da equipe 
do GD e, em vez disto, passando a permitir que seja concedida uma medalha de 
prêmio a cinco líderes Leões que o governador acredite mais contribuíram para o 
sucesso do distrito. 

5. O Capítulo V do Manual de Normas da Diretoria foi modificado para esclarecer 
que os clubes podem ser cancelados ou colocados em status quo utilizando várias 
categorias de status quo. 

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a previsão do quarto trimestre do ano Leonístico de 2016, refletindo 
déficit. 

2. Aprovou o Orçamento do ano Leonístico 2017, refletindo um deficit. 
3. Aprovou modificações às Normas de Compras. 
4. Aprovou que, dependendo da adoção da resolução proposta para remover o fundo 

de Reserva de Emergência, o Manual de Normas da Diretoria seja modificado, 
suprimindo a norma da Reserva Geral de Excedente existente na sua totalidade e 
substituindo-a com a norma de Reserva Operacional. 

 
COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Contingente à aprovação da proposta de orçamento de 2016-2017, aprovou o 
conceito, desenvolvimento e implementação de um novo Programa de Instrutor 
para Leões Certificados a partir de 2016-2017. 
 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 

1.  Reconfirmou os objetivos do LCI Adiante (o novo plano estratégico), sendo a 
meta principal triplicar o serviço humanitário até 2020-2021, e acrescentou um 
novo Diretor Internacional de primeiro ano para a Equipe do Projeto LCI Adiante 
existente para dar continuidade. 

 
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

1. Aprovou o Comitê Ad Hoc de Países Novos e Emergentes, a ser implementado 
durante o ano Leonístico de 2016-2017. 

2. Expandiu e prolongou o Piloto Vamos nos afiliar juntos para ser implementado 
em todo o mundo até 30 de junho de 2018. 

3. Prolongou o Programa Piloto Envolva um Veterano dos EUA até 30 de junho de 
2018 e expandiu o programa para incluir o Canadá. 
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4. Modificou a norma da diretoria para adicionar a República de Montenegro. 
5. Modificou a norma da diretoria relacionada a assinaturas necessárias, quando 10 

ou mais clubes são adicionados a um distrito.  
 
COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

1. Interrompeu a publicidade externa da edição da sede da revista LION a partir de 
1º de outubro de 2016. 

2. Estabeleceu o patrocínio de US$ 160.000 para o Desfile Chick-Fil-A Peach Bowl 
de 2016. 

3. Aumentou o Prêmio Internacional de Liderança para 2.030 para 2015-2016. 
4. Definiu o lema presidencial “Nós servimos” a partir de 2017-2018 e daí em 

diante. 
5. Estabeleceu uma categoria digital para o concurso internacional de boletins. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

1. Adoptou uma nova estrutura de serviço que consiste de cinco plataformas 
principais de serviços (diabetes, visão, meio ambiente, câncer e fome) com 
componentes programáticos especiais desenvolvidos para e em apoio a crianças e 
jovens, e diabetes servindo como a principal causa de destaque. 

2. Adotou que a causa de destaque será para durar de 5 a 10 anos, e o prolongamento 
além deste período será analisado pelo Comitê de Atividades de Serviço. 

3. Estabeleceu o Comitê Ad Hoc para avaliar e priorizar Estratégias para Engajar a 
Juventude com aproximadamente 10 (dez) associados (Leões e Leos) indicados 
pelo Presidente Internacional e Dirigentes Executivos e solicitou uma análise mais 
profunda pelo nosso Comitê de Atividades de Serviço sucessor. 

4. Adoptou um Programa de Reembolso para o Painel Consultivo do Programa de 
Leo Clubes para começar no ano Leonístico de 2016-2017. 

5. Aprovou os nomes dos vencedores do Prêmio Leos do Ano para 2015-2016. 
 
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o website de LCI 
em www.lionsclubs.org, ou entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone 630-
571-5466. 
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