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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL EM 

Chicago, Illinois, EUA 
De 25 a 29 de junho de 2017 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 

 
1. O comitê continuará monitorando e acompanhando os planos de ação, bem como 

procedendo com a identificação de candidatos para as duas posições abertas.  
 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

1. Foi negada a queixa referente à eleição do governador de distrito do Distrito 355-
B1 (Coreia) e declarado o Leão Hak-Young Yeo como governador do Distrito 
355-B1 para o ano Leonístico de 2017-2018. 
 

2. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 108-IB3 (Itália) e declarado o Leão Angelo Chiesa como segundo vice-
governador do Distrito 108-IB3 para o ano Leonístico de 2017-2018. 
 

3. Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito 
apresentada pelo Distrito 300-C1 (DM 300 Taiwan), declarada nula e sem força 
ou efeito a eleição para segundo vice-governador de distrito do Distrito 300-C1 
para o ano Leonístico de 2017-2018, declarado vago o cargo de segundo vice-
governador de distrito para o ano Leonístico de 2017-2018 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 de US$ 650,00 deve ser 
devolvida ao requerente. 
 

4. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 301-D2 (Filipinas) e declarado o Leão Generoso Del Rosario como 
segundo vice-governador do Distrito 301-D2 para o ano Leonístico de 2017-2018. 
 

5. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 315-A2 (Bangladesch) e declarado o Leão Mohammad Fakhruddin como 
segundo vice-governador do Distrito 315-A2 para o ano Leonístico de 2017-2018. 
 

6. Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito 
apresentada pelo Distrito 322-D (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a 
eleição para segundo vice-governador de distrito do Distrito 322-D para o ano 
Leonístico de 2017-2018, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de 
distrito para o ano Leonístico de 2017-2018 e que esta vaga deve ficar em aberto e 
não ser preenchida neste ano, declarando que a taxa de apresentação da queixa de 
US$ 650,00 deve ser devolvida ao requerente. 
 

7. Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito 
apresentada pelo Distrito 323-E1 (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a 
eleição para segundo vice-governador de distrito do Distrito 323-E1 para o ano 
Leonístico de 2017-2018, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de 
distrito para o ano Leonístico de 2017-2018 e que esta vaga deve ficar em aberto e 
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não ser preenchida neste ano, declarando que a taxa de apresentação da queixa de 
US$ 650,00 deve ser devolvida ao requerente. 
 

8. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 324-A3 (Índia) e declarado o Leão Geetha Kamalakannan como segundo 
vice-governador do Distrito 324-A3 para o ano Leonístico de 2017-2018. 
 

9. O Lions clube Sendai Core foi orientado a revogar a afiliação de Tsugumichi Hata 
por conduta inadequada, deixando de ser Leão e ex-dirigente internacional.  Fica 
declarado que Tsugumichi Hata não poderá ser reconhecido no futuro como Ex-
Diretor Internacional por Lions Clubs International ou por nenhum clube ou 
distrito, não devendo ter direito a quaisquer privilégios decorrentes de tal título. 
 

10. O Lions clube Kwang Myong foi orientado a revogar a afiliação de Byeong-Yeol 
Ahn por não cumprir o requisito de bom caráter moral.   
 

11. As Normas de Privacidade no Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria 
foram alteradas, solicitando-se que a Divisão Jurídica proceda com a atualização 
das Normas de Privacidade conforme necessário para cumprir com os requisitos 
estabelecidos pelas diversas leis globais de proteção à privacidade que se aplicam 
à associação.  
 

12. Alterou-se os Regulamentos Padrão de Distrito no Capítulo VII do Manual de 
Normas da Diretoria para esclarecer a cláusula relacionada à data em que os 
candidatos a vice-governador de distrito devam declarar ao Comitê de Nomeações 
a intenção de concorrer ao cargo. 
 

13. Foi alterado o Capítulo XV, Parágrafo P do Manual de Normas da Diretoria para 
ficar consistente com alterações anteriormente adotadas. 

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES  

 
1. O comitê repassou à diretoria notícias sobre os planos para a Convenção de 

Chicago de 2017.  
 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Foi criada uma nova área sem distrito na Bulgária. 
2. Foram reconhecidos os clubes na República da Geórgia como em uma região 

provisória.  
3. Foram nomeados os Leões Coordenadores servindo no ano Leonístico de 2017-

2018. 
4. Foram alteradas as Normas da Diretoria para reafirmar que o Leão Orientador não 

pode servir mais que dois clubes em nenhum momento e que se deve requerer que 
o Leão tenha servido como presidente de clube antes de ser nomeado para servir 
como Leão Orientador de um clube. 

5. Foi alterado o manual de normas da diretoria para permitir que os distritos 
provisórios sejam criados ao longo do ano em vez de exigir que somente se 
formem no final do ano. 

6. Foi alterado o manual de normas da diretoria para expandir o apoio dos Leões 
coordenadores e permitir que se refira a posição como "conselheiro do país". 
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7. O manual de normas da diretoria foi alterado para reconhecer as posições da 
Equipe de Ação Global e do Coordenador de LCIF como oficiais no Estatuto e 
Regulamentos Padrão de Clube, Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito e 
Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo. 

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Foi aprovada a alteração da declaração de normas de investimento para que reflita 
um peso combinado para o Russell 3000, MSCI ACWI exUS e UBS Real Estate 
Investor Indices igual a 63%, usando como referência o índice MSCI ACWI. 

2. Foi aprovada a previsão do quarto trimestre do ano Leonístico de 2017, refletindo 
déficit. 

3. O orçamento final foi aprovado para o ano Leonístico de 2018, indicado um 
déficit de US$ 10.250.358. 

4. Foi aprovada a criação de um comitê com o Diretor Internacional G. S. Hora, 
Diretor Internacional Vijay Kumar Raju, Tesoureira Catie Rizzo e Administrador 
Executivo do ISAMME Dr. Neville Mehta autorizado a negociar o acordo de 
compra para o Secretariado do ISSAME em Mumbai, Índia.  O Comitê Executivo 
está autorizado a aprovar a compra da dita propriedade mediante a confirmação do 
preço final negociado para a compra, incluindo requisitos de impostos e 
regulamentação. 

5. O Capítulo XXI, parágrafo B do Manual de Normas da Diretoria foi deslocado 
para um novo Capítulo XXIII, Fóruns de Área. 

6. Foi alterado o Capítulo XXI do Manual do Manual de Normas da Diretoria, 
excluindo-se integralmente a linguagem existente e a substituindo conforme 
estabelecido no Anexo A. 

 
COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Analisou-se o progresso dos programas de liderança, novas iniciativas e planos de 
melhoria e concluiu-se que estão alinhados com as metas e objetivos anuais do comitê, 
enquanto também se identificou áreas de melhoria através de abordagens de pesquisa e 
análise. 

 
COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 

1. Foi autorizada a formação da Equipe de Projeto do LCI Adiante, composta por 
cinco Leões a serem indicados novamente em 2017-2018 para trabalhar com os 
funcionários na implementação dos componentes restantes do plano estratégico da 
associação: LCI Adiante. 
 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

1. Foi aprovada a nova Equipe de Ação Global a ser implementada conforme 
descrito no Anexo B. 

2. Foi aprovada a criação de um novo Capítulo XXIV da Equipe de Ação Global no 
Manual de Normas da Diretoria. 
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COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 

1. Foram aprovados três pedidos de subsídios do Centenário de RP feitos por 
distritos múltiplos e únicos. 

  
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

1. Foram aprovados os nomes dos vencedores dos Prêmios para Leos do Ano de 
2016-2017. 

2. Foi adicionado um novo representante ao Painel Consultivo do Programa de Leo 
Clubes. 

3. Foi atualizado o Capítulo II para refletir as práticas vigentes. 
4. Foi atualizado o Capítulo XIII para refletir as práticas vigentes. 

  
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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