
RESUMO DAS RESOLUÇÕES
LIONS CLUBS INTERNATIONAL

REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
PORTOROŽ, ESLOVÊNIA

23 A 28 DE MARÇO DE 2006

ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Aprovou a suspensão por dois anos do pagamento de royalties feito à associação pelo
programa de cartão de crédito do Distrito Múltiplo 322 (Índia) para permitir o
desenvolvimento e ampliação deste programa piloto.

2. Aprovou que os programas recém-estabelecidos para gerar renda não originada de quotas
pagas pelos sócios e que destinam toda a renda para a Campanha SightFirst II,
automaticamente determinem que o valor total do pagamento de royalty feito à associação
seja doado, concedido ou transferido pela associação para Lions Clubs International
Foundation (LCIF) para benefício da Campanha SightFirst II.

3. Examinou o processo apresentado pelo Distrito Múltiplo 300 Taiwan de acordo com o
Procedimento de Queixas Estatutárias.

4. Autorizou o uso da afiliação no Lions para estabelecer contatos, discutir e promover os
interesses profissionais e comerciais do sócio; contudo, proibiu a promoção não solicitada e o
uso de listas de endereço, anuários ou outras listas para remessa massiva não solicitada de
correspondência, e-mail, fax ou outros meios de comunicação para qualquer propósito ou
benefício profissional ou privado.

5. Revisou a norma para designar o presidente internacional como presidente do Comitê de
Planejamento a Longo Prazo.

6. Revisou a norma para oferecer maior flexibilidade na programação das reuniões do Comitê
de Planejamento a Longo Prazo.

7. Emitiu interpretação do Artigo III, Seções 5(a) e 6(b) dos Regulamentos Internacionais para
esclarecer que a validade do endosso para cargo internacional não começa até que o
candidato (de um determinado distrito único ou múltiplo) se qualifique para eleição e,
subsequentemente, o candidato se qualifique para ser eleito na convenção internacional na
qual vence o mandato do dirigente internacional que está ocupando o cargo (do mesmo
distrito único ou múltiplo).

8. Adotou resolução a ser apresentada na convenção internacional de 2006 para emendar o
Artigo IX, Seção 3(a) do Estatuto Internacional a fim de eliminar quaisquer requisitos
mínimos para os investimentos do Fundo de Reserva de Emergência em ações ou títulos de
corporações e agências governamentais e equivalentes em dinheiro para assegurar que a
estrutura de investimento deste Fundo tenha uma base segura, com maior retorno.

9. Adotou resolução a ser apresentada na convenção internacional de 2006 para emendar o
Artigo VI, Seção 2 do Estatuto Internacional para dar ao presidente de conselho, durante o
seu mandato, o direito de delegado na convenção internacional.

10. Adotou resolução a ser apresentada na convenção internacional de 2006 para emendar o
Artigo VIII, Seção 2, do Estatuto Internacional para oferecer uma estrutura de quota familiar
(a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2007) a fim de incentivar o aumento de sócios em
clubes que incentivam a participação de familiares.
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11. Adotou resolução a ser apresentada na convenção internacional de 2006 para emendar a
Seção 3 do Artigo II, dos Regulamentos Internacionais, revisando as normas de
redistritamento que passariam a requerer que a proposta de redistritamento seja aprovada
primeiramente na convenção do subdistrito e do distrito múltiplo antes de ser apresentada
para consideração da diretoria internacional.

12. Adotou resolução a ser apresentada na convenção internacional de 2006 para emendar o
Artigo III, Seção 2 (a)(3) dos Regulamentos Internacionais estabelecendo que um candidato
ao cargo de segundo vice-presidente deve ser endossado na convenção de um distrito único
ou subdistrito somente se o distrito único ou subdistrito preencher os requisitos mínimos
estabelecidos na Seção 2 do Artigo II dos Regulamentos Internacionais na época em que o
endosso for apresentado.

13. Adotou resolução a ser apresentada na convenção internacional de 2006 para emendar o
Artigo III, Seção 3(c) dos Regulamentos Internacionais estabelecendo que um candidato ao
cargo de diretor internacional deve ser endossado na convenção de um distrito único ou
subdistrito somente se o distrito único ou subdistrito preencher os requisitos mínimos
estabelecidos na Seção 2 do Artigo II dos Regulamentos Internacionais na época em que o
endosso for apresentado.

CONVENÇÃO

1. Fixou a taxa de inscrição para a convenção internacional de 2007.
2. Aprovou a programação oficial de eventos para a convenção internacional de 2007.

SERVIÇOS AOS DISTRITOS E CLUBES

1. Aprovou uma transferência de clube no México.
2. Aprovou o cancelamento de 329 Lions clubes (4.954 sócios).
3. Revogou o cancelamento anterior de cartas constitutivas de 29 Lions clubes.
4. Nomeou 111 governadores para servirem em 2006-2007. As demais nomeações serão feitas

na reunião de diretoria de junho de 2006.
5. Aprovou a proposta de redistritamento do DM-4 (Califórnia-Nevada) para formar um novo

distrito, Distrito 46 (Nevada), independente do DM-4 (Califórnia).
6. Concedeu uma aprovação preliminar para a proposta de redistritamenteo do DM-202 (Nova

Zelândia) etc. A decisão sobre a aprovação será tomada na reunião de diretoria de junho de
2006.

7. Indicou Peter Bieder, da Suíça, para servir como Leão Coordenador da Geórgia.
8. Revisou as regras de redistritamento.
9. Revisou as Regras de Governador de Distrito 100%.
10. Acrescentou uma mudança no Manual de Normas da Diretoria referente às regras de status

quo.
11. Solicitou que o Comitê de Estatutos e Regulamentos preparasse uma emenda aos

Regulamentos Internacionais referente às regras de redistritamento.
12. Acrescentou uma nova norma que não permite que um distrito transicional endosse um

candidato ao cargo de segundo vice-presidente ou de diretor internacional.
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13. Solicitou que o Comitê de Estatutos e Regulamentos preparasse uma emenda aos
Regulamentos Internacionais referente ao endosso de um candidato ao cargo de segundo
vice-presidente ou de diretor internacional.

FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. Aprovou a previsão do terceiro trimestre para o ano 2005-2006.
2. Aprovou uma contribuição para o plano definido de benefícios.
3. Aprovou o orçamento para o Programa Internacional de 2006-2007.
4. Aprovou US$2,3 milhões para a compra de propriedade na Índia para o Escritório

Internacional do Sudeste da Ásia.
5. Aprovou revisões no Manual de Normas da Diretoria Internacional referente à previsão e

preparação de orçamento.
6. Reduziu o orçamento de quilometragem dos dirigentes e diretores internacionais.

LCIF

1. Aprovou 61 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e do Programa Quatro Pontos
Básicos no valor de US$2.696.285.

2. Aprovou medidas para revitalizar e fortalecer o Programa de Aparelhos de Audição.
3. Autorizou o Presidente do Conselho Diretor de LCIF, Clement Kusiak, a assinar, em nome

da fundação, um acordo referente à propriedade e operação do Centro Leonístico de Olhos de
Dolakha, no Nepal.

4. Renovou a afiliação de LCIF junto à Agência Internacional para Prevenção da
Cegueira/VISÃO 2020 no nível de membro contribuinte.

5. Revisou o nome do programa Lions-Quest o qual passou para “Lions Quest” e autorizou os
funcionários encarregados a emendar a marca registrada e direitos autorais de Lions Quest,
conforme necessário.

6. Escolheu o vencedor do Prêmio Humanitário de 2006.
7. Aprovou um seminário sobre LCIF na convenção internacional de 2006 para oferecer uma

visão geral da fundação, seus programas e realizações e informações sobre como solicitar
subsídios.

8. Autorizou o funcionário encarregado a fechar as contas de LCIF em Zimbábue no National
Bank of Commerce e a abrir e conduzir transações com o Diamond Trust Bank.

LIDERANÇA

1. Aprovou a lista de líderes de grupo do Seminário de Governadores Eleitos de 2006.
2. Aprovou o financiamento para a segunda fase do programa de Preparação do Corpo Docente

de Institutos de 2006-2007.

PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO

1. Aprovou a formação de um comitê ad hoc para refinar uma proposta sobre a reestruturação
da diretoria internacional e apresentar uma resolução na reunião de junho de 2006.
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AUMENTO DE SÓCIOS

1. Voltou a autorizar por um período de mais três anos um acordo de participação na renda da
taxa de organização com o Comitê de Assuntos Leonísticos da China, permitindo que 50%
das taxas de organização de novos clubes na China seja investido em atividades de
organização de clubes e em iniciativas de treinamento de dirigentes de clube.

2. Aprovou três subsídios do Programa de Subsídios de Desenvolvimento Leonístico no
Mercado Urbano para o Distrito A-711 (Ontário, Canadá), Distrito T-3 (Concepción, Chile) e
Distrito 323-D2 (Pune, Índia).

3. Aprovou uma iniciativa de treinamento de extensão na América do Norte, América do Sul,
Austrália/Nova Zelândia, na qual LCI oferecerá a uma equipe de extensão de distrito
múltiplo a oportunidade de receber treinamento atualizado sobre organização de novos
clubes.

4. Aprovou a afiliação de Lions Clubs International com a República das Maldivas, trazendo o
número total de países e áreas geográficas para 197.

5. Aprovou a revisão da categoria de Sócio Vitalício permitindo que ex-Lionesses que agora
são Companheiras Leão usem um número limitado de anos como Lionesses para a
classificação de Sócio Vitalício, a vigorar em 2006-2007.

6. Autorizou o Comitê de Estatuto e Regulamentos a preparar uma emenda estatutária para a
convenção internacional de 2006 para um novo Programa de Afiliação Familiar e um
desconto para membros da família, o qual permitirá que depois que um membro da família
tornar-se Leão, os demais membros pagarão 50% das quotas e nenhuma taxa de admissão.
Todos os membros da família que se qualificarem serão sócios ativos com todos os direitos e
privilégios.

7. Aprovou os regulamentos do Programa de Afiliação Familiar para inclusão no Manual de
Normas da Diretoria, caso o programa seja aprovado pelos delegados na convenção
internacional de 2006.

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Para o ano fiscal de 2006-2007, aumentou o número de Prêmios de Embaixador da Boa
Vontade de 35 para 40, medalhas presidenciais de 775 para 995 e medalhas de liderança
internacional de 980 para 1080.

ATIVIDADES DE SERVIÇO

1. Adotou um programa piloto de três anos para oferecer assistência financeira a distritos
múltiplos ou distritos únicos que organizarem eventos de Leo envolvendo Leos de clubes
localizados dentro e fora do distrito/distrito múltiplo.

2. Indicou dez Leões para receberem o Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Intercâmbio
Juvenil de 2006.

3. Aprovou a criação de um banco de dados online de projetos Leonísticos de serviço
comunitário e de levantamento de fundos.
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4. Adotou diretrizes para um conceito de Equipe de Controle Leonístico em Situações de
Emergência para ajudar os Leões a prestarem serviço de resgate em desastres naturais e
outras emergências.

5. Terminou a aliança cooperativa da associação com Goodwill Industries, Inc.
6. Mudou o relacionamento dos Lions clubes com os Leo clubes para uma “afiliação

patrocinada pelo Lions clube”.
7. Aprovou um prêmio para Lions clubes que patrocinaram um Leo clube por um período de

cinco anos e em incrementos de cinco anos.
8. Aprovou um novo Programa de Intercâmbio “Leões Servindo a Humanidade” para promover

o serviço humanitário através do envolvimento da comunidade e da cooperação
internacional.

9. Aprovou mudanças internas nas normas para idades dos sócios Leo.
10. Aprovou mudanças internas referentes à adoção do assessor Lions Quest.
11. Aprovou as funções do assessor Lions Quest.


