
RESUMO EXECUTIVO
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

VIENA, ÁUSTRIA
18 A 21 DE MARÇO DE 2008

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Adotada a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2008 para emendar o
Artigo II, Seção 1 dos Regulamentos Internacionais para esclarecer a definição de distritos
como sendo “(único, sub e múltiplo)” para assegurar coerência nos Regulamentos
Internacionais.

2. Adotada a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2008 para emendar
diversas provisões nos Artigos II, III e VI dos Regulamentos Internacionais para o
estabelecimento dos cargos de primeiro e segundo vice-governador de distrito.

3. Aprovadas pequenas mudanças nos assuntos internos referentes ao Manual de Normas da
Diretoria.

COMITÊ DE CONVENÇÕES

1. Estabelecido o prazo de cancelamento de apartamentos individuais para a Convenção de
Mineápolis de 2009.

2. Determinada a taxa de inscrição para a Convenção de Mineápolis de 2009.

3. Aprovada a Programação Oficial dos Eventos proposta para a Convenção de Mineápolis de
2009.

4. Selecionada a cidade de Hamburgo, na Alemanha, como o local para a Convenção
Internacional de 2013.

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

1. Aprovado o cancelamento da carta constitutiva de 80 clubes (493 sócios), com pesar.

2. Alterado o status da Macedônia (FYROM) para distrito provisional.

3. Estabelecido o próximo passo para possível cooperação entre os Leões das partes norte e sul
do Chipre.

4. Nomeados os governadores dos distritos provisionais de 2008-2009.

5. Nomeado os Leões Coordenadores para servir a área do Leste Europeu.

6. Aprovado o Plano do Projeto do Leste Europeu.

7. Revisadas as normas do Programa Leão Coordenador no Manual de Normas da Diretoria.

8. Aprovada a descontinuação do programa Leão Reestruturador.

9. Deletada a palavra “transicional” da definição de um sócio afiliado.
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10. Proposta uma emenda estatutária para estabelecer os cargos de primeiro e segundo vice-
governador de distrito.

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. Aprovada uma política revisada de investimentos para o Fundo Geral.

2. Aprovada a previsão para o 3° trimestre, que projeta um superávit.

3. Aprovada a abertura de uma conta bancária temporária para a Convenção de Bancoc.

4. Aprovado um limite de gastos para as reuniões de diretoria a ter início no ano fiscal de

2010-2011.

5. Aprovado um aumento no reembolso de milhagem para US$0,30 por milha (US$0,19 por

quilômetro) a ter início no ano fiscal de 2008-2009.

6. Aprovada a mudança no Capítulo II do Manual de Normas da Diretoria relacionada ao

Comitê de Auditoria.

7. Aprovada pequenas mudanças nos assuntos internos do Capítulo XI do Manual de Normas

da Diretoria.

LCIF

1. Aprovado o pedido para abertura de uma conta bancária no J.P. Morgan Chase e
assinaturas autorizadas.

2. Aprovado o Plano de Captação de Recursos de LCIF para expandir as funções de
levantamento de fundos de LCIF, sendo que os funcionários foram orientados a tomar as
medidas necessárias para iniciar a implementação, em colaboração com a empresa
Community Counseling Services (CCS).

3. Aprovada a proposta da CCS no total de US$305.000 com o objetivo de implementar o
plano de captação estabelecendo o cargo de Chief Development Officer (diretor de captação
de recursos) e conduzindo um estudo de caso de captação.

4. Outorgado o Prêmio Humanitário de 2008 ao Professor Muhammed Yunus.

5. Revisada a Norma de Aprovação de SightFirst que oferece diretrizes que autorizam o
financiamento aos programas de subsídios de SightFirst com base no ano fiscal.

6. Aprovados US$240.000 em contratos com a Service Learning Life Skills Network para
serviços de consultoria para o programa Lions Quest durante quinze meses.

7. Estabelecido um fundo de subsídio para o simpósio Lions Quest no valor de US$25.000 em
base piloto.

8. Aprovado um Subsídio Quatro Pontos Básicos, diretamente da diretoria, no valor de
$50.000 para um projeto piloto de cuidados com a audição nas Filipinas.
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9. Aprovados 72 subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos,
totalizando US$2.778.793.

10. Adiados 14 pedidos de subsídios.

11. Negado um pedido de subsídio.

12. Aprovadas as assinaturas autorizadas para as contas de LCIF no Bank of America.

13. Mudados os agentes registrados de LCIF para CT, uma empresa da Wolters Kluwer
Company.

LIDERANÇA

1. Estabelecidas as alocações iniciais de participantes do Instituto de Liderança para Leões
Seniores de 2008-2009 para os Leões representando os EUA e Canadá para assegurar
participação igualitária em toda a área.

2. Estabelecidas as alocações iniciais de participantes do Instituto de Liderança para Leões
Seniores de 2008-2009 para os Leões representando a Índia, Sul da Ásia, África e Oriente
Médio para assegurar participação igualitária em toda a área.

3. Estabelecidas as alocações iniciais de participantes do Instituto de Liderança para Leões
Seniores de 2008-2009 para os Leões representando o Oriente e Sudeste da Ásia para
assegurar participação igualitária em toda a área.

4. Revisada a norma que permite ao Assessor do Seminário de Governadores Eleitos de
Distrito a participar das inspeção de um ano ou de dois anos do local do seminário que
ocorrerá durante o seu mandato.

5. Revisado o Manual de Normas da Diretoria para refletir o atual dia de descanso
relacionado a viagens em excesso de dez horas para o corpo docente do Seminário de
Governadores Eleitos de Distrito.

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS

1. Aprovada a iniciativa da Equipe Global de Aumento de Sócios de 1° de julho de 2008 a 30
de junho de 2011 a ser financiada com US$360.000 no seu ano inicial.

2. Emendado o prazo final para os pedidos de novos clubes para que os pedidos completos de
fundação de clubes sejam recebidos e processados na Sede Internacional em Oak Brook,
Illinois, EUA, até o dia 20 de junho, e aprovados antes do término do ano fiscal.

Quanto aos registros, os pedidos de fundação de novos clubes recebidos na Sede
Internacional em Oak Brook, Illinois, EUA, até o dia 20 de junho serão creditados nos
registros daquele ano fiscal, com os respectivos prêmios de extensão também creditados
naquele ano aos clubes e dirigentes distritais e internacionais elegíveis.

3. Ampliado o enfoque para o cargo de Assessor para o Desenvolvimento e Participação da
Mulher no Leonismo para incluir iniciativas familiares, mudando-se o título para Assessor
para o Desenvolvimento e Participação da Mulher e da Família no Leonismo.
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4. Aumentado o valor do subsídio máximo alocado para o Simpósio Familiar para US$2,000,
permitindo a alocação de no máximo dois subsídios para cada área jurisdicional até março
de cada ano, momento em que os subsídios não-alocados poderão ser realocado às áreas
jurisdicionais que tenham recebido o limite máximo permitido.

5. Emendado o Programa de Unidade Familiar e a Provisão de Quotas Familiares no Manual
de Normas da Diretoria para exigir que os novos clubes fundados dentro do programa de
unidade familiar tenham no mínimo dez (10) sócios que façam o pagamento de quotas
integrais.

6. Emendado o Programa de Sócio Estudante e a Provisão de Sócios Estudantes no Manual de
Normas da Diretoria para exigir que os estudantes dos novos clubes universitários, ou
clubes que tenham maioria de sócios estudantes, paguem adiantadamente um ano de quotas
internacionais ao preço de sócio estudante no momento da fundação.

7. Revisado o Manual de Normas da Diretoria para assegurar a formação de novos clubes de
qualidade requerendo que um distrito que tenha fundado dez ou mais novos clubes em um
ano fiscal forneça verificação de que os novos clubes serão apoiados, assegurando
crescimento a longo prazo, sendo exigido que 1) um plano detalhado seja apresentado
explicando o tipo de apoio que os novos clubes irão receber; 2) pagamento da metade da
quota internacional anual seja providenciado quando os pedidos de fundação forem
apresentados; 3) os pedidos de fundação sejam certificados pelo governador de distrito e
pelo vice-governador de distrito.

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Aumentado o número de Medalhas dos Embaixadores da Boa-Vontade para cinco
adicionais no Ano Leonístico de 2008-09, e as Medalhas ao Prêmio Presidencial para 150 no
Ano Leonístico de 2008-09, a serem usadas especificamente para CSFII.

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS

1. A vigorar no ano fiscal de 2008-2009, aprovado um certificado online de reconhecimento
que será ativado ao final de cada ano fiscal para os secretários de Lions clubes que
encaminharem o Relatório Mensal/Anual de Atividades.

2. Aprovados dois tipos de programas para os Leo Clubes, que serão distintos, porém
relacionados; um para os Leos Alfa (entre 12 anos e a maioridade) e outro para os Leos
Ômega (da maioridade até uma idade julgada como sendo apropriada pelo distrito
múltiplo).

3. Nomeados os Dez Melhores Assessores de Intercâmbio de Jovens de 2006-2007.

4. Aprovado um Memorando de Compreensão a ser adotado como um acordo de cooperação
entre os Centros Leonísticos de Reciclagem de Óculos e o Lions Clubs International, a
vigorar imediatamente.

5. Aprovado um Relatório de Aderência para os Centros Leonísticos de Reciclagem de Óculos
e um Plano de Ação para o Relatório de Aderência, a vigorar imediatamente.

6. Adotado o Programa de Serviços Leonísticos do Simpósio Mundial das Crianças a vigorar
no ano fiscal de 2008-2009.
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7. Aprovada a formação de um grupo de recursos para o início do ano fiscal de 2008-2009 com
o intuito de identificar melhores práticas, diretrizes e materiais promocionais para missões
de ajuda médica e humanitária.

8. Aprovado o Emblema de Estandarte Alerta do Lions para clubes, distritos e distritos
múltiplos que apresentarem um plano de preparação em casos de emergência ao Lions
Clubs International.

9. Aprovada a ampliação do mandato de um ano para três anos para o assessor de Leo clube
de distrito e distrito múltiplo, assumindo continuidade no cumprimento das
responsabilidades.

10. Aprovado o Emblema de Estandarte para o programa Strides – Caminhada Leonística
para Conscientização Acerca da Diabetes para clubes, distritos e distritos múltiplos que
organizarem uma caminhada.

11. Adotada a mudança no Manual de Normas da Diretoria referente aos pedidos de
intercâmbio de jovens que devem ser endossados pelo assessor de intercâmbio de jovens de
distrito e de distrito múltiplo, quando aplicável. Nas áreas onde não exista um assessor de
intercâmbio de jovens nomeado, o governador de distrito ou presidente de conselho deve
assinar. Em áreas onde não há distritos ou onde os acampamentos e intercâmbios juvenis
não são organizados nos distritos e distritos múltiplos, a assinatura do presidente do Lions
clube será suficiente.

12. Adotada a mudança no Manual de Normas da Diretoria referente aos pedidos de
acampamentos juvenis que devem ser endossados pelo assessor de intercâmbio e de
acampamento de jovens de distrito e distrito múltiplo, quando aplicável. Nas áreas onde não
exista um assessor de intercâmbio e de acampamento de jovens de distrito e distrito
múltiplo o governador de distrito ou presidente de conselho deve assinar. Em áreas onde
não há distritos ou onde os acampamentos e intercâmbios juvenis não são organizados nos
distritos e distritos múltiplos, a assinatura do presidente do Lions clube será suficiente.

13. Aprovadas as mudanças no Manual de Normas da Diretoria para incluir diretrizes
operacionais padrão para os Centros Leonísticos de Reciclagem de Óculos.

Para mais informações sobre qualquer resolução da Diretoria Internacional, favor referir-se ao website de
LCI: www.lionsclubs.org, ou entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone: (630) 571-5466.

VERSÃO FINAL REVISADA EM 3 DE ABRIL DE 2008.
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http://www.lionsclubs.org/

