
RESUMO EXECUTIVO 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

NOVA YORK, N.Y, EUA 
9 A 14 DE MARÇO DE 2009 

 
 
1. A cidade de Toronto, Ontário, Canadá foi escolhida para sediar a Convenção Internacional de 2014. 
 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 
1. Recebeu e analisou o processo de aplicação de caixa.  

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1. Adotou a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2009 para emendar o Artigo VIII, 

Seção  3 dos Regulamentos Internacionais, deletando-se a primeira sentença do segundo parágrafo na 
sua totalidade, substituindo-a com o seguinte:  

 
As propostas de redistritamento serão consideradas pela diretoria internacional, contanto 
que cada subdistrito proposto possua pelo menos trinta e cinco (35) Lions clubes e no 
mínimo mil duzentos e cinquenta (1.250) sócios em pleno gozo de seus direitos, a não ser 
que a proposta reduza o número de subdistritos dentro de um distrito múltiplo. 

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Determinou que não haverá mudanças nas taxas integrais de inscrição e aprovou a taxa de inscrição por um 

dia, no valor de US$80, para a Convenção de Sidney de 2010.  
2. Determinou que os delegados votantes e suplentes não-votantes que desejam certificar-se deverão pagar a 

taxa de inscrição integral especificada.  
3. Aprovada a data de 28 de maio de 2010 como sendo o prazo final de cancelamento das reservas de 

apartamentos individuais para a Convenção de Sidney em 2010. 
4. Determinou que o local da convenção de 2017 será selecionado com sete (7) anos de antecedência. 
 
COMITÊ DE SERVIÇOS A CLUBES E DISTRITOS 
 
1. Cancelados 139 clubes com 841 sócios por razões não-financeiras.  
2.  Colocados em status quo 11 clubes do Distrito 322-E por não existirem. 
3. Aprovada a renomeação dos Leões Coordenadores para 14 áreas.  
4. Aprovada a nomeação de Governadores de Distrito para os distritos provisórios e para preencher vagas no 

distrito no ano de 2009-2010. 
5. Aprovado o Redistritamento do Distrito Múltiplo 35 (Flórida) e 324 (Índia). 
6. Aprovadas as modificações no Capítulo IX do Manual de Normas da Diretoria. As modificações 

estabeleceram uma nova norma de reembolsos para os Governadores de Distrito Eleitos, reduzindo a 
duração do seminário em um dia e oferecendo um pernoite adicional para os GDEs que poderiam perder a 
sessão de encerramento devido à programação de vôos.  A nova norma também estabelece um reembolso 
para os cônjuges dos GDEs referente à viagem ao Seminário de Governadores de Distrito Eleitos a um 
valor que não exceda US$500. Modificações adicionais esclareceram os procedimentos relativos aos 
distritos provisórios e distritos abaixo de 35 clubes e 1.250 sócios durante dois anos e, dependendo da 
adoção de uma emenda proposta correspondente aos Regulamentos Internacionais, reanalisar os 
procedimentos de redistritamento para permitir que as propostas de redistritamento que reduzam o número 
de distritos possam ser consideradas pela Diretoria Internacional.    

7. Revisados os procedimentos para cancelamento de clubes para permitir o cancelamento automático dos 
clubes que abandonaram as atividades, fizeram fusão ou engajaram em litígios envolvendo assuntos 
Leonísticos, juntamente com o item sobre assuntos internos no Capítulo V do Manual de Normas da 
Diretoria.  

8. Passou a administração de mudanças em nomes de clubes para a Divisão de Administração de Distritos e 
Clubes.  

9. Solicitou que o Comitê de Estatuto e Regulamentos elaborasse uma linguagem adequada para uma emenda 
aos Regulamentos Internacionais a ser proposta aos delegados da Convenção Internacional de 2009. A 
emenda permitiria que as propostas de redistritamento com menos de 35 clubes e 1.250 sócios fossem 
aprovadas por dois terços da diretoria, quando tais propostas reduzirem o número de subdistritos em um 
distrito múltiplo.    
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COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 
1. Aprovou a previsão de terceiro trimestre de 2008-2009, refletindo um déficit, atribuído principalmente a 

perdas não realizadas dos investimentos. 
2. Aprovada uma norma para as Reservas/Gastos do Fundo Geral da Associação, que está incluída no 

Capítulo de Finanças do manual de normas.     
3. Aprovadas as modificações ao manual de normas relativas à classe de viagem para ex-presidentes 

internacionais e dirigentes administrativos.    Os ex-presidentes internacionais são autorizados a viajar de 
classe executiva e os dirigentes administrativos poderão viajar de classe executiva quando a viagem de ida 
e volta exceder 10 horas.    

4. Aprovadas as modificações ao manual de normas e nas Normas de Reembolso para Despesas de Viagem 
dos Dirigentes Executivos destacando-se as diretrizes e responsabilidades referentes às viagens dos 
cônjuges.   As despesas de viagem para um cônjuge que esteja acompanhando determinado dirigente 
executivo, diretor internacional, ex-presidente internacional, ex-diretor internacional, assessor nomeado ou 
orador oficial, para que participem dos compromissos de orador, reuniões de diretoria ou convenções 
internacionais, serão reembolsadas de acordo com as Regras de Auditoria se o cônjuge estiver presente aos 
eventos e funções programadas por Lions Clubs International.   Os reembolsos não serão oferecidos se o 
cônjuge não participar das funções e eventos programados.   

5. A diretoria aprovou modificações às normas da diretoria e às Normas de Reembolso para Despesas de 
Viagem dos Dirigentes Executivos para permitir que um distrito único ou múltiplo, e inclusive todos os 
seus subdistritos, possam estender um convite a um dirigente executivo por ano.   Circunstâncias especiais, 
que requerem visitas de mais de um dirigente executivo, podem ser autorizadas com a aprovação do 
presidente internacional.  Esta norma não se aplica à participação em fóruns, programas de treinamento, 
reuniões de planejamento realizadas para programas ou iniciativas da associação, ou para outras viagens 
relacionadas a operações referentes à LCI.  

6. Aprovadas modificações ao manual de normas, com o intuito de definir as responsabilidades gerais e 
propósitos dos oradores oficiais.   Para assegurar que os participantes recebam benefícios significativos de 
terem um orador oficial, o principal propósito de um orador oficial deverá ser de encorajar o aumento de 
sócios, promover e despertar a conscientização para os mais recentes programas, normas e realizações 
relevantes de LCI, inclusive de LCIF e seus programas, missão e realizações.   O orador é incentivado a 
relatar tais tópicos de maneiras que possam beneficiar, aprimorar ou inspirar clubes e distritos locais que 
estejam patrocinando a reunião.    Os reembolsos de viagens e/ou compromissos futuros de orador não 
poderão ser aprovados se um orador discursar sobre programas não afiliados à associação.  

7. Aprovadas as modificações ao capítulo sobre Comitês da Diretoria das normas da diretoria para dar 
responsabilidade ao Comitê de Finanças e Operações da Sede para analisar o Formulário 990 da associação 
antes de ser encaminhado ao Imposto de Renda.  

 
LCIF 
 
1. Aprovada a transferência dos fundos da SF II, conforme seu valor patrimonial das doações gerais de LCIF, 

para um fundo separado da SF II.  
2. Revisada a Declaração de Normas de Investimentos de LCIF para refletir uma alocação de ativos revisada e 

separada para a SF II e fundos de doações gerais.       
3. Revisada a Norma de Gastos dos Subsídios Humanitários (não-designados) para incluir uma média de 

cinco anos para cálculo dos valores dos ativos e doações irrestritas.     
4. Aprovados 44 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos totalizando 

US$1.632.933. 
5. Adiados cinco pedidos de subsídios. 
6. Negados três pedidos de subsídios.  
7. Aprovado um subsídio Quatro Pontos Básicos recomendado pela diretoria no valor de US$57.890 em apoio 

à Clínica Leonística de Cuidados contra o HIV/AIDS para as crianças do Nairobi, no Quênia. 
8. Inseridos novos parágrafos ao Manual de Normas da Diretoria relacionados à nomeação e mandatos dos 

Coordenadores de LCIF de Distrito e de Distrito Múltiplo.     
9. Atualizado o capítulo de LCIF no Manual de Normas da Diretoria relacionado às Normas de Gastos dos 

Subsídios Humanitários (não-designados).   
10. Aprovado um subsídio de US$100.000 para Grandes Catástrofes devido às enchentes no Brasil.  
 



 3

COMITÊ DE LIDERANÇA 
 
1. Estabeleceu requerimentos de elegibilidade para o cargo de Diretor do Seminário de Governadores de 

Distrito Eleitos, a vigorar no Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2010.  
2. Estabeleceu critérios de elegibilidade para o cargo de Líder de Grupo do Seminário de Governadores de 

Distrito Eleitos, a vigorar no Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2010.  
3. Reduziu a duração do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos em um dia e ajustou o reembolso de 

despesas do líder de grupo para refletir a redução de um dia. Estabeleceu nova norma de reembolso para a 
viagem do cônjuge do líder de grupo do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos a um valor que não 
ultrapasse US$500.  

 
COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 
1. Adotou uma resolução para aprovar uma nova estrutura de dois níveis para o Comitê de Coordenação dos 

Assuntos da China.  O primeiro nível será formado pelo Comitê Executivo de Orientação composto de três 
a quarto membros Leões, com o Presidente de LCI servindo como membro ex-officio a cada ano.   O 
Segundo nível será formado por um comitê de coordenação, composto de dois a três membros Leões, sendo 
eles da: (1) China Continental, (2) China Hong Kong e Macau, e (3) Distrito Múltiplo 300 Taiwan, em um 
total de seis a nove membros.   

 
O prazo da nomeação para ambos os níveis do comitê será de três anos, com o Presidente de LCI estando 
autorizado a fazer novas nomeações no caso de vagas e/ou quando as circunstâncias exigirem mudanças na 
composição.   
 

 
COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 
1. Aprovado o programa do Leãozinho, pertencente ao Programa de Afiliação Familiar.  
2. Aprovada a adoção da estrutura revisada da Equipe Global de Aumento de Sócios e considerações 

orçamentárias.  
3. Aprovada a duplicação da isenção da taxa de admissão de seis para doze meses para transferências e 

reinstalação de sócios que se demitiram em pleno gozo de seus direitos.  
4. Aprovada a isenção da taxa de admissão até 31 de maio de 2009 para indivíduos do Distrito 352, Egito, que 

estiveram participando de atividades Leonísticas, mas não se tornaram sócios.  
5. Aprovadas as Regras de Auditoria revisadas para os líderes da GMT de 2008-09 e de 2009-10. 
 
COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
1. Estabeleceu o Lions In Sight como programa piloto para o ano Leonístico de 2009-10. 
2. Estabeleceu o Concurso Global de Música Jovem de Lions Clubs International como programa piloto para 

o ano Leonístico de 2009-10. 
3. Aumentou o número de Medalhas ao Prêmio Presidencial e de Liderança de 1050 para 1200 para o ano 

Leonístico de 2009-2010. 
4. Mudou o cargo de Vice-Governador de Distrito para Primeiro Vice-Governador de Distrito e acrescentou o 

cargo de Segundo Vice-Governador de Distrito. Ambos os cargos foram inseridos na Ordem de 
Precedência.    Deletar parágrafo *** e nota explicativa (d).  

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
 
1. Aprovado o Memorando de Compreensão entre Lions Clubs International e a Diabetes Education Camping 

Association, Inc. 
2. Aprovada a adoção do Programa de Subsídios para Conferências de Liderança Leo, a vigorar no ano fiscal 

de 2009-10. 
3. Nomeados os contemplados com o Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Acampamentos e Intercâmbios 

Juvenis de 2007-08.  
4. Acrescentado ao manual de normas da diretoria o prêmio previamente aprovado de Assessor da Visão de 

Distrito e de Distrito Múltiplo.  



 4

5. Alterado o título do Leão nomeado em âmbito de distrito que promove a implementação de projetos de 
relações internacionais de “Assessor Distrital de Cooperação e Compreensão Internacional” para “Assessor 
Distrital de Relações Internacionais” para estar condizente com o título usado no distrito múltiplo.  

6. Aprovados os prêmios de Relações Internacionais de Distrito e de Distrito Múltiplo a vigorar em 2009-10. 
7. Aprovado o estabelecimento do assessor ALERTA de distrito e de distrito múltiplo, a vigorar 

imediatamente.  
8. Aprovados os prêmios de Assessor ALERTA de Distrito e de Distrito Múltiplo a vigorar em 2009-10. 
9. Descontinuados os seguintes programas e atividades de serviços adotados a vigorar a partir de 1° de julho 

de 2009:  Aparelhos Auditivos e de Visão para Assistência e Comunicação; Programa de Filatelia e Troca 
de Selos, Dia Mundial da Paz, Programa de Prêmios aos Jovens Embaixadores do Século XXI.  

10. Aprovado o estabelecimento do assessor de Serviços Leonísticos para Crianças de distrito e de distrito 
múltiplo, a vigorar em 1° de julho de 2009.  

11. Aprovado o Prêmio do Assessor de Serviços Leonísticos para Crianças de Distrito Múltiplo. 
12. Aprovado o programa chave Lions Children First como sendo de serviços adotados da associação, a vigorar 

a partir de 1° de julho de 2009. 
13. Revisado o manual de normas com respeito à afiliação de Leos Alfa e Omega, a vigorar a partir de 1° de 

julho de 2009, ficando agora definido como:   Afiliação Alfa – Um sócio de Leo clube que tenha entre 12 a 
18 anos de idade; Afiliação Omega – Um sócio de Leo clube que tenha entre 18 a 30 anos de idade.  

14. Deletado o critério de nomeação não aplicável, relativo ao Painel Consultivo Leo-Leão.  
15. Revisada a norma da diretoria relativa às alianças de cooperativas para esclarecer que todas as alianças 

deverão incluir um plano descritivo para promover a conscientização pública sobre o relacionamento e suas 
metas; incluir um papel de liderança definido para os Leões; promover a imagem global de LCI e incluir 
reconhecimento apropriado à LCI.   Além disso, nenhuma organização com a qual temos aliança terá a 
permissão de solicitar, ou comunicar com os Lions clubes, distritos ou distritos múltiplos sem permissão 
escrita e expressa da Diretoria Internacional de Lions Clubs International. 

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

http://www.lionsclubs.org/
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