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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Atenas, Grécia 
De 24 a 27 de março de 2017 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

1. Aprovou uma resolução para contratar dois auditores internos para realizar 
auditoria interna para LCI e LCIF e que os auditores se reportem diretamente ao 
presidente internacional e ao Presidente do Comitê de Auditoria. 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

1. Negou a decisão final ao Comitê de Conciliação do Distrito Múltiplo 317 (Índia), 
manteve a queixa e declarou o endosso ao Ex-Governador de Distrito Valwalker 
como candidato a diretor internacional do Distrito Múltiplo 317 nulo e sem efeito.  
Considerou todas as questões levantadas relacionadas à queixa do Bangalore West 
Lions Club encerradas, finais e compulsórias a todas as partes. 

2. Negou a Queixa Estatutária apresentada pelo distrito 24-D (Virginia, EUA) 
disputando a aprovação da proposta de redistritamento do distrito múltiplo 24. 
Considerou todas as questões levantadas relacionadas à queixa do Distrito 24-D 
encerradas, finais e compulsórias a todas as partes. 

3. Removeu o Governador de Distrito Tien Kuei Weng do cargo de governador de 
distrito do Distrito 300-C1 (Distrito Múltiplo 300, Taiwan)) por não cumprimento 
do Estatuto e Regulamentos e Normas da Diretoria Internacional.  Declarou que 
Tien Kuei Weng 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. Determinou que 
o Primeiro Vice-Governador de Distrito Leão Yu-Jien Yeh sirva como governador 
de distrito para o restante do ano Leonístico de 2016-2017 e seja elegível para 
servir como governador de distrito no ano Leonístico de 2017-2018. 

4. Alterou o Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria para exigir autorização 
prévia do uso das marcas registradas da associação por Leões em aplicativos para 
celular. 

5. Alterou o Artigo III dos Regulamentos Padrão de Distrito no Capítulo VII do 
Manual de Normas da Diretoria para corrigir um erro de digitação. 

6. Alterou o Artigo VI dos Regulamentos Padrão de Distrito no Capítulo VII do 
Manual de Normas da Diretoria com o propósito de deixar mais claro. 

7. Alterou o Anexo D, Anexo E e Anexo F do Estatuto e Regulamentos Padrão de 
Distrito no Capítulo VII do Manual de Normas da Diretoria para ficar consistente 
com as alterações anteriormente adoptadas relacionadas a quando as quotas 
inadimplentes podem ser pagas. 

8. Alterou o Anexo D, Anexo E e Anexo F do Estatuto e Regulamentos Padrão de 
Distrito no Capítulo VII do Manual de Normas da Diretoria para ficar consistente 
com as alterações anteriormente adoptadas relacionadas à composição do comitê 
de nomeações. 

9. Adoptou uma resolução a ser reportada à Convenção Internacional de 2017 para 
alterar o Artigo II, Seção 5(c) dos Regulamentos Internacionais, permitindo que 
um diretor internacional e dirigente executivo do mesmo distrito sirvam 
simultaneamente na Diretoria Internacional.  

10. Adotou uma resolução para alterar o período de validade do endosso de um 
dirigente internacional de duas (2) para três (3) convenções internacionais 
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consecutivas e exigir um prazo de espera de três anos para um candidato a diretor 
internacional buscar outro endosso após o período inicial e exigir um prazo de 
espera de três anos para um candidato a vice-presidente internacional após dois 
endossos consecutivos, a qual será reportada à Convenção Internacional como 
emenda ao Artigo II, Seção 4 dos Regulamentos Internacionais. 

 
CONVENÇÃO 

1. As seguintes cidades foram selecionadas para as convenções internacionais de 
2022, 2023 e 2024: 

• 2022 – Nova Délhi, Índia 
• 2023 – Boston, Massachusetts, USA 
• 2024 – Melbourne, Austrália 

 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Alterou os requisitos do prêmio de Excelência de Clube e os requisitos do prêmio 
de Excelência de Distrito para mais estreitamente apoiarem o LCI Adiante. 

2. Concedeu ao Juba Host Lions Club, do Sudão do Sul, o status protetor. 
3. Nomeou Leões para servir na posição de governador de distrito dos distritos 

provisórios no ano Leonístico de 2017-2018. 
4.  Nomeou a Segunda Vice-Governadora de Distrito Alba Guadalupe Del Duke De 

Hidalgo para servir como Governadora do Distrito D-2 (El Salvador) em 2017-
2018. 

5.  Alterou normas da diretoria para corrigir a norma sobre crachás para a posição de 
Ex-Presidente Internacional Imediato. 

6.  Alterou normas da diretoria para exigir apenas um Leão Orientador por inscrição 
de novo clube e incentivou todos os clubes que possam se beneficiar por ter um 
Leão Orientador a solicitarem a atribuição de um Leão Orientador. 

7.  Alterou os Estatutos e Regulamentos Padrão de Clube para introduzir as novas 
posições de dirigente do clube, expandir a posição do Vice-Presidente de Clube e 
modernizar as práticas de Lions Clubes. 

8.  Alterou os Regulamentos Padrão de Distrito no que se relaciona ao Comitê 
Consultivo do Governador de Distrito para incluir o Vice-Presidente de Clube e 
outros dirigentes de clube quando apropriado. 

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a previsão do terceiro trimestre do ano Leonístico de 2017, refletindo 
déficit. 

2. Aprovou um montante que não exceda US$ 2,2 milhões para o orçamento 
combinado das reuniões de diretoria de outubro/novembro e março/abril de 2018-
2019. 

3. Alterou as Normas de Reembolso de Despesas e Viagens de Dirigentes 
Executivos para permitir que o orçamento total de despesas da Reunião de 
Diretoria do Vice-Presidente exceda US$ 2.000.000 no evento de fatores 
econômicos e de moeda do país de origem do Vice-Presidente requeiram que tal 
aumento ocorra.  
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COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Aprovou o Ex-Diretor Internacional Stephen Glass (West Virginia, EUA) para 
substituir o Ex-Presidente de Conselho Dr. Dato Nagaratnam (Malásia) como 
líder de grupo de Seminário de Governadores de Distrito de 2017, proporcionando 
ensino a um grupo de sala de aula do idioma inglês. 

2. Alterou o Capítulo XIV, Parágrafo A.1.-3. do Manual de Normas da Diretoria 
para que a declaração de missão, metas e objetivos do programa esteja alinhada 
com ao LCI Adiante. 

 
COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 

1. Autorizou, como projeto piloto, a formação de um clube internacional relacionado 
com à comemoração por dois anos do Centenário que será supervisionado pelo 
Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo. 
 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

1. Aprovou que uma nova Equipe de Ação Global seja implementada durante o ano 
Leonístico de 2017-2018. 

2. Aprovou a implementação de um Programa de Subsídio de Grande Escala para 
dar suporte ao crescimento do quadro associativo no ano Leonístico de 2017-
2018. 

3. Aprovou que o Comitê de Países Novos e Emergentes, continue durante o ano 
Leonístico de 2017-2018. 

4. Aprovou a continuação da Equipe de Ação da Família e Mulheres no Japão. 
5. Aprovou que o Programa de Clubes Especiais seja implementado durante o ano 

Leonístico de 2017-2018. 
6. Extinguiu o requisito de aprovação do Governador de Distrito para a adição de 30 

ou mais associados a um clube. 
 
COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 

1. Aprovou todos os pedidos de subsídios do Centenário feitos por distritos 
múltiplos e únicos. 

2. Aprovou o design novo da Medalha de Liderança Internacional. 
3. Alterou Capítulo XVI do Manual de Norma da Diretoria para se alinhar às 

exigências da iniciativa da Revista Lion digital. 
4. Aumentou a disponibilidade de designações ao Prêmio Presidencial e Prêmio de 

Liderança para 2.500 cada apenas no ano Leonístico de 2017-2018. 
 

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

1. Aprovou o Plano Estratégico de Diabetes. 
2. Alinhou as posições opcionais de Assessor Programático de Distrito Múltiplo e 

Distrito com a nova estrutura de serviço. 
3. Nomeou membros para o Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes de 2017-

2019. 
4. Nomeou suplentes para o Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes de 2017-

2019. 
5. Concedeu os Prêmios dos Dez Melhores Assessores de Acampamentos e 

Intercâmbios Juvenis de 2015-2016. 
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6. Estendeu o mandato do Comitê Ad Hoc para a Juventude até 2017-2018. 
7. Alterou o título do Capítulo I do Manual de Normas da Diretoria de "Atividades" 

para "Serviços". 
8. Atualizou o Capítulo I do Manual de Normas da Diretoria para se alinhar com o 

novo quadro de serviço. 
9. Adicionou norma de suporte ao Fórum de Área de Leo ao Capítulo XXII, 

Parágrafo A. do Manual de Normas da Diretoria. 
 
 

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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