
REVISTO (21 DE NOVEMBRO DE 2005)
RESUMO DO ADMINISTRADOR EXECUTIVO

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

CALCUTÁ, ÍNDIA
9 A 15 DE NOVEMBRO DE 2005

ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Aprovada a realização de Seminário sobre Seguro de Responsabilidade Civil contra
Terceiros na Convenção Internacional de 2006.

2. Acelerado o exame da reclamação estatutária apresentada pelo Distrito Múltiplo 36 (Oregon).
3. Concluída a reclamação apresentada pelo Distrito Múltiplo 36 (Oregon) e solicitado à

Divisão de Assuntos Jurídicos a emissão por escrito da decisão final da Diretoria
Internacional.

4. Designada a firma CT Corporation como agente registrada da associação e feita a devida
alteração no Manual de Normas da Diretoria.

5. Removidas restrições de realizar atividades de solicitação de fundos por sócio, clube e
distrito fora dos limites definidos e feitas as devidas alterações no Manual de Diretoria.

CONVENÇÃO

1. Adotado o Calendário Oficial de Eventos para a Convenção Internacional de 2006.
2. Estabelecido o valor diário de despesas cobertas para os membros indicados para Comitê de

Credenciais, governadores de distrito eleitos e funcionários da sede que participarão da
Convenção em Boston.

3. Examinados os procedimentos de certificação e votação para permitirem o uso de assinatura
eletrônica.

4. Revista norma para incluir um sumário de demonstrativo financeiro de LCI e LCIF nos Anais
da Convenção.

5. Aprovada a distribuição dos Anais da Convenção em formato eletrônico e estabelecido um
prazo para completamento do disco.

SERVIÇOS AOS DISTRITOS E CLUBES

1. Aprovado, com pesar, o cancelamento de 394 Lions clubes (6.347 sócios).
2. Revogado o cancelamento anterior de cartas constitutivas de 24 Lions clubes.
3. Aprovadas três propostas de redistritamento e outra proposta com uma contingência.
4. Aprovados quatro seminários a serem realizados na Convenção Internacional de 2006 para:

 Presidentes de Conselho
 Vice-Governadores de Distrito
 Dirigentes de clubes de países de idioma espanhol/português
 Secretários de Clube sobre o Informe Mensal de Sócios pela Internet (WMMR)

5. Nomeados quatro Leões Coordenadores e Presidente de Divisão Provisório.
6. Reexaminadas as regras do Prêmio Governador de Distrito 100% de 2005-2006 para

aumentar as posibilidades do mesmo ser alcançado

FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. A diretoria aprovou a previsão do primeiro trimestre para o ano 2005-06.
2. A diretoria aprovou novas normas de investimento.



Resumo do Administrador Executivo
9 a 14 de novembro de 2005
Página 2

3. A diretoria aprovou o reembolso de despesas de um pedido apresentado com atraso devido às
circunstâncias atenuantes.

4. Nomeado Neville Mehta como agente fiscal adjunto na Índia.
5. A diretoria aprovou que uma emenda estatutária seja proposta aos delegados na Convenção

Internacional de 2006 para alterar os requisitos de investimentos do Fundo de Reserva de
Emergência no Estatuto Internacional.

LCIF

1. Nomeado o Diretor Internacional Manoj Shah para ajudar LCIF na transferência da conta
bancária da fundação na Tanzânia.

2. Aprovado subsídio de US$4 milhões para continuar ajudando projetos aprovados de LCIF de
reconstrução após o tsunami.

3. Nomeado Dr. Gullapalli N. Rao para o Comitê Assessor de SightFirst como membro não
votante.

4. Aprovada a disponibilização de subsídios do programa Serviço Internacional de Vulto no
valor de US$20 milhões para financiar projetos SightFirst quando o atual saldo dos fundos
SightFirst estiver exaurido.

5. Aprovado documento de norma de doação e reconhecimento da Campanha SightFirst II.
6. Nomeado o Diretor Internacional Wayne Heiman para o Comitê Assessor Lions-Quest.
7. Aprovado um pedido de subsídio Quatro Pontos Básicos apresentado à diretoria no valor de

US$14.000 para custear a Conferência de Professores Lions-Quest da Índia.
8. Aprovado estabelecimento do programa de Subsídio Semente de LCIF e documento

normativo associado.
9. Aprovados 80 pedidos de Susídios Padrão, Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos

totalizando US$3.304.878.
10. Aprovada a realização de seminário sobre Lions-Quest na Convenção Internacional de 2006.
11. Retificar o Manual de Normas da Diretoria e o o Manual de Normas e Operações de LCIF

para estabelecer lista uniforme de assinaturas autorizadas tanto nas contas de LCI e LCIF.

LIDERANÇA

1. Aprovado o planejamento para o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2006,
inclusive programação, currículo e líderes de grupo.

2. Suspenso o programa de Instituto de Liderança para Leões Emergentes a partir de 1° de julho
de 2006.

3. Aprovado programa de Instituto de Preparação de Instrutores a ser implementado em 2006-
07.

4. Revogada a Resolução 4 do relatório do Comitê de Liderança, de abril de2005, relativa a um
local do Instituto de Desenvolvimento de Instrutores. Além disto foi aprovado apoio
financeiro e de currículo para Instituto de Desenvolvimento de Instrutores em 2005-06.

5. Aprovada a criação e apresentação de dois seminários de liderança durante a Convenção
Internacional de 2006: "O Papel de um Diretor Inernacional" e "O Intercâmbio de
Liderança."
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PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO

1. Aprovada a realização de seminário sobre organizações não governamentais eficientes tal
como distritos e distritos múiltiplos de Lions a ser realizado na Convenção Internacional de
Lions Clubs International em 2006.

AUMENTO DE SÓCIOS

1. Aprovada a realização de seminários sobre Aumento de Sócios, Fundação de Novos Clubes e
equipes ACEL na Convenção Internacional de 2006.

2. Aprovados a Somália e a República do Cazaquistão como novos países afiliados a Lions
Clubs International e aprovada a primeira carta constitutiva de Lions clube no Cazaquistão.

3. Aprovados três subsídios do Programa de Subsídios de Desenvolvimento Leonístico no
Mercado Urbano para o Distrito 1-A (Chicago), Distritos 5M-5, 5M-6 e 5M-7
(Minneapolis/St. Paul),e Distrito 11-A (Detroit).

4. Autorizada a distribuição gratuita de Kits de Novos Sócios para clubes.
5. Aprovada isenção limitada de jóia de ingresso para "ex-Leões" e "cônjuges de sócios de

Lions Clubes" entre 1°de dezembro de 2005 e 30 de junho de 2006.
6. Aprovadas as recomendações para destacar e fortalecer as Equipes ACEL.
7. Feitas emendas no Manual de Normas da Diretoria para corrigir e esclarecer dois itens

normativos relativos a ACEL, que estavam desatualizados desde a adoção das novas
diretrizes normativas ACEL aprovadas durante a reunião da diretoria internacional de junho
de 2005.

ATIVIDADES DE SERVIÇO

1. Aprovados os pedidos de 14 distritos de reembolso de despesas no valor de até US$2.000
para realizarem, em 2005-2006, simpósios de apoio aos serviços Leonísticos nas áreas de
saúde e educação para crianças que vivem em circunstâncias adversas.

2. Aprovados seminários e eventos de atividades de serviço a serem oferecidos aos participantes
da Convenção de Lions Clubs International de 2006.

3. Acrescentado um novo objetivo ao Plano Estratégico da associação relacionado à coleta e
distribuição de dados de serviço Lions.

4. Alterado o nome do cargo de assessor de Desenvolvimento Juvenil para Assessor Lions-
Quest.

5. Adotada uma nova atividade intitulada, "Passos Largos: Caminhada Leonistica pela
Diabetes" para promover a conscientização a repeito de diabetes.

6. Definidos os limites de idade para afiliação em Leo Clube Ômega como da maioridade para
uma idade considerada apropriada pelo respectivo distrito múltiplo (ou distrito único se este
não for um subdistrito de um distrito múltiplo) onde o Leo Clube Ômega é patrocinado.

*****


