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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Dubai, UAE/Nova Délhi, Índia 
De 8 a 13 de novembro de 2017 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

1. Revogou a moratória para eleições no distrito 321-A3 (Índia), permitindo que o 
distrito realize eleições para Governador de Distrito, Primeiro e Segundo Vice-
Governador de Distrito a partir do ano Leonístico de 2018-2019. 

2. Rejeitou as queixas apresentadas pelo Lions Club Ghaziabad Senior e Lions Club 
Shamli Doab do Distrito Múltiplo 321 (Índia), conforme o Procedimento de 
Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo, como precipitadas. 

3. Autorizou o conselho geral a emitir uma licença para o Comitê de Coordenação 
do Lions da Associação da Índia (LCCIA) usar o nome "Lions" e o emblema de 
Lions Clubs International. 

4. Permitiu que o ex-associado Ex-Governador de Distrito Gil-Moo Park associe-se a 
um Lions clube, desde que não tenha autorização de servir em nenhuma posição 
de liderança de distrito, múltiplo distrito ou internacional no futuro e, se o Ex-
Governador de Distrito Gil-Moo Park se envolver ou apoiar a apresentação de 
litígios relativos a questões envolvendo o Lions, ele será automaticamente 
removido do Leonismo e não será mais elegível à futura afiliação. 

5. Alterou os Regulamentos Padrão de Clube no Capítulo VII do Manual de Normas 
da Diretoria para ficar consistente com as alterações anteriormente adoptadas 
relacionadas à aprovação de Associados Vitalícios. 

6. Alterou os Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo no Capítulo VII do Manual 
de Normas da Diretoria para fins de esclarecimento da cláusula. 

7. Excluiu o Capítulo XV, Parágrafo C.13 do Manual de Normas da Diretoria para 
ficar consistente com alterações anteriormente adotadas relativas ao fundo de 
Reserva de Emergência. 

8. Alterou o Capítulo XV, Parágrafo C.14 do Manual de Normas da Diretoria para 
ficar consistente com alterações anteriormente adotadas relativas à elegibilidade 
para ser eleito como dirigente internacional. 

9. Alterou a Norma do Observador Neutro no Capítulo XV do Manual de Normas da 
Diretoria no que se relaciona a quem solicita o observador neutro.  

10. Adotou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2018 para 
alterar os Regulamentos Internacionais, para esclarecer a cláusula relativa aos 
deveres do governador de distrito. 

11. Adoptou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2018 
para alterar os Regulamentos Internacionais em uma emenda relacionada com o 
número de membros do Comitê de Planejamento a Longo Prazo para que fique 
consistente às emendas recentes feitas ao Estatuto e Regulamentos 
Internacionais.  

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

1. Estabeleceu um per diem para os integrantes nomeados do Comitê de Credenciais 
servindo sem outro ressarcimento, Governadores de Distrito Eleitos e Instrutores 
do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos e funcionários da sede que 
participarão da convenção de Las Vegas. 
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2. Modificou o Programa da Convenção de Las Vegas em 2018. 
 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Concedeu aos clubes afetados pelo furacão Maria do Distrito Múltiplo 51 (Porto 
Rico) status protetor até 9 de abril de 2018.   

2. Aprovou as propostas de redistritamento do Distrito Múltiplo 20 (Nova York), 
Distrito Múltiplo 105 (Grã-Bretanha e Ilhas Britânicas), Distrito Múltiplo 410 
(África do Sul), Distrito 322 B (Índia) e Distrito 403 A2 (África Ocidental). 
Aprovou as propostas de redistritamento do Distrito 316 A (Índia), Distrito 316 H 
(Índia) e 3232 B (Índia) desde que o mínimo de 35 clubes e 1.250 associados em 
cada distrito novo proposto consigam estar em dia com a associação antes de 31 
de dezembro de 2017.   

3. Aprovou financiamento adicional, no montante de US$ 147.000 para o 
desenvolvimento e a expansão da iniciativa das mulheres, que será lançada no 
próximo ano Leonístico.  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a previsão do primeiro trimestre do ano Leonístico de 2017-2018, 
refletindo déficit. 

2. Aprovou alterações relacionadas às Normas Gerais de Viagens e Reembolso no 
Manual de Normas da Diretoria.   

 
COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Aprovou a programação, o plano do currículo e equipe de líderes de grupo para o 
Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2018. 
 

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 

1. Aprovou três solicitações de subsídio de RP, um para o Distrito Múltiplo LB 
(Brasil) no montante de US$ 6.000, um para o Distrito Único 50 (Havaí) no 
montante de US$ 2.500 e um para o Distrito Único 415 (Argélia) no montante de 
US$ 2.500. 

2. Recebeu aprovação do Comitê de Finanças e Operação da Sede de um 
financiamento para apoiar dois novos dias de defesa de causa na Índia e na Coreia, 
no montante de US$ 295.400 para cobrir o custo total de um ano do programa da 
Índia e o custo total de três anos do Programa da Coreia. 

3. Alterou o Capítulo XIX, Protocolo Oficial do Manual de Normas da Diretoria 
para refletir a nova estrutura da Equipe Global de Ação (GAT) e uma modificação 
à ordem de posicionamento para o cargo do Ex-Presidente de Conselho. 

4. Alterou o Capítulo XIX, Parágrafo D do Manual de Normas da Diretoria para 
apoiar os novos procedimentos para concursos. Além disto, excluiu o Capítulo 
XIX, Regulamentos para Concursos Internacionais, na sua íntegra em apoio aos 
novos procedimentos para concursos. 
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COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

1. Estendeu o programa piloto "Bem-vindos ao lar" até 30 de junho de 2019. 
2. Adotou uma regra que proíbe que o Consultor de Novos Clubes sirva também na 

Equipe Global de Ação, a qual entra em vigor em 1º de julho de 2018. 
3. Alterou o Capítulo X, Parágrafo A.5.a. do Manual de Normas da Diretoria para 

possibilitar mais flexibilidade ao permitir que um novo clube solicite uma 
convenção de nomeação alternativa, que não seja a de começar com o município 
local.   

4. Atualizou o Manual de Normas da Diretoria para refletir o aumento previamente 
aprovado das joias de afiliação de US$ 25 para US$ 35 para as joias de afiliação 
tanto de novos associados como de fundadores. 

5. Alterou o Capítulo XVII, Parágrafo C.4 do Manual de Normas da Diretoria para 
possibilitar que os Associados Leo a Leão e Associados Estudantes reportem 
dados e informações via MyLCI além de reportarem por formulário impresso. 

6. Alterou o Capítulo X, Parágrafo A.3 do Manual de Normas da Diretoria no que 
diz respeito às datas das joias de fundação para permitir que os clubes tenham 
tempo apropriado para pagar por associados fundadores adicionais aprovados e 
adicionados nos primeiros 90 dias. 

7. Alterou o Capítulo X, Parágrafo C.3 do Manual de Normas da Diretoria a fim de 
permitir que o Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo aprove os 
protestos de clubes através de votação para resolver tais protestos de uma forma 
mais oportuna. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

1. Aprovou mais vencedores do Prêmio Leos do Ano para 2016-2017. 
2.       Modificou a área da plataforma da estrutura de serviços de "Câncer pediátrico" 

para "Câncer infantil". 
3.       Atualizou o processo de qualificação e eleição dos Dirigentes Leo de Distrito 

Múltiplo e Distrito. 
4.       Ajustou o Capítulo XXIV, Parágrafo B.2. do Manual de Normas da Diretoria, 

alterando a estrutura internacional da Equipe Global de Ação para adicionar um 
terceiro vice-presidente. 

5.       Alterou o Capítulo XXII, Parágrafo A.17 do Manual de Normas da Diretoria para 
atualizar o processo de qualificação e nomeação ao Painel Consultivo do 
Programa de Leo Clubes.  
 

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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