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Reunião da Diretoria Internacional
CHICAGO, ILLIONOIS, EUA

17 a 21 de outubro de 2003

Comitê de Estatutos e Regulamentos

1. Foi aprovado um seminário sobre seguros para a Convenção Internacional de 2004 em
Detroit/Windsor.

2. Foi encaminhado para revisão um protesto estatutário sobre o redistritamento no Distrito
324-A1.

3. Foi declarado inválido o protesto contra o redistritamento no Distrito 324-A1.

4. Foi reafirmado o Procedimento para Queixas Estatutárias para resolução de protestos sem
litígio.

5. Foi encaminhado para revisão um protesto estatutário contra o endosso de eleição de um
diretor internacional no Distrito 310.

6. Deu apoio ao protesto estatutário contra o endosso de eleição de um diretor internacional
no Distrito 310, a eleição foi anulada e nova eleição foi recomendada.

7. Nomeou o Diretor Internacional Melvin M. Nakamura como o novo agente do Havaí.

8. Propôs uma emenda aos Regulamentos Internacionais para eliminar o requisito de realizar
uma reunião de diretoria na sede internacional.

Comitê de Convenções

1. Aprovou um Festival Leonístico durante a Convenção Internacional de 2004 a ser realizado
em Windsor, Ontário, Canadá, na sexta-feira, 9 de julho das 12 às 15:30.

2. Aprovou uma nova Programação de Eventos para a Convenção Internacional de 2004 em
Detroit/Windsor.

3. Foram aprovadas as diárias para os membros do Comitê de Credenciais servindo sem outro
reembolso, para os governadores eleitos, membros do corpo docente participando do
Seminário de Governadores Eleitos e para os funcionários da sede internacional que
trabalharem na Convenção Internacional de 2004.

Comitê de Serviços a Distritos e Clubes

1. Aprovou a transferência do Lions Clube de Winnipeg Beach Donnotar-Lakeside, do
Distrito 5M-13 para o Distrito 5M-11, Minnesota, EUA.



2. Cancelou a Carta Constitutiva de 435 clubes.

3. Revogou o cancelamento das Cartas Constitutivas de oito clubes, depois que os motivos
para o cancelamento foram removidos.

4. Aprovou a mudança de designação do norte de Chipre como uma área sem distrito. Os
cinco Lions clubes existentes naquela área devem ser informados que devem mudar o nome
dos clubes até 1° de abril de 2004. Se isto não for feito, os clubes serão cancelados com a
possibilidade de se reorganizarem com outros nomes.

5. Aprovou enviar uma solicitação ao conselho de governadores do Distrito Múltiplo 118,
Turquia, para tentar solucionar os problemas da formação da Federação no Distrito 118-U,
envolvendo 14 clubes que se opõem no distrito.

6. Aprovou dez propostas de redistritamento vigentes a partir de 10 de julho de 2004, e adiou
a decisão de uma proposta.

7. Aprovou que o Timor do Leste faça parte do Distrito 201-Q1, Austrália.

8. Aprovou mudar a designação do Distrito 120, Estônia, de “distrito provisório” para
“distrito único”.

9. Aprovou apresentar na Convenção Internacional de 2004 sete seminários com temas para
dirigentes de distritos e clubes.

10. Aprovou as despesas de um intérprete do inglês ao hindu para os Seminários de
Governadores Eleitos e sessões plenárias das próximas três convenções internacionais, com
um máximo permitido de US$2.500 anuais.

11. Eliminou as regras do Manual de Normas da Diretoria Internacional referentes à impressão
de papel de governador de distrito na sede internacional.

12. Revisou as regras do Prêmio de Governador de Distrito 100% que entrarão em vigor em
julho de 2004.

13. Revisou as regras de reembolso de gastos de transporte dos cônjuges de governadores de
distritos transicionais.

Comitê de Finanças e Operações da Sede

1. Transferiu os fundos excedentes da Reserva de Emergência para o Fundo Geral de acordo
com os estatutos.

2. O Comitê de Auditoria se encontrará pessoalmente após completar a auditoria anual.

3. Aprovou a previsão orçamentária do primeiro trimestre do ano fiscal de 2003/2004 com um
superávit de US$71.123.

4. Consolidou os objetivos do ponto número 7 do Plano Estratégico.



5. Aprovou uma resolução que dá poder ao Leão Luis Solari Rodríguez para representar os
interesses da associação junto ao Banco de la República Oriental de Uruguai.

6. Emendou as Regras de Auditoria referentes às disposições que regem o adiantamento de
despesas de dirigentes e diretores e o pagamento de despesas pessoais.

7. Pesquisou as despesas permitidas para governadores de distrito que serão aprovadas na
reunião de diretoria de abril de 2004.

8. Deu início a um estudo para relacionar a pontualidade do reembolso de gastos dos
governadores com a pontualidade dos pagamentos recebidos dos clubes.

9. Reduziu o envio de correspondência da sede internacional destinada a dirigentes e
governadores para uma vez por semana.

10. Eliminou o nome de Karen J. Dolinick e acrescentou o de Peter J. Lynch como uma pessoa
autorizada a assinar cheques.

LCIF

1. Autorizou o Comitê Conjunto de Auditoria de LCI/LCIF a procurar concorrências
competitivas para serviços de auditoria.

2. Aprovou um reajuste da previsão orçamentária para Lions-Quest e para um acordo de
serviço com o Assessor Técnico de SightFirst.

3. Autorizou LCIF a abrir uma conta bancária para a campanha de arrecadação de fundos de
2003 por mala direta.

4. Aprovou um pedido do Comitê Diretivo de Ajuda às Vítimas de 11 de Setembro para usar
o saldo do fundo de assistência (cerca de US$950.000) especificamente para financiar
retiros e acampamentos de consolo para as vítimas desta tragédia que demonstraram ser
muito bem sucedidos. Já foram realizados 18 destes retiros, beneficiando 800 vítimas.

5. Aprovou várias medidas para o desenvolvimento do Programa Leonístico de Aparelhos
Auditivos de Baixo Custo, incluindo 1) um subsídio para realizar uma reunião de
audiologistas para rever dados da fase de testes clínicos; 2) iniciar um programa piloto que
oferecerá aparelhos auditivos deste programa aos Leões nos Estados Unidos e na Índia
como parte do pacote de benefícios de afiliação.

6. Aprovou um subsídio de US$153.720 dólares para o Centro Oftalmológico dos Leões do
Tennessee para oferecer treinamento e assistência técnica para aqueles que receberam
subsídios do programa de exames da vista em crianças.

7. Autorizou realizar um estudo sobre a viabilidade de uma campanha de levantamento de
fundos de grande porte para ampliar os programas SightFirst. Um simpósio especial
também será realizado para reunir defensores dos cegos, cientistas e outros especialistas



para identificar novas oportunidades de combate à cegueira no século XXI tendo em vista
as recentes descobertas científicas.

8. Aprovou 50 subsídios incluindo subsídios Padrão, Quatro Pontos Básicos e de Assistência
Internacional, num total de US$2.095.100 e adiou a decisão de quatro pedidos de subsídios.

9. Aprovou a extensão do Programa Progressivo de Companheiros de Melvin Jones, com
reconhecimentos por doações de até US$100.000 dólares (a partir de US$60.000) e
acrescentou um novo reconhecimento - o nível de «Parceiros Humanitários de LCIF» - para
doações superiores a US$100.000. Desenhos preliminares do distintivo de lapela foram
aprovados.

10. Emendou o Manual de Normas de LCIF e o capítulo sobre LCIF no Manual de Normas da
Diretoria Internacional para atualizar os novos signatários bancários.

Comitê de Liderança

1. Aprovou o plano e os membros do corpo docente do Seminário de Governadores Eleitos de
2004 em Detroit/Windsor.

2. Devido à possibilidade de uma inscrição de apenas 12 assessores ACEL de distrito único e
distrito múltiplo, os assessores distritais das Equipes ACEL serão convidados a participar
do Seminário de Assessores ACEL de Distritos e Distritos Múltiplos da área da Austrália,
Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Indonésia e das Ilhas do Oceano Pacífico. Os
assessores serão responsáveis pelo pagamento das despesas de viagem e de hotel; sendo
que a associação cobrirá as despesas de refeição e de material para o seminário.

3. A nomeação dos assessores ACEL de distrito múltiplo, dos assessores de clubes
universitários de distrito múltiplo e dos assessores de distrito múltiplo para o aumento e
participação de mulheres no Leonismo ficará a cargo do conselho de governadores em
exercício, antes de 1° de julho e em consulta com os assessores de preparação de líderes e
de aumento de sócios do distrito múltiplo.

A nomeação dos assessores distritais ACEL, dos assessores distritais de clubes
universitários e dos distritais para o aumento e participação de mulheres no Leonismo
ficará a cargo do governador.

A nomeação dos assessores ACEL de subdistrito, dos assessores de clubes universitários de
subdistrito e dos assessores de subdistrito para o aumento e participação de mulheres no
Leonismo ficará a cargo do governador, em consulta com os assessores de preparação de
líderes e de aumento de sócios do distrito múltiplo.

4. Mudou o mandato do assessor de preparação de líderes de subdistrito para três anos para
que haja uma uniformidade com o mandato de outros assessores ACEL de subdistrito.

5. Acrescentou o papel do assessor de preparação de líderes de distrito múltiplo ao Manual de
Normas da Diretoria.



6. Dois seminários de liderança serão apresentados na convenção de 2004 em
Detroit/Windsor: O papel do diretor internacional e Reconhecimentos.

Comitê de Aumento de Sócios

1. A partir do ano fiscal de 2004-2005, os impressos do Programa Anual de Aumento de
Sócios não terão mais o emblema do presidente.

2. Aprovou o financiamento de workshops oferecidos por distritos múltiplos aos assessores
distritais encarregados do aumento de sócios, conservação de sócios, extensão, clubes
universitários e maior participação das mulheres.

3. Aprovou um subsídio de US$15.000 para programas de aumento de sócios na Indonésia,
exclusivamente no ano fiscal de 2003-2004.

4. Aprovou um programa de isenção de jóias de admissão (US$25,00) e das jóias de sócio
fundador (US$30,00), para todas as mulheres que ingressarem no Leonismo de 1° de
novembro de 2003 até 30 de junho de 2004.

5. Aprovou seminário de aumento de sócios para a Convenção Internacional de 2004.

6. A pedido deste comitê, a Divisão de Administração de Clubes e Distritos se encarregará de
obter os nomes dos presidentes de divisão e de região para o ano fiscal de 2004-2005.

Comitê de Relações Públicas

1. Ampliou a lista de edições oficiais da Revista THE LION passando a incluir a Indonésia.

Comitê de Atividades de Serviço

1. Acrescentou um objetivo para intercâmbio internacional de jovens e de acampamentos
juvenis no Plano Estratégico da associação.

2. Aprovou um Memorando de Compreensão para colaboração com a The Hadley School for
the Blind.

3. Autorizou uma conferência de um dia de duração com representantes de Bancos
Leonísticos de Olhos, a ser realizada na sede internacional no início de 2004.

4. Aprovou temas de seminários de atividades de serviço e eventos para a Convenção
Internacional de 2004 em Detroit/Windsor.

5. Aprovou “Serviços Leonísticos em Prol das Crianças” como um novo programa de Lions
Clubs International.
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