
RESUMO DAS RESOLUÇÕES
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
BEIJING, CHINA

4 A 9 DE OUTUBRO DE 2006

ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Confirmada a decisão do painel conciliador realizado no Distrito 308-B1 (Malásia) relativo a
queixa do Lions clube de Kuala Lumpur (Anfitrião) emitida segundo os Procedimentos de
Resolução de Disputas de Distrito, considerada a decisão como final e obrigatória a todas as
partes, rejeitada a queixa relativa do Lions Clube de Kuala Lumpur (Anfitrião) apresentada
sob os Procedimentos para Queixas Estatutárias e considerados todos os assuntos relativos a
esta queixa conforme concluídas.

2. Eliminadas interpretações estatutárias obsoletas contidas no Manual de Normas da Diretoria
relativas a dupla afiliação em clubes de serviços de caráter semelhante, solicitações e limites
de clubes e procedimentos de emendas ao Estatuto e Regulamentos Internacionais.

3. Atualizadas interpretações estatutárias no Manual de Normas da Diretoria sobre a situação de
presidentes de conselho como delegados em convenções internacionais e limites geográficos
de distritos relacionadas a propostas de redistritamento para refletir emendas recentes feitas
no Estatuto e Regulamentos Internacionais.

4. Interpretadas as emendas de requisitos a candidaturas ao Artigo III, Seções 2 e 3 dos
Regulamentos Internacionais adotadas na Convenção Internacional de 2006, as quais
determinam que a convenção de um distrito único ou subdistrito será qualificada para
endossar um candidato a cargo internacional somente se o distrito único ou subdistrito
cumpre os limites mínimos requeridos estabelecidos no Artigo II, Seção 2 dos Regulamentos
Internacionais no momento em que tal endosso é feito, a serem aplicadas somente aos
endossos feitos em ou após 4 de julho de 2006 e não se aplica a endossos feitos antes de 4 de
julho de 2006.

5. Revisada a interpretação constitucional do Manual de Normas da Diretoria relativa a
qualificação para eleição sob o Artigo III, Seção 5 (a) dos Regulamentos Internacionais para
que fique consistente com as práticas passadas e ainda vigentes da associação, permitindo a
um candidato uma oportunidade justa para tentar ser eleito numa convenção internacional
antes de solicitar endosso adicional de seus distritos, evitando superposição ou termos
diferentes de validade para endossos de subdistritos e de distritos múltiplos.

6. Adotada resolução a ser apresentada para adoção na Convenção Internacional de 2007
emendando o Artigo IX, Seção 2(a) dos Regulamentos Internacionais para mudar o requisito
de freqüência de auditoria de semestralmente (ou intervalos mais freqüentes) para
anualmente.

CONVENÇÕES

1. Estabelecidas as diárias do Comitê de Credenciais, governadores de distrito eleitos e
funcionários da sede internacional para a Convenção Internacional de 2007.

2. Atualizados os procedimentos de certificação e votação para a Convenção Internacional de
2007.

SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

1. Aprovado, com pesar, o cancelamento da carta constitutiva de 173 clubes.
2. Aprovadas sete propostas de redistritamento.
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3. Aprovada a escolha do Comitê de Aumento de Sócios como encarregado do Projeto da
Europa Central/Oriental, transferindo todos os assuntos orçamentários à Divisão de Extensão
e Sócios.

4. Transferidas as Regras de Fusão de Clubes do Capítulo de Assuntos Jurídicos para o Capítulo
de Clubes no Manual de Normas da Diretoria.

5. Nomeado o governador para o Distrito 315-B1.

FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. Aprovada pela diretoria a previsão do 1° trimestre do ano fiscal de 2006-07, que projeta um
superávit.

2. Aprovada a Janet Bianchetta como signatária das contas bancárias da associação.
3. Aprovado o aumento de reembolso de milhas para US$.28 por milha (US$.173 por

quilômetro) em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007.

LCIF

1. Autorizada a transferência no valor de US$8.720.953 do Orçamento de Reserva de Subsídios
Humanitários para proporcionar financiamento parcial para o Orçamento de Subsídios
Humanitários do ano fiscal de 2006-07.

2. Aprovados US$13.099.999 como valor total do financiamento disponível para o Orçamento
de Reserva de Subsídios Humanitários do ano fiscal de 2006-07.

3. Autorizada a escolha do Presidente do Conselho Diretor de LCIF, Dr. Ashok Mehta, para
alocar os fundos restantes designados ao Tsunami do Sul da Ásia.

4. Revisado o Critério de Subsídio de Emergência para esclarecer a elegibilidade e incluir um
prazo limite de 30 dias para apresentação de solicitações.

5. Renovado o contrato com a Organização das Nações Unidas para serviços técnicos para o
SightFirst no valor de US$1.220.400.

6. Aprovado um aumento do nível de apoio à Agência Internacional para a Prevenção da
Cegueira/Visão 2020.

7. Aprovada a implementação das recomendações do subcomitê de SightFirst.
8. Aprovada norma de designação da Campanha SightFirst II e documentos para o processo de

identificação de doadores.
9. Nomeados os membros para o Comitê Consultor de Lions Quest nos EUA.
10. Aprovada proposta de avaliação de desenvolvimento do Community Counseling Services

(CCS) no valor de US$60.000.
11. Negado pedido de um subsídio de Quatro Pontos Básicos da Associação de Jogadores de

Golfe Cegos dos Estados Unidos.
12. Aprovado um subsídio Quatro Pontos Básicos de assistência técnica para um programa de

testes fotográficos de visão para crianças no valor de US$139.541.
13. Aprovadas Diretrizes de Resolução de Disputas a serem colocadas no Manual de Normas

Operacionais de LCIF.
14. Aprovados signatários autorizados para contas de LCIF no Northern Trust.
15. Aprovados signatários autorizados para contas diversas de investimentos de LCIF.
16. Revisados os Critérios para Subsídio Padrão numa base piloto, a serem revisados na reunião

do Comitê Executivo de LCIF em junho de 2008.
17. Aprovados 75 subsídios Padrão, de Assistência Internacional e de Quatro Pontos Básicos

totalizando US$2.999.396.
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18. Adiadas cinco solicitações de subsídios.

LIDERANÇA

1. Aprovado o plano, incluindo a programação, currículo e líderes de grupo para o Seminário de
Governadores de Distrito Eleitos de 2007.

2. Aprovada a padronização de parte do currículo do programa de treinamento anual de vice-
governadores e governadores de distrito eleitos, incluindo o programa de Seminário de
Governadores de Distrito Eleitos.

3. Aprovado desenvolvimento e implementação do Centro de Recursos de Liderança online,
acessível no Website de LCI. Lançamento planejado para janeiro de 2007.

4. Aprovada autorização de participação de no máximo 10 Companheiros Leões da Indonésia
ao Instituto de Liderança para Leões Seniores do OSEAL (Kuala Lumpur, Malásia, de 7 a 11
de novembro de 2006) baseado na proximidade geográfica.

5. Aprovado um novo programa para apoiar treinamento de dirigentes de clube em distritos
únicos e únicos provisórios.

PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO

1. O Administrador Executivo Interino está autorizado a contratar a empresa de marketing e
comunicação Lipman Hearne para a realização de um projeto de oito meses para pesquisa da
marca da associação, formulação de uma plataforma de posicionamento da marca e
desenvolvimento de um plano de marketing.

AUMENTO DE SÓCIOS

1. Ampliado o Programa de Subsídio de Sócios para aumentar o número de subsídios
disponíveis e apoiar uma gama maior de atividades de recrutamento de sócios tais como as
iniciativas de marketing dirigido e apoio a mercados emergentes de áreas em
desenvolvimento. O valor máximo disponível de subsídio por pedido é de US$5.000.

2. Aprovado o Subsídio de Sócios de US$5.000 solicitado pelo Distrito 19-B Washington,
EUA.

3. Aprovado um prêmio aos clubes que recrutarem dez novos sócios familiares antes de 30 de
junho de 2007. Estes clubes serão reconhecidos com um Emblema de Estandarte Familiar e
prêmios aos distritos que recrutarem 30 novos sócios familiares ou fundarem um novo clube
familiar serão reconhecidos com um distintivo de um diamante. Os distritos que recrutarem
30 novos sócios familiares e fundarem um novo clube familiar serão reconhecidos com um
distintivo de dois diamantes.

4. Aprovada uma Rede de Leões Online que possibilitará que os sócios se conectem
mutuamente através da Internet para troca de idéias, sugestões sobre projetos e encontrar
Companheiros com os mesmos interesses. A rede online será implementada numa base
experimental.

5. Aprovadas pequenas revisões de assuntos internos ao Manual de Normas da Diretoria
relativas ao programa de sócios familiares.

6. Prorrogada para 30 de junho de 2007 a resolução adotada em junho de 2006 autorizando a
fundação de clubes no Iraque, a qual iria ser encerrada em 31 de dezembro de 2006.
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7. Aprovados passos iniciais de ação para expandir apoio ao aumento de sócios na Europa
Central e Oriental.

RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Estabelecido um programa de subsídios de relações públicas para distritos únicos/múltiplos.
2. Autorizada a atualização do livro "Nós Servimos, a História dos Lions Clubes", pelo autor

Paul Martin, por uma remuneração de US$50.000.
3. Eliminado o critério de elegibilidade "90% dos clubes devem estar em dia com suas

obrigações" para um subsídio de fundo equiparados de relações públicas.
4. Autorizadas edições oficiais da Revista THE LION para Bangladesh e Romênia.
5. Eliminadas as posições de Missões 30 da Ordem de Precedência do Protocolo Oficial de

Lions Clubs International.
6. Eliminadas as posições atuais de Coordenadores da Campanha SightFirst II e colocadas

como um item numa linha diretamente após governadores de distrito na Ordem de
Precedência do Protocolo Oficial de Lions Clubs International.

ATIVIDADES DE SERVIÇOS

1. Aprovado para 14 distritos o recebimento de US$2.000 de reembolso de despesas com a
realização de conferências regionais Leo durante 2006-07.

2. Aprovados os temas para os seminários e eventos de Atividades de Serviços a serem
realizados durante a Convenção de Lions Clubs International de 2007.

3. Aprovado para 11 distritos o recebimento de US$2.000 de reembolso de despesas com a
realização de simpósios de apoio aos Serviços Leonísticos para Crianças durante 2006-07.

4. Aprovado um prêmio conjunto Lions-UNICEF em reconhecimento a doações de US$500 ou
mais através da LCIF para o programa “Escola numa Caixa” da UNICEF.

5. Consolidados os programas de Intercâmbio e Acampamento Juvenil como um simples
programa "Programa Intercâmbio e Acampamento Juvenil de Lions Clubs International", em
vigor a partir de 6 de julho de 2007.

6. Aprovada a mudança do título de "Assessor de Intercâmbio Juvenil" para "Assessor de
Acampamentos e Intercâmbios Juvenis", em vigor a partir de 6 de julho de 2007.

7. Aprovadas normas de assuntos internos relativas a visitas de governadores de distrito a Leo
clubes e aos programas Leões em Alerta e Leões Servindo a Humanidade.


