
RESUMO EXECUTIVO
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

MAUI, HAVAÍ, EUA
29 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2008

COMITÊ DE AUDITORIA

1. O comitê de auditoria analisou as declarações financeiras auditadas em 30 de junho de
2008 para LCI e LCIF, observando que a Grant Thornton ofereceu uma opinião não-
qualificada.

2. O Comitê de Auditoria analisou o parecer da auditoria interna pela Crowe Horvat,
observando que nenhum dado novo significativo foi identificado.

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Expediu uma consideração sobre a queixa estatutária registrada pelo Lions clube
Mysore Central, do Distrito 324-D1 (Índia), desconsiderou a queixa, rejeitou a
nomeação proposta para vice-governador de distrito, e declarou que o cargo de vice-
governador de distrito do Distrito 324-D1 deverá permanecer como vago até as eleições
da convenção anual de distrito para o ano 2009-2010.

2. Decidiu que o Lions clube Araguaí ํna Tocantins deverá ter permissão de registrar uma
queixa por escrito com o presidente de conselho do Distrito Múltiplo LB (Brasil),
solicitando que a resolução de disputa seja realizada conforme os Procedimentos de
Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo, aconselhou a seleção de um painel de
conciliadores, e aconselhou que o painel de conciliadores e as respectiva partes
engajassem no processo de resolução de disputa de boa fé, em um esforço para resolver
essa disputa de acordo com as provisões do Procedimento de Resolução de Disputa de
Distrito Múltiplo.

3. Revisou o Manual de Normas da Diretoria para incluir a interpretação estatutária relativa
a exigência de avisos e publicação da Convocação Oficial da Convenção e Aviso de
Emendas, que declara que o Artigo XI, Seção 2 do Estatuto Internacional e Artigo VI,
Seção 2, e Artigo XIII, Seção 2 dos Regulamentos Internacionais, são considerados como
sendo suficientes para atender às seguintes exigências: (a) publicação de tais avisos em
inglês na edição oficial da sede da revista The Lion dentro do prazo estipulado e o envio
de tais avisos para todas as outras edições oficiais da revista The Lion nos devidos
idiomas para publicação imediata, logo após o recebimento ou dentro de um prazo
especificado de acordo com o Capítulo XVII do Manual de Normas da Diretoria; (b)
publicação de tais avisos no website da associação em todos os idiomas oficiais dentro do
prazo exigido e, (c) envio de mensagem por e-mail relativa à disponibilidade de tais
avisos no website da associação em todos os idiomas oficiais para um dirigente de cada
clube para o qual a associação tenha um endereço de e-mail.

4. Emendou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito e de Distrito Múltiplo e as seções
correspondentes no Manual de Normas da Diretoria para incluir provisões que autorizam
os distritos (únicos, sub e múltiplos) a convocar Convenções Especiais e informar sobre
os requerimentos específicos para convocar tais Convenções Especiais.

5. Aprovou as revisões e atualizações de assuntos internos do Capítulo XV (Jurídico) do
Manual de Normas da Diretoria relativas aos cargos de primeiro e segundo vice-
governadores de distrito e sobre as marcas registradas.

6. Adotou a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2009 para emendar o
Artigo IV, Seção 5 dos Regulamentos Internacionais deletando a frase “dois (2)”
conforme ela aparece na última sentença da seção e substituindo a frase “um (1)” para



permitir que os assessores nomeados sejam selecionados conforme discrição do
Presidente Internacional.

COMITÊ DE CONVENÇÕES

1. Aprovou o per diem para governadores de distrito eleitos, assessores nomeados aos
comitês e funcionários da sede para a convenção de Mineápolis de 2009.

COMITÊ DE SERVIÇOS A CLUBES E DISTRITOS

1. Aprovou o cancelamento da carta constitutiva de 203 Lions clubes (791 sócios) por
razões não-financeiras.

2. Aprovou a proposta de redistritamento apresentada pelo Distrito Múltiplo 337, do Japão,
para dividir o subdistrito 337-D em dois novos subdistritos, 337-D e 337-E.

3. Revisou as regras sobre status quo no Manual de Normas da Diretoria, Capítulo V, para
incluir 1) fazer a compensação das contas do distrito e internacionais como uma das
condições para serem retirados do status quo, e 2) o prazo para apresentação do
Relatório de Movimento de Sócios após terem sido retirados do status quo.

4. Revisou as regras sobre os crachás do Lions no Manual de Normas da Diretoria,
Capítulo IX, para permitir acrescentar, mediante solicitação, um título abreviado, tal
como, GD, EGD, PC, EPC, DI, EDI, ou EPI, ao nome de um cônjuge, caso o cônjuge
tenha servido previamente, ou esteja presentemente servindo em tal capacidade.

5. Revisou o Manual de Normas da Diretora, Capítulo IX, para incluir a definição de
responsabilidades oficiais do primeiro e segundo vice-governadores de distrito.

6. Aprovou a formação de distrito provisório, para o Distrito 382, na área de Dailan, na
China, com a condição de que a exigência mínima de 17 clubes e 450 sócios seja
cumprida até 31 de janeiro de 2009.

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. Aprovou a previsão de primeiro trimestre de 2008-2009, refletindo um déficit.
2. Aprovou em março de 2006, como Resolução 4, uma alocação de US$2.300.000 para a

compra de propriedade na Índia. Entretanto, devido às circunstâncias atuais, foi
determinado que a compra de propriedade não é viável neste momento. A diretoria
rescindiu a Resolução 4 do relatório do Comitê de Finanças e Operações da Sede de
março de 2006.

3. Aprovou conceder uma procuração para o Ex-Diretor Internacional Americo Pigna, da
Venezuela, para finalizar o processo de imposto de renda.

4. Aprovou modificações no Capítulo Dirigentes Distritais e Organização, Parágrafo C.6
para permitir reembolso de refeições aos governadores de distrito, de no máximo US$16,
no evento do clube, distrito ou distrito múltiplo não pagar pelas refeição do governador,
sem ser necessário a apresentação de recibo. Além disso, a diretoria aprovou o Parágrafo
C.10.b. (Página IX-5) do mesmo capítulo, que não mais exige que o governador de
distrito envie cópia do boletim para receber a verba mensal.

5. Aprovou modificações no Capítulo de Finanças, Parágrafo F.12. (Página XI-8) para
providenciar o cancelamento de um clube devido à suspensão financeira deverá ser
rescindido dentre de 12 meses da data do cancelamento.

6. Aprovou pequenas mudanças de assuntos internos no Capítulo Sede Internacional e
Funcionários no Manual de Normas da Diretoria.



7. Aprovou modificações no Capítulo Compromissos de Orador, Regras de Viagens e
Reembolso, Parágrafo E.1.b.(3)(Página XXII-7) para permitir que o viajante tenha uma
noite em acomodação de hotel e refeições, se o viajante tiver a viagem atrasada,
cancelada ou mais de 6 horas de conexões de vôos.

8. Aprovadas as modificações no Parágrafo B.14. sobre Compromissos de Orador e Regras
de Viagem. (Página XXII-6) e Parágrafo E.1.k.(9) (Página XXII-9) para esclarecer sobre
o reembolso para assessores nomeados em fóruns de área.

9. Aprovado acrescentar a linguagem para o Capítulo Compromissos de Orador e Regras de
Viagem e Reembolso (Página XXII-4) permitindo que um ex-diretor internacional
elegível, que não utilize seu orçamento de distrito em determinado ano, possa transferir o
orçamento para um ex-diretor internacional, não presentemente elegível a receber um
orçamento, em determinadas circunstâncias.

LCIF

1. Selecionou a firma Stratford Advisory Group como consultores independentes para
os investimentos de LCIF.

2. Aumentou a taxa de associação de LCIF na organização International Agency for the
Prevention of Blindness (IAPB) em US$20.000 para este ano fiscal.

3. Ampliou o status de prioridade de financiamento dos subsídios Quatro Pontos Básicos
para o Programa de Exames de Vista na Pré-Escola até 30 de junho de 2010.

4. Aprovou um subsídio Quatro Pontos Básicos recomendado pela diretoria no valor de
US$200.000 em apoio a um projeto piloto que faz parte da parceria Lions Clubs
International e o Compacto Global das Nações Unidas.

5. Aprovados 61 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos
totalizando US$2.637.211.
6. Adiados 12 pedidos de subsídios.
7. Atualizado o capítulo de LCIF no Manual de Normas da Diretoria relacionado à verba

para milhagem.
8. Outorgado o Prêmio Humanitário de 2009 ao Padre Chris Riley.

COMITÊ DE LIDERANÇA

1. Aprovada a programação, currículo e equipe de líderes de grupo para o Seminário de
Governadores de Distrito Eleitos de 2009 a ser realizado de 3 a 6 de julho em Mineápolis,
Minesota, EUA.

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO

1. Adotada a resolução para formar um Comitê de Orientação dos Leões da África composto
de cinco membros, para desenvolver um planejamento estratégico para o
desenvolvimento geral do Lions na África e delinear as opções recomendadas para
modificação da estrutura e governança original de LCI (ex: agrupamento de distritos e o
relacionamento da área para com LCI) visando desenvolver o potencial máximo do
continente.

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS

1. Aprovadas as Ilhas Marshall como um novo país na Área Jurisdicional 5, já que havia se
tornado um país independente desde 1986 e membro das Nações Unidas em 1991.



2. Aprovadas as Ilhas Francesas – Ilha de São Bartolomeu e Ilha de São Martinho, como
novos países na Área Jurisdicional 3, já que se tornaram independentes de Guadalupe em
2003.

3. Aprovada a norma que requeria que um distrito único que tivesse formado 14 novos
clubes em um único ano Leonístico tivesse o 15º clube e todos os clubes subseqüentes
aprovados pelo Comitê de Aumento de Sócios.

4. Deletada a norma em duplicata relacionada à reembolso de milhas.

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Convocou uma conferência dos editores da Revista The Lion em maio de 2009, em Oak
Brook, Illinois.

2. Mudou o método de pagamento aos editores oficiais da Revista The Lion de trimestral
para a cada dois meses.

3. Mudou o design da Medalha de Chefe de Estado, Medalha de Distinção e Medalha de
Mérito de acordo com o Apêndice A do relatório do Comitê de Relações Públicas, e
incluiu uma peça adicional para a Medalha de Chefe de Estado e Medalha de Distinção de
acordo com o Apêndice B do relatório do Comitê de Relações Públicas.

4. Aumentou as medalhas do Prêmio Presidencial de 775 para 1.125 pra o ano Leonístico de
2008-09, e aumentou as medalhas do Prêmio de Liderança Internacional de 980 para
1.280 para o ano Leonístico de 2008-09.

5. Substituiu o termo “Divisão de Relações Públicas e Produção” para “Divisão de Relações
Públicas e Comunicações” em todo o manual de Normas da Diretoria.

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS

1. Descontinuou a aliança entre Lions Clubs International e o Swiss Federal Institute of
Environmental Science and Technology (SODIS), a vigorar no ano fiscal de 2008-2009.

2. Nomeou os contemplados com o Subsídio para a Conferência Regional Leo de 2008-
2009.

3. Aprovou a nomeação de um Leão para servir como elemento de ligação junto ao
Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP), dependendo da aprovação da UNEP, a
vigorar no ano fiscal de 2008-2009.

4. Aprovado o Programa Piloto USA Vision junto com a Optometry’s Charity (American
Optometric Association’s Foundation) a começar no ano fiscal de 2009-2010, em áreas
mutuamente concordadas pelos presidentes estaduais dos afiliados da AOA, presidentes
de conselho e governadores de distrito de LCI, para um mandato de um ano.

5. Revisada a norma da diretoria para refletir o logotipo Leo renovado, o emblema oficial
Leo do Programa Leo clube de Lions Clubs International.

6. Aprovada a mudança nos assuntos internos no Manual de Normas da Diretoria relativa ao
Banco de Dados de Assistência Emergencial e Não Emergencial de Lions.

7. Aprovada a mudança nos assuntos internos no Manual de Normas da Diretoria
relacionada ao Programa ALERTA do Lions.

8. Descontinuado o prêmio do certificado de Irmanação de Clube.
9. Revisada a norma da diretoria relativa às alianças colaborativas declarando que apenas as

alianças de escopo internacional que envolvem mais do que um país poderão ser referidas
ao comitê apropriado da Diretoria Internacional para revisão. Se a aliança envolver um
clube e/ou um distrito (único ou sub), então a aprovação da alianças será automaticamente
aprovada para tais clube e/ou distritos. Se a aliança envolver mais de que um subdistrito
e/ou um distrito múltiplo, então a aliança deverá ser aprovada pelo respectivo presidente
de conselho de distrito múltiplo. Caso a aliança envolva mais que um distrito múltiplo,
então a aliança deverá ser aprovada pelo conselho de governadores de cada distrito



múltiplo e pela divisão ou departamento relacionado na associação, ou pela Divisão
Jurídica.

10. Revisou a norma da diretoria para esclarecer que o Capítulo III, Parágrafos H.4.a 9. do
Manual de Normas da Diretoria refere-se à alianças internacionais.

11. Revisou a norma da diretoria para esclarecer que o Presidente de Lions Clubs
International precisa apenas nomear um Leão como elemento de ligação para as alianças
internacionais que envolverem uma nomeação oficial.

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, favor referir-se ao website de LCI:
www.lionsclubs.org, ou entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone: 630-571-5466.
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