
RESUMO EXECUTIVO 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

NOVA ORLEANS, LOUISIANA, EUA 
29 DE SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO DE 2009 

 
 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 
1. Aprovou os relatórios de auditoria de Lions Clubs International e da Fundação de 
            Lions Clubs International de 30 de junho de 2009. 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1. Aprovou o uso do termo “acompanhante adulto” ou outras variações apropriadas para 

substituir o termo “cônjuge” nas normas, procedimentos e práticas da associação a 
vigorar imediatamente e para ser implementado assim que administrativamente viável 
e na maior abrangência possível.  

2. Autorizou o Conselheiro Jurídico e Secretário a abrir uma ação judicial e continuar 
com a defesa da associação em relação a um processo jurídico.  

3. Aprovou revisões nos assuntos internos contidos no Capítulo XV, Apêndice A do 
Manual de Normas da Diretoria. 

4. Aprovou revisões no Capítulo XV, Apêndice G do Manual de Normas da Diretoria 
para incluir sócios dos Leo clubes nas Normas de Privacidade. 
 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Estabeleceu uma taxa de inscrição para a Convenção de Sydney de 2010  
 de $10,00 para os Leos entre 12 a 17 anos e de $80,00 para os Leos entre 18 e 30 anos  
            de idade.  
2. Estabeleceu o per diem para a Convenção de Sidney em 2010. 
3. Modificou a preferência de horário para a data de início das licitações para futuras 
            convenções internacionais.  
4. Modificou os dias em que será necessário ocupar o salão da convenção para  
            convenções internacionais.  
5. Revisou o processo de certificação eliminando o envio por correio dos formulários   

de delegados e suplentes aos secretários de clube, colocando em seu lugar a 
publicação do formulário no Website de LCI, incluindo ainda o formulário com as 
confirmações de inscrições à convenção, publicando-o nas edições de fevereiro e abril 
da Revista Lion.   O segundo vice-governador foi acrescentado como uma assinatura 
autorizada no local da convenção internacional.  

 
COMITÊ DE SERVIÇOS A CLUBES E DISTRITOS 
 
1. Cancelou, com pesar, o Guayaquil Urdesa Norte Lions Club.  
2. Nomeou o Ex-Governador de Distrito Joaquim Gaspar de Melo Albino para 
             preencher a vaga de Governador de Distrito do Distrito 115 CN Portugal. 
3. Reconheceu Qingdao China como um novo distrito provisório ao encerrar da  
            Convenção Internacional de 2010.  
4. Nomeou os Leões Coordenadores para o ano fiscal de 2009-2010.  
5. Aprovou as propostas de redistritamento apresentadas pelo Distrito Múltiplo 5 
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             (Canadá, EUA), Distrito Múltiplo 355 (Coréia), Distrito 307-A (Indonésia) e Distrito 
             301-B (Filipinas).  
6. Mudou o nome do Prêmio de Serviço para Prêmio de Reconstrução de Clube para 

prestar reconhecimento aos Leões que conseguem retirar o clube da condição de 
status quo, suspensão, cancelamento ou reconstruir um clube fraco que tenha menos 
que 15 sócios, tornando-o ativo e viável com mais de 20 sócios.   

7. Oferecer um certificado de fusão, mediante pedido, quando há fusão de clubes.   
8. Ampliou o papel e responsabilidades do segundo vice-governador de distrito  
 para destacar a necessidade de oferecer assistência aos clube em suspensão financeira.  

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 
1. Aprovou a previsão de primeiro trimestre de 2009-2010, refletindo um superávit. 
2. Aprovou a empresa Charles Schwab Trust Company como custodiante do Plano de   

Renda de Aposentadoria dos Funcionários da Associação Internacional de Lions 
Clubs  e os ativos do Plano de Previdência 401(k) da Associação Internacional de  
Lions Clubs. 

3. Solicitou que o Comitê de Estatuto e Regulamentos rascunhasse uma resolução para 
             mudar a questão sobre quotas do Estatuto e Regulamentos Internacionais a ser 
             apresentada na Convenção Internacional de 2010 para ser adotada. 
4. Modificou os objetivos requisitos e deveres do Comitê de Finanças e Operações da 
            Sede.  
5. Modificou a norma da diretoria relativa à abertura de novas contas bancárias.  
6. Modificou a norma da diretoria para exigir que as previsões orçamentárias de cinco              

anos sejam revisadas anualmente durante a reunião de diretoria de outubro/novembro 
para determinar se será necessário haver um ajuste nas quotas. 

7. Aprovou pequenos esclarecimentos às normas da diretoria com relação a um dia de 
            descanso.  
 
LCIF 
 
1. Revisou a alocação de ativos para os fundos de LCIF mantidos para apoiar as doações 
            anuais e doações permanentes.  
2. Aprovaou a reprogramação das atividades para um subsídio outorgado ao Centro 

Carter  para a iniciativa Onchocerciasis Elimination in Program in the Americas 
(OEPA) (eliminação da oncocercose nas Américas).   Conforme pedido do Centro 
Carter, rescindiu um subsídio para o controle do tracoma em Mali e na Nigéria.  

3.  Renovou um contrato de três anos com a Organização Mundial da Saúde para 
             serviços técnicos do SightFirst no valor de US$1.481.430. 
4. Aprovou um subsídio no valor de US$1.000.000 para ampliar o programa Olhos 
            Abertos das Olimpíadas Especiais. 
5. Aprovados 46 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos 
            totalizando US$2.180.468. 
6. Adiados 12 pedidos de subsídios. 
7. Revisou o critério e regulamentos para os subsídios iniciais.   
8. Adotou as resoluções exigidas para o pedido de abertura de uma “filial” e para obter   

as aprovações necessárias do Banco Central da Índia para as operações da fundação 
no escritório de Mumbai.   
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COMITÊ DE LIDERANÇA 
 
1. Aprovou a programação e o currículo para o Seminário de Governadores de Distrito 
            Eleitos de 2010.  
2. Aprovou o líder de grupo para a sala de aula em chinês para o Seminário de  
  Governadores de Distrito Eleitos de 2010. 
3. Aprovou o líder de grupo para a sala de aula em espanhol para o Seminário de 
 Governadores de Distrito Eleitos de 2010.  
4. Mudou a responsabilidade para a aprovação de nomeações para instrutores do 
            Seminário de Governadores de Distrito Eleitos e mudanças subsequentes da Diretoria  
            Internacional em junho/julho ou outubro/novembro para o Comitê Executivo em    
            agosto.   
5. Removeu a seção do Manual de Normas da Diretoria relacionada ao programa do  
            Instituto de Preparação de Instrutores, que foi descontinuado em julho de 2009. 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 
1. Modificou a estrutura e processo de nomeação do Comitê de Assuntos da China.   
2. Modificou a estrutura do Comitê Exploratório de Orientação para Cuba.  
 
COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 
1. Estabeleceu um processo para os sócios existentes para atualizar o tipo de afiliação de 
            Leo a Leão.  Uma via do Certificado de Conclusão de Serviço de Leo (LEOCMC),    
            Sócio Estudante e de Leo a Leão (STU-5) deverá ser enviada.  
2. Eliminou a posição de Coordenador e Vice-Coordenador de Núceo e criou os cargos   
 de Presidente, Secretário e Tesoureiro.  
3. Aprovou que o presidente de núcleo sirva na diretoria do clube patrocinador. 
4. Aprovou o requerimento de cinco sócios para o estabelecimento de um núcleo.  
5. Aprovou o requerimento para que os clubes estejam em existência durante um ano e   
            um dia antes que  um prêmio de extensão seja outorgado aos organizadores do clube.  
6. Aprovou a emissão de um prêmio do Governador de Distrito pela formação de um  
            novo clube ao Ex-Governador de Distrito Imediato após 1º de junho, após o seu ano  
            de  serviço.  
7. Aprovadas as regras de auditoria para serem usadas com a Equipe Global de Aumento  
            de Sócios de 2009-2010 para refletirem as mudanças sobre procedimentos de reserva  
            de passagens com a companhia North American. 
 
COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
1. Acrescentou US$150.000 ao orçamento de relações públicas para propaganda fora  
            dos Estados Unidos.   
2. Aumentou as Medalhas Presidenciais para 1.125 e aumentou as Medalhas de  
  Liderança para 1.280. 
3. Eliminou o Concurso de Fotografias e de Ideias de RP.  
4. Incentivou as edições oficiais da Revista Lion a refletirem a nova marca e reforçar o   
 cumprimento de normas administrativas e editoriais.  
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COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
 
1. Nomeou Leos e Leões que deverão servir como membros e suplentes no Painel 
             Consultivo do Programa Leo Clube para os anos fiscais de 2009-2010 e 2010-2011.  

 
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. 
 
 

*********** 


