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RESUMO EXECUTIVO
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL

EDIMBURGO, ESCÓCIA
1 a 4 de outubro de 2010

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

1. Transferiu a norma sobre troca de distintivos na convenção do capítulo de Materiais para
Clube no Manual de Normas para o Capítulo do Departamento Jurídico sobre marcas
registradas no Manual de Normas, tendo ainda simplificado a linguagem.

2. Revisou o Procedimento sobre Resolução de Disputas de Distrito e Distrito Múltiplo no
Manual de Normas para oferecer esclarecimento sobre as referências aplicáveis sobre os
distritos (únicos, sub e múltiplos).

3. Revisou o Procedimento sobre Resolução de Disputas de Clube no Manual de Normas,
emendando o procedimento referente à nomeação de um conciliador, possíveis objeções à
nomeação do conciliador, estabelecimento de um mínimo de US$50.00 de taxa de
apresentação da queixa, e fornecendo esclarecimentos sobre as referências aplicáveis aos
distritos (únicos e sub).

4. Adotou a resolução a ser reportada durante a Convenção Internacional de 2011, emendando o
Artigo XII, Seção 2 dos Regulamentos Internacionais, aumentando as quotas em US$4,00,
em um prazo de dois anos, a ter início em 1º de julho de 2012, e simplificando a linguagem
da seção.

COMITÊ DE CONVENÇÕES

1. Aprovou a taxa de inscrição para os Leos para a Convenção de Seattle em 2011. Leos entre
12 e 17 anos - US$10,00; Leos entre 18 a 30 anos - US$50, 00.

2. Aprovou Kevin Scruggs para desempenhar a função de apresentador no show internacional
durante a Convenção de Seattle de 2011.

3. Estabeleceu um per diem para o comitê nomeado de credenciais, governadores de distrito
eleitos, instrutores do seminário de governadores de distrito eleitos e funcionários da sede
para a convenção de Seattle de 2011.

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

1. Reconheceu os clubes de Shenyang e Xian China como distritos provisórios quando
alcançarem 17 clubes e 450 sócios, dando autoridade ao Comitê Executivo de determinar um
número para o distrito e nomear um governador de distrito para o distrito provisório para o
ano fiscal de 2010-2011.

2. Expandiu o Distrito Provisório 386 para incluir a província de Zhejiang, China.
3. Designou o país do Butão para estar dentro dos limites do Distrito 322-F.
4. Emendou o Manual de Normas da Diretoria referente ao Programa Leão Orientador, para

limitar tal Leão a servir no máximo dois clubes em qualquer momento, exigindo que os
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Leões Orientadores Certificados façam novamente o Curso de Leão Orientador Certificado a
cada três anos para manterem-se habilitados.

5. Emendou o Manual de Normas da Diretoria relativo às despesas do seminário de
governadores de distrito eleitos, aumentando a estadia no hotel por mais um dia, assim
permitindo que os Governadores de Distrito Eleitos possam participar de todos os eventos da
convenção internacional.

6. Emendou o Manual de Normas da Diretoria relativo cancelamento de clubes, exigindo que os
governadores de distrito apresentem um plano de reestruturação dentro de 30 dias para evitar
cancelamentos, sendo que o progresso deverá ser mensurado dentro de seis meses para que
permaneçam em status quo e evitem o cancelamento.

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

1. Aprovou a Previsão para o 1º Trimestre do Ano Fiscal de 2010-2011, que reflete um
superávit.

2. Modificou o Capítulo XXII, Página XXII-6, e o Parágrafo E.1.b., do Manual de Normas da
Diretoria para exigir aprovação prévia quando o custo da passagem exceder US$1.000.

3. Modificou a norma para vistas a clubes quando a viagem de ida e volta exceder 600 milhas
(966 quilômetros) para que a solicitação seja apresentada à Divisão de Finanças, e não ao
presidente internacional.

4. Aprovou um upgrade para ex-presidentes internacionais para viagens que excedam dez horas,
não incluindo o tempo em aeroportos para voos de conexão. A permissão de upgrade será a
diferença do custo real do bilhete menos o menor preço disponível em classe executiva,
estando sujeito aos impostos aplicáveis.

5. Revisão dos assuntos internos do Capítulo XXII, página XXII-7, Parágrafo E.1.e., do Manual
de Normas da Diretoria relativo ao aluguel de carros.

LCIF

1. Revisou o Demonstrativo sobre Normas de Investimentos para a) refletir um aumento na
faixa superior das alocações de ativos para renda fixa e ações no fundo geral de doações, e b)
acrescentou linguagem relativa aos investimentos de doações planejadas.

2. Suspendeu a implementação do processo de seleção para futures Comitês de Orientação de
LCIF, até que discussões adicionais sejam feitas durante a reunião de abril de 2011, e
rescindiu as porções da Resolução 14 aprovadas na reunião do Conselho Diretor de junho de
2010 relativas ao processo de seleção.

3. Aprovados 36 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos
totalizando US$1.840.614.

4. Adiou um pedido de subsídio.
5. Aprovou um subsídio no valor de US$1.123.606 para ampliar o programa Olhos Abertos das

Olimpíadas Especiais.
6. Estabeleceu o cargo de Secretário Assistente de LCIF, como uma posição de membro do

conselho diretor não-votante e nomeou o analista financeiro de LCIF para exercer tal cargo.
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7. Atualizou a seção de investimentos no capítulo de LCIF no Manual de Normas da Diretoria
com a linguagem necessária para implementar uma conta no Northern Trust para as doações
planejadas da fundação.

8. Atualizou as regras de auditoria no capítulo de LCIF no Manual de Normas da Diretoria
como segue: a) incluir o Comitê de Orientação de LCIF, e b) atualizar a seção sobre viagens
aéreas.

COMITÊ DE LIDERANÇA

1. Aprovou o Ex-Diretor Internacional Howard Lee (Ilhas Britânicas e Irlanda) para servir
como líder de grupo do Seminário de DGE.

2. Aprovou a programação e currículo para o Seminário de DGE de 2010.
3. Aprovou o pedido de financiamento do Comitê de Orientação da África para apoiar um

seminário de treinamento para os primeiros e segundos vice-governadores de distrito
entrantes e presidente de conselho entrantes em maio de 2011.

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS

1. Atualizou o Manual de Normas da Diretoria para refletir as novas áreas com presença do
Lions na China Dalian, China Qingdao e China Beijing.

2. Atualizou as Regras de Auditoria para a GMT para incluir todas as provisões padrão das
Regras de Auditoria de LCI, exceto quatro provisões. As quatro provisões são: 1. Viagens
aéreas acima de 10 horas, ida e volta para os líderes da GMT serão autorizadas a um upgrade
para econômica-prêmio (premium economy); 2. Cônjuges/Acompanhantes adultos que
estejam viajando para as reuniões da GMT não serão cobertos por LCI, exceto para o
Coordenador Internacional da GMT, ou quando um membro da GMT for solicitado
especificamente a participar de uma reunião de diretoria; 3. Os custos de hotel serão
reembolsados para apartamentos de solteiro apenas; 4. LCI estará reembolsando pelas
refeições durante a viagem, no máximo até US$75,00 por dia.

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS

1. Aprovou que os ex-presidentes internacionais e ex-diretores internacionais nomeiem um
Leão para receber o prêmio de Reconhecimento do Lions.

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS

1. Selecionou os painelistas e suplentes para o Painel Consultivo do Programa Leo Clube para
os anos fiscais de 2010-2011 e 2011-2012.

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.

*********

http://www.lionsclubs.org/

