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RESUMO EXECUTIVO  
DA REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

EM HONG KONG, CHINA 
4 A 7 DE OUTUBRO DE 2011 

 
 

 

AUDITORIA  
 
1.  Foram analisados e aprovados os Relatórios de Auditoria de Lions Clubs International e da 

Fundação de Lions Clubs International de 30 de junho de 2011. 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 

1. Foram negadas as queixas estatuárias apresentadas pelo Manila Absolute Lions Club e o 
Manila Virtue Lions Club no Distrito 301-A1 (Filipinas) relativas à eleição do candidato do 
distrito para presidente de conselho, foi mantida a eleição realizada durante a reunião 
especial do gabinete de distrito em ou próximo de 16 de abril de 2011, e declarado o Leão 
Robert B. Roque como presidente do conselho do Distrito Múltiplo 301 para o remanescente 
do ano de 2011-2012. 

2. Foram alteradas as normas sobre Marcas Registradas no Manual de Normas da Diretoria a 
respeito dos nomes da fundação, web sites e nomes de domínios para ajudar a esclarecer e 
simplificar estas normas.   

3. Foram alteradas as categorias de sócios no Manual de Normas da Diretoria para especificar 
as categorias de sócios que estão incluídas na fórmula de cálculo de delgados.    

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1.   Foi alterada a Programação Oficial para os Eventos da Convenção de Busan de 2012. 
2.   Foi estabelecido o per diem para a Convenção de Busan em 2012. 
 

 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Foram aprovadas as propostas de redistritamento para as seguintes áreas a entrar em vigor no 
encerramento da Convenção Internacional de 2012.  

 
 Distrito111-R (Alemanha)  
 Distrito111-SW (Alemanha)  
 Distrito Múltiplo 354 (Coréia)  
 Distrito 356-B, (Coréia) 
 Distrito 307-B, (Indonésia) 
 

Foi aprovada a proposta de redistritamento enviada pelo Distrito Múltiplo 18 (Geórgia, EUA) 
a entrar em vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2013.  

2. Foi aprovada a lista de Leões Coordenadores para a Iniciativa Centro-Leste Europeu para o 
ano fiscal de 2011-2012.   
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3. Foi alterado o Capítulo IX, Parágrafo F.2 do Manual de Normas da Diretoria para definir os 
distritos transitórios como sendo distritos que não são provisórios e que têm menos de 35 
clubes ativos ou

4. Foi alterada a borda do crachá usado pelo acompanhante adulto dos diretores internacionais 
atuais e passados de dourado para verde, para que seus crachás estejam combinando com os 
crachás de outros acompanhantes adultos, e os assessores nomeados receberão um crachá 
apropriado e que exiba o seu cargo além de assessor com as palavras “Assessor Nomeado” e 
o ano de serviço como assessor impresso abaixo do seu cargo além de assessor.    

 1.250 sócios ativos, conforme relatado no relatório cumulativo mensal da 
associação.   

5. Foi atualizado o Capítulo V, Parágrafo B.1. do Manual de Normas da Diretoria intitulado 
“Em pleno gozo de seus direitos” para substituir os termos “quota per capita” pelo termo 
“quotas” e remover a terminologia obsoleta. A alteração entrará em vigor no encerramento da 
Convenção Internacional de 2012.  

6. Foi alterado o Capítulo IX, Regras de Auditoria que regem o Reembolso de Despesas dos 
Governadores de Distrito para incluir o reembolso por despesas pela participação em 
reuniões da GMT, GLT e CEP no distrito sem aprovação antecipada.  

  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Foi aprovada a Previsão para o ano Leonístico de 2011-2012, refletindo um superavit. 
2. Concordou-se que a análise do custo da reunião da diretoria para o ano Leonístico de 2013-

2014 será finalizada e encaminhada ao Comitê Executivo para sua consideração na Reunião 
de janeiro de 2012.   

3. Foi modificada a norma de emblemas presenteados como segue: 
Emblema de LCI - D3DS e D110 - emblema A41556 de 21 polegadas; D150 - emblema 
A43674 de 10,5 polegadas. 

4. Foi modificado o Capítulo XI, Página 6, Parágrafo E.3., do Manual de Normas da Diretoria 
em relação a autorização bancária.    

 

1. Foi alterado o critério do subsídio para Grandes Catástrofes relativo a: elegibilidade de outros 
programas de subsídios nas áreas afetadas, limites de tempo para conclusão, assistência a 
indivíduos e procedimentos para a aprovação. 

LCIF 
 

2. Foi expandida a elegibilidade do reconhecimento dos níveis de Companheiro de Melvin 
Jones e progressivo para incluir doações feitas as seguintes categorias denominadas: a) área 
de maior necessidade, b) catástrofe, c) necessidade humanitária, d) visão e e) juventude.    

3. Foi aprovado um subsídio 4 Pontos Básicos no valor de US$ 1.193.253 para ampliar o 
programa Olhos Abertos das Olimpíadas Especiais de Lions. 

4. Foi aprovado um subsídio 4 Pontos Básicos recomendado pela Diretoria no valor de US$ 
300.000 para apoiar o envolvimento dos Leões em atividades de imunização dentro de países 
que integram a Iniciativa do Sarampo. 

5. Foram aprovados 53 Subsídios Padrão de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos 
totalizando US$ 2.595.761. 

6. Foi adiado um pedido de subsídio. 
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7. O Presidente de LCI Wing-Kun Tam e o Presidente do Conselho Diretor de LCIF Sid L. 
Scruggs III receberam autorização para alocar os fundos designados ao Japão mediante o 
recebimento e análise de propostas de projeto.  

8. Foi aprovado um subsídios do SightFirst no total de in US$ 30.000 para o Dia Mundial da 
Visão de 2011. 

9. Foram atualizados os agentes tributários da fundação na Índia.   
 
COMITÊ DE LIDERANÇA 

1.   Foram aprovados os Ex-Diretor Internacional Byeong-Deok Kim e Ex-Presidente de 
Conselho Rajinder Pape Sembi para servirem como líderes de grupo do Seminário de 
Governadores de Distrito Eleitos de 2012, facilitando o ensino ao grupo de aula que fala 
coreano e um grupo de aula que fala inglês respectivamente. 

2. Foi aprovado o plano da programação e currículo para o Seminário de Governadores de 
Distrito Eleitos de 2012 em Busan na Coréia.  

3.  Foi alterada a norma de reembolso para os líderes de grupo do Seminário de Governadores 
de Distrito Eleitos para incluir a despesa de 11 diárias de hotel e refeições correspondentes.   

 
PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 
1.   Foi alterado o Capítulo III, Parágrafo 4(c) do Manual de Normas da Diretoria, relativo a data 

da divulgação do lema do Primeiro Vice-Presidente para o próximo ano. 
  

1. Foi aprovada a República do Tajiquistão como o 207º país aprovado de Lions Clubs 
International.  

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 

2. Foi aprovada a República de Guiné – Bissau como o 208º país aprovado de Lions Clubs 
International. 

3. Foram emendadas as Norma da Diretoria para alterar a ortografia de Macau para Macao. 
 

1. Foi concedido um contrato com a agência BVK Advertising para facilitar a propaganda de 
busca e banner online. 

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

2. Foi aprovado um estipêndio que não exceda US$ 2.000 aos fóruns de área para a condução 
de seminários sobre mídia social. 

3. Foi cancelado o Concurso Global de Música Jovem. 
4. Foi apagado o Parágrafo A.4.(h) no Capítulo XVII do Manual de Normas da Diretoria 

relativo ao relatório de receita e despesas da revista LION, como esta informação está 
disponível online. 

5. Foi alterada a Ordem de Precedência para incluir os integrantes da GMT e GLT na posição 
23. 

6. Foram aprovados o Prêmio Internacional de Liderança e o Certificado Presidencial para 
serem concedidos aos Leos.  
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1. Foi confirmada a aliança entre Lions Clubs International e a Fundação Aga Khan. 

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
 

2. Foram nomeados os Leos e Leões que deverão servir como integrantes e suplentes do Painel 
Consultivo de Leo Clubes para os anos Leonísticos de 2011-2012 e 2012-2013.  

3. Foi aprovada uma reunião de dois dias dos Centros de Reciclagem de Óculos do Lions na 
Sede Internacional em uma data próxima a reunião do Comitê Executivo de 2012.  

4. Foram aprovadas mudanças no Manual de Normas da Diretoria relacionadas ao Concurso de 
Fotografia do Meio Ambiente do Lions.  

 
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o Web site de LCI em 
www.lionsclubs.org ou contate o Escritório Internacional pelo telefone 630-571-5466. 
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