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RESUMO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

PORT DOUGLAS, AUSTRÁLIA 
6 A 10 DE OUTUBRO DE 2013 

 
 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 
1. Aprovou os demonstrativos financeiros auditados de Lions Clubs International e da 

Fundação de Lions Clubs International findos em 30 de junho de 2013.   
 
 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1. Analisou as duas disputas pendentes do Distrito 317-E (Índia), aprovando as seguintes 

medidas:  descobriu que o distrito havia alterado anteriormente o seu estatuto e 
regulamentos em 2009 e 2011 para permitir o preenchimento de vagas de vice-
governador de distrito; declarou a versão impressa do estatuto e regulamentos de agosto 
de 2013 como sendo o documento oficial e válido do Distrito 317-E até o momento em 
que possivelmente for alterado; negou a resolução de disputa referente à queixa 
apresentada pelo Lions Club de Piler como sendo questionável; negou a resolução de 
disputa referente à queixa apresentada pelo Lions Club de Bangalore Mind Tree; revogou 
a decisão da maioria dos conciliadores; concordou com a opinião divergente e considerou 
a reunião extraordinária de gabinete realizada por volta de 4 de maio de 2013 como sendo 
apropriada; nomeou o Leão Dr. TVSRKV Prasad como primeiro vice-governador de 
distrito do Distrito 317-E para o restante do ano de 2013-2014; e declarou a reunião 
extraordinária do gabinete realizada por volta de 10 de setembro de 2013 como sendo 
sem força e efeito. 

2. Analisou o Capítulo XV, Parágrafo L.2. do Manual de Normas da Diretoria para torná-lo 
coerente com as outras provisões do manual. 

3. Analisou o Capítulo VII, Apêndice E do Manual de Normas da Diretoria para atualizar as 
citações internas. 

4. Analisou o Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria, Parágrafo A.1.c., com 
respeito aos registros de marcas registradas.  

5. Analisou o Procedimento para Resolução de Disputas de Clube no Capítulo VII, 
Apêndice B do Manual de Normas da Diretoria para prover que a equipe do governador 
de distrito (governador de distrito, primeiro vice-governador de distrito e segundo vice-
governador de distrito) possa verificar qualquer objeção ao conciliador selecionado e 
nomeie por decisão majoritária dos conciliadores, um conciliador substituto no evento da 
objeção ter mérito. 
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COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Estabeleceu um per diem para os integrantes do comitê nomeado de credenciais servindo 

sem outro ressarcimento, Governadores de Distrito Eleitos, instrutores do seminário de 
governadores de distrito eleitos e funcionários da sede para a convenção de Toronto. 

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Nomeou companheiros Leões para servir como Leões coordenadores na Somália e 
República do Sul do Sudão para os meses restantes do ano fiscal de 2013-2014.  

2. Aprovou as propostas de redistritamento apresentadas pelo Distrito 1-B e Distrito 1-K 
(Illinois), Distrito Múltiplo 31 (Carolina do Norte), Distrito Múltiplo 17  (Kansas), 
Distrito 403 B (África) e Distrito 404 B (Nigéria).  

3. Emendou o Capítulo IX do Manual de Normas da Diretoria para incluir os presidentes de 
região (quando for o caso), e os presidentes de divisão como membros da GMT e GLT de 
distrito.     

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a previsão de primeiro trimestre de 2013-2014, refletindo um superavit. 
2. Revisou o Capítulo XXII Compromissos de Orador, Regras e Reembolsos para Viagens, 

Parágrafo B.3, para emendar a norma sobre representantes nos fóruns, como segue: Caso 
não haja um diretor internacional de primeiro ano em determinada área jurisdicional na 
qual o fórum será realizado, o presidente internacional poderá nomear um ex-diretor 
internacional de tal área. 

3. Revisou o Capítulo XXII Compromissos de Orador, Regras e Reembolsos para Viagens, 
Parágrafo E.1.a, e o Capítulo IX Dirigentes e Organizações de Distrito, Parágrafo C.2.c. 
para incluir um gráfico descrevendo os requerimentos sobre datas de apresentação dos 
formulários de reembolso para diretores internacionais, ex-presidentes internacionais, ex-
diretores internacionais e governadores de distrito. 

4. Aprovou a remoção do ex-diretor internacional Octavio A. Botello Fernandez como 
agente fiscal. O Ex-Diretor Internacional Octavio A. Botello Fernandez era o agente 
fiscal da associação até o seu falecimento em outubro de 2012. Nenhuma substituição 
será feita ao cargo, já que as normas bancárias no México não exigem o cargo de agente 
fiscal.  

 
LCIF 
 
1. Revisou os Demonstrativo sobre Normas de Investimentos aumentando em 50% a 

permissão de percentual para investimentos em ações americanas, em forma de American 
Depository Receipts e ações estrangeiras. 
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2. Emendou as Operações de LCIF e o Manual de Normas para incluir critérios para 
prêmios para Governadores de Distrito referentes a angariações de fundos para LCIF. 

3. Emendou as Operações de LCIF e o Manual de Normas para refletir as mudanças aos 
critérios de subsídios padrão, incluindo: estabelecer um pedido mínimo de subsídio no 
valor de US$7.500, acrescentando linguagem para esclarecer o financiamento de projetos 
na fase de implementação.   

4. Aprovou um subsídio 4 Pontos Básicos no valor de US$1.321.400 que representa o 
orçamento do Programa Inclusivo Olhos Abertos das Olimpíadas Especiais de Lions. 

5. Autorizou um contrato para a empresa Quarasan no valor de US$777.370 para uma 
revisão do currículo do Lions Quest.  

6. Selecionou o Dr. William McLaughlin como membro votante do Comitê Consultivo do 
SightFirst. 

7. Foram aprovados 51 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos 
Básicos totalizando US$2.443.541. 

8. Adiou dois pedidos de subsídio e negou um pedido. 
9. Solicitou que o Distrito 321-C2 fizesse um progresso significativo no sentido de resolver 

questões relacionadas ao subsídio No. 10907/321-C2, ou que devolvesse os fundos do 
subsídio de LCIF no valor de US$50.000, em ou antes de 31 de dezembro de 2013. Caso 
esta tentativa fracassar, isto resultará em uma moratória em todas as solicitações de 
subsídios feitas pelo Distrito 321-C2, que permanecerá em vigor até o dia 30 de junho de 
2016. 

 
 

COMITÊ DE LIDERANÇA 

1. Aprovou a programação e o currículo para o Seminário de Governadores de Distrito 
Eleitos de 2014, em Toronto, Ontário, Canadá. 

COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS 
 

1. Aprovou, para entrar em vigor imediatamente, o programa Desafio da Zona da África, a 
ser implementado em apoio à fundação de novos clube em países com menos de 4 clubes.  

2. Aprovou, para entrar em vigor imediatamente, o Programa Piloto do Japão para 
incentivar o aumento da afiliação familiar nos Lions clubes do Japão. 

3. Aprovou, para entrar em vigor imediatamente, o Programa Piloto para Veteranos de 
Guerra dos EUA, a ser implementado por um período de 2 anos.  O plano piloto foi 
elaborado para incentivar os Lions clubes dos Estados Unidos a convidar veteranos 
recentes a participar de atividades de serviço comunitário, patrocinadas pelos clubes 
locais. 
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4. Revisou o Capítulo X do manual de normas referente aos procedimentos de distrito 
múltiplo para petição de mudança para outra área jurisdicional.  A norma foi revisada 
para estar alinhada aos atuais costumes e procedimentos.  

5. Revisou a norma da diretoria referente a Assegurar a Viabilidade dos Novos Clubes.  A 
norma foi revisada para permitir que que o líder de área da GMT seja o segundo a 
aprovar (de 1º de julho até 31 de dezembro de todos os anos fiscais) os pedidos de 
fundação de novos clubes que excedam 10 clubes em determinado distrito. 

6. Revisou a norma para refletir o título correto dos dirigentes de núcleos. 
7. Determinou que o título de Diretor de Aumento de Sócios de Clube seja mudado para 

Chairperson de Aumento de Sócios do Clube. 

 
COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
1. Determinou que no início do ano fiscal de 2014-15, preferência será dada aos pedidos de 

subsídios de distritos únicos e múltiplos que estejam solicitando fundos para propaganda 
de faixas online. 

2. Decidiu que os fundos excedentes da Revista Lion serão utilizados para outros propósitos 
que não sejam apenas os de melhorar a revista, contanto que as despesas sejam aprovadas 
antecipadamente pelo Administrador Executivo Sênior. 

3. Esclareceu que o item no. 24 na Ordem de Precedência deve incluir os Coordenadores de 
LCIF. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Nomeou o Leo Evan Jenkins como sendo o agraciado com o Prêmio Leo do Ano para 

2012 - 2013. 
2. Selecionou membros e suplentes do Painel Consultivo de Leo Clube para o mandato de 

novembro de 2013 a outubro de 2015. 
3. Modificou a norma da diretoria relativa ao Prêmio Leo do Ano para diminuir o número 

de assinaturas exigidas para as nomeações.  A vigorar a partir deste ano fiscal, os 
formulários de nomeações para distritos únicos (não parte de um múltiplo), precisarão ter 
o endosso do conselheiro de Leo clube quanto ao Leo clube indicado, e a assinatura do 
governador de distrito em exercício durante o ano fiscal no qual a nomeação foi feita. As 
nomeações para distritos múltiplos precisarão ter a assinatura do conselheiro de Leo 
clube quanto ao Leo clube indicado, e a assinatura do presidente de conselho em 
exercício durante o ano fiscal no qual a nomeação foi feita. 

 
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o Website de 

LCI www.lionsclubs.org ou contate a Sede Internacional pelo telefone 630-571-5466. 
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