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RESUMO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Budapeste, Hungria 
De 1º a 4 de outubro de 2015 

 
 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

1. Emendou o Capítulo II, Parágrafo B do Manual de Normas da Diretoria 
removendo a referência a um comitê conjunto de auditoria, refletindo a criação de 
um comitê de auditoria separado para LCIF. 

2. Excluiu o Capítulo XI, Parágrafo C.2. do Manual de Normas da Diretoria e 
emendou o Capítulo II, Parágrafo B.3. do Manual de Normas da Diretoria para 
refletir a independência da função de auditoria interna no capítulo adequado. 
 

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

1. Aprovou a empresa CSC (Corporation Service Company) como sendo o agente 
designado para a Associação Internacional de Lions Clubes. 

2. Aprovou uma resolução para modificar as normas da diretoria restabelecendo o 
cargo de Terceiro Vice-Presidente Internacional. 

3. Adotou uma resolução para modificar o Capítulo XX, Parágrafo Q.2. do Manual 
de Normas da Diretoria relacionada com a distribuição do Estatuto e 
Regulamentos Padrão. 

4. Modificou o Capítulo III, Parágrafo E.3. do Manual de Normas da Diretoria para 
torná-lo consistente com outras provisões do Manual de Normas da Diretoria. 

5. Modificou os Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo no Capítulo VII do 
Manual de Normas da Diretoria para ficar mais consistente com as alterações 
anteriores aos Regulamentos Padrão de Distrito. 

6. Modificou as Normas sobre Marcas Registradas no Capítulo XV do Manual de 
Normas da Diretoria para tornar a norma da diretoria relacionada com os 
distintivos de troca nas convenções consistente com a prática. 

7. Modificou o Comitê Consultivo para Análise dos Candidatos a Vice-Presidente no 
Capítulo II, Parágrafo A do Manual de Normas da Diretoria para definir melhor o 
objetivo, a composição, atribuições e mandato do Comitê Consultivo. 

8. Adoptou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2016 para 
emendar o Estatuto Internacional removendo o Fundo de Reserva de Emergência 
do Estatuto para permitir mais flexibilidade no financiamento dos programas e 
serviços. 

9. Adoptou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2016 para 
alterar os Regulamentos Internacionais para modificar a designação de Dirigentes 
Administrativos e, após a adopção, modificar o Capítulo XVIII, Parágrafo A e B 
do Manual de Normas da Diretoria relacionado com os dirigentes administrativos. 
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COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

1. Modificou a programação da convenção de Fukuoka. 
2. Definiu um per diem para os integrantes nomeados do Comitê de Credenciais 

servindo sem outro ressarcimento, Governadores de Distrito Eleitos e Instrutores 
do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos e funcionários da sede 
participando da convenção de Fukuoka. 

3. Modificou a norma de propostas para as convenções para permitir que uma pessoa 
designada participe de inspeções no local para as futuras cidades. 

4. Modificou a norma para aumentar as taxas de cancelamento de hotel e inscrição 
para a convenção. 

5. Emendou a norma para incluir a restituição do Terceiro Vice-Presidente, em vigor 
a partir de 1º de julho de 2016. 

6. Modificou os Procedimentos Eleitorais para eliminar a certificação dos delegados 
suplentes. 

 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Concedeu o status protetor ao Lions clube Tabubil por um período de seis meses. 
2. Nomeou a Ex-Governadora de Distrito Marina Barsegov para servir como Leão 

Coordenador adicional para a República da Armênia e o Ex-Diretor Internacional 
Per Christensen para servir como Leão Coordenador adicional para a República da 
Moldávia. 

3. Concedeu a novos distritos, que resultam de propostas de redistritamento que 
consolidam distritos transitórios e são aprovados antes de outubro de 2018, um 
subsídio no valor de US$ 2,00 por associado no primeiro ano de formação do 
novo distrito e US$ 1,00 por cada associado além de US$ 10,00 por aumento 
líquido de cada associado nos dois anos seguintes ao ano da implementação para 
ajudar a cobrir o custo de redistritamento e apoiar o crescimento. 

4. Aprovou as propostas de redistritamento do Distrito 316-C (Índia), Distrito 
Múltiplo 3 (Oklahoma), e do Distrito Múltiplo 316 (Índia) que entrará em vigor no 
encerramento da Convenção Internacional de 2016. 

5. Modificou o Manual de Normas da Diretoria para incentivar o uso do relatório 
eletrônico, o qual permite a coleta de emails e números de telefone. 

6. Modificou o Manual de Normas da Diretoria para proteger ainda mais as 
informações dos associados. 

7. Modificou o Manual de Normas da Diretoria para corrigir uma referência ao 
Administrador Executivo. 

8. Modificou o Manual de Normas da Diretoria para corrigir uma referência a um 
parágrafo que havia trocado de lugar. 

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a previsão do primeiro trimestre do ano Leonístico de 2016, refletindo 
déficit. 

2. Aprovou a solicitação ao Comitê de Estatuto e Regulamentos de elaborar uma 
emenda ao Estatuto para remover o Artigo IX na Convenção Internacional que 
será realizada em Fukuoka, Japão, em junho de 2016. 

3. Aprovou a rescisão da Resolução 5 do relatório do Comitê de Finanças e 
Operações da Sede aprovado na reunião em julho de 2014, em Toronto, que 
modificou a norma de suspensão.  Esta decisão restaura a norma de suspensão a 
vigorar imediatamente, substituindo a sua versão anterior. 
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4. Aprovou uma alteração nas normas da diretoria relativa às normas de viagem para 
o terceiro vice-presidente que entrará em vigor a partir de 1º de julho de 2016. 

5. Aprovou revisões nos assuntos internos contidos no Capítulo XII e XXI do 
Manual de Normas da Diretoria. 

 

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Aprovou o plano, programa e equipe de líderes do grupo para o Seminário de 
GDE de 2016 em Fukuoka, Japão. 

2. Modificou o Manual de Normas da Diretoria para refletir com precisão a atual 
nomenclatura do Comitê do Desenvolvimento de Liderança e Divisão do 
Desenvolvimento de Liderança. 

 
COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 

1. Aprovou a meta principal e meta de apoio do novo plano estratégico de 5 anos a 
ser desenvolvido: LCI Adiante. O principal objetivo é melhorar a vida de 200 
milhões de pessoas por ano até o final de 2020-2021, triplicando o impacto de 
serviço dos Leões. Adotou um cronograma sumário do plano.  

2. Nomeou uma equipe de planejamento estratégico para o desenvolvimento do 
plano e aprovou um orçamento modesto de apoio. 

3. Autorizou a formação de um grupo de trabalho internacional de Leões para 
explorar futuras abordagens de serviços para envolver mais pessoas em nossas 
ações de serviços humanitários. 

4. Adicionou à composição do Comitê de Ação do Centenário. 
 
COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

1. Suspendeu o programa piloto Vamos nos afiliar juntos, mas manteve a 
aplicabilidade do programa para os Lioness clubes que desejem se 
tornar Lions Clubes na área do programa piloto. 

2. Aprovou um subsídio de aumento de associados de US$ 25.000 para 
uma iniciativa especial no Distrito Múltiplo O (Argentina). 

3. Modificou o processo de fundação de novos clubes, oferecendo agora o 
processo online. 

4. Modificou a linguagem da norma de afiliação familiar em relação às 
qualificações e relatórios, incluindo a confirmação das informações de 
residência, relacionamento familiar e relatório online através do 
MyLCI. 

5. Modificou a linguagem da norma dos Prêmios Chave para incluir o 
envio de relatórios através do MyLCI. 

6. Atualizou a linguagem da norma relativa ao Associado Vitalício para 
melhor refletir o processo automatizado de aprovação. 

7. Modificou a linguagem da norma relativa ao Associado Vitalício, 
removendo o requisito de aprovação da Diretoria. 
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COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

1. Substituiu a Ordem de Precedência atual com o Anexo A do Relatório do Comitê 
de RP. 

2. Colocou uma moratória nas novas edições oficiais da Revista LION até 1º de 
janeiro de 2018. 

3. Atualizou várias seções no Capítulo XX do Manual de Normas da Diretoria para 
refletir as práticas atuais. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

1. Selecionou os membros e suplentes do Painel Consultivo de Leo Clube para 2015-
2017. 

2. Consolidou e esclareceu o Capítulo 1 do Manual de Normas da Diretoria 
relacionado aos Programas de Acampamento e Intercâmbio Juvenis. 

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