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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Nashville, Tennessee, EUA 
13 a 16 de outubro de 2016 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

1. Aprovou uma resolução para direcionar o Governador do Distrito 300-C1 (DM 
300 Taiwan) a trabalhar com o Ex-Presidente Internacional Tam para recomendar 
Leões a serem nomeados como primeiro vice-governador de distrito de forma 
justa e coerente.  Além disso, a diretoria aprovou que, no caso do distrito não ser 
capaz de cumprir com as diretivas da diretoria, novas medidas serão tomadas pelo 
Comitê de Estatuto e Regulamentos.    

2. Alterou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no Capítulo VII do Manual 
de Normas da Diretoria para fins de esclarecimento.    

3. Alterou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no Capítulo VII do Manual 
de Normas da Diretoria para remover a duplicação desnecessária da norma. 

4. Alterou a Norma do Observador Neutro no Capítulo XV do Manual de Normas da 
Diretoria para esclarecer quem nomeia o observador neutro. 

5. Modificou as Normas sobre Marcas Registradas no Capítulo XV do Manual de 
Normas da Diretoria relacionadas com o tempo em que um distintivo de troca nas 
convenções é considerado um item de coleção. 

6. Adotou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2017 
para fazer uma emenda aos Regulamentos Internacionais mudando a data da 
convocação oficial para que seja consistente com os requisitos do aviso de 
emendas. 

7. Adoptou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2017 
para fazer uma emenda aos Regulamentos Internacionais relacionada com o 
número de diretores eleitos dos Estados Unidos para refletir as emendas 
recentes ao Estatuto Internacional.  

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

1. Modificou o Programa da Convenção de Chicago em 2017. 
2. Estabeleceu 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 Chicago. 

3. Modificou os Procedimentos das Eleições para combinar a certificação e votação 
na convenção. 

4. Alterou a norma de concorrência para permitir uma exceção ao requisito de 
endosso.  

 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

1. Aprovou os Leões Coordenadores para o ano Leonístico de 2016-2017.  
2. Aprovou a proposta de redistritamento recebida do Distrito Múltiplo 105 (Ilhas 

Britânicas e Irlanda) e Distrito Múltiplo 323 (Índia) a entrar em vigor no 
encerramento da Convenção Internacional de 2017 e as propostas de 
redistritamento apresentadas pelo Distrito Múltiplo 24 (Virgínia), Distrito 
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Múltiplo 32 (Carolina do Sul) Distrito Múltiplo 43 (Kentucky) a serem aprovadas 
e entrarem em vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2018.  

3. Aprovou uma alteração ao Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube, Anexo C, 
para adicionar o Coordenador de LCIF de Clube à seção Plano de Organização.     

4. Aprovou os designs dos crachás de identificação para o Presidente do Conselho de 
Curadores e Curadores de LCIF, bem como para Nomeados à Diretoria de LCI.     

5. Esclareceu a norma relacionada a gastos com automóveis relativas à participação 
do GDE no Seminário de GDE realizado durante a Convenção Internacional.  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovou a previsão do primeiro trimestre do ano Leonístico de 2017, refletindo 
déficit. 

2. Aprovou a emenda ao Manual de Normas da Diretoria para aumentar o número de 
reembolsos de despesas de viagens para o nomeado pelo presidente de uma para 
até duas reuniões de planejamento do fórum. 
 

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Aprovou apoio curricular para um ELLI planejado, realizado e financiado 
localmente na Coréia, desde que a solicitação seja recebida e o programa seja 
totalmente financiado localmente, incluindo a tradução. Os instrutores devem ser 
aprovados por LCI, e LCI fornecerá um representante para avaliar o processo 
conforme tem sido feito com pilotos anteriores. 

2. Aprovou a programação, o plano do currículo e equipe de líderes de grupo para o 
Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2017.  

3. Aprovou a mudança do Seminário de GDE para um local fixo perto da sede e a 
realização do Seminário de GDE no início do ano Leonístico por um período piloto 
de 5 anos. Este piloto começará com o Seminário de GDE de 2019. 

4. Alterou o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XIV, parágrafo D.10.e. para 
esclarecer que os líderes do grupo do Seminário de Governador de Distrito Eleito 
devem conseguir falar e entender Inglês, ou ter acesso local a serviços de tradução 
que não sejam de LCI, para as comunicações entre os líderes do grupo e Lions 
Clubs International.  

 
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

1. Aprovou que o programa Envolva um Veterano seja expandido a todas as áreas 
jurisdicionais até 30 de junho de 2018, bem como que inclua os militares da ativa.  

2. Alterou uma norma da diretoria para permitir que as taxas de fundação sejam 
enviadas após os pedidos de carta constitutiva sejam enviados, mas antes que a 
carta seja aprovada. 

3. Alterou uma norma da diretoria para acrescentar que, em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2018 todas as inscrições para novos clubes devem ser enviadas através 
MyLCI. 

4. Alterou uma norma da diretoria para permitir que o Comitê de Desenvolvimento 
do Quadro Associativo analise e aprove desvios pertinentes à norma que exige 
que 75% dos novos associados residam ou trabalhem no distrito múltiplo.  

5. Alterou uma norma da diretoria que se relaciona ao processo para os distritos que 
fundarem dez ou mais clubes dentro de um ano Leonístico. Além da aprovação do 
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governador de distrito ao pedido de carta constitutiva, o primeiro vice-governador 
de distrito, segundo vice-governador de distrito ou Líder de Área/ Conselheiro 
Especial de Área da GMT deverá também aprová-la. Ainda será necessária o 
pagamento da metade das quotas internacionais antes da aprovação da carta.  

 
COMITÊ DE MARKETING E COMUNICAÇÕES 
 

1. Aprovou todos os Subsídios do Centenário solicitados. 
2. Aprovou o plano de marketing digital de quatro anos e o orçamento e previsão 

ajustados de acordo. 
3. Alterou o manual de normas da diretoria para refletir com precisão o nome do 

comitê para "Comitê de Comunicações de Marketing". 
4. Alterou o manual de normas da diretoria para refletir o editor-chefe da Revista 

LION para "Chefe de Marketing e Quadro Associativo" 
 

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

1. Aprovou o diabetes como a quinta área de campanha de serviço a ser adicionada 
ao Desafio de Serviços do Centenário, em vigor durante o último ano do 
Centenário de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. 

2. Estendeu a mais dois Leos o recebimento do Prêmio Leos do Ano para 2015-
2016. 

3. Modificou o Capítulo XXII para atualizar o cargo do presidente Estatuto Padrão 
de Leo Clube.  
 

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

571-5466. 
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