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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 

REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES DE                                                            
FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

 
Oak Brook, Illinois, EUA 
12 a 14 de agosto de 2016 

 
 
 

1. Alterou o Manual de Normas e Operações de LCIF, como segue: 
- Atualizou a composição do Conselho de Curadores para incluir o terceiro vice-presidente 

internacional e alterou o número total de curadores de 21 para 22 (Capítulo I, Parágrafo 
D) 

- Adicionou os dois curadores de LCIF nomeados pelo presidente internacional ao Comitê 
Executivo de LCIF e alterou o número de membros do Comitê Executivo de 7 para 10, o 
número de dirigentes executivos de LCI de 3 para 4 e o quórum do Comitê Executivo de 
5 para 6 (Capítulo I, Parágrafo E.3) 

- Atualizou a seção de subsídios designados para incluir que os doadores dos Estados Unidos 
de doações restritas são responsáveis por determinar que o destinatário é uma 
organização 501 (C) (3) quando pedir dedução no imposto (Capítulo III, Parágrafo I.5) 

2. Alterou os Regulamentos da Fundação de Lions Clubs International da seguinte forma: 
- Adicionou os dois curadores de LCIF nomeados pelo presidente internacional ao Comitê 

Executivo de LCIF e alterou o número de membros do Comitê Executivo de 8 para 10 e o 
quórum do Comitê Executivo de 5 para 6 (Artigo VII, Seção 6.a) 

 
 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO 
 

1. Analisou as metas da fundação e recomendou o seguinte para 2016-2017: 
a. O Conselho de Curadores é responsável pela coleta de 75% das metas do distrito 
b. O Conselho de Curadores é responsável por aumentar as doações pessoais em 3% nas 

suas áreas jurisdicionais 
2. Recomendou itens para o reconhecimento de indivíduos e clubes que apoiem LCIF por cinco 

ou mais anos consecutivos e os indicou ao Comitê de Marketing de LCIF para apreciação. 
 
 
COMITÊ DE FINANÇAS 
 

1. Alterou o Manual de Normas e Operações de LCIF, como segue:  
- Atualizou-o para refletir que a renda de investimentos deve ser suficiente para cobrir as 

despesas administrativas conforme reportadas nos demonstrativos financeiras auditados 
da fundação e especificou que esta premissa seja testada anualmente (Capítulo II, 
Parágrafo H.4)   

- Alterou o calendário das reuniões do Comitê de Finanças, a serem realizadas na medida do 
necessário, em vez de antes de cada reunião do Conselho de Curadores de LCIF 
(Capítulo I, Parágrafo E.4)   
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COMITÊ DE MARKETING 
 

1. Aprovou a adição de uma posição de especialista em conteúdo à equipe de marketing de 
LCIF.  

 
 
COMITÊ DE PROGRAMAS  
 

1. Aprovou 61 subsídios, totalizando US$ 3.519.205. 
2. Adiou três pedidos de subsídios. 
3. Negou dois pedidos de subsídios. 
4. Aprovou um acordo de subsídio de desafio para LCIF condicionado à doação de US$ 

250.000 pelo Grupo Chaudhary/NSB à LCIF com os fundos equiparados designados sendo 
dados pelos Leões do Nepal e outros doadores.  

5. Aprovou que o DM-315 e todos os subdistritos sejam colocados em moratória imediata e 
indefinida para todos os subsídios de LCIF. 

6. Transferiu os requisitos de relatórios do Subsídio de Emergência para o Distrito 305-S1 e a 
moratória de subsídios do Distrito 305-S2 para o novo Distrito 305-S. Determinou que a 
moratória para o 305-S1 seria encerrada, se os fundos do subsídio forem reembolsados até 31 
de março, de 2017. 
 
 

COMITÊS DE MARKETING E DESENVOLVIMENTO (reunião conjunta) 
 

1. Desenvolveu uma estrategia de marketing antecedendo os 50 anos de LCIF em 2018. 
 
 
COMITÊS DE PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO (reunião conjunta) 
 

1. Analisou os modelos de compartilhamento de distritos e encaminhou ao comitê Ad Hoc de 
LCIF para uma análise mais aprofundada. 
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