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1.  Foram recebidas notícias sobre os planos de integração entre LCIF e a Equipe de Ação 

Global (GAT), incluindo uma análise das posições de liderança de LCIF em âmbito de área 
jurisdicional, distrito múltiplo, distrito e clube, no que diz respeito à GAT. 

 
COMITÊ DE FINANÇAS 

1. Foi alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF, Anexo C (Declaração das Normas 
de Investimento, Apêndices B-1, B-2 e B-3) para refletir as alterações aos pontos gerais de 
referência do portfólio.   
  

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO 
1. Foi aprovada uma campanha de capital com a meta de arrecadar US$ 300 milhões a ser 

conduzida por um período de quatro anos com o planejamento em 2017-2018 e a fase ativa a 
partir de julho de 2018.  A campanha incluirá todas as cinco áreas de serviços (diabetes, meio 
ambiente, fome, câncer pediátrico e visão) com integração da juventude. O diabetes será a 
área de enfoque prioritário. 

2. Foram estabelecidas as metas de angariação de recursos de 2017-2018 para cada nível de 
liderança de LCI e LCIF.   

3. Aprovou-se os critérios para os projetos que serão desenvolvidos pelos funcionários para 
serem oferecidos às empresas e possíveis dadores. (Discussão conjunta com o Comitê de 
Programas)  

 
COMITÊ DE MARKETING 

1.  Foi aprovado o lema, cronograma, orçamento e métricas para sucesso do programa de 
comemoração do 50º aniversário. (Discussão conjunta com o Comitê de Desenvolvimento)  

2. Foram recebidas notícias sobre o plano de marketing de LCIF, incluindo a atualização 
digital, subsídios para acompanhar programas e a publicidade de causas específicas na mídia 
social.  

3. Foram recebidas notícias sobre os planos de promoção/recrutamento de coordenadores de 
LCIF de clube.   

4. Recebeu-se uma visão geral da nova estrutura de subsídios, incluindo a reorganização pelo 
tipo de subsídio, introdução de novas oportunidades de subsídios e os planos iniciais de 
marketing. (Discussão conjunta com o Comitê de Programas) 

 
COMITÊ DE PROGRAMAS  

1. Foram aprovados 45 subsídios, totalizando US$ 2.490.348. 
2. Adiou-se três pedidos de subsídios. 
3. Foram negados dois pedidos de subsídios. 
4. Foi aprovado um subsídio Quatro Pontos Básicos encaminhado pelo Conselho de US$ 

200.000 para o evento do Dia Mundial do Diabetes na Índia. 
5. Foi aprovado um subsídio Quatro Pontos Básicos encaminhado pelo Conselho de US$ 

1.426.550 para as atividades da parceria de LCI com as Olimpíadas Especiais - “Missão: 
Inclusão". 



6. Foi alterado o Manual de Operações e Normas de LCIF, Anexo G (Critérios do Subsídios 
Padrão, relançado como Equiparado) com novidades e esclarecimentos aos critérios.  

7. Foi aprovado um subsídio Quatro Pontos Básicos encaminhado pelo Conselho de US$ 
200.000 para apoiar a realização do subsídio do Serviço Leo. 

8. Aprovou-se que se o Distrito Múltiplo 325 (Bangladesh) e os seus subdistritos não 
resolverem todos os assuntos de relatórios de subsídios pendentes e não apresentarem a 
documentação exigida a LCIF até 30 de setembro de 2017, resultará em moratória relativa à 
elegibilidade para subsídios de LCIF para o distrito múltiplo e/ou subdistritos a partir de 1º 
de outubro de 2017. 
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