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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 

REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES DA                                                           
FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Oak Brook, Illinois, EUA 
De 11 a 13 de janeiro de 2018 

 
 

1.  Aprovado que LCIF e a Equipe Global de Ação (GAT) operem sob estruturas separadas; 
eliminada a posição de Curador Representante do Conselho de LCIF na GAT. 

 
2. Aprovados cinco subsídios de Lions Quest que excediam os limites de subsídio para 

aprovação pelo Comitê Consultivo do Lions Quest. 
 
 
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO 
 

1. Recebidas notícias sobre a campanha de angariação de capital de LCIF, como sobre o 
recrutamento e treinamento dos coordenadores, programa de clube modelo, meta para 
possíveis dificuldades e reconhecimentos especiais para a campanha.  
 

2. Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF (Capítulo I, Parágrafo E.9.a) para 
envolver, quando aplicável, outros líderes Leões (por ex.: líderes de área jurisdicional e 
líderes de área) no processo de nomeação dos coordenadores de LCIF de distrito múltiplo.   

 
 

COMITÊ DE FINANÇAS 
 

1. Aprovado um orçamento de US$ 18.091.480 para a campanha de angariação de capital.  
 

2. Foi alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF, como segue: 
- eliminada a reunião do Comitê Executivo de LCIF de junho (Capítulo I, Parágrafo E.3.c.) 
- atualizadas as Normas Gerais de Reembolso para proporcionar clareza e consistência com 

as normas da associação (Capítulo II, Parágrafo N) 
 

3. Foi alterada a Declaração de Normas de Investimento (Apêndice C) do Manual de Normas e 
Operações de LCIF, como segue:  

- alterado o nome dos consultores de investimentos da Fundação, já que a Park Place 
Capital Management foi recentemente adquirida pela Strategic Wealth Partners  

- atualizados os Apêndices B-1, B-2, B-3 e B-4 para refletir as alterações dos gestores de 
investimentos e respectivos referenciais  

 
  

COMITÊ DE MARKETING 
 

1.      Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF no (Capítulo II, Parágrafo C) para 
refletir a linguagem e práticas atuais de marketing e comunicações.  

 
2.      Aprovado um adendo ao contrato da ONE HUNDRED no montante de US$ 210.000 para 

serviços complementares ao trabalho no caso para apoio, tema e plano de marketing da 
Campanha de Angariação de Capital de LCIF. 
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COMITÊ DE PROGRAMAS  
 

1. Foram aprovados 86 subsídios, totalizando US$ 4.951.129. 
 
2. Adiados oito pedidos de subsídios. 
 
3. Negados quatro pedidos de subsídios. 
 
4. Aprovado que o Distrito Múltiplo 305 (Paquistão) tenha que resolver todas as questões 

pendentes com a empresa contratada e concluir uma auditoria até 30 de abril de 2018 do 
subsídio GA12361/MD-305 e que o não cumprimento deva resultar em moratória de 
elegibilidade para subsídios em âmbito de distrito múltiplo e subdistrito. 

 
5. Aprovado que o Distrito 355-D (Coreia) deva ser colocado imediatamente em moratória de 

elegibilidade a quaisquer subsídios de LCIF até que o distrito retorne US$ 76.447, que 
representa o montante integral do subsídio GA14714/355-D e que o anúncio da moratória 
para o Distrito 355-D seja feito à liderança do Distrito Múltiplo 355 e Subdistrito 355-D.  

 
6. Aprovado que o Distrito 334-E (Japão) tenha que retornar o montante de US$ 172.000 para 

LCIF, que inclui os US$ 30.000 gastos por LCIF na auditoria financeira de 28 subsídios de 
Assistência Internacional e que seja enviada uma carta ao Distrito Múltiplo 334, subdistrito 
de 334-E e presidentes de clubes solicitando a identificação dos responsáveis e uma 
explicação sobre este grande lapso. 

 
 

COMITÊS DE DESENVOLVIMENTO E MARKETING (reunião conjunta) 
 
1. Aprovado que o programa recentemente renomeado Leões que Compartilham ofereça três 

níveis de reconhecimento que entram em vigor em 1º de julho de 2018: 
- Doações de US$ 100,00 a US$ 199,99: 1 estrela 
- Doações de US$ 200,00 a US$ 299,99: 2 estrelas 
- Doações de US$ 300,00 e acima: 3 estrelas 
 

2. Aprovado que o Programa Leões que Compartilham de Distrito e Clube seja renomeado 
como Subsídio para o Impacto de Distritos e Clubes junto à Comunidade. 

 
4. Recebidas notícias sobre o 50º aniversário de LCIF, incluindo os planos para promoção. 
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