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SUMÁRIO EXECUTIVO DO 
COMITÊ EXECUTIVO DE LCIF 

Dubai, UAE/Nova Délhi, Índia 
7 de novembro de 2017 

 
Nesta reunião foi: 
 
1. Aprovado o relatório do Comitê de Finanças de LCIF. 
 
2. Aprovada a estrutura de liderança, processo e cronograma de nomeações e detalhes dos 

treinamentos propostos para a campanha de angariação de fundos de LCIF. 
 
3. Aprovado o seguinte em relação aos consultores da campanha de angariação de fundos: 

- Selecionado o ONE HUNDRED como o consultor da campanha com a finalidade de 
desenvolver o plano de marketing, caso para apoio e tema, num montante que não 
ultrapasse US$ 300, 000. 

- Selecionado o CCS como o consultor da campanha para fins de angariação de fundos, 
num montante que não ultrapasse US$ 3.341.000. 

- Autorizados o Ex-Presidente Internacional Dr. Jitsuhiro Yamada como Coordenador 
Geral da Campanha, Ex-Presidente Internacional J. Frank Moore III como Vice-
Coordenador Geral e a Administradora Executiva de LCIF Rebecca Daou para 
finalizarem os detalhes do contrato para cada um dos dois consultores selecionados. 

 
4. Aprovado o plano de funcionários para a campanha e autorizados o Coordenador e Vice-

Coordenador Geral da campanha, em coordenação com a Administradora Executiva de 
LCIF, para tomarem a decisão final sobre quais posições são necessárias dentro do 
orçamento estipulado, observando que talvez sejam necessárias alterações ao longo do 
ciclo de campanha.  

 
5. Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF no Capítulo II (Operações), 

Parágrafo N (Norma Geral de Reembolso) para incluir o Coordenador e Vice-
Coordenador Geral das campanhas de angariação de fundos de LCIF, devido à 
necessidade de extensivas viagens. 

 
6. Aprovado que a Filial de LCIF na Índia, aprovada em outubro de 2009, seja dissolvida.  
 
7. Aprovados os seguintes subsídios: 

- US$ 100.000 para comprar uma ambulância e quatro veículos de transporte no DM-
300 de Taiwan (Distrito 300-A1). 

- US$ 100.000 para comprar e equipar uma unidade móvel para o diabetes no DM-300 
de Taiwan (Distrito 300-B2). 

- US$ 153.686 para comprar e equipar uma unidade móvel de alimentos para atender 
pessoas com deficiências na Coreia (Distrito 354-E) 

8. Aprovado um subsídio de até US $ 3 milhões para os desembolsos finais relativos à 
parceria com a GAVI.   

   
9. Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF no Capítulo I (Estrutura), Parágrafo 

E (Dirigentes e Comitês) para incluir as diretrizes para o coordenador de LCIF de clube. 
 

10. Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF no Capítulo II (Operações), 
Parágrafo Q (Conflitos de Interesse de LCIF) e no Apêndice F, Norma de Conflitos de 
Interesse para incluir os comitês consultivos. 
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11. Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF, em relação a subsídios como segue: 
- Modificado o Capítulo III (Subsídios) para incluir mudanças relativas a questões 

internas devido à implementação de uma estrutura de subsídios modificada.  
- Excluído o Apêndice H, Critérios do Programa Quatro Pontos Básicos e Apêndice J, 

Critérios e Regulamentos para os Subsídios de Assistência Internacional por não 
serem mais relevante, devido à estrutura de subsídios modificada. 

  
12. Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF, em relação ao Lions Quest como 

segue: 
- Modificado o Capítulo V (Lions Quest) para incluir mudanças de questões internas 

devido à estrutura de subsídios modificada e para especificar detalhes sobre a 
administração do programa e o processamento dos materiais. 

- Adicionado o Apêndice J, Critérios para os Subsídios do Programa Lions Quest, 
descrevendo regras e regulamentos específicos relativos aos subsídios do Lions Quest. 

 
13. Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF no Apêndice A, Conselho de 

Curadores de LCIF para refletir as práticas atuais referentes à seleção dos curadores de 
LCIF. 

 
14. Alterado o Manual de Normas e Operações de LCIF no Apêndice E, Norma de 

Privacidade de LCIF para incluir informações adicionais sobre o site de LCIF e da 
partilha e armazenamento de informações e para deixar a Norma de Privacidade de LCIF 
mais de acordo com a Norma de Privacidade de LCIF. 
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