
 

 

  
Nomeação de Catie Rizzo como CFO e Tesoureira de Lions Clubs International 
 
Oak Brook, IL, EUA, 18 de abril de 2016 - Lions Clubs International (LCI) tem 
o prazer de anunciar que Catie Rizzo foi nomeada a nova CFO e tesoureira 
da associação.  

 
Como CFO e tesoureira, Rizzo vai supervisionar e conduzir as funções de 
finanças e contabilidade, ao mesmo tempo em que gerencia os 
departamentos de Operações de Fornecimento e Materiais para Clubes, 
Finanças, Auditoria Interna e Manutenção do Prédio. Trabalhando em 
estreita colaboração com o Administrador Executivo, ela desempenhará um 
papel fundamental no planejamento financeiro para o futuro da associação. 
 
"Minha decisão de assumir o papel de CFO [em LCI] foi motivada pela oportunidade de 
combinar o meu interesse em contribuir para uma missão filantrópica com a minha experiência 
e capacitação como líder em finanças", diz Rizzo. A sua nova função lhe permitirá ajudar a 
moldar e comunicar, juntamente com os outros dirigentes administrativos uma visão para LCI e 
a Fundação de Lions Clubs International.  
 
Com mais de 18 anos de experiência em finanças internacionais, operações bancárias, 
relatórios financeiros e orçamento, Rizzo será de muito valor para a organização. Ela formou-se 
como Bacharel em Contabilidade na North Central College, em Naperville, IL, EUA, onde da 
mesma forma fez o seu M.B.A. Ela é também contadora credenciada pelo estado de Illinois.  
 
Um dos objetivos da Rizzo em LCI é garantir que as finanças da organização se alinhem e 
apoiem o LCI Adiante, o plano estratégico da associação. Ela acredita que responsabilidade 
financeira e transparência são fundamentais para o sucesso da associação e para a devida 
representatividade dos interesses dos associados dos Lions clubes.  
 
Lions Clubs International é a maior organização de serviços do mundo. Contamos com 1,4 
milhão de associados em mais de 46.000 clubes que oferecem serviço humanitário em mais de 
200 países e áreas geográficas de todo o mundo. Desde 1917, os Lions clubes auxiliam cegos e 
deficientes visuais, defendem iniciativas voltadas aos jovens e fortalecem comunidades através 
de serviços práticos e projetos humanitários. Para obter mais informações sobre Lions Clubs 
International, visite lionsclubs.org. 
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