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SUMÁRIO EXECUTIVO 

REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Reykjavík, Islândia 

3 a 6 de abril de 2019 
 

COMITÊ DE AUDITORIA 

 

1.              O comitê continuará monitorando e acompanhando os planos de ação. 

 

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 

 

1. Nomeou o Diretor Internacional Dr. Datuk Naga para servir como o Leão 

Coordenador para o Ex-Distrito 301-A1 (Filipinas) para o ano Leonístico de 2019-

2020.  

2. Aprovou a formação do Comitê Ad Hoc sobre a Representação na Diretoria para o 

ano Leonístico de 2019-2020; foram estabelecidos os objetivos, deveres, cronograma 

de reuniões e orçamento para o comitê ad hoc e autorizou o presidente internacional, 

em consulta com os Dirigentes Executivos, a indicar um ex-presidente internacional 

ou ex-diretor internacional de cada área jurisdicional e África, com um dos membros 

nomeado para servir como presidente do comitê e que as nomeações do comitê ad hoc 

entrarão em vigor após a confirmação pelo presidente internacional e continuarão até 

o final do ano Leonístico de 2019-2020. 

3. Autorizou a Conselheira Jurídica a conceder uma licença não-exclusiva para a 

Fondation Des Lions De France e o Fundo dos Leões da Austrália para LCIF para 

usar o nome “Lions” e o emblema da associação de acordo com as Normas de Marcas 

Registradas da associação.  Também autorizou o Lions Foto Club DM 108 Itália a 

usar o nome “Lions” e o emblema da associação de acordo com as Normas de Marcas 

Registradas da associação, dependendo da remoção do termo “clube” do nome da 

fundação. 

4. Revisou o Capítulo II, Parágrafo C do Manual de Normas da Diretoria para alterar a 

carta constitutiva do Comitê de Estatuto e Regulamentos para incluir as 

responsabilidades do comitê relacionadas à governança e ao gerenciamento de riscos. 

5. Alterou o Capítulo VII, Parágrafo A.1., A.2., A.3. e A.4., do Manual de Normas da 

Diretoria para remover linguagem desnecessária.  

6. Revisou o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no Manual de Normas da 

Diretoria para corrigir uma referência imprecisa na Regra 6(d) das Regras de 

Procedimento - Reunião Especial para Recomendar um Leão para Nomeação como 

Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito. 

7. Adotou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2019 para 

alterar o Artigo 5, Seção 3 do Estatuto Internacional para adicionar uma nova área 

jurisdicional da África e para adicionar a representação de um novo diretor 

internacional para a África em anos pares; renomear a área jurisdicional de ISAAME 

para ISAME; e listar as áreas jurisdicionais em ordem numérica. 

 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 

 

1. Selecionou a cidade de Atlanta, na Geórgia, EUA, para sediar a Convenção 

Internacional de 2026.  
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COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 

 

1. Aprovou os requisitos do Prêmio de Excelência de Clube e Distrito para o ano 

Leonístico de 2019-2020.   

2. Concedeu isenção para a Cobrança das Quotas Semestrais para junho de 2019 para o 

Palu Maleo Lions Clube do Distrito 307-B2 (Indonésia) e das quotas antes da 

Cobrança das Quotas Semestrais de dezembro de 2018 para o Juba Host Lions Clube 

do Sudão do Sul, sem distrito.  

3. Concedeu o status de região provisória da República da Bulgária no final da 

Convenção Internacional de 2019.  

4. Aprovou a nomeação dos Leões Coordenadores para o ano Leonístico de 2019-2020.   

5. Aprovou a criação do distrito 301-A4 (Filipinas). 

6. Aprovou a nomeação dos governadores de distrito para os distritos provisórios para o 

ano Leonístico de 2019-2020.   

7. Nomeou o Ex-Governador de Distrito Alf-Goran Andersson para servir como 

governador de distrito do Distrito 101-S (Suécia) até o encerramento da Convenção 

Internacional de 2019.   

8. Alterou o Capítulo VII, Anexo A, Estatuto Padrão de Distrito, Artigo VI, Seção 2, 

para que os coordenadores da equipe global de ação do distrito e o coordenador de 

LCIF de distrito sejam membros sem direito a voto do gabinete de distrito.  

9. Forneceu os crachás oficiais para os ex-assessores nomeados à diretoria e 

representantes da diretoria.  

 

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Alterou a Declaração das Normas de Investimento para o Fundo Geral da Associação 

Internacional de Lions Clubs com a Alocação Ampla de Ativos. 

2. Aprovou a previsão do terceiro trimestre do ano Leonístico de 2018-2019, refletindo 

déficit. 

3. Alterou a Declaração das Normas de Investimentos para o Plano de Fundo de 

Aposentadoria para os funcionários da Associação Internacional de Lions Clubes com 

a Alocação Estratégica. 

4. Alterou o Capítulo V do Manual de Normas da Diretoria. 

5. Alterou o Capítulo XI do Manual de Normas da Diretoria. 

6. Alterou o Capítulo XXI do Manual de Normas da Diretoria. 

7. Alterou o B.2. Norma sobre reembolso de despesas de viagem de dirigentes 

executivos. 
     

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Aprovou a programação e o currículo para o Seminário de Primeiros Vice-Governadores de 

Distrito/Governadores de Distrito Eleitos de 2019-2020. 

2. Alterou o Manual de Normas da Diretoria sobre o Instituto de Liderança para Leões 

Emergentes e Instituto Regional de Liderança Leonística para preparar para modificações 

futuras a estes programas. 

3. Alterou o Manual de Normas da Diretoria para esclarecer o tempo de validade da certificação 

e o período de recertificação do Programa de Instrutor Certificado do Lions. 
 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 

1. Analisou o status das principais iniciativas existentes e futuras de LCI Adiante: 

Lançamento das causas globais, Campanha 100, MyLion, novo website e Sistema de 

Gerenciamento de Ensino (LMS). 
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2. Recomendou uma alteração ao Estatuto Internacional, estabelecendo que uma nova 

área jurisdicional designada como “África” fosse apresentada aos delegados para 

aprovação na Convenção Internacional de 2019. 

3. Discutiu a representação geral da diretoria e recomendou que análises adicionais 

sobre a representação na diretoria fossem consideradas. 

4. Revisou os resultados da pesquisa de dirigentes de clube que identificaram a 

necessidade de avaliar as necessidades e oportunidades em evolução dos clubes e de 

informar futuros programas de treinamento. 

5. Discutiu em detalhes o atual processo de estabelecimento de metas anual pelos DGEs 

e possíveis maneiras de aprimorar a eficácia. 

6. Analisou as tendências de crescimento contínuo da participação das mulheres no 

mundo todo. 

7. Continuou a análise carta constitutiva do Comitê de Planejamento a Longo Prazo e 

adotou revisões para alinhar com o LCI Adiante. 

 

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 

 

1. Revisou o Capítulo II, Parágrafo J. do Manual de Normas da Diretoria para a carta 

constitutiva do Comitê de Comunicações de Marketing para melhor se alinhar com as 

prioridades atuais e futuras da associação. 

2. Revisou o Capítulo XVI do Manual de Normas da Diretoria para remover 

informações desatualizadas sobre a Revista LION. 

3. Revisou Capítulo XVI, Parágrafo B.1. do Manual de Normas da Diretoria para 

adicionar o Nepal como uma edição oficial da Revista LION, em vigor a partir de 1º 

de julho de 2019. 

4. Revisou o Capítulo XVI, parágrafos A.14. e B.3. do Manual de Normas da Diretoria 

para reduzir as edições impressas mínimas exigidas das edições oficiais da Revista 

LION de quatro por ano para duas por ano e atualizar o reembolso para edições 

oficiais de US$ 4,00 por associado para US$ 2,00 por associado, pago 

semestralmente, a partir de 1º de julho de 2020. 

5. Revisou o Capítulo XIX, Parágrafo F. do Manual de Normas da Diretoria para 

designar que o Presidente Internacional possa distribuir Certificados de Apreciação do 

Presidente Internacional para Dirigentes Executivos, Diretores Internacionais, Ex-

Diretores Internacionais, Ex-Presidentes Internacionais, e qualquer outro título 

designado pelo Presidente Internacional, a partir de 1º de julho de 2019. 

 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

1. Recomendou que o Programa Piloto de Unidade Familiar no Japão seja descontinuado 

em outubro de 2019. 
2. O plano operacional e as mudanças da GAT de 2019-2020 em vigor em 1º de julho de 

2019: 

 Descontinuação dos cargos de Vice-Presidente. 

 Consolidação dos cargos da GST, GMT e GLT de nível de AJ para um único 

cargo da GAT de nível de AJ. 

 Descontinuação dos cargos de Vice-Presidente de nível de AJ. 

 Criação dos cargos de Líder Regional da GAT para alguns países da OSEAL. 

 Consolidação dos cargos da GST, GMT e GLT de nível de Área para um 

único cargo da GAT de nível de Área.  Redução do número geral de cargos de 

nível de área. 

 Todos os cargos serão de nomeação anual. 
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3. Separou a Iniciativa de Lioness do Programa Vamos nos Afiliar Juntos e estabeleceu 

o Programa de Pontes para Lionesses, que encerraria em 30 de junho de 2021. 

4. Aprovou 8 Leões e 9 Leos como parte do Painel Consultivo do Programa de Leo 

Clubes para o mandato de julho 2019 - junho 2021, juntamente com 6 Leões suplentes 

e 5 Leos suplentes. 

5. Solicitou que todas as referências futuras ao tipo de afiliação Leo a Leão sejam 

modificadas e designadas como Leo-Lion, apenas no idioma inglês (no português não 

houve alteração ortográfica, permanecendo Leo a Leão). 

6. Adicionou linguagem punitiva ao Programa de Unidade Familiar para evitar abuso ou 

uso indevido do desconto para os membros da família que não moram no mesmo 

domicílio (com exceção dos membros menores de 26 anos se estiverem cursando o 

ensino superior ou prestando serviço militar) ou para membros que não são da família. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 

 

1. Decidiu aposentar o Programa de Irmanação de Clubes, a partir de 1º de julho de 

2019. 

2. Decidiu aposentar o Programa de Simpósio Infantil, a partir de 1º de julho de 2019. 

3. Votou nos vencedores do concurso de vídeo Parceiros no Servir.  

4. Aprovou mudanças no relatório de atividades de serviço, incluindo a reativação de 

atividades de destaque, subcategorias de relatório e o limite de 3.000 para os 

beneficiários relatados para cada atividade de serviço.  Estas mudanças serão 

incorporadas quando o Relatório de Atividades de Serviço fizer a transição do MyLCI 

para o MyLion em 1º de julho de 2019. 

5. Aprovou o plano de trabalho em conjunto entre Lions Clubs International e a 

Iniciativa do Bem-Estar. 

6. Aprovou o Memorando de Entendimento com a Associação Americana de 

Educadores sobre Diabetes. 

   

COMITÊ DE TECNOLOGIA  

 

1. Estabeleceu um Grupo de Trabalho de Privacidade que se reportaria diretamente ao 

Comitê de Tecnologia sobre tópicos da GDPR. O Grupo de Trabalho de Privacidade 

atuaria como contato entre o Grupo Consultivo da GDPR e o Comitê de Tecnologia. 

O presidente internacional nomearia membros do Grupo de Trabalho de Privacidade 

de Lions da Área Jurisdicional IV.    

2. Aprovou a iniciativa de implementação do ERP Financeiro com o entendimento de 

que a aprovação formal do orçamento de divisão proposto ocorrerá em junho de 2019 

em Milão. 

 

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o website de LCI em 

www.lionsclubs.org ou entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone 630-571-

5466. 


