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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Atlanta, Geórgia, EUA 
13 a 16 de junho de 2021 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

• O comitê recebeu uma apresentação da Crowe LLP sobre seu plano para a auditoria dos 
demonstrativos financeiros da associação para o ano Leonístico de 2020-2021.  Será 
discutido o esboço do relatório com o comitê na reunião da diretoria de outubro de 2021. 

• O comitê recebeu notícias da Auditoria Interna de Lions Clubs International, incluindo o 
escopo, classificação geral da auditoria e observações de auditoria para projetos de 
auditoria concluídos.  O acompanhamento das observações será realizado como parte do 
processo de auditoria interna. 
 

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

• Negou a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do Distrito 
112-D (Bélgica) e declarou o Leão Dr. Jean-Paul Forton como segundo vice-governador 
do Distrito 112-D para o ano Leonístico de 2021-2022. 

• Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada pelo 
Distrito 300-C2 (DM 300 Taiwan), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para 
segundo vice-governador de distrito do Distrito 300-C2 para o ano Leonístico de 2021-
2022, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano 
Leonístico de 2021-2022 e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e 
Regulamentos Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da 
queixa de US$ 650,00 deve ser devolvida ao requerente. 

• Removeu o Governador de Distrito Chin-San Huang do cargo de governador de distrito 
do Distrito 300-C2 (DM 300 Taiwan) por violação do dever e não cumprimento do 
Estatuto e Regulamentos e Normas da Diretoria Internacional.  Declarou que Chin-San 
Huang não deverá ser reconhecido no futuro como Ex-Governador de Distrito por Lions 
Clubs International ou por qualquer clube ou distrito, não devendo ter direito a quaisquer 
privilégios decorrentes de tal título. Declarou que a vaga criada para o cargo de 
governador de distrito do Distrito 300-C2 não deverá ser preenchida e que o governador 
de distrito eleito para o Distrito 300-C2 servirá como governador interino até a 
Convenção Internacional de 2021. 

• Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 320-F (Índia) e declarado o Leão N. Venkateshwar Rao como segundo vice-
governador do Distrito 320-F para o ano Leonístico de 2021-2022. 

• Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 3231-A3 (Índia) e declarado o Leão Ajay Havelia como segundo vice-
governador do Distrito 3231-A3 para o ano Leonístico de 2021-2022. 

• Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada pelo 
Distrito 3233-E1 (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para segundo 
vice-governador de distrito do Distrito 3233-E1 para o ano Leonístico de 2021-2022, 
declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano Leonístico de 
2021-2022 e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos 
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Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da queixa de US$ 
650,00 deve ser devolvida ao requerente. 

• Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 324-B3 (Índia) e declarado o Leão P. Radhakrishnan como segundo vice-
governador do Distrito 324-B3 para o ano Leonístico de 2021-2022. 

• Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 403-A2 (Togo) e declarado o Leão Daniel Trash como segundo vice-governador 
do Distrito 403-A2 para o ano Leonístico de 2021-2022. 

• Foi mantida a queixa eleitoral para primeiro vice-governador de distrito apresentada pelo 
Distrito 315-A3 (Bangladeche), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para 
primeiro vice-governador de distrito do Distrito 315-A3 para o ano Leonístico de 2021-
2022, declarado vago o cargo de primeiro vice-governador de distrito para o ano 
Leonístico de 2021-2022 e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e 
Regulamentos Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da 
queixa de US$ 650,00 deve ser devolvida ao requerente. 

• Negou a queixa eleitoral para primeiro vice-governador de distrito apresentada no 
Distrito 321-F (Índia) e declarou vago o cargo de primeiro vice-governador de distrito 
ano Leonístico de 2021-2022 e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o 
Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito. 

• Foi mantida a queixa eleitoral para primeiro vice-governador de distrito apresentada pelo 
Distrito 3233-E2 (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para primeiro 
vice-governador de distrito do Distrito 3233-E2 para o ano Leonístico de 2021-2022, 
declarado vago o cargo de primeiro vice-governador de distrito para o ano Leonístico de 
2021-2022 e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos 
Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da queixa de US$ 
650,00 deve ser devolvida ao requerente. 

• Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada pelo 
Distrito 315-B1 (Bangladeche), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para 
segundo vice-governador de distrito do Distrito 315-B1 para o ano Leonístico de 2021-
2022, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano 
Leonístico de 2021-2022 e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e 
Regulamentos Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da 
queixa de US$ 650,00 deve ser devolvida ao requerente. 

• Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 318-A (Índia) e declarado o Leão B. Ajayyakumar como segundo vice-
governador do Distrito 318-A para o ano Leonístico de 2021-2022. 

• Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 321-F (Índia) e declarado o Leão Gurcharan Singh Kalra como segundo vice-
governador do Distrito 321-F para o ano Leonístico de 2021-2022. 

• Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada pelo 
Distrito 3233-E2 (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para segundo 
vice-governador de distrito do Distrito 3233-E2 para o ano Leonístico de 2021-2022, 
declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano Leonístico de 
2021-2022 e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos 
Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da queixa de US$ 
650,00 deve ser devolvida ao requerente. 
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• Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada pelo 
Distrito 351 (Líbano), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para segundo vice-
governador de distrito do Distrito 351 para o ano Leonístico de 2021-2022, declarado 
vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano Leonístico de 2021-2022 
e que esta vaga deve ser preenchida de acordo com o Estatuto e Regulamentos 
Internacionais e de Distrito, declarando que a taxa de apresentação da queixa de US$ 
650,00 deve ser devolvida ao requerente. 

• Recebeu notícias sobre as seguintes questões: Distrito 300-C3; Distrito 122 (República 
Tcheca e República Eslovaca); clubes sem distrito do Chipre.  

• Alterou o Procedimento de Queixas Estatutárias no Capítulo XXV, Parágrafo D.4. do 
Manual de Normas da Diretoria, aumentando a taxa de apresentação de queixa na Etapa 
Três do procedimento.  

• Alterou o Capítulo XV, Parágrafo C. do Manual de Normas da Diretoria, adicionando 
uma nova Interpretação Estatutária da Fórmula para Delegados de Clube relacionada aos 
direitos de voto de ex-governadores de distrito.  
 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

• Adiou a Convenção Internacional de 2022 programada para ser em Nova Délhi na Índia 
para um ano futuro a ser determinado. 

• Remarcou a Convenção Internacional cancelada de 2021 em Montreal, Quebec no 
Canadá para as datas de 24 a 28 de junho de 2022. 

 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 

• Aprovou tanto os Leões eleitos como recomendados para servir como governadores de 
distrito no ano Leonístico de 2021-2022. 

• A República do Haiti foi reconhecida como o Distrito Provisório P em 1º de julho de 
2021. 

• Foi nomeada a ex-governadora de distrito Ria Schutte para servir como Companheira 
Leão Coordenadora para a República de Kosovo, a República da Albânia e a área sem 
distrito da República da Bulgária para o ano Leonístico de 2021-2022. 

• Aprovou um documento traçando a devida referência à área do DM 300 e DM 300D para 
comunicação interna e externa.  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 

• Aprovou a previsão do quarto trimestre do ano Leonístico de 2020-2021, refletindo 
superavit. 

• Aprovou o orçamento do ano Leonístico de 2021-2022, refletindo défice. 
• As projeções financeiras de cinco anos até 2025 foram analisadas. 
• Foi analisado o Capítulo XXI de Reembolso de Despesas e Viagens, especificamente 

para os Representantes Leo-Lion junto à Diretoria. 
• Foram analisados os orçamentos de governador de distrito e recomendados para a reunião 

de diretoria de outubro de 2021. 
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COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 
 

• Analisou as especificações para os Dias 1 a 3 do Seminário virtual de Primeiro Vice-Governador 
de Distrito/Governador de Distrito Eleito (1º VDG/DGE) de 2021, que aconteceu entre as 
semanas de 19 de abril a 6 de junho de 2021 e confirmou os planos para o Dia 4 do Seminário, 
que ocorrerá em 25 de junho de 2021. 

• Aprovou o plano do currículo e a programação para o Seminário de Primeiro Vice-Governador 
de Distrito/Governador de Distrito Eleito de 2021-2022. 

• Foram confirmados os líderes dos grupos do seminário de 1º VDG/DGE de 2021-2022, que 
foram aprovados pelo Comitê Executivo em maio de 2021.  

• Foi confirmado o lançamento do Percurso de Aprendizado de Leo-Lion no Centro Leonístico de 
Aprendizagem em todos os idiomas oficiais com base em testes-piloto e análises positivas dos 
resultados da pesquisa de Leo-Lions. 

• Alterou o Manual de Normas da Diretoria para esclarecer o propósito do Programa do Instrutor 
Certificado do Lions (LCIP) e o conteúdo que explica a certificação do LCIP e o período para 
recertificação. 

 
PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO DA REUNIÃO DE JANEIRO DE 
2021) 
 

• O comitê recomendou a adoção do Plano Estratégico de Lions International. 
• O comitê recomendou que uma pequena equipe de projeto continuasse pelo período de 

um ano, de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, com no máximo 5 membros. 
• O comitê analisou as mudanças sugeridas pelos funcionários para alinhar as despesas do 

governador de distrito com as responsabilidades alteradas.  
• O comitê discutiu o uso de até 50% do orçamento pelos governadores de distrito para 

receberem reembolso de despesas qualificadas relacionadas a visitas a clubes com o saldo 
disponível (ou mais se assim o desejarem) para apoiar atividades identificadas que o 
crescimento do quadro de associados.  

• O comitê analisou as alterações propostas ao protocolo submetidas pelo comitê de 
comunicações de marketing. O comitê analisará essas mudanças sugeridas com mais 
detalhes em uma futura reunião de comitê. 

• O comitê iniciou as discussões preliminares sobre os procedimentos de eleição para os 
Diretores Internacionais de LCI e o cargo de 3º Vice-Presidente. O comitê determinou 
que este tópico exigia uma discussão e estudo mais aprofundados, junto com a orientação 
do Conselho Geral. 
 

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 

• Analisou as previsões orçamentárias e ajustes ao orçamento 2021-2022. 
• Analisou as novidades sobre o programa de Subsídios de RP de final de ano, observando 

que 21 subsídios foram aprovados durante o ano.  
• Analisou o novo Prêmio de Marketing de Lions International, criado para incentivar os 

clubes a fazerem o marketing do clube e aumentar o conhecimento da marca. O comitê 
analisou a estratégia geral do programa e aprovou os esforços iniciais para desenvolver o 
prêmio. Certos aspectos do reconhecimento serão decididos em uma futura reunião da 
diretoria. 
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• Analisou notícias sobre programas de marca, incluindo mídia social, melhorias em sites, 
otimização dos mecanismos de pesquisa, campanha publicitária global, programas de 
relações públicas, pilotos de PSA e campanha de comunicação do assessor de marketing. 

• Analisou as áreas de apoio fornecidas às divisões e parceiros, incluindo planos de 
marketing para aumentar a adoção de produtos digitais, abordagem global do quadro 
associativo, desenvolvimento de liderança, atividades de serviço e marketing prioritário 
para LCIF e a Campanha 100. 

• Discutiu o protocolo oficial e aguarda o feedback do Comitê de Planejamento de Longo 
Prazo.  

• Analisou o Estatuto das Comunicações de Marketing no Manual de Normas da Diretoria. 
 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

• Aprovou o plano estratégico de cinco anos do Programa de Leo Clubes. 
• Atualizou referências em todas as normas relacionadas ao fim do programa de Lionesses. 
• Discutiu sobre os Kits de novos associados e opções para aprimorar o certificado. 
• Recebeu notícias sobre a Abordagem Global do Quadro Associativo.   

 
Comitê de Atividades de Serviço 
 

• Resolveu prorrogar o atual Memorando de Entendimento com a Associação de 
Especialistas em Instrução e Tratamento do Diabetes por dois anos, a ser concluído em 
julho de 2023.  

• Recebeu um relatório sobre o envio de relatórios de serviço, incluindo as 350 milhões 
pessoas atendidas pelos clubes e LCIF, o número de atividades de serviço e a 
porcentagem de relatórios de serviços dos clubes.   

• Recebeu notícias sobre os eventos de defesa de causas, incluindo o Dia do Lions junto à 
Organização das Nações Unidas e o Dia do Lions junto ao Capitólio, ambos realizados 
virtualmente este ano.  

• Recebeu notícias sobre todos os programas de serviço e desenvolvimento das causas 
globais de LCI. 

• Discutiu os aprimoramentos para o Prêmio de Serviços a Bondade Importa. 
 
COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 

• O comitê recebeu notícias sobre a situação de atendimento à próxima convenção virtual.   
• O comitê também foi informado sobre a situação do planejamento para a eleição virtual.  

Os funcionários forneceram uma análise do processo eleitoral, incluindo uma 
demonstração da experiência final de votar.     

• O comitê analisou o orçamento de 2021-2022 para a Divisão de Tecnologia.   
• O comitê recebeu notícias sobre iniciativas e medidas em andamento relativas à 

privacidade quanto ao Regulamento Geral para a Proteção de Dados (GDPR). O comitê 
analisou as novidades quanto aos planos em andamento para a adoção da International 
Organization for Standardization (ISO) 27001.     

• O comitê analisou a frequência cada vez maior de ameaças à segurança e discutiu os 
esforços dos funcionários para melhorar a segurança como uma das principais prioridades 
de LCI e LCIF. 
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• O comitê teve uma discussão abrangente sobre o uso de nossos produtos digitais e a 
importância de aumentar a adoção e o uso de nossos produtos. O comitê recomenda que o 
treinamento em produtos digitais seja adicionado à orientação de novos diretores e ao 
seminário de governador de distrito eleito (DGE). 
 


