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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Em Jackson Hole, WY nos EUA 
De 9 a 12 de outubro de 2019 

 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 

 
1. Confirmada a decisão da maioria dos conciliadores da queixa sobre a resolução de 

disputa de distrito apresentada pelo Lions Clube Al Rehab, afirmou o endosso do 
diretor internacional para o ex-governador de distrito Ahmed Salem emitido durante a 
convenção do Distrito 352, realizada em maio de 2019. 

2. Declarado que o ex-associado Byung-Gi Kim não seja elegível para futura afiliação 
no Lions e que não seria reconhecido no futuro como Leão ou como ex-diretor 
internacional. 

3. Alterado o Procedimento de Queixas de Eleições para Dirigentes Internacionais e 
Vice-Governadores de Distrito no Capítulo XXV do Manual de Normas da Diretoria 
para esclarecer que as eleições para o terceiro vice-presidente internacional e diretor 
internacional são eleições para receberem o endosso do distrito ou distrito múltiplo 
darem e não para o cargo. 

4. Foi alterado o Capítulo VI, Parágrafo B.1 do Manual de Normas da Diretoria para 
ficar consistente com alterações anteriormente adotadas. 

5. Esboçada a resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2020 para alterar 
a Seção 6 do Artigo II dos Regulamentos Internacionais para refletir a prática atual de 
votação durante três dias de convenção.  

6. Esboçada uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2020 para 
alterar a Seção 6 (e) do Artigo IX dos Regulamentos Internacionais, para excluir os 
direitos de voto dos cargos nomeados ao gabinete distrital durante reuniões 
extraordinárias para preencher uma vaga de governador de distrito e requerer um 
aviso com 15 dias de antecedência para todos os participantes qualificados. 

7. Esboçada uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2020 para 
alterar a Seção 2 (a) do Artigo XII dos Regulamentos Internacionais, para aumentar as 
quotas anuais em US$ 3,00 a partir de 1º de julho de 2021 e permitir um ajuste anual 
da inflação dos EUA a ser aplicado às quotas semestrais do ano anterior a partir de 1º 
de julho de 2022.   

 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Definido o per diem para os integrantes nomeados do Comitê de Credenciais servindo 

sem outro ressarcimento, Governadores de Distrito Eleitos e Instrutores do Seminário 
de Governadores de Distrito Eleitos e funcionários da sede participando da convenção 
de Cingapura. 

2. Modificado o Programa da Convenção de Cingapura em 2020. 
3. Aumentado o reembolso de diária de hotel para os Governadores de Distrito Eleitos 

na convenção. 
4. Alteradas as normas para oito (8) áreas geográficas, quando pertinente. 
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COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 
1. Reconhecida a República do Iraque como um país sem distrito e indicado a ex-

presidente de divisão Amine Hacha para servir como Leão Coordenador deste país 
pelos meses restantes deste ano Leonístico.  

2. Indicado o Diretor Internacional Rodolfo Espinal para servir como Leão Coordenador 
da República do Haiti nos meses restantes deste ano Leonístico.  

3. Aprovada a proposta de redistritamento enviada pelo Distrito Múltiplo 315-A2 
(Bangladeche) a entrar em vigor no término da Convenção Internacional de 2020. 

4. Alterada a Norma de Reembolso do Governador de Distrito para permitir que o 
governador faça tantas visitas quanto necessárias aos clubes, restringindo-se ao 
orçamento alocado.  

5. Solicitado ao Comitê de Estatuto e Regulamentos que esboce uma emenda aos 
Regulamentos Internacionais a ser votada na Convenção Internacional de 2020 para 
excluir os direitos de voto dos cargos nomeados ao gabinete distrital durante reuniões 
extraordinárias para preencher uma vaga de governador de distrito e requerer um 
aviso com 15 dias de antecedência para todos os participantes qualificados.  

6. Alterados os Regulamentos Padrão de Distrito para limitar a votação em reuniões 
extraordinárias convocada para o preenchimento de uma vaga no cargo de vice-
governador de distrito para o governador de distrito, vice-governadores de distrito 
remanescentes, ex-governadores de distrito, ex-diretores internacionais e ex-
presidentes internacionais e para exigir um aviso de 15 dias de antecedência à reunião 
para esses cargos.  

 

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Aprovada a previsão de primeiro trimestre do AL 2019-2020, refletindo déficit. 
2. Solicitado que o Comitê de Constituição e Estatutos esboce uma emenda aos 

Regulamentos Internacional a ser votada na Convenção Internacional de 2020 
relacionada a quotas internacionais. 

3. Alterada a Declaração das Normas de Investimento para o 401(k) da Associação 
Internacional de Lions Clubes. 

4. Alterado o Capítulo XXV do Manual de Normas da Diretoria para torná-lo mais claro 
no que se refere às normas de conflitos de interesse. 

5. Alterado o Capítulo V revisado do manual de Normas da Diretoria no que se relaciona 
ao status protetor modificado dos clubes para deixá-lo mais claro. 

6. Alterado o Capítulo XI do manual de Normas da Diretoria para se alinhar às práticas 
atuais da associação e às mudanças nos assuntos internos associados. 

7. Alterado o Capítulo XXIII do manual de Normas da Diretoria para incorporar a 
África como Área Jurisdicional VIII. 

8. Alterada a norma sobre reembolso de despesas de viagem de Dirigentes Executivos. 
9. Alterada a matriz de nível de autorização por assinatura das normas de compras. 
     

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. Aprovada uma proposta para finalizar o cronograma anual de institutos para 2020-2021, 
quatro meses antes do ano anterior, para que o cronograma de institutos possa ser divulgado 
até abril de 2020 e as inscrições para eles até 1º de maio de 2020. 
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2. Confirmado o lançamento do novo aplicativo Learn (Aprender) em fazes no ecossistema 
digital de LCI, que inclui a nova ferramenta de relatórios da GLT da GAT e o Centro 
Leonístico de Aprendizagem, com o objetivo de que o aplicativo esteja disponível a todos os 
associados Leões e Leos em janeiro de 2020.  

3. Aprovada uma proposta para futuras alterações curriculares do caminho de desenvolvimento 
da liderança para todos os níveis de liderança nos próximos quatro anos. 

 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 
1. O comitê foi informado da criação de uma equipe de funcionários para iniciar a fase 

de descoberta sobre o papel do projeto do governador de distrito. 
2. O comitê analisou o esboço de uma carta constitutiva para a Equipe de Projeto do LCI 

Adiante e indicou os membros para a equipe. 
3. Adotada uma resolução de que o Comitê Ad Hoc de Representação na Diretoria, que 

foi previamente aprovado para o ano Leonístico de 2019-2020, seja revogado e que 
não se considere mais considerado um novo Comitê Ad Hoc de Representação na 
Diretoria até 2023-2024. 

 

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 
1. Alterado o Capítulo XIX, Parágrafos A., B., C. e D. do Manual de Normas da 

Diretoria para atualizar o texto obsoleto e esclarecer as prioridades da Divisão de 
Marketing. Em geral, as atualizações feitas neste capítulo refletem a tendência de 
proporcionar mais mídia e conteúdo através dos meios digitais.  

2. Alterado o Capítulo XIX, Parágrafo F. do Manual de Normas da Diretoria para 
aumentar o número de prêmios presidenciais e de liderança para reconhecimentos 
relacionados à Campanha 100. O número de Medalhas Presidenciais aumentará em 
200 (para um total de 1825) e as Medalhas de Liderança aumentarão em 200 (para um 
total de 1980) nos anos Leonísticos 2019-2020 e 2020-2021. Após o ano de 2020-
2021, o número de Medalhas de Liderança e Medalhas Presidenciais reverterá 
automaticamente para as quantidades anteriormente disponíveis. 

3. Alterado o Capítulo XIX, Protocolo Oficial, do Manual de Normas da Diretoria para 
esclarecer a descrição no parágrafo de abertura. A alteração substitui a palavra 
"precedente" pela palavra "precedência". 

4. Alterado o texto relacionado à revista LION para permitir que as reuniões dos editores 
internacionais da LION sejam definidas a critério do Editor-Chefe. Como resultado, o 
Capítulo II, Parágrafo J.1.c.(7) do Manual de Normas da Diretoria foi alterado, 
excluindo a frase “todos os anos” e substituindo-a pela frase “quando o Editor-Chefe 
da Revista LION determinar que seja necessário”.  

5. Aprovados subsídios de RP para o distrito múltiplo 3231, distrito múltiplo J, distrito 
múltiplo LD, distrito múltiplo H, distrito múltiplo H, distrito múltiplo 103, distrito 
único 50. 

6. Adequados os critérios para subsídios de RP para permitir solicitações de subdistritos, 
divisões provisórias e regiões - além de distritos múltiplos e distritos únicos - no 
futuro. As mudanças oficiais serão feitas nos formulários de inscrição para o ano 
Leonístico de 2020-2021. Os subsídios provisórios para as solicitações serão 
atendidos no ano de 2019-2020, na medida em que forem recebidos e aprovados pelo 
Comitê de Comunicações de Marketing. 
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7. Discutida a exploração de oportunidades de patrocínio como parte das conversas do 
Comitê de Convenções e do Comitê de Comunicação de Marketing. Discutida 
também a exploração e desenvolvimento do prospecto como parte da iniciativa, com a 
meta de reportar aos comitês na próxima reunião da diretoria. 
 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 
1. Ampliada a idade máxima de 30 para 35 anos do tipo de associado Leo a Leão e todos 

os respectivos benefícios, e alteradas disposições no manual de normas da diretoria 
mencionando a idade máxima dos Leos a Leões para 35 anos de idade. 

2. Aprovada a proposta do Distrito Múltiplo 104 de criar o Lions Club of Norway, um 
clube virtual especial, para um programa piloto a ser avaliado na reunião da diretoria 
de outubro/novembro de 2022. 

3. Aprovados 8 Leões e 8 Leos como parte do Painel Consultivo do Programa de Leo 
Clubes para o mandato de julho 2020 a junho 2022, juntamente com 7 Leões 
suplentes e 8 Leos suplentes. 

4. Alterados os critérios para os Coordenadores de Clubes de Interesse Especial para 
solicitação de reembolso até o final do programa piloto em junho de 2020.  
Anteriormente, o critério era fundar três clubes de interesse especial E recrutar 100 
novos associados para o máximo de US$ 2.000.  O novo critério inclui reembolso de 
no máximo US$ 1.000 pela fundação de dois novos clubes de interesse especial. 

5. Exigida a aprovação do Governador de Distrito quando forem adicionados mais de 30 
novos associados de uma só vez a um clube existente. 

6. Modificado o texto no Capítulo XXIV para refletir a mudança no mandato do 
coordenador da GAT de distrito múltiplo de um período de três para um ano a partir 
de 1º de julho de 2020. 

 

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Aprovado um novo logotipo e identidade de marca para o programa de 

conscientização sobre o diabetes Strides de Lions Clubs International.  
2. Alterado o Capítulo XIII, Parágrafo D.4. do Manual de Normas da Diretoria para 

melhor adequá-lo às atuais práticas de relações internacionais. 
3. Discutida a importância dos relatórios de serviços do clube e os planos aumentar o seu 

volume no próximo ano.  
4. Estudados os planos para comemorar o Dia Mundial do Diabetes, proporcionando 

testes para diagnóstico do diabetes tipo 2 a 1 milhão de pessoas, em parceria com a 
Federação Internacional do Diabetes.  

5. Recebidas notícias sobre muitos programas atuais e previstos, incluindo testes para o 
diabetes tipo 2, minissubsídios, Strides, acampamentos e grupos de apoio para o 
diabetes e Bancos Leonísticos de Olhos. 

 

COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 
1. Discutido longamente o GDPR, e o comitê reconheceu a importância contínua da 

privacidade dos associados.   
2. O comitê recebeu notícias sobre os produtos e roteiros existentes e se reuniu com os 

comitês de Convenções, Serviço a Distrito e Clube, Desenvolvimento de Liderança, 
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Comunicações de Marketing, Desenvolvimento do Quadro Associativo e Atividades 
de Serviço. 

3. O comitê estudou alguns usos interessantes para a tecnologia - especialmente na área 
de processamento automático de idiomas naturais e ensino automático. 

4. O comitê recebeu notícias estratégicas sobre o comércio eletrônico e aprovou uma 
abordagem proposta para o futuro. 

 
 

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 fone 630-571-5466. 
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