
SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Waikoloa, Havaí, EUA 
22 a 25 de abril de 2022 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

• O comitê recebeu uma atualização da Auditoria Interna de Lions Clubs International e 
continuará a acompanhar e monitorar os planos de ação.  
  

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

• Negou uma queixa de endosso de diretor internacional apresentada no Distrito 3231-A3 
(Índia) e afirmou Pankaj Mehta como o candidato devidamente endossado do subdistrito.  

• Negou uma queixa de eleição de primeiro vice-governador de distrito no Distrito 3234-D2 
(Índia) e confirmou uma vaga no cargo de primeiro vice-governador de distrito para o ano 
de 2022-2023, a ser preenchida de acordo com os procedimentos de preenchimento de 
vaga. 

• Negou uma queixa de eleição de segundo vice-governador de distrito no Distrito 3234-D2 
(Índia) e afirmou Sunil Chequer como segundo vice-governador de distrito para o ano de 
2022-2023. 

• Negou uma queixa de eleição de segundo vice-governador de distrito no Distrito 322-G 
(Índia) e afirmou Seema Goenka como segundo vice-governador de distrito para o ano de 
2022-2023. 

• Aprovou emendas ao Capítulo XXV Procedimentos de Resolução de Disputas para 
consistência em relação às práticas atuais. 
 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

• Aprovou um reajuste na tabela de taxas de inscrição para a Convenção Internacional de 
2023 presencial, aumentando as taxas de inscrições de adultos e estendendo o prazo para 
os Leões se beneficiarem dos descontos nas taxas de inscrição antecipada e regular. 

• Aprovou as designações de hotel das delegações para a Convenção Internacional de 2023 
em Boston, Massachusetts, EUA. 

• Aprovou a atualização do texto no Capítulo VIII das Normas da Diretoria de LCI, para 
alinhar as normas relacionadas às eleições com a prática atual. 
 

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 

• Atualizou o Prêmio de Excelência de Clube e o Prêmio de Excelência de Distrito para o 
ano Leonístico de 2022-2023.  

• Nomeou os Leões Coordenadores para o ano Leonístico de 2022-2023.   
• Atualizou os requisitos do modelo de formulário de indicação para primeiro e segundo 

vice-governadores de distrito encontrados no Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito. 
• Corrigiu uma referência ao Estatuto Internacional no Estatuto Padrão de Distrito Múltiplo. 
• Atualizou as Normas para o Reembolso de Despesas do Governador de Distrito. 
• Corrigiu a lista de cargos de assessores e coordenadores de distrito e distrito múltiplo 

listados no Capítulo IX do Manual de Normas da Diretoria. 
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• Revisou as normas referentes aos Leões Coordenadores para esclarecer a seleção e as 
despesas relacionadas aos Leões Coordenadores que atendem áreas distritais e sem distrito. 

• Emendou o cargo de assessor de marketing de clube no Estatuto e Regulamentos Padrão 
de Clube. 

• Adicionou os cargos de assessor de marketing de distrito e coordenador de extensão global 
de distrito ao Estatuto e Regulamentos Padrão do Distrito. 

• Adicionou o assessor de marketing de distrito múltiplo aos Regulamentos Padrão de 
Distrito Múltiplo.  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 

• Aprovou os projetos de capital, manutenção e reparos estimados para a vida e segurança 
dos funcionários, sustentabilidade do edifício e melhorias com um desembolso de caixa 
aproximado de US$ 8,7 milhões no período de julho de 2022 a junho de 2026. 

• Aprovou a projeção para o 3º trimestre do AL de 2021-2022, refletindo um déficit. 
• Emendou o Capítulo XII, Anexo B. do Manual de Normas da Diretoria. 
• Emendou o Capítulo XXI, Anexo B. do Manual de Normas da Diretoria. 

 
COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 
 

• Confirmou a programação do Seminário de 1º VDG/DGE em Montreal que ocorrerá de 23 
a 24 de junho de 2022. 

• Aprovou a exceção única as normas de reembolso de hotel e viagem para colaboradores do 
Seminário de Primeiros Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos e 
seus acompanhantes adultos para o Seminário de 1º VDG/GDE de 2022 na Convenção 
Internacional de 2022. 

• Aprovou o plano do currículo e a programação para o Seminário de Primeiro Vice-
Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito de 2022-2023. 

• Emendou as normas da diretoria adicionando Programas de Leos e Leo-Lions a serem co-
facilitados por um Leo-Lion (começando com treinamentos relevantes para o ano 
Leonístico de 2023-2024) à lista de assuntos de treinamento obrigatórios para segundo e 
primeiro vice-governadores de distrito. 

• Aprovou uma alocação de US$ 500.000 para o orçamento de Desenvolvimento de 
Liderança para 2022-2023 a fim de fornecer um terceiro instituto internacional por área 
jurisdicional. 

 
COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO DA REUNIÃO DE 
JANEIRO DE 2022) 
 

• Recebeu uma atualização sobre o Plano Estratégico de Lions International. 
• Discutiu o papel do governador de distrito e as revisões do plano de treinamento e 

desenvolvimento.   
• Revisou o tema e as mensagens do novo presidente internacional.  
• Revisou as lições aprendidas por meio do Grupo de Grandes Pensadores de Marketing e a 

abordagem para desenvolver habilidades de marketing, confiança e competência no nível 
de clube.  

• Discutiu uma proposta do DM201 para adicionar uma atualização sobre meio-ambiente ao 
Código de Ética do Lions. 
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COMITÊ DE MARKETING 
 

• Revisou o programa de Subsídios de RP e reconheceu o crescimento da popularidade da 
iniciativa. Aprovou o aumento do orçamento para o programa de subsídios de RP para o 
ano de 2022-2023.  

• Avaliou e aprovou a proposta apresentada pelos Leões de Pasadena para o patrocínio do 
Desfile das Rosas de 2023. 

• Revisou e aprovou o programa de patrocínio do Peach Bowl para os próximos três anos.  
• Revisou e aprovou o programa de patrocínio para o Minnesota Wild, “Dia do Lions com 

Wild” e orçamentos de apoio.  
• Revisou e aprovou o programa de relações públicas para Dirigentes Executivos e o 

orçamento associado para fornecer suporte à imprensa para os executivos durante viagens. 
• Aprovou uma alteração ao Capítulo XVI Seção B.4. do Manual de Normas da Diretoria 

para substituir a frase “não pode ser usada para qualquer outro objetivo.” pela frase “devem 
ser usados para financiar os custos editoriais, de produção e de envio.” e substituindo a 
frase “ou utilizados para outros propósitos, como campanhas de relações públicas” pela 
frase “ou utilizados para atividades de marketing e relações públicas”. 

• Aprovou uma alteração ao Capítulo XIX, Protocolo Internacional do Manual de Normas 
da Diretoria para adicionar “14. Leão Coordenador” imediatamente após “13. Governador 
de Distrito” e alterando a numeração subsequente de acordo. 

• Aprovou que o Capítulo XVI, Parágrafo A.4.h. do Manual de Normas da Diretoria seja 
emendado removendo a frase “, especialmente as que são relacionadas às celebrações do 
centenário,”.  

• Aprovou que o Capítulo XVI, Parágrafo D.3. do Manual de Normas da Diretoria seja 
emendado substituindo a palavra “e” pela palavra “ou” na linha nove.  

 
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

• Revisou as atualizações de progresso na implementação do Plano Estratégico de Lions 
International e do Plano Estratégico do Programa de Leo Clubes.  

• Aprimorou o programa Vamos nos Afiliar Juntos para permitir que todas as organizações 
de caridade estabelecidas acessem os benefícios do programa. 

• Revisou atualizações de progresso na implementação da Abordagem Global do Quadro 
Associativo, recursos para apoiar o processo e dados mostrando o sucesso nos distritos 
pilotos. 

• Aprimorou os Subsídios para o Desenvolvimento do Quadro Associativo para permitir que 
mais distritos tenham acesso ao financiamento. 

• Revisou e forneceu feedback ao trabalho planejado da Divisão do Quadro Associativo para 
2022-2023. 

• Aprimorou o Programa de Workshops de Desenvolvimento de Novos Clubes, incentivando 
os consultores a realizarem workshops virtualmente quando possível. 

• Revisou os resultados da investigação de afiliação do Lions Clube de Poona e recomendou 
o cancelamento do clube por motivo de aplicação incorreta dos tipos de afiliação. 

• Revisou e aprovou uma proposta para permitir que distritos Leo e Leões sem distrito 
tenham acesso a financiamento por meio das Histórias de Sucesso da Equipe Global de 
Ação. 

• Criou um novo prêmio, a Taça Jesse Robinson por Aumento do Quadro Associativo.  
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COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

• Resolveu que o programa de reassentamento afegão de Lions Clubs International fosse 
expandido para incluir oportunidades de serviço além do atual modelo de patrocínio local. 

• Resolveu que Lions Clubs International forneça informações, recursos e oportunidades de 
serviço aos Lions clubes que desejam apoiar os refugiados ucranianos e se preparam para 
estender esse apoio a futuras crises de refugiados em grande escala. 

• Recebeu um relato sobre os relatórios de serviço, incluindo o número de pessoas atendidas, 
o número de atividades de serviço e a porcentagem de relatórios de serviços dos clubes.   

• Recebeu uma atualização sobre eventos de defesa de causas, incluindo o Dia do Lions junto 
às Nações Unidas e o Dia do Lions no Capitólio e no Parlamento.   

• Discutiu os programas de serviço, o desenvolvimento das causas globais de LCI e a 
implementação do Plano Estratégico de Lions International.  

• Recebeu uma atualização sobre os vencedores do Prêmio de Serviços a Bondade Importa 
para 2020-2021. 

 
COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 

• Recebeu atualizações sobre o apoio à Convenção Internacional de 2022 e às eleições.  
• Revisou atualizações sobre a implementação atual do Salesforce, bem como a adição do 

Salesforce Experience Cloud e orçamento adicional para o Salesforce Experience Cloud.   
• Revisou a projeção orçamentária do terceiro trimestre de 2021-2022 e o orçamento 

proposto para o ano Leonístico de 2022-2023 para a Divisão de Tecnologia.   
• Recebeu atualizações sobre iniciativas de privacidade e medidas em andamento 

relacionadas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).  
• Revisou atualizações de progresso sobre iniciativas de infraestrutura, conformidade, 

segurança de rede e melhorias de infraestrutura.   
 

 
 


