
SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Minneapolis, Minnesota, EUA 
3 a 6 de outubro de 2022 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

• Recebeu uma versão preliminar das demonstrações financeiras auditadas da Associação 
Internacional de Lions Clubes e relatório para o ano Leonístico encerrado em 30 de junho 
de 2022. 

• Recebeu uma avaliação de risco atualizada, plano de auditoria interna e apresentação da 
visão geral da auditoria interna pelos funcionários.  
  

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

• Renomeou o Leão Sree Vidhya como governador de distrito para o restante do ano de 
2022-2023 e proibiu a remoção de quaisquer membros atuais do gabinete distrital sem a 
maioria dos votos do governador de distrito, primeiro vice-governador de distrito e segundo 
vice-governador de distrito. 

• Confirmou a ação do Dr. Anono Dodzi Komlan relacionada aos fundos de subsídios de 
LCIF como conduta imprópria como Leão e proibiu a afiliação como Leão no futuro. 

• Confirmou falha intencional de Roland Dunham em cumprir as normas da associação como 
conduta imprópria como Leão e proibiu a afiliação como Leão no futuro.  

• Cancelou a carta constitutiva do Lions Clube New London Black Heritage por não cumprir 
as obrigações de um Lions clube. 

• Solicitou aos clubes da área sem distrito do norte de Chipre para confirmarem até 30 de 
novembro de 2022 que não se associarão a uma “federação” não autorizada e o 
descumprimento confirmado resultará no cancelamento do clube. 

• Afirmou uma proposta de emenda aos Regulamentos Internacionais, Artigo II, Seção 3 
para remover a exigência de um distrito ter 35 clubes e 1.250 associados para ser elegível 
para endossar um candidato. 
 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

• Discutiu e aprovou as alocações de diárias para os Nomeados Presidenciais da Convenção 
que se qualificam para reembolso e funcionários da sede que apoiam a Convenção de Lions 
Clubs International. 

• Discutiu e aprovou a Linha de Marcha de 2023 para o Desfile das Nações. 
• Discutiu e aprovou um pedido do Terceiro Vice-Presidente A. P. Singh para permitir que 

os Distritos Múltiplos da Índia marchem juntos. 
• Analisou e aprovou a atualização do Capítulo VIII das Normas da Diretoria de Lions Clubs 

International para refletir melhor como o Desfile das Nações é organizado na Convenção 
de Lions Clubs International.  
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COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 

• Nomeou as Ex-Governadoras de Distrito Gina Detviler (Distrito 5-M6) e Robyn Falloon 
do Distrito 201-V14 para servirem no cargo de Governador de Distrito até o restante do 
ano de 2022-2023.  

• Aprovou as seguintes propostas de redistritamento para o próximo ano Leonístico:  
Distrito 308-A1 (Singapura) para se tornar Distrito Único 309. 
Distrito 308-B1 (Malásia) se dividir em Distrito 308-B1 e Distrito 308-B3.  
Distrito 3232-B1 (Índia) se dividir em Distrito 3232-B1 e Distrito 3232-B3.   
Distrito 3232-B2 (Índia) se dividir em Distrito 3232-B2 e Distrito 3232-B4.     
Distrito 3231-A2 (Índia) se dividir em Distrito 3231-A2 e Distrito 3231-A4.  
Distrito 324-L (Índia) se dividir em Distrito 324-L e Distrito 324-N. 
Distrito Múltiplo 19 (EUA/Canadá) reduzir o número de distritos de 9 para 5 distritos, 
resultando em Distritos 19-L, 19-I, 19-O, 19-N e 19-S.  

• Aprovou as seguintes mudanças de nome de distrito para o próximo ano Leonístico: 
Distrito 300D-3 (China, Taiwan) será renomeado como Distrito 300D-1.  
Distrito 300D-5 (China, Taiwan) será renomeado como Distrito 300D-2. 
Distrito 300C-5 proposto (China, Taiwan), programado para ocorrer no final da Convenção 
Internacional de 2023, será renomeado para Distrito 300C-3.   

• Alterou o Artigo III, seção 3, do Estatuto Padrão de Clube, acrescentando a frase “Qualquer 
dirigente eleito deve ser destituído do cargo conforme previsto no Artigo 7, Seção 2 deste 
estatuto antes da perda da afiliação de acordo com esta seção.” como a frase final da seção.   

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 

• Aprovou a previsão do primeiro trimestre do ano Leonístico de 2022-2023, refletindo 
déficit. 

• Aprovou a colocação da Argentina em status de proteção modificado até abril de 2023, 
com revisões a ocorrer nas reuniões da diretoria de 2022-2023. 

• Aprovou o Contrato de Serviços entre a Balaji Enterprise e a Associação Internacional de 
Lions Clubes para o período de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2024, 

• Revisou as Normas de Viagens e Reembolso de Despesas Dirigentes Executivos. 
• Revisou o Capítulo IX, Organização e Dirigentes Distritais, das Normas da Diretoria. 
• Revisou o Capítulo XIV, Desenvolvimento de Liderança, das Normas da Diretoria. 
• Revisou o Capítulo XXI, Reembolso de Despesas e Viagens, das Normas da Diretoria. 

 
COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 
 

• Confirmou a programação dos dias 1 a 3 do Seminário de Primeiro Vice-Governadores de 
Distrito/Governadores de Distrito Eleitos (FVDG/DGE) agendado para fevereiro de 2023. 

• Aprovou um plano atualizado sobre futuras revisões dos programas de treinamento do 
Segundo Vice-Governador de Distrito e Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador 
de Distrito Eleito.  

• Aprovou uma extensão de cinco anos do contrato do Q Center para acomodar o seminário 
de Primeiro Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos de 2025 a 
2029. 
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COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO DA REUNIÃO DE 
AGOSTO DE 2022) 
 

• Recebeu uma atualização sobre o Plano Estratégico de Lions International. 
• Discutiu o processo pelo qual a Diretoria Internacional recomenda um candidato para o 

cargo de Terceiro Vice-Presidente Internacional.  
• Discutiu oportunidades para que vozes mais jovens forneçam mais contribuições nas 

discussões da diretoria. 
• Discutiu o impacto dos tipos de associados com desconto, incluindo o impacto financeiro 

para a associação e o risco de serem usados indevidamente para influenciar a contagem de 
delegados.  

• Analisou os benefícios oferecidos atualmente aos distritos que atingem um mínimo de 35 
clubes e 1.250 associados, ou que demonstrem aumento de associados, e discutiu formas 
de incentivar e recompensar o crescimento no futuro. 

• Discutiu como as recomendações do grupo de especialistas de marketing podem ser 
incorporadas aos planos de desenvolvimento de marketing e liderança. 
 

COMITÊ DE MARKETING 
 

• Analisou um pós-relatório sobre o programa de Subsídios de Marketing (anteriormente 
Subsídios de RP) do ano Leonístico de 2021-2022.  

• Recebeu e aprovou 13 solicitações de Subsídios de Marketing. Durante essas reuniões da 
diretoria, o comitê analisou cinco novos subsídios para consideração, aprovando quatro. 

• Aprovou uma solicitação de financiamento dos Leões da Índia para apoiar os esforços de 
relações públicas para o Dia da Defesa de Causas da Índia. 

• Recebeu atualizações sobre programas novos e existentes, como o programa de relações 
públicas para dirigentes executivos, uso de Instagram Reels, calendários de conteúdo de 
mídia social e desempenho do canal social. 

• Recebeu atualizações sobre diretrizes de mensagens estratégicas, casos de uso, diretrizes 
de marca, planos de comunicação, promoções digitais e comerciais, incluindo o novo 
comercial “Lions International” em desenvolvimento. 

• Analisou a publicação do Diretório Vital e aprovou uma série de ajustes de formato. Além 
disso, solicitou aos funcionários que avaliem a mudança da publicação para um produto 
digital no futuro. 

• Analisou e aprovou atualizações na navegação do site para aumentar a usabilidade do menu 
e a capacidade dos associados de encontrar o conteúdo que procuram em lionsclubs.org.   

 
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

• Discutiu os tipos de afiliação com desconto e solicitou que seja elaborado um texto para 
emendar as normas impedindo que os tipos de associados com desconto sejam usados para 
influenciar as eleições por meio da fórmula de delegado.  

• Aprovou a lista de membros do painel consultivo do Programa de Leo Clubes de 2023 a 
2025, observando que as vagas seriam preenchidas na reunião de diretoria de março de 
2023. 

• Cancelou os clubes formados em junho de 2021 para fins eleitorais no distrito 3234 D2. 
• Colocou o distrito 3234 D2 em moratória, impedindo eleições até que o uso indevido da 

afiliação seja resolvido por meio da orientação de um Leão Coordenador. 
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• Reiterou que os clubes devem ser formados dentro de um distrito, e todos os associados do 
clube devem pertencer ao mesmo distrito. 

• Discutiu opções a serem exploradas para incentivar ainda mais a fundação de novos clubes. 
• Atualizou as normas do Programa de Leo Clubes para alinhá-las às práticas atuais de 

negócios. 
• Removeu a exigência de aprovação distrital quando dois ou mais clubes copatrocinam um 

Leo clube. Isso alinha os requisitos de aprovação para que os clubes copatrocinados sejam 
iguais aos Leo clubes com um único Lions clube patrocinador. 

• Corrigiu as normas da diretoria de CMNI (Espanha) para CNMI (Espanha). 
 

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

• Resolveu adotar o Visão para Crianças do Lions dos EUA como um programa de serviço 
oficial de Lions Clubs International.  

• Recebeu uma apresentação 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 as iniciativas de defesa de causas, incluindo o Dia do Lions 
junto às Nações Unidas, o Dia do Lions no Capitólio e no Parlamento, e uma campanha de 
marketing e defesa de causas em desenvolvimento pelo Conselho de Leões da Índia. 

• Discutiu causas globais e programas de serviço, incluindo apoio a refugiados e pessoas 
desabrigadas. 

• Recebeu uma atualização sobre os Dias dos Voluntários de Saúde do Lions-Elevance. 
• Recebeu uma recapitulação do Vamos Comemorar as Comunidades, o evento anual 

durante o qual os associados da Kiwanis International, Lions International, Optimists 
International e Rotary International se envolvem em atividades de serviço juntos. 

• Analisou as indicações para o Prêmio Dez Melhores Assessores de Acampamentos e 
Intercâmbio Juvenis e selecionou os vencedores. 
 

COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 

• Analisou os resultados reais de 2021-2022 e a previsão do primeiro trimestre de 2022-2023 
para a Divisão de Tecnologia.  

• Revisou atualizações sobre iniciativas de privacidade, medidas em andamento relacionadas 
ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e solicitou que os funcionários 
continuassem o projeto de conformidade da Organização Internacional para Padronização 
(ISO) 27001 sem certificação formal. 

• Recebeu uma atualização abrangente sobre os projetos do Salesforce, incluindo o 
gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e a nova experiência digital dos 
associados. 

• Reuniu-se com o Comitê de Marketing e discutiu: o status do projeto Salesforce, 
comunicação da mudança do Salesforce aos associados, marca da nova experiência dos 
associados e uma nova proposta de navegação no site. 

• Discutiu a gestão de mudanças e o envolvimento dos associados necessários para 
minimizar o impacto relacionado a uma mudança na experiência digital dos associados. 
 


