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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Reunião Virtual on-line 
Oak Brook, Illinois, EUA 
16 a 25 de junho de 2020 

 
 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

• Planejamento da auditoria externa - a empresa de auditoria Crowe LLP forneceu dados 
atualizados sobre o planejamento de auditorias para a associação para o ano que termina 
em 30 de junho de 2020. 

• Visão geral da auditoria interna - o comitê recebeu dados atualizados da Auditoria Interna 
de Lions Clubs International e continuará a acompanhar e monitorar os planos de ação.  

  
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

• Foram apresentadas queixas eleitorais com relação a uma eleição para endosso de diretor 
internacional no Distrito 321-F (Índia), queixas eleitorais com relação ao governador de 
distrito, primeiro e segundo-vice governador de distrito, e 16 queixas estão sendo 
analisadas. 

• Foi negada a queixa referente à eleição de primeiro vice-governador de distrito do Distrito 
321-B1 (Índia). 

• Foram revisadas  a conduta e as ações relativas ao Governador de Distrito no Distrito 122, 
República Tcheca e República Eslovaca. 

• Foi ampliado o requisito de tempo para um candidato a diretor internacional enviar sua 
certificação de documento de endosso de não menos que 30 dias antes da data da convenção 
da convenção internacional para 60 dias. 

 
**Atualização adicional do relatório e Resoluções serão publicadas no BoardEffect, uma vez 
concluídas pelo comitê. 

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 

 
• Foram revisados os planos para a Convenção Internacional de 2021 em Montreal, Quebec, 

Canadá. 
• Foi remarcada a Convenção Internacional de 2020 cancelada para 23 a 27 de junho de 2028 

em Cingapura. 
• Foi reduzido o número máximo de nomeados do Comitê de Eleições para 40. 

 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 

• Foram aprovados os líderes Leões para servirem como governadores de distrito no ano 
Leonístico de 2020-2021.  

• Foi concedida ao Distrito 21 (Arizona) uma extensão para reconstruir o Lions clube Apache 
Junction e o Lions Clube Casa Grande até 31 de dezembro de 2020. 
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• Foi aprovada a proposta apresentada pelo Distrito 300-C3 (DM 300 Taiwan) para 
redistribuir a área no Distrito 300-D3 e no Distrito 300-D5 para criar o Distrito Múltiplo 
300 D, a ocorrer no encerramento da Convenção Internacional de 2023.   

• Foram alterados os Regulamentos Padrão de Distrito para exigir que os Leões que 
preencherem vagas no cargo de governador de distrito e vice-governador de distrito sejam 
endossados por seus clubes.  

• Foram alterados os Regulamentos Padrão de Distrito para conceder ao Secretário do 
Gabinete mais tempo para submeter os procedimentos da reunião, alterando o prazo 
necessário de cinco (5) dias para quinze (15) dias.   

• Foi alterado o Estatuto Padrão de Distrito para permitir que os Governadores de Distrito 
afastem os Leões indicados pelo Governador de Distrito, conforme necessário.   

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 

• Foi aprovada a previsão do quarto trimestre do ano Leonístico de 2019-2020, refletindo 
déficit. 

• Foi aprovado o orçamento do ano Leonístico de 2020-2021, refletindo déficit. 
• Foi revisada a projeção para cinco anos de receitas, despesas, fluxo de caixa 

 e os cálculos da norma sobre gastos/reserva, incluindo o impacto de todas as previsões e 
ajustes finais no orçamento. 

• Foi aprovada a Chefe de Finanças de Lions Clubs International para gerenciar uma força-
tarefa para executar um plano para alterar o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários da 
Associação Internacional de Lions Clubes. 

• Foi revisado o Capítulo XXI do manual de Normas da Diretoria para incluir normas para 
as reuniões virtuais. 

• Foi discutida a resolução de quotas aprovada na reunião da diretoria de outubro de 2019, 
juntamente com possíveis revisões para esse aumento de quotas, recomendando que o 
Comitê de Planejamento a Longo Prazo considere um aumento de quotas de US$ 7 durante 
a reunião do Comitê em agosto de 2020. 

 
COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 
 

• Foram aprovados os subsídios propostos de 2020-2021 para o desenvolvimento de liderança 
e o cronograma dos institutos, sujeito a reprogramação do Instituto de Preparação de 
Instrutores das Áreas Jurisdicionais I e II.  

• Foi confirmado que o Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI) estará disponível 
como uma opção virtual para vários distritos que desejem considerar o treinamento virtual.  

• Foi confirmado o plano alternativo para o dia 4 final do Seminário de FVDG/DGE 2019-
2020, devido ao cancelamento da Convenção Internacional de 2020. 

• Foram confirmados os líderes de grupo do Seminário de 2020-2021 que foram aprovados 
pelo Comitê Executivo em maio de 2020.  

• Foi aprovado o plano para desenvolver um treinamento para Leo a Leão, enfatizando o uso 
dos cursos recomendados do Centro Leonístico de Aprendizagem e o teste dessa opção no 
Distrito Múltiplo 308 em 2020-2021.  

• Foi alterado o Manual de Normas da Diretoria transferindo a responsabilidade pelas 
despesas dos participantes do distrito para o participante. 
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• Foi alterado o Manual de Normas da Diretoria para remover os antigos cargos da GLT da 
Equipe Global de Ação (GAT) sempre que necessário e alinhar o conteúdo com a atual 
estrutura da Equipe Global de Ação. 
 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO DA REUNIÃO DE 
JANEIRO DE 2020) 
 

• Foi apresentada uma análise de custo-benefício da versão atual do LCI Adiante e o comitê 
ficou satisfeito ao saber que, embora a Diretoria tenha aprovado programas estimados em 
US$ 23,3 milhões, as despesas reais incorridas foram de apenas US$ 15,7 milhões durante 
o período de 2016-2020.  

• O comitê ficou ainda satisfeito ao saber que desses US$ 15,7 milhões, apenas US$ 8,15 
milhões foram incrementais e foram compensados em grande parte pelas receitas de US$ 
2,25 milhões dos Embaixadores do Segundo Século e US$ 4,6 milhões de economias 
devido ao número reduzido de edições impressas da Revista LION.  

• Foi verificado que o atual orçamento da Equipe Global de Ação (GAT) é menor em US$ 
200.000 quando comparado aos orçamentos da Equipe Global de Ação do Quadro 
Associativo (GMT) e da Equipe Global de Ação para a Liderança (GLT) de 2015.  

• Foi revisado o progresso feito na próxima versão do plano e o comitê apoia a abordagem 
para alinhar as causas globais de LCI e LCIF, conforme sugerido pela equipe do projeto, e 
a necessidade de uma colaboração ainda mais forte entre a diretoria e o conselho, estruturas 
de voluntários e operações administrativas de LCI e LCIF. Além disso, o comitê concorda 
com a recomendação da equipe do projeto de estender o cronograma do projeto para junho 
de 2021. 

• Foi revisada uma análise qualitativa da percepção de 29 Governadores de Distrito de LCI 
em relação às responsabilidades das tarefas, incluindo o desenvolvimento de novos 
associados e de novos clubes.   

• Foi solicitado que os funcionários ampliem o estudo para um grupo maior de DGs 
entrantes, atuais e anteriores, a fim de identificar tendências que ajudarão o comitê a definir 
o papel e as responsabilidades do Governador de Distrito. 

• Devido ao subsequente cancelamento da Convenção Internacional de 2020 e à continuação 
do mandato do Presidente Internacional, o comitê apoia o novo tema do IP Choi de “Unidos 
na Bondade e Diversidade”.  

 
COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 

• Foram revisados a resposta de marketing à COVID-19, a webpage e o desempenho do 
Centro de Eventos Virtuais.  

• Foi revisada a situação do lançamento do Leader Digest, programado para meados de julho.  
• Foram revisados os modelos de marca, desempenho de mídias sociais, produção de sites e 

progresso no desenvolvimento do PSA para lançamento no início do próximo ano. 
• Foi revisado o relatório de final de ano da produção de vídeos. 
• Foram revisados os resultados preliminares da Pesquisa de Marca para 2020, incluindo 

percepções e análises competitivas.  
• Foi revisado o esboço das atualizações do protocolo. O comitê vai considerar uma 

resolução em uma futura reunião. 
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• Foi revisado o esboço de redução de custos para adotar a Placa Internacional do Cartaz 
sobre a Paz como prêmio oficial para chefes de estado, primeiros-ministros, governadores 
e funcionários do governo local. O comitê vai considerar uma resolução em uma futura 
reunião. 

• Foi revisada a tabela de prêmios do Capítulo XIX do Manual de Normas da Diretoria para 
prorrogar a disponibilidade de prêmios presidenciais e de liderança exclusivos para a 
campanha 100, considerando a prorrogação da campanha.  
 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

• Foi alterado o programa de subsídios para o quadro associativo, removendo os subsídios 
de larga escala e iniciativas especiais. Isso simplificará o processo para os candidatos e 
tornará o financiamento mais facilmente acessível. 

• Foi esclarecido que os funcionários do processo devem acompanhar quando um clube 
adicionar mais de 30 associados em um mês.  

• Foram atualizados os textos dos capítulos III, X, XVII e XXII do Manual de Normas da 
Diretoria. Essas alterações ajudarão a esclarecer as normas e benefícios para os tipos de 
afiliação de Leo a Leão e Estudante. 
  

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

• Foi recebida uma atualização de dados dos relatórios de serviço do ano Leonístico de 2019-
2020, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Cerca de 300 milhões de pessoas 
foram atendidas neste ano Leonístico. 

• Foi recebida uma atualização sobre a análise de dados dos relatórios de serviço 
relacionados a horas de voluntariado, fundos angariados e fundos doados. Os funcionários 
apresentarão uma recomendação na reunião da diretoria de outubro de 2020 sobre como 
aprimorar a precisão desses dados. 

• Foi recebida uma atualização de dados sobre o desenvolvimento da estratégia de defesa de 
causas e foram discutidos os planos para os eventos de defesa de causas a ocorrerem no 
ano Leonístico 2020-2021. 

• Foram recebidas atualizações de dados sobre os programas e parcerias de serviços de Lions 
Clubs International e foi discutido o impacto da COVID-19 sobre as prioridades da divisão 
e de serviço dos Leões. 

• Foram discutidos os detalhes logísticos relacionados ao lançamento do Prêmio de Serviços 
A Bondade Importa. 
 

COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

• Foi discutida a interrupção ocorrida em 22 de maio de 2020, resultando em uma 
indisponibilidade prolongada de produtos para os associados, como o MyLCI e os 
relatórios. O comitê será informado dos resultados da análise atualmente em andamento. 

• Foi revisada a previsão do quarto trimestre e observou-se uma variação positiva em relação 
ao orçamento.  O comitê reconheceu que a atual situação da pandemia de COVID-19 e a 
recente interrupção do sistema podem ter um impacto material no orçamento para 2020-
2021. 
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• Foram aprovadas as iniciativas de segurança e privacidade planejadas para os próximos 
três a seis meses, incluindo registro de atividades de processamento, treinamento em 
proteção de dados, segurança de dados pessoais e procedimentos de notificação de violação 
de dados.   

• Foram discutidas as próximas iniciativas de produtos.  Espera-se que um novo portal para 
associados seja lançado no final de junho e melhorará a conscientização e a comunicação 
dos associados.  Um novo aplicativo de comunicação, provisoriamente chamado de 
"Connect", deve ser lançado no início de agosto e fornecerá recursos de reunião virtual 
como uma alternativa à reunião presencial.   

• Foi recebida uma atualização de dados sobre os lançamentos recentes do sistema financeiro 
SAP Business ByDesign e da nova loja do Lions.  

• Foram discutidas oportunidades para aprimorar o site Lionsclubs.org, incluindo planos 
apresentados pelos funcionários para tratar de uma questão recente em que os dirigentes 
do clube recebem mensagens de spam do formulário "entrar em contato com o clube" no 
site. 

• O comitê colaborou com os funcionários para elaborar um novo capítulo do Manual de 
Normas da Diretoria, Capítulo XXVI, Tecnologia, que aborda assuntos relacionados à 
tecnologia.  

 
 


