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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Reunião Virtual On-line 
Oak Brook, Illinois, EUA 
12 a 21 de abril de 2021 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

• O comitê recebeu uma atualização 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. 

• O comitê recebeu uma visão geral do processo de Gerenciamento de Riscos Empresariais 
e compreensão das etapas iniciais e da abordagem adotada na implementação de uma 
estrutura de gerenciamento de risco organizacional. 

• O Departamento de Compliance de Subsídios de LCIF forneceu ao comitê uma visão geral 
do processo de Compliance de Subsídios de LCIF e uma atualização sobre as prioridades 
de Compliance de Subsídios. 
   

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

• Removeu o Governador de Distrito Cheng-Yu Lu do cargo de governador de distrito do 
Distrito 300-C3 (DM 300 Taiwan) por violação do dever e não cumprimento do Estatuto e 
Regulamentos e Normas da Diretoria Internacional.  O Lions Clube Changhua Yuan Ching 
foi orientado a revogar a afiliação de Cheng-Yu Lu por conduta inadequada, deixando de 
ser Leão.  Declarou que Cheng-Yu Lu não deverá ser reconhecido no futuro como Leão ou 
como ex-governador de distrito por Lions Clubs International ou por nenhum clube ou 
distrito, não tendo direito de se afiliar ao Leonismo no futuro.  Nomeou o Ex-Governador 
de Distrito Imediato Hsueh Chu Hsu para preencher a vaga no cargo de governador de 
distrito para o restante do ano Leonístico. 

• O Lions Clube Banska Bystrica foi orientado a revogar a afiliação de Pavol Mora e o Lions 
Clube Heart of Slovakia foi orientado a revogar a afiliação de Bohumir Kratky por 
condutas inadequadas, deixando de ser Leões.  Declarou que Pavol Mora e Bohumir Kratky 
não deverão ser reconhecidos no futuro como Leões por Lions Clubs International ou por 
nenhum clube ou distrito, não tendo direito de se afiliarem ao Leonismo no futuro.  

• Analisou o histórico e recebeu uma atualização sobre as questões relacionadas aos clubes 
sem distrito de Chipre e solicitou aos funcionários da Divisão Jurídica que continuassem 
monitorando a situação e fornecessem as comunicações apropriadas para garantir o 
cumprimento das normas da diretoria. 

• Declarou que o ex-associado Nebojsa Davidovski não tenha direitos para futura afiliação 
ao Leonismo e que não seja reconhecido no futuro como Leão. 

• Alterou o Capítulo VI, Parágrafo B.1. do Manual de Normas da Diretoria para corrigir uma 
referência imprecisa.  

• Alterou o Capítulo XVIII, Parágrafo H.1. do Manual de Normas da Diretoria para remover 
texto desnecessário.  

• Redigiu uma resolução a ser relatada à Convenção Internacional de 2021 para emendar o 
Artigo V, Seção 4(a) do Estatuto Internacional para autorizar a Diretoria Internacional a 
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aprovar procedimentos alternativos para a eleição de dirigentes executivos e diretores 
internacionais quando uma convenção internacional não puder ser convocada .  

• Redigiu uma resolução a ser relatada à Convenção Internacional de 2021 para emendar o 
Artigo IX, Seção 6(c) dos Regulamentos Internacionais para alterar as qualificações do 
segundo vice-governador de distrito para que Leões que serviram anteriormente como 
governadores de distrito não sejam qualificados para serem eleitos como segundo vice-
governador de distrito. 

 
COMITÊ DE CONVENÇÕES 

 
• Analisou e aprovou os planos para a Convenção Internacional virtual de 2021. 
• Estabeleceu as taxas de inscrição para a Convenção Internacional de 2022. 
• Continuou a avaliar a viabilidade de Deli como o destino para a Convenção Internacional 

de 2022 devido à pandemia em curso. 
 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 

• Aprovou os requisitos revisados para o Prêmio de Excelência de Clube e o Prêmio de 
Excelência de Distrito. 

• Aprovou a transferência do redistritamento do Distrito 300-C3 entre Distrito 300D-3 e 
Distrito 300D-5 para criar o Distrito Múltiplo 300D do encerramento da Convenção 
Internacional de 2023 para o encerramento da Convenção Internacional de 2021.  

• Aprovou a renomeação dos distritos no Distrito Múltiplo 324. 
• Nomeou os líderes Leões para servirem como Leões Coordenadores no ano Leonístico de 

2021-2022.   
• Solicitou que uma emenda estatutária seja apresentada aos delegados durante a Convenção 

Internacional de 2021 para tornar ex-governadores de distrito não qualificados para serem 
eleitos para o cargo de segundo vice-governador de distrito ou para preencher a vaga de 
primeiro ou segundo vice-governador de distrito. Se aprovada pelos delegados, as 
alterações entrarão em vigor em 1º de julho de 2022.  

• Aprovou uma disposição opcional para fornecer um cargo para um Leo ou Leo-Lion servir 
como conselheiro de Gabinete ou de Conselho nos Regulamentos Padrão de distrito e 
distrito múltiplo. 
 

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 

• Aprovou a previsão do terceiro trimestre de 2020-2021, refletindo um superavit. 
• Autorizou Gloria Giri, Gerente Regional do escritório do ISAME, a atuar como signatária 

em nome da Associação Internacional de Lions Clubs na Índia, aprovando a resolução da 
diretoria para Import Export Compliance (IEC). 

• Recomendou que, devido ao impacto da pandemia global e o efeito que teve sobre os Leões 
em todo o mundo juntamente com o superávit da associação resultante de despesas 
reduzidas e maiores retornos de investimento, seja adiada a votação sobre o aumento das 
quotas internacionais para junho de 2022 com o aumento a entrar em vigor em julho de 
2023, julho de 2024 e julho de 2025. 
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COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 
 

• Confirmou os preparativos finais para os Dias 1 a 3 do Seminário virtual de Primeiro Vice-
Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito (1ºVDG/DGE) de 2021, que ocorrerá entre 
as semanas de 19 de abril a 6 de junho de 2021 e o Dia 4 do Seminário, que ocorrerá em 25 de 
junho de 2021. 

• Aprovou a proposta de cronograma de institutos de liderança para 2021-2022. 
• Incentivou o Distrito Múltiplo 11 (Michigan, EUA) a continuar seu piloto por mais um ano para 

refinar seu processo de apoio e prestação de contas para os coordenadores da GAT. 
 
PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO DA REUNIÃO DE JANEIRO DE 
2021) 
 

• Analisou o progresso e contribuições fornecidas para o plano estratégico de Lions 
International e gostaria de expressar sua gratidão a Presidente da Equipe do Projeto de LCI, 
Ex-Diretora Internacional Joyce Middleton, toda a equipe do projeto e os funcionários por 
seu trabalho árduo.  

• Analisou e concordou com as melhorias recomendadas para as funções e responsabilidades 
da liderança distrital.  Essas mudanças visam fornecer clareza, foco estratégico e enfatizar 
o desenvolvimento do plano, a criação da equipe, o cumprimento das metas e a 
continuidade de um ano para o outro.  

• Recebeu uma apresentação do Primeiro Vice-Presidente Douglas X. Alexander sobre seu 
tema e mensagem para 2021-2022 e desejou-lhe um ano de muito sucesso como presidente 
internacional.  

 
COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 

• Analisou as previsões orçamentárias da divisão para o ano Leonístico de 2021-2022 
• Analisou e aprovou o perfil do programa de Subsídios de RP atualizado e as atualizações 

para solicitação. 
• Analisou um prêmio de marketing criado para incentivar os clubes a reconhecer as 

realizações em marketing. A decisão de avançar com o financiamento deste novo prêmio 
será considerada em uma reunião futura. 

• Analisou e aprovou os planos e financiamento para o patrocínio do Torneio da Parada das 
Rosas de 2022. 

• Analisou as atualizações sobre programas de marca e visibilidade, incluindo mídia social, 
melhorias no site, campanha publicitária global, programas de relações públicas, pilotos de 
PSA e centro de vídeos. 

• Analisou o esboço de atualizações do protocolo. O comitê encaminhará o assunto ao 
Comitê de Planejamento de Longo Prazo, para revisão e comentários. 

• Analisou os planos para adicionar o “nepalês” como idioma oficial de Lions Clubs 
International. Aprovou uma alteração na lista de idiomas observada no Capítulo XX., 
Parágrafo J., Seção 1. do Manual de Normas da Diretoria para incluir o "nepalês" como 
idioma oficial de Lions Clubs International.  

• Analisou o Capítulo XIX das Normas da Diretoria para alterar a tabela de prêmios para 
esclarecer a função do Conselho de Curadores de LCIF como revisor dos candidatos ao 
Prêmio Humanitário de LCIF.  
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COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

• Decidiu descontinuar o programa piloto “Envolva um Veterano” em 30 de junho de 2021 
na conclusão do piloto. 

• Aprovou a Abordagem Global do Quadro Associativo para apoiar o desenvolvimento do 
quadro associativo globalmente.  

• Aprovou o programa “Vamos nos Afiliar Juntos” como uma nova iniciativa de programa.  
• Realocou o financiamento do Subsídio para Desenvolvimento do Quadro Associativo, 

transferindo US$ 5.000 da AJ I para a AJ VII.  
• Atualizou o texto no Capítulo III para permitir que os Representantes Leo-Lion junto à 

Diretoria participem de vários Fóruns Leo. 
• Atualizou o texto no Capítulo XXI para permitir um orçamento de viagens para os 

Representantes Leo-Lion junto à Diretoria Internacional.   
 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

• 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 os eventos de defesa de causas, incluindo o Dia do Lions 
junto à Organização das Nações Unidas e o Dia do Lions no Capitólio, ambos realizados 
virtualmente este ano. 

• Discutiu melhorias para o programa de Leões Nomeados Representantes junto às Nações 
Unidas. 

• Recebeu uma atualização sobre a parceria de LCI com a Associação de Especialistas em 
Instrução e Tratamento do Diabetes. 

• Recebeu uma atualização sobre todos os programas de serviço e discutiu os comentários 
dos assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis. 

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

• O comitê recebeu uma atualização sobre a situação do apoio à próxima convenção virtual.  
O comitê revisou as próximas etapas e solicitou que os funcionários fornecessem 
atualizações frequentes sobre o progresso.  

• O comitê também foi atualizado sobre a situação do planejamento para uma eleição virtual.  
O comitê teve a oportunidade de testar com sucesso o sistema de votação eletrônica e 
aprovou seu uso para a eleição internacional. 

• O comitê analisou o esboço do Plano Estratégico de Lions International e ficou satisfeito 
com a abrangência e os detalhes. Além disso, o comitê discutiu especificamente o impacto 
do plano estratégico na Divisão de Tecnologia e as prioridades planejadas e aguarda 
atualizações sobre solicitações adicionais que possam surgir. 

• O comitê teve uma discussão abrangente sobre iniciativas de produtos.  O comitê discutiu 
a necessidade de melhorar a adoção dos produtos digitais e instruiu os funcionários a 
continuarem seus esforços em conjunto com Marketing e Equipe Global de Ação (GAT) 
para identificar maneiras de aumentar a conscientização dos associados sobre os produtos.   

• O comitê analisou as atualizações do Comitê de Atividades de Serviço sobre dados dos 
relatórios de serviço.  O comitê solicitou uma reunião com o Comitê de Atividades de 
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Serviço em uma próxima reunião da diretoria para discutir maneiras de melhorar os dados 
de serviço, incluindo indicadores dinâmicos com base na atividade.  

• O comitê recebeu atualizações sobre iniciativas de privacidade e medidas em andamento 
relacionadas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).  O comitê aprova as 
iniciativas de segurança e privacidade planejadas para os próximos três a seis meses. 

• O comitê analisou a projeção orçamentária do terceiro trimestre de 2020-2021 e o 
orçamento proposto para a Divisão de Tecnologia no ano Leonístico de 2021-2022.  O 
comitê observou que houve uma variação negativa entre os valores efetivos de 2019 e o 
orçamento de 2021-2022; no entanto, ficou satisfeito com a explicação fornecida pelos 
funcionários sobre os fatores que contribuíram para a variação. 

• O comitê analisou o orçamento de 2021-2022 para Materiais para Clubes e Comércio 
Eletrônico.  O orçamento teve uma variação positiva em relação aos valores efetivos de 
2019, o que foi atribuído a ajustes feitos na alocação da sede.  O comitê concordou com os 
planos de lançar uma nova loja de comércio eletrônico para o Japão, atualmente planejada 
para o quarto trimestre.    
 


