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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Reunião virtual on-line 
Oak Brook, Illinois, EUA 

12 a 21 de outubro de 2020 
 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

• Auditoria Externa: a empresa de auditoria Crowe LLP apresentou a auditoria e o esboço 
das demonstrações financeiras auditadas da associação para o ano encerrado em 30 de 
junho de 2020.  

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

• Avaliação de Risco da Auditoria Interna: o comitê recebeu uma atualização sobre a 
avaliação de risco de auditoria interna e um plano de auditoria proposto para 2020-2021. 

• Apresentação sobre o GDPR: o escritório de gerenciamento de projetos e os funcionários 
do departamento de privacidade e conformidade forneceram ao comitê uma atualização 
sobre processos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). 
 
   

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

• Afirmada a decisão final do Comitê de Revisão e Conciliação emitida de acordo com o 
Procedimento de Queixas Estatutárias recorrido pelo Lions Clube Beirute St. Gabriel e 
considerada a queixa totalmente negada. Declarado que todas as questões especificamente 
levantadas relacionadas à queixa apresentada pelo Lions Clube Beirute St. Gabriel sejam 
encerradas, finais e compulsórias a todas as partes. 

• Nenhuma ação recomendada deve ser tomada em relação ao pedido dos Ex-Presidentes 
Internacionais da Índia, Sul da Ásia e Oriente Médio (ISAME) em relação ao período de 
validade dos endossos de certificação de candidatos do ISAME de três (3) para quatro (4) 
convenções devido ao cancelamento da Convenção Internacional de 2020, onde quatro 
diretores teriam sido eleitos, enquanto apenas dois candidatos do ISAME serão eleitos em 
2021. 

• Alterado o Parágrafo D. do Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria para adicionar 
uma nova Opinião Legal para estabelecer que, no caso de uma isenção de quotas 
internacionais ser emitida, o pagamento de quotas internacionais não deve ser considerado 
para determinar se um clube está em dia com suas obrigações. 

• Esboçada uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2021 para alterar 
o Artigo II, Seção 4(a) e Seção 5(a) dos Regulamentos Internacionais para alterar os 
requisitos de tempo para que os diretores internacionais enviem seu formulário de 
certificação de trinta (30) dias para sessenta (60) dias.  

• Revisado o processo de eleição da Diretoria Internacional, caso a convenção internacional 
não possa ser convocada. Concordado que uma análise adicional é necessária e aprovada a 
revisão posterior deste assunto em uma futura reunião da diretoria para uma possível 
votação dos delegados na Convenção Internacional de 2021 em Montreal.  
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• Revogada na íntegra a resolução 7 do relatório do Comitê de Estatuto e Regulamentos de 
9 a 12 de outubro de 2019 relacionada à alteração das quotas.  

• Esboçada uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2021 para alterar 
o Artigo XII, Seção 2(a) dos Regulamentos Internacionais para aumentar as quotas anuais 
em US$ 7,00 durante um período de três anos, começando com US$ 3,00 a partir de 1º de 
julho de 2022, US$ 2,00 a partir de 1º de julho de 2023 e US$ 2,00 a partir de 1º de julho 
de 2024.  

• Esboçada uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2021 para alterar 
os Regulamentos Internacionais alterando o nome do Comitê de Comunicações de 
Marketing para Comitê de Marketing. 

 
 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

• Aprovado o per diem para os integrantes nomeados da convenção para a Convenção 
Internacional de 2021. 

• Aprovado o componente de convenção virtual para a Convenção Internacional de 2021. 
 
 
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 

• Os Lions clubes da República da Armênia foram colocados em status de proteção. O 
Comitê de Finanças considerará os clubes quanto ao status de proteção modificado durante 
a reunião da diretoria de abril de 2021. 

• Aprovadas as propostas apresentadas pelo Distrito 300-C1 (MD 300 Taiwan) para 
redistritar a área no Distrito 300-C1 e Distrito 300-C5 e pelo Distrito 300-G2 (MD 300 
Taiwan) para redistritar a área no Distrito 300-B3 e Distrito 300-B5 a ser implementado no 
encerramento da Convenção Internacional de 2023. Para apoiar ainda mais o 
redistritamento do Distrito Múltiplo 300 em cinco distritos múltiplos, um mapa final foi 
aprovado, detalhando a localização desses novos distritos juntamente com os distritos 
previamente aprovados. 

• Aprovada a proposta apresentada pelo Distrito 324-A4 para redistritar a área no Distrito 
324-A4 e 324-A7 e entrar em vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2021, 
condicionada à aprovação dos delegados em uma convenção subsequente do distrito 
múltiplo. 

• Revisadas as Normas de Reembolso para Governadores de Distrito e Presidentes de 
Divisão e Região Provisórias para permitir o reembolso de postagem e entrega de itens 
necessários para reuniões virtuais e para incentivar os Governadores de Distrito e 
Presidentes Divisão e Região Provisórias a usar o Connect, uma plataforma gratuita de 
Lions Clubs International, para conduzir as reuniões. 

 
 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 

• Aprovada a previsão orçamentária para o primeiro trimestre de 2020-2021, refletindo um 
déficit. 
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• Aprovada a cessação de todos os acúmulos de benefícios do Plano de Aposentadoria 
futuros a vigorar em 31 de dezembro de 2020 para todos os participantes com direitos 
adquiridos nos EUA e Canadá com datas originais de contratação anteriores a 1º de janeiro 
de 2007 e para fornecer benefícios de contribuição de equiparação do empregador no Plano 
de Previdência a partir de 1º de janeiro de 2021. 

• Revogada a resolução de aumento de quotas de outubro de 2019 e solicitado ao Comitê de 
Estatuto e Regulamentos que redija uma alteração aos Regulamentos Internacionais a ser 
votada na Convenção Internacional de 2021 relativa a Quotas Internacionais. 

• Substituídas as normas de compras pelas normas de processos de compras. 
• Revisado o Capítulo XXI do manual de Normas da Diretoria que altera as normas  para 

compromisso de oradores para permitir que um ex-diretor internacional possa aceitar 
compromissos de orador quando se muda permanentemente para uma área jurisdicional 
diferente. 
 

 
COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 
 

• Aprovado o processo pelo qual os funcionários trabalharão com cada área jurisdicional para 
determinar quais institutos para 2020-2021 serão fornecidos, com Leões servindo como 
coordenadores locais e funcionários servindo remotamente.  

• Confirmado o plano alternativo para os Dias 1 a 3 do Seminário Virtual de Primeiro Vice-
Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito (FVDG/ DGE) de 2021 para substituir o 
conteúdo do seminário originalmente programado para fevereiro de 2021. 

• Alterado o Manual de Normas da Diretoria para adicionar a função, responsabilidades e reembolso 
de despesas permitidas para os Colaboradores do Seminário de Primeiros Vice-Governadores de 
Distrito/Governadores de Distrito Eleitos. 

 
 
PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO DA REUNIÃO DE AGOSTO DE 
2020) 
 

• Adicionadas duas metas distritais para as equipes do governador de distrito entrante: Até o 
final do ano Leonístico de 2021-2022, o nosso distrito aumentará o percentual de clubes 
que reportem (manterá ou excederá os números de serviços reportados no ano passado) e 
até o final do primeiro trimestre do ano Leonístico de 2021-2022, nosso distrito realizará 
treinamento para dirigentes de clube e presidentes de divisão. O coordenador da GLT de 
distrito reportará cada treinamento usando a ferramenta para treinamentos locais do 
aplicativo de software de LCI denominado Learn. 

• O comitê analisou o progresso feito na próxima versão do plano 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 funcionários por seu trabalho árduo. 

• Após analisar os diferentes cenários financeiros, levando em consideração o impacto 
negativo da pandemia global nas atividades Leonísticas e a carga financeira de um aumento 
único de US$ 7 nas quotas dos associados de LCI, o comitê recomendou que o Comitê de 
Finanças e Operações da Sede considere distribuir o aumento de US$ 7 das quotas em três 
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anos (US$ 3, US$ 2, US$ 2) e determinar se esse aumento de quotas deve entrar em vigor 
em julho de 2021 ou julho de 2022. 
 
 

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 

• Analisados e aprovados os novos subsídios de RP e analisado o status de 11 subsídios 
concedidos neste ano Leonístico. 

• Analisadas e aprovadas as revisões nos planos para o patrocínio do Torneio das Rosas deste 
ano.  

• O comitê analisou uma solicitação do DM 325 (Nepal) para adicionar o nepalês como 
idioma oficial de Lions Clubs International. O comitê parabeniza os Leões do Nepal pelos 
esforços no país e por atender aos critérios para esta consideração. O comitê solicitou uma 
avaliação das implicações de custo, recurso, sistema e processo antes de conceder a 
aprovação e solicitou que o assunto fosse revisado na próxima reunião da diretoria. 

• Revisado o esboço de atualizações do protocolo. O comitê considerará uma resolução em 
uma reunião futura. 

• Revisado o Capítulo XIX das Normas da Diretoria para alterar a tabela de premiações, 
adotando a Placa Internacional do Cartaz sobre a Paz como prêmio oficial concedido aos 
chefes de estado, governos, primeiros-ministros, governadores ou autoridades 
governamentais locais.  

• Solicitada uma alteração ao Estatuto e Regulamentos para mudar o nome do comitê de 
“Comitê de Comunicações de Marketing” para “Comitê de Marketing”.  
 

 
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

• Alterado o programa de Pontes para Lionesses, limitando o número de clubes que um 
distrito pode formar em um ano Leonístico a dez, a menos que autorizado de outra forma 
pelo Comitê de Desenvolvimento do Quadro Social. 

• Nomeados os membros do Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes e seus suplentes 
para o mandato de julho de 2021 a junho de 2023. 

• Atualizado o texto do Capítulo XXIV para mudar as metas do governador de distrito para 
as metas do distrito. 

• Atualizado o texto do Capítulo XXIV para incluir o Comitê de Tecnologia quando uma 
reunião de comitês multifuncionais for realizada nas reuniões da diretoria. 
  

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

• Revisadas as Diretrizes do Banco Leonístico de Olhos de Lions Clubs International. 
• Aprovada a estratégia de defesa de causas de Lions Clubs International, empoderando os 

Leões a defenderem a conscientização, educação e mudança.  
• Recebida uma atualização sobre todos os programas de serviço e desenvolvimento de 

estratégia para causa global.  
• Comemorado o lançamento da campanha do Dia Mundial do Diabetes de 2020, 

incentivando os Leões a encontrar tempo para combater diabetes.  
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• Reconhecido o aumento dos relatórios de atividades de serviço durante o primeiro trimestre 
do ano Leonístico de 2020-2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior 

. 
 
COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 

• O comitê analisou a previsão do orçamento do primeiro trimestre e observou que havia 
uma variação negativa entre o orçamento e a previsão do primeiro trimestre, principalmente 
devido à variação na depreciação e amortização.  O comitê entende que a pandemia de 
COVID-19 em andamento e outros eventos inesperados impactaram o orçamento, mas os 
estimados funcionários estão gerenciando isso ativamente.   

• O comitê recebeu atualizações sobre iniciativas de privacidade e o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (GDPR).  As interações dos funcionários com o Escritório de Proteção 
de Dados (DPO) foram extremamente positivas.  O comitê aprova as iniciativas de 
segurança e privacidade planejadas para os próximos três a seis meses. 

• O comitê teve uma discussão abrangente sobre iniciativas de produtos.  Um novo portal 
para associados foi lançado em julho de 2020 e o novo aplicativo “Connect” foi lançado 
em agosto de 2020 como uma versão beta, permitindo recursos para reuniões virtuais.  O 
comitê tomou conhecimento de uma reformulação planejada do processo de login/registro 
da Lion Account, atualmente planejada para o segundo ou terceiro trimestre.   

• O comitê recebeu uma atualização sobre a próxima iteração do plano estratégico. O comitê 
concorda com as três áreas de foco principais identificadas no plano, apoia o nome e a 
marca do novo plano, “One Lion”, e está empolgado em contribuir para a implementação 
das metas e estratégias resultantes do plano. O comitê também gostaria de agradecer à Ex-
Diretora Internacional Joyce Middleton, Presidente da Equipe de Projeto do LCI Adiante 
e a toda a equipe pelo trabalho realizado até agora, e aguarda outra atualização na próxima 
reunião da diretoria. 

• O comitê discutiu as implicações administrativas e de tecnologia de apoiar uma convenção 
virtual ou híbrida, caso isso seja necessário como uma contingência a um evento presencial.   

• O comitê também foi atualizado sobre as implicações de apoiar uma eleição virtual e ficou 
satisfeito com a abrangência da avaliação de fornecedores apresentada pelos funcionários.  
O comitê ficou confortável com qualquer um dos fornecedores sob consideração, caso uma 
eleição virtual fosse necessária. 

• O comitê analisou as atualizações do comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo 
sobre datas retroativas.  O comitê discutiu as atualizações do comitê do Desenvolvimento 
de Liderança no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC) e a ferramenta de relatório de 
treinamento local.   

• O comitê se reuniu em conjunto com o comitê de Atividades de Serviço e aprovou um 
plano para aprimorar a qualidade dos dados dos relatórios de serviço. Este plano inclui um 
conversor de moeda no MyLion para ajudar os Leões a relatar fundos angariados e doados, 
limitando dados discrepantes para fundos levantados, fundos doados e horas de 
voluntariado, e melhorando a comunicação no produto.  Alguns elementos deste plano já 
foram implementados. 

• O comitê discutiu as tendências atuais de receita de comércio eletrônico e materiais para 
clubes.  O comitê entendeu os fatores que impactam a receita e aprovou o plano dos 
funcionários para alinhar às despesas à receita.  O comitê também recebeu uma atualização 
sobre várias iniciativas em andamento.   


