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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Ojai, Califórnia, EUA 
14-17 de outubro de 2018 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 
1. O comitê continuará monitorando e acompanhando os planos de ação. 
 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1. Revisou-se a queixa estatutária apresentada pelo Conselho de Governadores do 

Distrito Múltiplo E (Venezuela), contestando uma decisão da Diretoria Internacional 
quando se transferiu quatro clubes de Aruba, Bonaire e Curaçao do Distrito E1 
(Venezuela), Área Jurisdicional III para o Distrito 35N (Flórida, EUA), Área 
Jurisdicional I, e encontrou-se uma boa causa para acelerar a análise da queixa sob 
Etapa Quatro do Procedimento Relativo a Queixas Estatutárias, afirmou-se a decisão 
da Diretoria Internacional em junho de 2018, transferindo os quatro clubes de Aruba, 
Bonaire e Curaçao do Distrito E1 (Venezuela) para o Distrito 35N (Flórida, EUA). 

2. O Diretor Internacional Dr. Datuk Naga foi nomeado para servir como o Leão 
Coordenador para o antigo Distrito 301-A1 (Filipinas) para o restante do ano 
Leonístico de 2018-2019 e um roteiro a ser seguido foi fornecido ao antigo distrito 
para restaurar o status do distrito. 

3. O Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria foi revisado para atualizar os 
agentes fiscais na Índia e Japão e para mover as normas sobre agentes fiscais do 
Capítulo XV, Jurídico, para o Capítulo XI, Finanças, pois essas normas são 
gerenciadas pela Divisão de Finanças e estará melhor alinhada com os deveres e 
responsabilidades do Comitê de Finanças. 

4. O Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria foi revisado para mover as Normas 
sobre Conflito de Interesses do Capítulo XV, Jurídico, para o Capítulo XI, Finanças, 
pois essas normas são gerenciadas pela Divisão de Finanças e estará melhor alinhada 
com os deveres e responsabilidades do Comitê de Finanças. 

5. As Normas sobre Marcas Registradas no Capítulo XV do Manual de Normas da 
Diretoria foram revisadas para adicionar um requisito de que as fundações em nível 
nacional (país) sejam analisadas e aprovadas pela Diretoria Internacional. 

6. O Capítulo XV, Parágrafo A.1.b do Manual de Normas da Diretoria foi alterado para 
esclarecer que o emblema da associação é de todos os clubes e distritos constituídos. 

7. Os Regulamentos Padrão de Distrito no Capítulo VII do Manual de Normas da 
Diretoria foram revisados, com relação a quem pode convocar uma reunião 
extraordinária caso o presidente não o faça. 

8. O Capítulo XV, Parágrafo C, do Manual de Normas da Diretoria foi revisado para 
oferecer a interpretação estatutária na qual, em virtude de estar afiliado a um Lions 
clube, considera-se um Leão como associado da associação internacional. 
 
 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Um per diem foi estabelecido para os integrantes nomeados do Comitê de Credenciais 

servindo sem outro ressarcimento, e funcionários da sede que participarão da 
convenção internacional de Milão em 2019. 
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2. O Programa da Convenção Internacional de Milão de 2019 foi revisado. 
3. O Capítulo VIII do Manual de Normas da Diretoria recebeu uma emenda com 

diversas alterações pertinentes a assuntos internos. 
4. O Capítulo VIII, Parágrafo E, Procedimentos de Eleição recebeu uma emenda. 
  
COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 
1. O status protetor foi concedido para o Kozhencherry Lions Club o Distrito 318-B 

(Índia) e Palu Maleo Lions Club do Distrito 307-B2 (Indonésia) até 7 de abril de 
2019.  

2. As propostas de redistritamento enviadas pelo Distrito Múltiplo 101 (Suécia) e 104 
(Noruega) foram aprovadas para entrar em vigor no encerramento da Convenção 
Internacional de 2019 e pelo Distrito Múltiplo 21 (Arizona) para entrar em vigor no 
encerramento da Convenção Internacional de 2020. 

3. A Ex-Diretora Internacional Elisabeth Harderer foi nomeada para servir como Leão 
Coordenador para a República da Albânia, República do Kosovo e as áreas sem 
distrito da República da Bulgária, e o Ex-Governador de Distrito Daniel Zyambo para 
servir como Leão Coordenador para o Distrito Provisório 412-B (República de 
Malawi e República de Moçambique) para o restante dos meses deste ano Leonístico. 

4. O Subsídio para Reestruturação e Redesenvolvimento Distrital foi estendido para 
incluir propostas de redistritamento que são aprovadas antes ou no dia 30 de 
novembro de 2021. 

5. Uma referência no Manual de Normas da Diretoria foi corrigida para o Seminário de 
DGE, para que se use o título correto de Seminário do Primeiro Vice-Governador de 
Distrito/Governador de Distrito Eleito. 

6. O requisito que um Leão deve ter servido como Presidente de Clube antes de servir 
como Leão Orientador foi removido.  

7. As Normas de Redistritamento foram revisadas para que as propostas de 
redistritamento que são aprovadas durante a reunião de diretoria de outubro ou 
novembro, que estão agendadas para acontecer no encerramento da Convenção 
Internacional do mesmo ano Leonístico, devam realizar as eleições antes de 1º de 
janeiro para permitir que o governador de distrito eleito participe do Seminário de 
Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito realizado em 
fevereiro. 

8. As Normas de Reembolso do Governador de Distrito foram revisadas para que a 
Divisão de Administração de Distritos e Clubes fosse incluída no processo de 
aprovação de aumentos nos orçamentos do governador de distrito.  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 
1. A previsão de primeiro trimestre do AL 2018-2019, refletindo um déficit foi 

aprovada. 
2. Uma emenda foi feita para o Capítulo XXI relacionada ao orçamento de milhagem do 

ex-presidente internacional para reuniões autorizadas, tempo de envio de formulários 
de solicitação de orador ao Departamento de Viagens e concordou-se em revisar o 
formato atual do formulário de visitas para todos os oradores oficiais para os quais 
Lions Clubs International oferece ressarcimento de despesas de viagem.     
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COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA 
 
1. O Manual de Normas da Diretoria foi revisado com relação ao Instituto Regional de 

Liderança Leonística (RLLI) para preparar para futuras modificações ao programa do 
Instituto Regional de Liderança Leonística. 

2. O Manual de Normas da Diretoria foi revisado com relação à mudança no número de dias de 
instrução para o programa do Instituto de Preparação de Instrutores de “quatro” para “três”.  

3. O Manual de Normas da Diretoria foi revisado para fazer referência aos programas de 
“Desenvolvimento de Liderança” e não apenas “Liderança”, incluindo a palavra 
“desenvolvimento” onde necessário. 
  

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 
 

1. Uma visão geral aprofundada foi conduzida sobre o status do plano estratégico de LCI: 
LCI Adiante. 

2. A carta constitutiva do comitê foi analisada para identificar normas que devem ser 
atualizadas e analisadas para ação, na próxima reunião. 

3. O status do ‘Desafio da África’ foi revisado e discutido, o qual foi uma resolução 
inicialmente aprovada em abril de 2010 que estipulava que, quando o continente 
chegasse e mantivesse mais de 30.000 associados, que o Comitê de Planejamento a 
Longo Prazo, em exercício naquela época, solicitaria ao Comitê de Estatuto e 
Regulamentos que elaborasse uma emenda estatutária para que a África tivesse a sua 
própria área jurisdicional na seguinte convenção internacional.  O limite de desafio de 
30.000 foi ultrapassado no final de julho de 2018 e a área a partir do relatório 
acumulado de setembro de 2018 é de 30.706 associados e continua com o impulso.  
Parabéns aos Leões da África por alcançar este marco histórico. 
 
O comitê analisará o progresso do crescimento do quadro associativo do continente na 
sua próxima reunião e fará a recomendação final para a diretoria. 

 
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 
1. O programa piloto “Bem-vindos ao lar” foi estendido até 30 de março de 2020. 
2. A estrutura da Equipe Global de Ação foi revisada para incluir distritos adicionais na 

África. 
3. Outro Leo do Ano para 2017-2018 foi aprovado. 
4. As ex-associadas Lionesses foram permitidas a contarem seus anos Lionesses de 

serviço à categoria de associadas vitalícias. 
5. As normas receberam emendas de mover a governança do Departamento de Jovens 

Leões e Leos para o Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo do Comitê 
de Atividades de Serviço. 

6. A norma de caducidade foi prorrogada para o país do Azerbaijão até 30 de junho de 
2019. 

7. As normas da diretoria foram emendadas para permitir fundos adicionais para 
programas pilotos com a aprovação da Diretoria Internacional. 

8. Um programa piloto foi aprovado para reverter as tendências de afiliação na AJ I e II. 
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COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 
1. O Capítulo XIX, Protocolo Oficial do Manual de Normas da Diretoria foi revisado 

para refletir a modificação para adicionar Representantes de Leo a Leão junto à 
Diretoria. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Foi aprovado que os seguintes Leões recebam o Prêmio dos Dez Melhores Assessores 

Acampamentos e Intercâmbios Juvenis pelo seu serviço no AL 2017-2018. 
 
Nome Área Jurisdicional País 

Nazan Albayrak IV Turquia 
Angela Day II Canadá 
Eileen Delaney I EUA 
Ari Lindell IV Finlândia 
Gabriela Lutter IV Alemanha 
Karl-Heinrich Mohr IV Alemanha 
Diane Quinlan I EUA 
Birgit Rastetter IV Itália 
Pravin Sarnaik VI Índia 
Yoshikazu Yano V Japão 

 (Resolução 1.) 
2. O plano de trabalho em conjunto entre a Federação Internacional de Diabetes e LCI 

foi aprovado. 
3. A direção estratégica do plano de marketing das Atividades de Serviço 2019 foi 

aprovada.  
4. Uma atualização do programa de Minissubsídios do Diabetes foi recebida, incluindo 

os clubes que serão convidados a participar.  
 
COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 
1. Uma atualização sobre a GDPR foi recebida e um conjunto de elementos de dados 

que são necessários por LCI para que se possa gerenciar seus negócios foi analisado.  
2. O comitê colaborou com o Comitê de Estatuto e Regulamentos, resultando em uma 

modificação das normas da diretoria sobre a interpretação de ser um associado de 
LCI.  

3. O comitê discutiu e aprovou as melhorias de processo sugeridas, já que estas 
melhorias ajudarão a associação a longo prazo, conforme as prioridades se tornarem 
claras e os recursos utilizados de maneira prudente e econômica.  

4. O comitê apresentou o roteiro da infraestrutura e o produto e forneceu a justificativa 
para o orçamento adicional. Com base na aprovação, a previsão de TI será modificada 
para refletir o valor do orçamento adicional.  

 
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o website de LCI 
em www.lionsclubs.org ou entre em contato com a Sede Internacional pelo telefone 630-571-
5466. 
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