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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

San Diego, Califórnia, EUA 
28 a 31 de outubro de 2021 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 

• O comitê recebeu uma atualização da Auditoria Interna de Lions Clubs International e 
continuará a acompanhar e monitorar os planos de ação.  
  
(Sem resoluções) 
 

COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 

• Negou uma queixa sobre a eleição de terceiro vice-presidente apresentada pela Ex-Diretora 
Internacional Rosane Jahnke e afirmou Fabrício Oliveira como Terceiro Vice-Presidente 
Internacional para o ano de 2021-2022.  

• Revisou a suspensão do governador do distrito 3233-E2 (Índia), removeu Sudhir Kumar 
Goyal como governador de distrito e declarou a vaga no cargo de governador de distrito. 
Instruiu o distrito a preencher a vaga de governador de distrito de acordo com o Artigo IX, 
Seção 6(d) dos Regulamentos Internacionais. 

• Aprovou a “General Incorporated Foundation Nihon Lions” como uma fundação no Japão, 
de acordo com o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XV, Parágrafo A.6.d.3.  
 

RESOLUÇÕES: 
 

1. FICA RESOLVIDO que a queixa eleitoral relativa ao cargo de terceiro vice-presidente 
apresentada pela Ex-Diretora Internacional Rosane Jahnke seja negada e a eleição do 
Terceiro Vice-Presidente Fabrício Oliveira seja confirmada para o ano Leonístico de 2021-
2022. 
 
(Item A.1.(1) do relatório) 
 

2. FICA RESOLVIDO que Sudhir Kumar Goyal seja removido do cargo de governador do 
Distrito 3233-E2, e que seja declarada a vacância do cargo de governador de distrito para 
o ano Leonístico de 2021-2022.  

 
FICA AINDA RESOLVIDO que a vaga de governador de distrito para o ano Leonístico 
de 2021-2022 seja preenchida de acordo com o Artigo IX, Seção 6(d) dos Regulamentos a 
Internacionais. 

 
(Item A.3 do relatório) 
 

3. FICA RESOLVIDO que a “General Incorporated Foundation Nihon Lions” receba a 
aprovação para o uso do nome e emblema do Lions de acordo com o Manual de Normas 
da Diretoria, Capítulo XV, Parágrafo A.6.d.3. 

 
(Item A.6 do relatório) 
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COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 

• Aprovou que a taxa de inscrição da convenção presencial para os Governadores de Distrito 
e Presidentes de Conselho de 2021-2022 seja reduzida para US$ 100 na próxima 
Convenção Internacional de 2022. 

• Aprovou que a Convenção Internacional de 2022 incluirá um componente de convenção 
virtual. 

• Aprovou procedimentos das eleições internacionais de modo a permitir o uso de uma 
plataforma eletrônica para a votação presencial na Convenção Internacional. 

• Aprovou o per diem para os integrantes nomeados da convenção para a Convenção 
Internacional de 2022. 

• Aprovou atualização do Capítulo VIII, Parágrafo C.5. do Manual de Normas da Diretoria, 
para incluir curadores antigos e atuais na homenagem póstuma na convenção. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1. FICA RESOLVIDO que a taxa de inscrição da convenção presencial para os Governadores 
de Distrito e Presidentes de Conselho de 2021-2022 seja reduzida para US$ 100 para a 
próxima Convenção Internacional de 2022. 
 

(Item A.1 do relatório) 
 

2. FICA RESOLVIDO que a Convenção Internacional de 2022 incluirá um componente de 
convenção virtual. 
 
(Item A.3 do relatório) 
 

3. FICA RESOLVIDO que as eleições internacionais usarão uma plataforma eletrônica para 
votação na Convenção Internacional. 
 
(Item A.4 do relatório) 
 

4. FICA RESOLVIDO que os seguintes per diem sejam aplicados à Convenção Internacional 
de 2022 em Montreal: 

 
Per diem de US$ 95 por dia para refeições para os integrantes nomeados do Comitê 
de Credenciais servindo sem outro ressarcimento. 
 

Per diem de US$ 95 por dia para refeições dos funcionários da sede, menos as 
refeições de grupo planejadas. 
 
(Item A.5. do relatório) 

 
5. FICA RESOLVIDO que o Capítulo VIII, Parágrafo C.5. do Manual de Normas da 

Diretoria seja emendado substituindo a frase "Somente os dirigentes executivos atuais e 
passados, e diretores que tenham falecido desde a convenção anterior serão mencionados 
na cerimônia de homenagem póstuma.” por: “Somente os dirigentes executivos atuais e 
passados, e diretores e curadores que tenham falecido desde a convenção anterior serão 
mencionados na cerimônia de homenagem póstuma.”  
 
(Item B.2 do relatório) 
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COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 

• Reconheceu os Emirados Árabes Unidos como uma região provisória e nomeou o 
Presidente de Divisão Amer Bitar para servir na área como Presidente de Região.    

• Nomeou o Ex-Governador de Distrito David Wilson para servir como Governador de 
Distrito do Distrito 105-N (Ilhas Britânicas).  

• Nomeou o Ex-Diretor Internacional Geoffrey Leeder para servir como Leão Coordenador 
do Distrito 105-N (Ilhas Britânicas).  

• Aprovou a proposta de redistritamento apresentada pelo Distrito Múltiplo 325 (Nepal) para 
redistritar os distritos entre os Distritos 325-C, 325-D, 325-E, 325-F, 325-G, 325-H, 325-
I, 325-J, 325-K, 325-L, 325-M, 325-N, 325-P, 325-R e 325-S a entrar em vigor no 
encerramento da Convenção Internacional de 2022.   

• Aprovou a proposta de redistritamento apresentada pelo Distrito 322-F (Índia) para 
redistritar o distrito entre os Distritos 322-F e 322-H a entrar em vigor no encerramento da 
Convenção Internacional de 2022.   

• Nomeou o Ex-Governador de Distrito Douglas Small para servir como Governador de 
Distrito do Distrito N-1 (Canadá) para o restante do ano de 2021-2022.   

• Revisou os Regulamentos Padrão de Distrito para não mais exigir o envio de um relatório 
de visitação após as visitas a clubes.  

• Revisou as Normas de Reembolso para o Governador de Distrito para cobrir o envio por 
correio de itens aos clubes quando a visita for realizada virtualmente. 

 
RESOLUÇÕES: 
 

1. FICA RESOLVIDO que os Emirados Árabes Unidos sejam reconhecidos como uma região 
provisória. 
 
FICA AINDA RESOLVIDO que o Presidente de Divisão Amer Bitar seja nomeado para 
servir na área como Presidente de Região.    
 
(Item A.2.a do relatório) 
 

2. FICA RESOLVIDO que o Ex-Governador de Distrito David Wilson seja nomeado para 
servir como Governador de Distrito do Distrito 105-N (Ilhas Britânicas).  
 
FICA AINDA RESOLVIDO que o Ex-Diretor Internacional Geoffrey Leeder seja 
nomeado para servir como Leão Coordenador do Distrito 105-N (Ilhas Britânicas).  
 
(Item A.2.b do relatório)  
  

3. FICA RESOLVIDO que a proposta apresentada pelo Distrito Múltiplo 325 (Nepal) para 
redistritar os distritos entre os distritos abaixo seja aprovada e entre em vigor no 
encerramento da Convenção Internacional de 2022.   

Distrito 325-A1 nos Distritos 325-C, 325-D, 325-E 
Distrito 325-A2 nos Distritos 325-F, 325-G, 325-H 
Distrito 325-B1 nos 325-I, 325-J, 325-K, 325-L, 325-M  
Distrito 325-B2 nos 325-N, 325-P, 325-R, 325-S  
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(Item A.3.a do relatório) 
 

4. FICA RESOLVIDO que a proposta apresentada pelo Distrito 322-F (Índia) para redistritar 
o distrito entre os Distritos 322-F e 322-H seja aprovada e entre em vigor no encerramento 
da Convenção Internacional de 2022.   
  
(Item A.3.b do relatório)  
 

5. FICA RESOLVIDO que o Ex-Governador de Distrito Douglas Small seja nomeado para 
servir como Governador de Distrito do Distrito N-1 (Canadá) pelo restante do ano de 2021-
2022.   
 
(Item A.7 do relatório)  
 

6. FICA RESOLVIDO que o Capítulo VII, Apêndice A, Regulamentos Padrão de Distrito, 
Artigo III, Seção 1(f) do Manual de Normas da Diretoria seja emendado pela inserção de 
"(virtualmente ou presencialmente)" após a palavra "visitados" e remoção de “Um relatório 
de visitas deve ser encaminhado à sede internacional referente a cada visita” após a palavra 
“clube”.  
 
(Item B.1 do relatório)  
 

7. FICA RESOLVIDO que o Capítulo IX, Seção B.4.g.2 seja emendado, substituindo as 
palavras “para envio de prêmios” pelas palavras “para o clube”.    
 
(Item B.1 do relatório)  

 
COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 
 

• Aprovou a previsão orçamentária para 1º trimestre do ano Leonístico de 2021-2022, 
refletindo déficit. 

• Revisou as Normas de Viagens e Reembolso de Despesas Dirigentes Executivos. 
• Revisou as Normas de Processos de Compras da Associação Internacional de Lions Clubes. 
• Aprovou a isenção de joias de admissão e fundação até 30 de junho de 2022.  

 
RESOLUÇÕES: 

 
1. FICA RESOLVIDO que todas as joias de admissão e fundação serão isentas até 30 de 

junho de 2022. 
 

(Item A.2 do relatório)  
 

2. FICA RESOLVIDO que a diretoria aprove a previsão orçamentária revisada do 1º trimestre 
para o ano Leonístico de 2020-2021 refletindo um déficit. 

 
(Item A.2 do relatório) 
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3. FICA RESOLVIDO que as Normas de Viagens e Reembolso de Despesas Dirigentes 
Executivos sejam emendadas conforme estabelecido no Anexo A., aqui apresentado. 

 
(Item B.1 do relatório) 

 
4. FICA RESOLVIDO que as Normas de Processos de Compras da Associação Internacional 

de Lions Clubes sejam emendadas conforme estabelecido abaixo, 
 

Página 10, Seção G.1., substituir a palavra “Comitê” pela palavra “Administrador”. 
 

FICA AINDA RESOLVIDO que as Normas de Processos de Compras da Associação 
Internacional de Lions Clubes sejam emendadas conforme estabelecido abaixo, 
 

Página 15, Seção R., ponto cinco, inserir a palavra “Individual” depois de 
“Funcionário”. 

 
FICA AINDA RESOLVIDO que a Matriz de Nível de Autorização de Assinatura prevista 
nas Normas de Processos de Compras da Associação Internacional de Lions Clubes seja 
emendada pela remoção do "Conselheiro Jurídico" no Nível I. 

 
(Item B.1 do relatório) 

 
 

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 
 

• Confirmado o plano alternativo para os Dias 1 a 3 do Seminário de Primeiro Vice-
Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito (1ºVDG/DGE) virtual de 2022 para 
substituir o conteúdo do seminário originalmente programado para fevereiro de 2022. 

• Confirmou a adição de um segundo dia para o Seminário de 1ºVDG/DGE na convenção 
em Montreal, tornando-o um seminário de dois dias. 

• Aprovou a adição do grupo nepalês para o Seminário de 1ºVDG/DGE de 2021-2022 e uma 
exceção ao requisito de LCIP para o líder do grupo nepalês para o seminário deste ano. 

• Aprovou o Ex-Diretor Internacional Sanjay Khetan como o líder do grupo nepalês de 2021-
2022. 

• Aprovou um aumento no orçamento de presentes para o Seminário de DGE em US$ 38.354 
para os 1ºVDGs/DGEs de 2021-2022. 

 
RESOLUÇÕES: 
 

1. FICA RESOLVIDO que uma exceção ao requisito de certificação do Programa de Instrutor 
Certificado do Lions, conforme descrito no Capítulo XIV, Parágrafo D.10.a. do Manual de 
Normas da Diretoria, seja aprovada para a seleção do líder de grupo de língua nepalesa 
para o Seminário de 1ºVDG/DGE de 2021-2022. 
 

2. FICA AINDA RESOLVIDO que a equipe de líderes de grupo do Seminário de Governadores de 
Distrito Eleitos de 2022, conforme descrito no Anexo B., seja aprovada. 
  
(Item 1.a do relatório) 
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PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (RELATÓRIO DA REUNIÃO DE AGOSTO DE 
2021) 
 

• Recebeu uma atualização sobre o Plano Estratégico de Lions International. 
• Recebeu uma atualização sobre o estudo do papel do Governador de Distrito e revisou uma 

análise da metodologia atual para a alocação do orçamento do Governador de Distrito.  
• Revisou as qualificações de endosso do Diretor Internacional. 
• Discutiu a criação de um grupo de grandes pensadores de marketing e a abordagem para 

desenvolver habilidades de marketing, confiança e competência em nível de clube.  
• Revisou os procedimentos de eleição para cargos de Diretores Internacionais e 3º Vice-

Presidente de LCI.  
 

(Sem resoluções) 
 
 
COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 

• Revisou o programa de Subsídios de RP e reconheceu o crescimento da popularidade da 
iniciativa. Este ano, 32 Subsídios de RP foram aprovados para financiamento, o que 
efetivamente esgotou o orçamento anual de US$ 400.000 para o programa. 

• Analisou uma solicitação do Distrito Múltiplo 318, Distrito Múltiplo 3232 e Distrito 
Múltiplo 3233 na Índia para utilizar os fundos excedentes para a aquisição de escritórios 
para apoiar as atividades, treinamento e outras iniciativas dos Leões. O comitê apresentou 
uma decisão para revisar o pedido em mais detalhes e encaminhá-lo ao Comitê de Finanças. 
O comitê fará uma revisão durante a próxima reunião da diretoria. 

• Revisou o Capítulo XIX das Normas da Diretoria para remover os títulos descontinuados 
de Presidente de Área Jurisdicional de Novas Vozes e Orador de Área Jurisdicional de 
Novas Vozes do protocolo internacional. 

• Revisou os capítulos II, XVI e XIX do Manual de Normas da Diretoria para alinhar o nome 
do Comitê de Marketing com a decisão anterior.  

 
RESOLUÇÕES: 
 

1. FICA RESOLVIDO que o Capítulo XIX, Protocolo Internacional do Manual de Normas 
da Diretoria seja emendado conforme estabelecido no Anexo A., aqui apresentado. 
 
(Item B.2 do relatório)  
 

2. FICA RESOLVIDO que o Capítulo II, Seção J, Capítulo XVI, Seção B.13 e Capítulo XIX, 
Seção D do Manual de Normas da Diretoria  sejam emendados alterando o nome do Comitê 
de Comunicações de Marketing para “Comitê de Marketing”. 
 
(Item B.3 do relatório)  
 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

• Solicitou que o Comitê de Finanças considere uma extensão da isenção de taxas.  
• Revisou as atualizações de progresso do Programa de Clubes de Interesse Especial. 
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• Revisou as atualizações de progresso na implementação da Abordagem Global do Quadro 
Associativo e os dados que mostram o sucesso nos distritos piloto. 

• Revisou e aprovou os Subsídios para o Desenvolvimento do Quadro Associativo. 
• Revisou e aprovou o Painel Consultivo de Leo Clubes de 2022-2024. 
• Revisou os resultados da investigação de associados do Lions Club of Mumbai Choice e 

recomendou o cancelamento do clube por motivo de afiliação fictícia. 
• Revisou e atualizou várias seções do Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XXII, para 

alinhar às atualizações do programa e apoiar o crescimento futuro do programa.  
• Atualizou o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo X, para adicionar o Distrito Múltiplo 

300 D Taiwan. 
 

RESOLUÇÕES: 
 

1. FICA RESOLVIDO que os seguintes Leões e Leos servirão como membros do Painel 
Consultivo do Programa de Leo Clubes para o mandato de julho de 2021 a junho de 2024: 
 
Nome Cargo D/DM País AJ 
Brandon Johnson Presidente de Conselho 12N Tennessee, 

EUA 
I 

Timothy Beer Assessor de Distrito Leo C2 Canadá II 
Veronica Perez 
Caballero 

Assessora de DM Leo F2 Colômbia III 

Dorina Szalagyi Presidente de Distrito 
Leo 

119 Hungria IV 

Timothy Chan Presidente de Distrito 
Leo 

303 Hong Kong V 

K H Lasantha 
Gunawardana 

Vice-Presidente de 
Conselho 

306 C2 Sri Lanka VI 

Andrew Roberts-
Thomson 

Assessor de Distrito Leo 201N3 Austrália VII 

Naftali Chilenga Tesoureiro de Conselho 412B Malaui VIII 
 

Nome Cargo D/DM País AJ 
Nichele Smith-
Abreu 

Presidente de Distrito 
Leo 

60B Sint Maarten I 

Sophia Nguyen Vice-Presidente de Leo 
Clube 

19H Canadá II 

Adriana Godoy Presidente de Distrito 
Leo 

D3 Guatemala III 

Patrik Stefan Sandu Presidente de Distrito 
Leo 

124 Romênia IV 

Rhea Maringal Secretário de DM Leo 308A2 Malásia V 
Muhammad Arslan Presidente de DM Leo 305N1 Paquistão VI 
John William 
Candra 

Vice-Presidente de 
Distrito Leo 

307A1 Indonésia VII 

Djibrilla Yaye 
Moussa 

Presidente de Distrito 
Leo 

403A1 Niger VIII 

 



8 
 

FICA AINDA RESOLVIDO que os Leos e Leões a seguir serão indicados como suplentes 
para suas respectivas áreas jurisdicionais para o Painel Consultivo do Programa de Leo 
Clubes para o mandato de julho de 2021 a junho de 2023, caso um membro do painel da 
área jurisdicional correspondente esteja impossibilitado de completar seu mandato. 
 
LEÕES SUPLENTES 

  
Nome Cargo D/DM País AJ 
Ava-Loi Forbes Assessora de Distrito 

Leo 
60B Jamaica I 

Laura Fernandez 
Salazar 

Assessora de Distrito 
Leo 

D4 Costa Rica III 

Berk Burgurlu Assessor de Distrito Leo 118Y Turquia IV 
Wai Koong Lee Assessor de Distrito Leo 308B1 Malásia V 
Manoj Seeralan Assessor de Distrito Leo 324L Índia VI 
Chipo Green Assessor de Distrito Leo 412A Zimbábue VIII 

 
LEOS SUPLENTES 

Nome Cargo D/DM País AJ 
Kefin Francisco 
Marroquin Rosales 

Secretário de DM Leo H 1  Peru III 

Yevhen 
Kravchenko 

Presidente de Distrito 
Leo 

134  Ucrânia IV 

Shyan Jong Ling Presidente de Leo Clube 308A2 Malásia V 
Charith Peiris Presidente de DM Leo 306A1 Sri Lanka VI 
Issouf Zerbo Presidente de Distrito 

Leo 
403A3 Burkina Faso VIII 

 
(Item A.4 do relatório) 
 

2. FICA RESOLVIDO que o Lions Club of Mumbai Choice seja cancelado por afiliação 
fictícia. 
  
(Item A.9 do relatório) 
 

3. FICA RESOLVIDO que o capítulo XXII, Apêndice B, Artigo III do Manual de Normas 
da Diretoria seja emendado adicionando o texto fornecido abaixo como um novo 
parágrafo C. e reordenando as partes restantes em conformidade: 
 
C. Formação 

 
Se um governador de distrito autorizar a formação de um distrito Leo, ele também 
deve autorizar a formação de um Comitê Organizador Distrital e nomear os Leões e 
Leos conforme necessário para supervisionar adequadamente o desenvolvimento do 
distrito. Os membros do comitê devem incluir representantes do Comitê Consultivo 
de Distrito Leo, o Assessor Leo Associado (se previamente nomeado), o 
Representante Leo/Leo-Lion de Distrito (se nomeado), o Assessor de Distrito Leo e 
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um representante Leo de pelo menos seis Leo Clubes no distrito. O comitê 
organizador deve ser responsável pelos seguintes itens: 
 
1. Garantir que todos os Leo clubes do distrito sejam notificados sobre a formação do 

distrito.  
2. Organizar uma conferência do distrito Leo. 
3. Elaborar uma proposta de estatuto e regulamentos a ser aprovada na conferência do 

distrito Leo. 
4. Notificar pelo menos sessenta (60) dias antes da conferência distrital, 

compartilhando a data, hora e informações sobre o local da conferência distrital e 
solicitando nomeações para dirigentes distritais Leo a serem submetidos ao assessor 
de distrito Leo pelo menos trinta (30) dias antes da conferência agendada. 
 

FICA AINDA RESOLVIDO que o capítulo XXII, Apêndice C, Artigo III do Manual de 
Normas da Diretoria seja emendado adicionando o texto fornecido abaixo como um novo 
parágrafo C. e reordenando as partes restantes em conformidade: 
 
C. Formação 

 
Se um Conselho de Governadores autorizar a formação de um distrito múltiplo Leo, 
também deve autorizar a formação de um Comitê Organizador de Distrito Múltiplo e 
nomear os Leões e Leos conforme necessário para supervisionar adequadamente o 
desenvolvimento do distrito múltiplo. Os membros do comitê devem incluir o Assessor 
de Distrito Múltiplo Leo, o Representante Leo/Leo-Lion junto ao Distrito Múltiplo (se 
nomeado), o(s) Assessores de Distrito Leo e um representante de pelo menos dez Leo 
Clubes do distrito múltiplo. O comitê organizador deve ser responsável pelos seguintes 
itens: 
 
1. Garantir que todos os Leo clubes do distrito múltiplo e Assessores de Distrito Leo 

sejam notificados sobre a formação do distrito.  
2. Organizar uma conferência de distrito múltiplo Leo. 
3. Desenvolver uma proposta de estatuto e regulamentos a ser aprovada na 

conferência do distrito múltiplo Leo. 
4. Notificar pelo menos sessenta (60) dias antes da conferência do distrito múltiplo, 

compartilhando a data, hora e informações sobre o local da conferência do distrito 
múltiplo e solicitando nomeações para dirigentes de distrito múltiplo Leo a serem 
submetidos ao assessor de distrito múltiplo Leo pelo menos trinta (30) dias antes 
da conferência agendada. 

 
(Item B.1 do relatório) 

 
4. FICA RESOLVIDO que o Capítulo XXII, Apêndice B, Artigo III, Parágrafo C.1.a(2) do 

Manual de Normas da Diretoria seja emendado, substituindo as palavras "maior parte" 
por“maioria”. 
 
FICA AINDA RESOLVIDO que o Capítulo XXII, Apêndice C, Artigo III, Parágrafo 
C.1.a(2) do Manual de Normas da Diretoria seja emendado, substituindo as palavras 
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"maior parte" por "maioria".  
 
(Item B.1 do relatório) 

 
5. FICA RESOLVIDO que o Capitulo XXII, Apêndice B, Artigo III, Parágrafo C.5. do 

Manual de Normas da Diretoria seja emendado, eliminando-se o texto existente em sua 
totalidade, substituindo-o pelo seguinte: 
 
Outros Dirigentes de Distrito Leo, incluindo o Secretário de Distrito Leo e o tesoureiro de 
distrito Leo, podem ser nomeados ou eleitos conforme determinado pelo estatuto e 
regulamentos do distrito. Se nomeado, ao assumir o cargo, o presidente de distrito Leo 
indicará um tesoureiro de distrito Leo e outros dirigentes distritais conforme decisão da 
conferência do distrito Leo ou do conselho de distrito Leo de tempos em tempos e 
conforme aprovado pelo gabinete do distrito Leonístico. Se eleito, as qualificações e 
procedimento para indicação e eleição a esse cargo serão os mesmos estipulados para o 
cargo de presidente de distrito Leo. 
 
FICA RESOLVIDO que o Capitulo XXII, Apêndice C, Artigo III, Parágrafo C.5. do 
Manual de Normas da Diretoria seja emendado, eliminando-se o texto existente em sua 
totalidade, substituindo-o pelo seguinte: 
 
Outros dirigentes de Distrito Múltiplo Leo, incluindo o secretário de distrito múltiplo Leo 
e o tesoureiro de distrito múltiplo Leo, podem ser nomeados ou eleitos conforme 
determinado pelo estatuto e regulamentos do distrito múltiplo. Se nomeado, ao assumir o 
cargo, o presidente do distrito múltiplo Leo indicará um secretário de distrito múltiplo 
Leo e um tesoureiro de distrito múltiplo Leo e outros dirigentes de distrito múltiplo 
conforme decisão da conferência do distrito múltiplo Leo ou do conselho de distrito 
múltiplo Leo de tempos em tempos e conforme aprovado pelo conselho de governadores 
do distrito múltiplo Leonístico. Se eleito, as qualificações e procedimento para indicação 
e eleição a esse cargo serão os mesmos estipulados para o cargo de presidente de distrito 
múltiplo Leo. 
 
(Item B.1 do relatório)  
 

6. FICA RESOLVIDO que o Capítulo XXII, Parágrafo A.8.e. do Manual de Normas da 
Diretoria seja emendado, inserindo a frase “se não for por meio da provisão de subsídios 
aprovados.” na primeira frase após “Lions Clubs International”.  
 
(Item B.1 do relatório) 
 

7. FICA RESOLVIDO que o Capitulo XXII, Parágrafo A.16. do Manual de Normas da 
Diretoria seja emendado, eliminando-se o texto existente em sua totalidade, substituindo-
o pelo seguinte: 
 
Datas importantes para os Leos 
a. Abril - Mês da Conscientização sobre Leo Clubes 
b. Outubro - Mês do Crescimento do Quadro Associativo de Leos 
c. 5 de dezembro - Dia Internacional dos Leos 
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(Item B.1. do relatório) 
 

8. FICA RESOLVIDO que o Capítulo X, Parágrafo F.3.c. do Manual de Normas da 
Diretoria ser emendado inserindo a frase “Distrito Múltiplo 300 D Taiwan,” após 
“Distrito Múltiplo 300 Taiwan,”. 
 
(Item B.2 do relatório) 
 
 

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

• Resolveu atualizar o Capítulo I do Manual de Normas da Diretoria para refletir a nova 
declaração de missão de LCI e atualizar o texto para alinhá-lo ao uso comum.  

• 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 junto ao Capitólio.  

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

• Selecionou os vencedores do prêmio Dez Melhores Assessores de Acampamentos e 
Intercâmbios Juvenis. 

• Discutiu os programas de serviço, o desenvolvimento das causas globais de LCI e a 
implementação do Plano Estratégico de Lions International.  

• Recebeu uma atualização sobre o Prêmio de Serviço A Bondade Importa. 
 
RESOLUÇÃO: 
 

1. FICA RESOLVIDO que Capítulo I do Manual de Normas da Diretoria seja emendado 
conforme estabelecido no Anexo B., aqui apresentado. 
 
(Item B.1 do relatório) 

 
COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 

• O comitê discutiu a previsão do primeiro trimestre de 2021-2022 em relação ao orçamento 
para a divisão e solicitou mais explicações para a variação negativa de aproximadamente 
US$ 850.000. O comitê ficou satisfeito com a explicação fornecida pela equipe sobre os 
fatores que contribuíram para a variação. 

• O comitê recebeu atualizações sobre iniciativas e medidas em andamento relativas à 
privacidade quanto ao Regulamento Geral para a Proteção de Dados (GDPR). O comitê 
analisou a atualização quanto aos planos em andamento para a adoção da International 
Organization for Standardization (ISO) 27001.  O comitê aprova as iniciativas de segurança 
e privacidade planejadas para os próximos três a seis meses.   

• O comitê recebeu uma atualização sobre os iniciativas de infraestrutura. O comitê teve a 
satisfação de observar que houve progresso em três frentes: conformidade, segurança de 
rede e melhorias de infraestrutura. O comitê está ciente da frequência cada vez maior de 
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ameaças à segurança e está satisfeito em saber que isso continua a ser uma das principais 
prioridades da associação. 

• A equipe apresentou uma atualização abrangente sobre o projeto de CRM. O comitê 
concordou com a abordagem recomendada (Salesforce) e ficou entusiasmado com a oferta 
de um retorno positivo no sexto ano do projeto. O comitê ficou satisfeito com o fato da 
equipe se concentrar em agregar valor rapidamente e aguarda as atualizações na reunião da 
diretoria de abril de 2022. 

• O comitê discutiu a situação dos produtos digitais. A equipe continua a explorar novos 
recursos e funcionalidades solicitados pelos associados. A equipe reconheceu que todo o 
trabalho planejado do produto pode/será afetado pelo projeto Salesforce e manterá o comitê 
atualizado sobre quaisquer mudanças prioritárias.   

• O comitê teve uma discussão abrangente sobre o uso dos nossos produtos digitais e a 
importância de aumentar a adoção e o uso dos nossos produtos. O comitê solicita o apoio 
dos Diretores Internacionais na promoção da adoção dos produtos digitais. 

• A equipe apresentou dados sobre o Connect e destacou as tendências de uso recentes do 
aplicativo.  Dado o investimento significativo para apoiar o Connect (US$ 350.000) e o 
uso mínimo (cerca de 2.500 sessões nos últimos 12 meses), o comitê aconselhou a equipe 
a avaliar como desativar o aplicativo sem causar impacto significativo junto aos associados.   

• O comitê recebeu da equipe uma atualização sobre os aplicativos móveis. Há preocupações 
com a viabilidade a longo prazo das plataformas móveis atuais, com ação imediata 
necessária para o aplicativo Android, pois ele perderá o suporte do fornecedor após 
dezembro de 2022. O comitê recomenda descontinuar o suporte a aplicativos móveis até 
que uma solução móvel que funcione para qualquer dispositivo possa ser implementada 
com o projeto Salesforce. 

• O comitê recebeu uma atualização sobre o apoio à eleição internacional de 2022. A equipe 
foi instruída a continuar avaliando as necessidades de hardware para apoiar as cédulas 
digitais presenciais.   

• O comitê se reuniu em conjunto com o Comitê de Atividades de Serviço para receber 
atualizações sobre relatórios de serviço e adoção de produtos de tecnologia. 

 
(Sem resoluções) 


	1. FICA RESOLVIDO que Capítulo I do Manual de Normas da Diretoria seja emendado conforme estabelecido no Anexo B., aqui apresentado.

