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SUMÁRIO EXECUTIVO DA 
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

Milão, Itália 
De 30 de junho a 4 de julho de 2019 

 
COMITÊ DE AUDITORIA 
 
1.              O comitê continuará monitorando e acompanhando os planos de ação. 
 
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS 
 
1. Foi negada a queixa referente à eleição de governador de distrito do Distrito 112-C 

(Bélgica) e declarado vago o cargo de governador de distrito para o ano Leonístico de 
2019-2020. 

2. Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada 
pelo Distrito 300-C1 (DM 300 Taiwan), declarada nula e sem força ou efeito a eleição 
para segundo vice-governador de distrito do Distrito 300-C1 para o ano Leonístico de 
2019-2020, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano 
Leonístico de 2019-2020 e que esta vaga deva ser preenchida de acordo com o 
Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito, estipulando que a taxa de 
apresentação da queixa de US$ 650,00 deva ser devolvida ao requerente. 

3. Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada 
pelo Distrito 316-A (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para 
segundo vice-governador de distrito do Distrito 316-A para o ano Leonístico de 2019-
2020, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano 
Leonístico de 2019-2020 e que esta vaga deva ficar em aberto e não ser preenchida 
neste ano, estipulando que a taxa de apresentação da queixa de US$ 650,00 deva ser 
devolvida aos requerentes. 

4. Foi removido o governador de Distrito J. Mohan Rao do cargo de governador de 
distrito do Distrito 316-A (Índia) por violação do dever e não cumprimento do 
Estatuto e Regulamentos e Normas da Diretoria Internacional.  Foi declarado que J. 
Mohan Rao não deverá ser reconhecido no futuro como Ex-Governador de Distrito 
por Lions Clubs International ou por qualquer clube ou distrito, não devendo ele ter 
direito a quaisquer privilégios decorrentes de tal título. Foi declarado que a vaga 
criada para o cargo de governador de distrito do Distrito 316-A não deverá ser 
preenchida e que o governador de distrito eleito para o Distrito 316-A servirá como 
governador interino até a Convenção Internacional de 2019. 

5. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 321-A3 (Índia) e declarado o Leão Radha Krishna Shah como segundo vice-
governador do Distrito 321-A3 para o ano Leonístico de 2019-2020. 

6. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 321-B1 (Índia) e declarado o Leão Dr. Jagdish C. Agarwal como segundo 
vice-governador do Distrito 321-B1 para o ano Leonístico de 2019-2020. 

7. Foi negada a queixa referente à eleição de segundo vice-governador de distrito do 
Distrito 3233-E2 (Índia) e declarado o Leão Sudhir Kumar Goyal como segundo vice-
governador do Distrito 3233-E2 para o ano Leonístico de 2019-2020. 

8. Foi mantida a queixa eleitoral para segundo vice-governador de distrito apresentada 
pelo Distrito 3233-G1 (Índia), declarada nula e sem força ou efeito a eleição para 
segundo vice-governador de distrito do Distrito 3233-G1 para o ano Leonístico de 
2019-2020, declarado vago o cargo de segundo vice-governador de distrito para o ano 
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Leonístico de 2019-2020 e que esta vaga deva ser preenchida de acordo com o 
Estatuto e Regulamentos Internacionais e de Distrito, estipulando que a taxa de 
apresentação da queixa de US$ 650,00 deva ser devolvida ao requerente. 

9. Foi mantida a decisão prévia da Diretoria Internacional de junho de 2018 e 
confirmado o endosso do diretor internacional do Leão R. Sampath emitido durante a 
convenção do Distrito Múltiplo 324 em maio de 2017. 

10. Foi alterado o Código de Conduta Ética no Capítulo XII, Anexo C do Manual de 
Normas da Diretoria para fins organizacionais, para remover e atualizar o texto que se 
tornou obsoleto e para melhor se alinhar com as práticas atuais. 

11. Foi alterado o Capítulo XV, Parágrafo A.4.b do Manual de Normas da Diretoria para 
ficar consistente com alterações anteriormente adotadas. 

12. Foi alterado o Capítulo XVIII, Parágrafo A do Manual de Normas da Diretoria para 
alterar uma referência imprecisa relativa à ordem dos dirigentes administrativos.  

13. Foi alterado o Procedimento de Queixa Eleitoral de Governador de Distrito, Primeiro 
e Segundo Vice-Governador de Distrito no Manual de Normas da Diretoria para 
incluir queixas relacionadas às eleições de endosso para terceiro vice-presidente 
internacional e diretor internacional. 
 

COMITÊ DE CONVENÇÕES 
 
1. Foi recusada a adição do GST (Imposto sobre Bens e Serviços) às taxas de inscrição 

para Cingapura.  Foi fornecida documentação relativa às operações de eleições na 
convenção.  
 

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES 
 

1. Foi concedido o status protetor ao Palu Maleo Lions Club do Distrito 307-B2 
(Indonésia) até 31 de outubro de 2019 e a isenção da cobrança de quotas semestrais de 
junho de 2019. 

2. Foi reconhecida a área sem distrito da Bulgária como Região Provisória a partir do 
encerramento da Convenção Internacional de 2019. 

3. Foi nomeado o Leão Praveen Agarwal para servir como Governador de Distrito do 
Distrito 322-D (Índia) para o ano Leonístico de 2019-2020. 

4. Foi orientado o Distrito 112 C (Bélgica) a conduzir uma reunião com o objetivo de 
selecionar um líder Leão qualificado para o cargo de governador de distrito para o ano 
Leonístico de 2019-2020. 

5. Foi alterada a carta constitutiva do Comitê de Serviços a Distritos e Clubes 
6. Foi excluída a referência ao programa de Lionesses das normas da diretoria.  
7. Foram alterados os Regulamentos Padrão de Distrito para reconhecer o presidente de 

divisão e o presidente de região como membros da Equipe Global de Ação. 
8. Foram alteradas as descrições das posições do vice-presidente de clube, assessor do 

quadro associativo de clube e assessor de serviços clube, conforme descrito nos 
Regulamentos de Clube de Formulário Padrão. 
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COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE 

1. Foi alterada a Declaração das Normas de Investimento para o Fundo Geral da 
Associação Internacional de Lions Clubs. 

2. Foi aprovada a previsão do quarto trimestre do ano Leonístico de 2018-2019, 
refletindo déficit. 

3. Foi aprovado o orçamento de 2019-2020, refletindo déficit. 
4. Foi alterada a Declaração das Normas de Investimentos para o Plano de Renda da 

Aposentadoria dos funcionários da Associação Internacional de Lions Clubes. 
5. Foi alterado o capítulo XXV do Manual de Normas da Diretoria no que se refere às 

normas de reembolso de despesas. 
6. Foi alterado o Capítulo XXI do Manual de Normas da Diretoria no que se refere ao 

transporte aéreo. 
7. Foi alterada a norma sobre reembolso de despesas de viagem de dirigentes executivos, 

item B.2. 
8. A Jayne Kill, Gerente do Departamento de Contabilidade, foi adicionada como 

signatária de cheques das contas bancárias da associação. 
     

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA 

1. O Manual de Normas da Diretoria foi alterado para documentar as mudanças da carta 
constitutiva do Comitê do Desenvolvimento de Liderança. 

 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO 

1. Foi analisado o progresso das iniciativas do LCI Adiante e discutias as razões do 
declínio nas atividades de serviços e nos relatórios. Foram dadas sugestões para 
melhorar os números do impacto de serviço, envolvendo a GAT e fornecendo 
incentivos para reportar. 

2. Foi discutida e acordada a criação de uma equipe de projeto do LCI Adiante para 
ajudar a orientar a criação da próxima iteração do nosso plano estratégico. 

3. Foram analisadas propostas de alteração das metas do governador de distrito, e os 
funcionários foram instruídos a reduzir ainda mais o número de metas para no 
máximo quatro metas anuais. 

4. Analisou-se uma proposta de abordagem para estudar o papel do governador de 
distrito para que seja relevante no contexto atual e se solicitou aos funcionários que 
iniciassem o estudo. 

5. Foi discutida a gestão atual da associação do ambiente com múltiplas moedas, 
incluindo a gestão de diversas contas bancárias e flutuações cambiais, e se decidiu não 
fazer alterações neste momento. 

 

COMITÊ DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING 
 
1. Foi alterado o Capítulo XIX, Anexo A do Manual de Normas da Diretoria para 

adicionar uma frase de esclarecimento de introdução ao Protocolo Oficial, em vigor a 
partir de 1º de julho de 2019. 

2. Foi alterado o Capítulo XIX, Parágrafo A., no Anexo A do Manual de Normas da 
Diretoria para alterar os papeis da GAT para que se alinhem mais perfeitamente à 
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estrutura da GAT em âmbito Jurisdicional e de Área, em vigor a partir de 1º de julho 
de 2019. 

3. Foi alterado o Capítulo XVI do Manual de Normas da Diretoria para remover 
informações desatualizadas relativas à Revista LION.  

 
 
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 
1. Foi adicionado texto ao Capítulo XVII do Manual de Normas da Diretoria que garanta 

a decisão anterior de permitir que alunos com mais de 30 anos que ingressem em um 
Lions Clube Universitário se qualifiquem a pagar uma joia de entrada/de fundação 
com desconto, US$ 10. 

2. Foram separados os países africanos da lista da Área Jurisdicional VI para refletir a 
aprovação para a África para se tornar a Área Jurisdicional VIII, pendente da votação 
na Convenção. 

3. Foram removidos os prêmios de Leo Clubes do Capítulo XXII do Manual de Normas 
da Diretoria. 

4. Foi modificado o texto, incluindo a simplificação dos critérios, para o Processo de 
Novos Países de LCI, que se encontra no Capítulo X. 

5. Foi alterado o nome do país de LCI FYROM Macedônia para a República da 
Macedônia do Norte. 

6. Foi aplicada a norma de caducidade à República Democrática de Timor-Leste, e esse 
país foi removido dos países oficiais de LCI no Capítulo X. 

7. Foi prorrogada a norma de caducidade para a República do Azerbaijão até 31 de 
dezembro de 2019. 

8. Foi transferido o país de LCI da República do Cazaquistão da listagem atual na Área 
Jurisdicional VI para a Área Jurisdicional IV no Capítulo X. 

9. Foi alterado o texto, incluindo as mudanças nas posições de liderança, nomeações e 
mudanças operacionais da GAT para o capítulo XXIV. 

 
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 
1. Foi alterada a Carta Constitutiva do Comitê de Atividades de Serviços no Capítulo II, 

Parágrafo K do Manual de Normas da Diretoria, a fim de melhor se alinhar as práticas 
atuais.  

2. Foi alterado o Capítulo I do Manual de Normas da Diretoria para melhor adequá-lo às 
atuais causas globais e programas de serviços de LCI. 

3. Discutiu-se um modelo aprimorado para engajamento nos serviços que inclui 
atividades de defesa de causas, serviços diretos, doações e suporte a serviços.  

4. Foram recebidas notícias sobre parcerias de serviços ativas, incluindo o trabalho de 
LCI com a Federação Internacional do Diabetes, a Iniciativa do Bem-Estar, a 
Fundação Anthem e a Associação Americana de Instrutores sobre o Diabetes.  

5. Foi analisado o recém-lançado Kit de Ferramentas da Defesa de Causas de LCI, e se 
discutiu o plano para recursos adicionais, particularmente relacionados à defesa da 
causa global e defesa de causas em âmbito de países.  

6. Foram discutidas possíveis alterações na estrutura de premiação de serviços, o que 
incentivará o envio de relatórios de serviços, alinhar-se-á às causas globais e 
reconhecerá a excelência no serviço em âmbito de clube.  
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COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 
1. O comitê analisou o orçamento, previsões e dados reais de 2018-2019 da Divisão de 

Tecnologia da Informação. A divisão havia previsto encerrar o ano com cerca de US$ 
155 mil a menos que a previsão do primeiro trimestre, aprovada na reunião de 
diretoria de outubro de 2018. 

2. O comitê analisou o orçamento proposto para 2019-2020 para a Divisão de 
Tecnologia da Informação.  O orçamento operacional apresentado foi estimado em 
US$ 722 mil a menos que o orçamento proposto na reunião de diretoria de abril de 
2019.  

3. O comitê discutiu vários tópicos relacionados ao Regulamento Geral para a Proteção 
de Dados (GDPR). O comitê analisou a norma existente sobre acesso a dados para 
candidatos a vice-presidente ou diretor internacional, e as alterações recomendadas 
pelo comitê para esse procedimento foram aprovadas. O comitê ficou satisfeito em 
saber que os funcionários haviam selecionado um novo DPO - um que ofereça 
cobertura para toda a Europa.  Todos aqueles selecionados para servir no grupo de 
trabalho para privacidade aceitaram a indicação. O comitê analisou um processo 
proposto de alto nível para tratar das disputas específicas do GDPR. 

4. O comitê recebeu notícias sobre produtos e roteiros existentes.  O software “By 
Design” do SAP SE foi selecionado pelos funcionários como o novo sistema de 
Planejamento de Recursos Empresariais (ERP). 

5. O comitê recebeu notícias sobre os projetos e roteiros de infraestrutura existentes. 
6. O comitê recebeu notícias sobre a organização da Divisão de Tecnologia da 

Informação. 
7. O comitê recebeu notícias sobre as estratégias de comunicação e treinamento para as 

alterações nos relatórios de serviço, incluindo a transição do MyLCI para o MyLion.   
8. O comitê verificou alguns usos interessantes para a tecnologia - especialmente na área 

de processamento natural de idiomas e ensino mecânico. 
 
 

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 fone 630-571-5466. 
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