RESUMO EXECUTIVO DA
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
INDIANÁPOLIS, INDIANA, EUA
DE 1 A 5 DE NOVEMBRO DE 2012
COMITÊ DE AUDITORIA
1. Foram analisados e aprovados os Relatórios de Auditoria de Lions Clubs International e da Fundação
de Lions Clubs International de 30 de junho de 2012.
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS
1. Foi concedida autoridade ao Presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos Internacionais e ao
Presidente do Comitê de Serviços a Distritos e Clubes, em consulta com os Dirigentes Executivos e
Conselheiro Jurídico e Secretário, em relação às questões do Distrito 301-A1 (Filipinas).
2. Foi confirmada a decisão da maioria dos conciliadores sobre a queixa da resolução de disputa do
distrito apresentada pelo Lions Clube de Singapore Shangri-La do Distrito 308-A1 (Singapura);
declarado o endosso do Tommy Choo Tuck Soon para o cargo de diretor internacional emitido
durante a convenção inválida do Distrito 308-A1 nulo e sem vigor, sem poder ou efeito; e negada a
queixa estatutária apresentada pelo Lions Clube de Singapore Chatsworth do Distrito 308-A1 por não
ser pertinente.
3. Foi negada a queixa estatuária apresentada pelo Lions Clube de Jamnagar City do Distrito 323-J
(Índia) e confirmadas as indicações dos primeiro e segundo vice-governadores de distrito previamente
aceitas por Lions Clubs International.
4. Foi modificada a provisão de contrato no Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria para incluir
uma referência às normas de compras.
5. Foi modificado o Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria em relação ao uso das marcas
registradas em conexão a projetos de clubes/distritos e por patrocinadores de tais projetos, e também
modificadas as normas de marcas registradas relativas a programas com receitas não provenientes de
quotas oferecidos pela Associação.
6. Foi adotada a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2013 para emendar o Artigo XI,
Seção 7 dos Regulamentos Internacionais, para aumentar a taxa única paga por Sócio Vitalício para
US$ 650,00 e, dependendo da aprovação desta resolução, mudar as provisões correspondentes no
Manual de Normas da Diretoria.

COMITÊ DE CONVENÇÕES
1. Foi estabelecido um per diem para os integrantes do comitê nomeado de credenciais servindo sem
outro ressarcimento, Governadores de Distrito Eleitos, instrutores do seminário de governadores de
distrito eleitos e funcionários da sede para a convenção de Hamburgo.
2. Foi modificada a norma para permitir que os funcionários da sede assistam o Comitê das Eleições na
área de votação.
3. Foi modificada a norma para permitir inspeções ao local, conforme assegurado, conforme o
presidente do comitê julgar necessário.
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COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES
1.

2.

Foram aprovadas as propostas de redistritamento do Distrito Múltiplo 25 (EUA), Distrito 111-NR
(Alemanha), Distrito 317-E (Índia) e do Distrito 322-C2 (Índia), e adiou-se a proposta previamente
aprovada apresentada pelo Distrito Múltiplo 354.
Foi emendado o Programa de Leão Coordenador para expandir a sua assistência para apoiar os
distritos que tenham vagas contínuas para o cargo de governador de distrito e mentores enfrentando
dificuldades com as equipes de governador de distrito.

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Foi ampliada a definição de dirigente administrativo para incluir o secretário nas declarações das
Normas de Investimentos do Fundo Geral e Fundo de Emergência.
Foi aprovada a Previsão para o ano Leonístico de 2012-2013, refletindo um superavit.
Foram aprovados US$ 3 milhões adicionais dos Investimentos do Fundo Geral para financiar as
operações.
Foi modificado o Capítulo XXII, Parágrafo A.2.b. (2) para aumentar o número de ex-diretores
internacionais elegíveis a um orçamento do distrito para cinco (5) em distritos múltiplos com mais
de 40.000 sócios.
Foi modificado o Capítulo XXII, Parágrafo A.1.e. e E.1.a. (2.) para incluir a frase "a menos que
exigido de outra forma pelos regulamentos locais". Esta modificação somente entra em vigor para os
dirigentes da Índia e requer um recibo de todas as operações para estar de acordo com o
cumprimento dos regulamentos locais.
Foi modificado o Capítulo XI, Parágrafo A.2., do Manual de Normas da Diretoria em relação a
autorização bancária.

LCIF
1. Foi aprovado um subsídio 4 Pontos Básicos no valor de US$ 1 milhão para ampliar o programa Olhos
Abertos das Olimpíadas Especiais de Lions.
2. Foi aprovado um subsídios 4 Pontos Básicos no total de in US$ 15.260 para um projeto piloto de
saneamento.
3. Foi renovado o contrato de serviços técnicos do SightFirst com a Organização Mundial da Saúde em
um total de US$ 2.499.560 para um período de quatro anos.
4. Foi indicado um representante de LCIF para a Fundação Oftalmológica Pan-Americana.
5. Foram aprovados 80 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos
totalizando US$ 3.921.404.
6. Foi adiado um pedido de subsídio.
7. Foi aprovado um subsídio de US$ 100.000 para Grandes Catástrofes destinado às áreas atingidas pela
Super tempestade Sandy.
8. Foi aprovado o documento corporativo necessário para a solicitação de um alvará para as Doações
para Fins de Caridade.
9. Foi feita emenda às Operações de LCIF e o Manual de Normas, como segue: modificado o adendo
que apresenta os critérios e regulamentos do subsídio, modificado o adendo que descreve as formas
de reconhecimento e modificado o capítulo sobre operações de LCIF para refletir as mudanças nas
operações bancárias, nos investimentos e a auditoria anual.
10. Foi feita emenda ao Capítulo XVI do Manual de Normas da Diretoria da seguinte forma: acrescentouse o Comitê de Auditoria e Comitê de Finanças de LCIF à seção de comitês, atualizou-se as normas
para os gastos dos subsídios humanitários, atualizou-se as regras de reembolso, atualizou-se os
signatários da conta bancária da fundação e se excluiu redundâncias relativas a investimento e seções
de auditoria interna.
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COMITÊ DE LIDERANÇA
1. Aprovada a programação e o currículo para o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2013.
2. Foi aprovada a substituição do Ex-Diretor Internacional Phil Nathan pelo Ex-Presidente de Conselho
Mark Miller para servir como líder de grupo do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos.
3. Foi determinado que o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos de 2014 em Toronto, Canadá,
consistirá de três dias de treinamento.
COMITÊ DE PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO
1. Foi aprovada a criação de um Comitê Ad Hoc de Representação da Diretoria para os anos Leonísticos
de 2012-2013 e 2013-2014, e determinado que o presidente Wayne Madden seja autorizado a nomear
um presidente para o comitê e até sete (7) membros do comitê adicionais.
COMITÊ DE AUMENTO DE SÓCIOS
1. Foi determinado que distritos e/ou distritos múltiplos podem solicitar um subsídio para Simpósio da
Família e Mulheres concedido uma vez em cada período de dois anos.
2. Foi decidido que, a fim de permitir que a Associação continue a prestar serviços valiosos aos Leões,
começando no ano Leonístico de 2013-14 (1º de julho de 2013), os novos membros familiares devem
pagar joia de admissão e taxa de fundação integrais. Os sócios familiares que se qualificarem, depois
do chefe da família, deverão continuar a ser elegíveis para metade (1/2) quotas internacionais.
3. Determinou-se que qualquer mudança de patrocinador de novos sócios deve ser feita no prazo de até
90 dias da data de afiliação e entrará em vigor imediatamente.
4. Foi modificado o prêmio Fundador a ser emitido para Coordenadores da GMT de Distrito Múltiplo e
Distrito, em vez de Assessor de Aumento de Sócios. Os coordenadores da GMT de distrito devem
alcançar um aumento de dois por cento em seu distrito para receber o prêmio. O coordenador da
GMT de distrito múltiplo deve alcançar um aumento de um por cento em seu distrito para receber o
prêmio. Como o cargo de Coordenador da GMT tem um mandato de três anos, este é um prêmio
progressivo de três anos emitido a cada ano, com base no crescimento líquido obtido.
5. Foram modificados os prêmios de extensão para organizadores de novos clubes. Esta mudança irá
proporcionar prêmios de reconhecimento por ser um organizador de um novo clube. Este prêmio não
será emitido em caráter retroativo. Os prêmios modificados entrarão em vigor a partir de 1º de julho
de 2013.
6. Foram modificados os títulos dos departamentos no capítulo XVIII para refletir o nome correto do
departamento onde os materiais são enviados.
7. Foi solicitado que a taxa única paga para Sócio Vitalício seja aumentada para US$ 650,00 para estar
de acordo com a inflação ao longo dos anos, já que nenhum ajuste foi feito desde 2005.

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS
1. Foi feita emenda ao Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XVII, página XVII-1, Seção A.,
Parágrafo 4.a., acrescentando a frase: "Não se deve imprimir nenhuma mensagem regularmente
programada que não seja a do Presidente Internacional," no final do parágrafo.
COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO
1. Foi estendido o Programa de Atividade de Leitura por um mínimo de dez anos, com base na resposta
tremenda dos clubes em todo o mundo e da importância de expandir ainda mais o compromisso do
Lions com a alfabetização e educação.
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2. Foram selecionados os Leos e Leões que servirão como integrantes e suplentes do Painel Consultivo
do Programa de Leo Clubes para o mandato de novembro de 2012 a outubro de 2014.
3. Foi aprovada a formação de um comitê ad hoc para analisar as normas da diretoria atuais para os
Centros de Reciclagem de Óculos (LERC) e reportar suas recomendações de possíveis mudanças de
normas para o Comitê de Atividades de Serviço na reunião de diretoria de abril de 2013. De acordo
com as normas da diretoria, o presidente internacional vai escolher os membros do comitê. Os fundos
para o comitê, que deverá ser mínimo, virá da Divisão de Atividades de Serviço.

Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o Website de LCI www.lionsclubs.org
ou contate a Sede Internacional pelo telefone 630-571-5466.

LG - 439.PO
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