RESUMO EXECUTIVO DA
REUNIÃO DA DIRETORIA INTERNACIONAL
Savannah, Geórgia, EUA
De 1º a 4 de março de 2016
COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS
1. Criou um Comitê Ad Hoc para analisar os requisitos dos candidatos a Terceiro VicePresidente e Diretor Internacional com sete (7) membros indicados pelos Dirigentes
Executivos e solicitou uma análise posterior pelo Comitê de Estatuto e Regulamentos
sucessor.
2. Autorizou o Comitê Executivo a estabelecer por contrato as funções, mandato e
compensação de um tesoureiro.
3. Alterou a Norma de Suspensão do Governador de Distrito no Capítulo XV do Manual
de Normas da Diretoria para requerer que a maioria dos clubes do distrito esteja em
dia com as suas obrigações para solicitar uma revisão sob esta norma.
4. Alterou o Capítulo III, Parágrafo E.6. do Manual de Normas da Diretoria para refletir
a nova estrutura do Conselho de Curadores de LCIF.
5. Alterou o Capítulo XV, Parágrafo C e Parágrafo L do Manual de Normas da Diretoria
para remover linguagem desnecessária.
6. Alterou o Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria para torná-lo coerente com
as alterações anteriores relacionados com o restabelecimento do cargo de Terceiro
Vice-Presidente Internacional.
7. Alterou o Procedimento das Eleições de Governador de Distrito, Primeiro e Segundo
Vice-Governadores de Distrito no Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria
para permitir uma maior flexibilidade quanto a quem pode apresentar uma queixa e
para permitir que os documentos formais de queixa sejam submetidos por meios
eletrônicos.
8. Alterou a definição de bom caráter e boa reputação moral junto à comunidade no
Capítulo XV do Manual de Normas da Diretoria permitindo que os clubes decidam se
um membro da comunidade cumpre os requisitos para ser um associado e, em certas
circunstâncias para preservar a imagem da associação, autorizem o Comitê de
Estatuto e Regulamentos e a Diretoria Internacional a analisar o quadro associativo do
clube.
9. Adotou uma resolução a ser reportada na Convenção Internacional de 2016 para
alterar os Regulamentos Internacionais mudando o nome do Comitê de Relações
Públicas para Comitê de Comunicações de Marketing.
COMITÊ DE CONVENÇÕES
1.
2.

Alterou a norma de concorrência para convenções para permitir que a associação
selecione o local da convenção com sete (7) anos de antecedência.
Selecionou Montreal, Quebec, Canadá como o local da Convenção de Lions
Clubes Internacional de 2021.

COMITÊ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES
1.

Prorrogou o status protetor do Tabubil Lions Club do Distrito 201-Q2 (Austrália)
até 4 de setembro de 2016.
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2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Ampliou o Distrito 351 (Líbano, Jordânia e Iraque) para incluir o Estado da
Palestina.
Aprovou uma emenda à proposta de redistritamento apresentada pelo Distrito
Múltiplo 3 (Oklahoma), que foi aprovada em 5 de outubro de 2015, para alterar os
nomes dos novos distritos para Distrito 3-E, Distrito 3-SW e Distrito 3-NW e
retardar o redistritamento em um ano para que os novos distritos se estabeleçam
no encerramento da Convenção Internacional de 2017.
Aprovou uma resolução para fundir o Distrito 305-S1, Distrito 305-S2 e Distrito
305-S3 criando o Distrito 305-S (que entrará em vigor no encerramento da
Convenção Internacional de 2016) e instruiu os associados destes distritos a
realizarem uma eleição para eleger um governador de distrito que servirá durante
o ano Leonístico de 2016-2017.
Aprovou os líderes Leões recomendados por Leões locais dos distritos provisórios
para servirem como governadores de distrito do distrito provisório no ano
Leonístico de 2016-2017.
Alterou o Manual de Normas da Diretoria, modificando o Estatuto e
Regulamentos Padrão de Clubes para incluir o Coordenador de LCIF de clube.
Alterou o Manual de Normas da Diretoria para incluir o Estado da Palestina e a
República do Kosovo como países oficiais de Lions Clubs International.
Alterou o Manual de Normas da Diretoria para permitir que o Presidente
Internacional negue o reembolso das despesas da Convenção Internacional, caso
os Governadores de Distrito Eleitos não comparecerem a todo o Seminário de
Governadores de Distrito Eleitos.

COMITÊ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Aprovou a alteração das Normas de Investimento do Fundo Geral para se adequar
à alocação de ativos das Normas de Investimento do Fundo de Reserva de
Emergência.
Aprovou a previsão do terceiro trimestre do ano Leonístico de 2016, refletindo
déficit.
Aprovou a emenda às Normas de Financiamento do Plano de Benefícios
Definidos.
Aprovou uma emenda à Declaração de Normas de Investimentos do Fundo Geral
contingente à adoção da resolução proposta na Convenção Internacional de 2016
para modificar o Estatuto Internacional em relação ao Fundo de Reserva de
Emergência.
Aprovou financiamento adicional para o orçamento combinado das reuniões da
diretoria de outubro/novembro e março/abril de 2017-1018 e aprovou uma
exceção às Normas de Reembolso de Despesas e Viagens dos Dirigentes
Executivos, permitindo até dois dias adicionais como tempo extra de viagem.
Aprovou o aumento das Joias de Admissão de Novo Associado e Taxas de
Fundação para US$ 35,00 cada, entrando em vigor em 1º de julho de 2017.

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA
1.

Aprovou o financiamento, a partir de 2016-2017, no valor de US$ 2.000 por ano
durante os próximos três anos para apoiar treinamentos em âmbito de clubes para
os Leões de Papua Nova Guiné.
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2.

3.

4.

5.

Contingente à aprovação da proposta do orçamento de 2016-2017, aprovou o
currículo e financiamento limitado para apoiar dois Institutos de Liderança para
Leões Emergentes (ELLI) durante 2016-2017 para os Leões da África que se
qualifiquem. Todo o planejamento e implementação serão feitos pela GLT da
África.
Contingente à aprovação da proposta de orçamento de 2016-2017, aprovou a
adição de um Instituto de Preparação de Instrutores (FDI) ao calendário dos
Institutos de Liderança Leonística de 2016-2017 para os Leões da área de
ISAAME que se qualificarem.
Contingente à aprovação da proposta de orçamento de 2016-2017, aprovou a
adição de um Instituto de Preparação de Instrutores (FDI) ao calendário dos
Institutos de Liderança Leonística de 2016-2017 para os Leões dos EUA, seus
afiliados e Canadá que se qualificarem.
Contingente à aprovação da proposta de orçamento de 2016-2017, aprovou o
conceito, desenvolvimento e implementação de um novo Programa de Instrutor
para Leões Certificados a partir de 2016-2017.

COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Alterou a norma da diretoria de Leo a Leão e Associado Estudante removendo a
linguagem para sustentar a mudança das respectivas inscrições que dependerão da
aceitação de um dos tipos de afiliação.
Alterou o Manual de Normas da Diretoria para incluir a palavra "Prêmios" no
título a ser "Programas de Prêmios de Aumento de Associados".
Alterou o Manual de Normas da Diretoria no que se relaciona ao Prêmio Chave
para remover a linguagem específica a relatórios de prêmios e detalhes de
processamento.
Removeu o prêmio de Extensão do Coordenador da GMT de Distrito das normas
da diretoria.
Removeu os requisitos de prêmios para Chevrons Monarca de Fundador e
Monarca Comemorativo que constavam no capítulo XVII das normas da diretoria.
Alterou as normas da diretoria para adicionar a nova seção relacionada a
Chevrons no Capítulo XVII.
Alterou as normas da diretoria para remover os países que serão afetados pela
disposição de caducidade.

COMITÊ DE RELAÇÕES PÚBLICAS
1.

2.

Aprovou o programa Segundo Século com alterações recomendadas pela equipe
de marketing de LCI e pelo Comitê de Relações Públicas para refletir no esboço
do programa final a ser analisado pelo Comitê Executivo.
Propôs uma emenda para alterar o nome do Comitê de Relações Públicas para
"Comitê de Comunicações de Marketing".

COMITÊ DE ATIVIDADES DE SERVIÇO
1.

Concedeu os Prêmios dos Dez Melhores Assessores de Acampamentos e
Intercâmbios Juvenis de 2014-2015.
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2.
3.
4.
5.

Atualizou o Capítulo I para refletir as práticas vigentes.
Atualizou o Capítulo XXII para refletir as práticas vigentes.
Suspendeu o Concurso de Fotografia do Meio Ambiente do Lions na conclusão de
2016-2017.
Ajustou o mandato do Painel Consultivo do Programa Leo clube.

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 630-5715466.

4

