
Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos L 

 
 

Apresentação 
 
A Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos “L” – AGDL foi fundada em 23 de maio 
de 1983 e é atualmente a única entidade do Lions com atuação nacional. 
 
Sua contribuição ao Leonismo sempre foi relevante, graças à participação dos Governadores, 
Ex-Governadores e futuros Governadores. 
 
Seu lema é “União e Experiência”. 
 
Sua sede jurídica é na cidade do Rio de Janeiro e administração é feita por uma Diretoria eleita 
em junho de cada ano para o AL seguinte. 
 
Existe um entendimento que em cada ano o Presidente deva ser de um Distrito Múltiplo e os 
Vices Presidente dos demais Múltiplos. 
 
A presente síntese de atividades representa uma forma de prestar contas aos associados e ao 
universo de Lions sobre as ações Associação que estão sendo realizadas dentro de um Plano 
de Desenvolvimento da AGDL. 
 
 

Introdução 

 
A entidade teve seu funcionamento com plena regularidade durante muitos anos. 
 
Em decorrência de alguns fatores administrativos existiram dificuldades operacionais. 
 
Considerando que nos últimos anos não foram convocadas Assembleias para eleição de novas 
Diretorias um grupo de associados convocou, em agosto de 2019, uma Assembleia Geral 
Extraordinária para eleger a Diretoria e Conselho Fiscal e deliberar sobre assuntos de 
relevância para a reativação da entidade. 
 
A AGE foi realizada no dia 1º de outubro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro. 
 
 

Principais atividades 
- outubro de 2019 a março de 2020 – 

 
1. – Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal, nomeação dos Assessores e de Diretores 

Regionais; 
 

2. – Criação de um novo site e restabelecimento do domínio da internet; 
 

3. – Identificação dos associados (trabalho que ainda está sendo feito tendo em vista que 
não existiam controles dos membros da AGDL) e formação de um novo cadastro (que 
está também em fase de elaboração) 

 
4. – Descoberta de contas bancárias que existiam no passado, sendo identificada uma em 

Curitiba e outra em Uberaba, com pequenos saldos (que não puderam ainda ser 
movimentados, pois dependiam do registro da ata, que foi liberada pelo cartório em de 
março de 2020); 



 
5. – Registro da ata da assembleia de 2019. A última registrada era de 2013, o que 

evidencia que nos anos seguintes não existia uma representação jurídica à luz da 
legislação civil brasileira; 

 
6. – Verificação da situação tributária, considerando que o Ministério da Fazenda 

considerava a AGDL como inapta tendo em vista a falta de apresentação das 
informações e declarações de imposto de renda. Por via de consequência as contas 
estavam bloqueadas eis que não havia o CNPJ ativo; 

 
7. – Entrega das declarações tributárias e retorno da situação do Cadastro como “ativa”; 

 
8. – Identificação dos integrantes do Conselho Consultivo (ex Presidentes); 

 
9. – Criação do informativo “A Voz da AGDL” e edição da primeira e segunda edições (as 

mesmas serão trimestrais); 
 

10. – Realização, em Goiânia, do Fórum do Leonismo Brasileiro; 
 

11. – Reativação da ABCL – Academia Brasileira de Cultura Leonística, com seleção e 
posse dos novos membros; 

 
12. – Inicio da organização documental do passado da AGDL (trabalho que está sendo feito 

tendo em vista que não houve transmissão de documentos das gestões anteriores); 
 

13. – Inicio de levantamento da situação da Mútua Leonística, considerando que não foram 
recebidas informações de quem são os mutuários e do cumprimento dos compromissos 
passados. Identificado que não há nenhum valor a pagar pois nenhum integrante 
efetuou pagamento das contribuições há pelo menos cinco anos; 

 
14. – Inicio de controle de pagamentos das contribuições financeiras dos associados, 

ressaltando-se que não foram prestadas informações de pagamentos nos últimos anos; 
 

15. - Orientação para que os associados começassem a pagar através de depósito 
bancário, havendo a decisão de que nesse AL, ao invés de semestralidade seja 
anuidade, com a manutenção do valor fixado em 2012 (R$ 60,00); 

 
16. – Organização da Secretaria e da Tesouraria; 

 
17. – Criação de rede de WhatsApp para facilitar a integração dos associados; 

 
18. – Criação do sistema de reuniões virtuais da Diretoria e Assessoria, com encontros 

mensais; 
 

19. – Divulgação da AGDL através das revistas oficiais do Lions; 
 

20. – Incessante trabalho feito por todos os Diretores, Assessores, Conselheiros e 
Associados para o retorno da credibilidade da AGDL. É uma tarefa de grande relevância 
eis que a Associação, com um passado brilhante, ficou inerte nesses últimos anos 
(apesar de esforços de alguns de seus Diretores). Graças ao apoio de grandes 
lideranças, que estão contribuindo com a entidade, notadamente os Governadores dos 
Distritos, Presidentes dos Distritos Múltiplos, atual Diretor Internacional, Vice 
Governadores, ex-Diretores Internacionais, Governadores de anos anteriores e muitos 
cônjuges e acompanhantes adultos vem se atingindo as metas. 



 

 

Próximas ações 
- abril a junho de 2020 – 

 
O Plano de Desenvolvimento da AGDL prevê para o período as seguintes ações: 
 

1. – Finalização da organização do cadastro dos associados; 
 

2. – Diagnostico da Mútua Leonística e deliberação sobre a mesma; 
 

3. – Organização e lançamento de um livro sobre a AGDL; 
 

4. – Reativação das contas bancárias; 
 

5. - Pagamento das multas decorrentes do não atendimento às obrigações tributárias dos 
anos anteriores; 

 
6. – Organização contábil; 

 
7. – Edição de um novo Boletim “A Voz da AGDL” relativo a abril a junho; 

 
8. – Prosseguimento das reuniões virtuais (inclusive abertas aos associados) 

 
9. – Nomeação de Diretores Regionais em alguns Distritos 

 
10. – Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, com vigência a partir de 1º de julho de 

2020; 
 

11. – Organização documental do acervo da AGDL de forma que garanta a memória da 
entidade; 

 
12. – Desenvolvimento de uma campanha de novos associados e recadastramento dos 

atuais; 
 

13. – Atualização constante do site e das redes sociais; 
 

14. – Estudo sobre a pertinência de se obter o reconhecimento da AGDL junto à Lions 
Internacional; 

 
15. – Ações junto aos Distritos Múltiplos para que a AGDL seja reconhecida, a exemplo do 

que ocorria no antigo Conselho Nacional de Governadores, como entidade de apoio aos 
Distritos e aos Conselhos; 

 
16. – Estudos que possam levar à realização de Convenções dos Distritos Múltiplos em uma 

mesma cidade, representando, na prática, Convenções Nacionais; 
 

17. – Realização da Convenção da AGDL em junho (provavelmente virtual, considerando as 
diretrizes das autoridades públicas) e  

 
18. – Desenvolvimento de outras ações que sejam definidas pela Diretoria a partir de 

propostas dos associados e assessores. 
 



 
Considerações 
 
A presente síntese dos trabalhos realizados e a realizar representa uma forma transparente de 
gestão. 
Agradecemos a confiança dos que acreditaram ser possível reerguer a AGDL e que aceitaram 
integrar a Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Diretores Regionais e quadro de 
Assessores. 
Gratidão especial aos associados que são elementos indispensáveis para o funcionamento de 
qualquer instituição. 


