ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA “ON LINE” DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO
DOS GOVERNADORES DOS DISTRITOS MÚLTIPLOS, DO DISTRITO
MÚLTIPLO “L” – AGDL AL 2020/2021. Iniciados os trabalhos às 20:15 horas do
dia catorze de julho de dois mil e vinte (14/07/2020). Foi declarada, pelo
presidente, aberta a assembleia, protocolarmente com invocação a Deus pela
CaL MARLY LAMEIRÃO pedindo a Deus alegria, amizade e união. O presidente
cumprimentou os Diretores Internacionais PIDs Figueira e Karnopp,
cumprimentou a CaL IRIA, em nome dos vice-presidentes, o Presidente Imediato
JOÃO ROBERTO, a CaL DALVA Presidente do Distrito Múltiplo LB em nome dos
outros presidentes. Homenageou os CCLL NAIDM KADI assessor da AGDL
falecido antes da posse. Nomeou o CL DG PAULO RENATO MANSO do Distrito
LB-2. Foi cantado por todos a primeira estrofe e estribilho do Hino à Bandeira.
Passou a palavra ao CL ALBERTO CAVALCANTE, secretário da AGDL que se
apresentou e desejou a todos um profícuo ano leonístico, e que está aguardando
a passagem das documentações para os arquivos. Passou a palavra ao CL
HENRIQUE, tesoureiro da AGDL que se apresentou e disse que não recebeu do
tesoureiro anterior os relatórios e acesso às finanças da AGDL, pois a ATA DE
POSSE está para ser registrada no Rio de Janeiro, para transferência para
Goiânia, solicitou ajuda dos CCLL mais experientes. Passou a palavra à Diretora
Social CaL VDG ANA TEÓFILO do Distrito LB-2, disse ser uma honra trabalhar
neste ano Leonístico e se colocou à disposição para o AL que se inicia. A Palavra
ao PID CL FIGUEIRA, presidente da ABDL, que continua como presidente
dizendo que tem por objetivo o estudo e aprimoramento do leonismo e que deverá
se reunir pelo menos uma vez por ano para eleição da diretoria do ano seguinte,
que tem como escopo preencher as vagas existentes, com declaração de alguns
acadêmicos. Disse que a conta da ABCL deve ser junta com a da AGDL,
conduzida pelo tesoureiro. O segundo assunto é a comunicação interna que dever
ser aprimorada entre os acadêmicos. Agradeceu a sua participação. O CL PAULO
MANSO agradeceu sua participação como Mestre de Cerimônias e passou a
condução dos trabalhos para o presidente. Pauta da reunião: 1 - Convenção
Nacional da AGDL. O presidente disse da aspiração dos CCLL antigos de AGDL
para realizar a Convenção Nacional, acreditando que até os meses de maio ou
junho tenha passado a pandemia para realização da mesma. Foi solicitada as
opiniões dos CCLL PID KARNOPP e FIGUEIRA, que disseram que em Goiânia já
encaminharam para que os trabalhos para cada ano um Distrito Múltiplo abrigará
a Convenção Nacional, e tem uma resolução, lembrada pelo CL MAURÍCIO,
secretário da gestão passada para o ano de 2022, e a mesma está no site da
AGDL definindo o tema. O CL HENRIQUE disse que já estão sendo tratados os
assuntos junto aos Distritos Múltiplos. A CaL IRIA perguntou se já tem definido o
local da convenção em 2021, e sugeriu que siga os anos seguintes, de acordo
com os presidentes da AGDL. Foi lembrado, pelo CL FIGUEIRA, que a AGDL já
terá que fazer a sua Convenção de Eleição, e, nela, se realizaria a nacional. O CL
LUIZ GOBBI sugeriu nomear a comissão para tratar do assunto com os
presidentes de conselho múltiplo.

O CL HENRIQUE disse que tem que ser alinhado com os conselhos múltiplos. O
CL JOÃO ROBERTO desse que são duas resoluções que enviou por e-mail aos
presidentes de conselhos mostra a fundamentação e detalhes para realização da
Convenção Nacional. A CaL IRIA sugeriu que os vice-presidentes da AGDL faça
os contatos com os Presidentes de Conselho e Distritos. O presidente definiu que
o CL KARNOPP, no Sul, a CaL IRIA no Norte, e os CCLL JOÃO ROBERTO e
MAURÍCIO, participarão da Comissão de Convenção e tratarão da realização da
mesma. 2 - Atualização Estatutária. O presidente solicitou ajuda nas ideias de
atualizar e o CL JOÃO ROBERTO disse que é boa ideia de atualizar o estatuto e
os regulamentos, com participação do Diretor Jurídico CL PEDRO AURÉLIO com
sugestão de participação do presidente, do PID KARNOPP e FIGUEIRA. O
presidente depois das discussões afirmou que os CCLL presidente da ACDL CL
FIGUEIRA (presidente), Assessor da Mútua CL OLAVO DIVINO, e Assessor
Jurídico CL PEDRO AURÉLIO, e CL IDERALDO PIRES participem da comissão
de estudos dos Estatutos. 3 - Mútua Leonística da AGDL - foi solicitado ao CL
OLAVO que fale sobre a mútua, tendo dito que não há dívida da mútua, uma vez
que não estava ativa, e que no encontro de Goiânia ficou definido que faria
alterações estatutárias da mútua para colocá-la em funcionamento, as quais
constam na ata daquela assembleia, e aguardará o pronunciamento desta
comissão para entrar em pauta da Assembleia, pois a mesma é facultativa e tem
alguns distritos que já possuem mútua. Foi sugerido que acabe a mútua na AGDL
e fortaleça as dos distritos. A revisão dos estatutos da mútua será em conjunto na
comissão criada para a atualização dos estatutos. 4 - Novos Associados - foi
sugerida a nomeação até o final do mês de julho dos Diretores Regionais para
incremento da filiação dos associados à mútua com apresentação a ser feita
pelos Governadores. Jaula aberta - O CL KARNOPP lembrou que a diretoria
convide os governadores do ano a se envolver na divulgação da AGDL nos seus
distritos para os PDGs e Vice-Governadores. O CL HENRIQUE disse que no site
da AGDL tem todas as informações para fazer os depósitos. O presidente passou
palavra à Cal FRANCISCA TALARICO, Diretora de Companheirismo, que disse
da satisfação de participar da gestão e está entusiasmada em angariar os
governadores e vice-governadores para serem filiados à AGDL. Em seguida o
Presidente eleito CL ISAIAS COSTA DIAS, fez seu pronunciamento pedindo
desculpas por falhas e agradeceu a todos por suas presenças. Convidou a CaL
MARLY para fazer a leitura da Oração Pelo Brasil e encerrou a reunião. Nada
mais havendo a tratar eu, CL ALBERTO CARLOS RODRIGUES CAVALCANTE,
secretário da AGDL al 2020/2021, lavrei a presente que vai assinada pelo
Secretário
e
Presidente.
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