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Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniram-se em Assembléia Geral 1 
Extraordinária os associados da Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L – AGDL, 2 
conforme Lista de Presença, em atendendo a convocação formalizada Presidente da AGDL – 3 

Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos L, PDG CL João Roberto Moreira Alves, no uso 4 
das suas atribuições, conforme artigo 10º, línea B e com seguinte teor: Edital de convocação de 5 

Assembléia Geral Extraordinária: Ficam convocados os associados da AGDL para assembléia geral 6 
extraordinária a ser realizada nas dependências do San Marino Suíte Hotel, localizado na Rua Cinco, 7 
nº 1090 – Setor Oeste – Goiânia, no dia 14 de março de 2020, às 08 horas em primeira convocação e 8 

às 08h30 em segunda, na forma do Artigo 10º, “b” do Estatuto da entidade, para deliberarem sobre 9 
os seguintes assuntos: a) Previsão Orçamentária para o AL 2019 / 2020; b) Anistia dos débitos dos 10 
Associados anteriores a esta gestão; c) Mútua Leonística. A assembléia foi aberta e presidida pelo 11 

Presidente que deu início aos trabalhos às oito horas e trinta e cinco minutos, em segunda e última 12 
chamada. Após as justificativas iniciais, o Presidente solicitou que a CaL Edicléa Mascarenhas fizesse 13 

a Invocação à Deus, e solicitou a todos para saudarem o pavilhão nacional. Prosseguindo o 14 
Presidente passou a tratar o item um da Convocação, “Previsão Orçamentária para o AL 2019 / 15 
2020”, para isto solicitou ao PDG CL Mauricio Eloy Silva, que estava substituindo o Tesoureiro, PDG 16 

CL Benedito Chiaradia de Oliveira, que fizesse uso da palavra. O PDG CL Mauricio Eloy iniciou 17 
falando sobre a ausência justificada do PDG CL Benedito, e passou a apresentar a Previsão 18 
Orçamentária, após as devidas explicações, inclusive sobre o pagamento único neste AL, o 19 

Presidente colocou em discussão, como não houvesse quem se pronunciasse, colocou em votação 20 
tendo sido aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento o Presidente passou ao item dois da 21 

Convocação, “Anistia dos débitos dos Associados anteriores a esta gestão”. O Presidente esclareceu 22 
todos os motivos que levaram a Diretoria a tomar a decisão de propor a anistia a Assembléia, e 23 
solicitou ao PCC CL Pedro Aurélio de Mattos Gonçalves, Diretor Jurídico da Associação, que desse o 24 

embasamento jurídico para esta decisão. O Presidente colocou então em discussão como não 25 
houvesse quem se pronunciasse, colocou então em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 26 

Dando continuidade o Presidente passou ao terceiro e último item da Convocação, “Mútua 27 
Leonística”, convocando o Diretor da Mútua Leonística, PDG CL Olavo divino Vieira, que começou 28 
falando que recebia a Mútua da mesma forma que a AGDL estava, ou seja totalmente paralisada, 29 

ressaltava a situação da Mútua dependia diretamente da posição administrativa e jurídica da AGDL, 30 
e que a mesma não tinha a menor condição financeira de arcar com os mutuários falecidos durante 31 
a paralisação. O PDG Domingos Lima Neto informou que o PDG CL Nogueira registrava fielmente 32 

todos os que receberam a mútua, e que na opinião dele havia três pendências e que achava que 33 
deveríamos honrar estes pagamentos. Os debates continuaram e o Presidente alertou que a 34 

primeira decisão que deveria ser tomada seria a da continuidade ou não da Mútua Leonística, neste 35 
momento o Diretor Jurídico, PCC CL Pedro Aurélio, solicitou prudência de todos nas propostas 36 
realizadas e nas decisões que seriam tomadas, mediante isto o PID CL Edison Karnopp propôs que 37 

todas as decisões ficassem para uma nova assembléia em junho, o PCC CL Isaias C. Dias solicitou que 38 
fosse feito um estudo sobre o novo regimento para a mútua. O Presidente então colocou em 39 
discussão estas duas propostas, como não houvesse quem se pronunciasse colocou então em 40 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Mediante esta aprovação o Presidente, PDG CL 41 
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João Roberto nomeou o PCC CL Pedro Aurélio e o PDG CL Olavo para apresentarem uma minuta do 42 
novo Regimento da Mútua até ao dia trinta de abril, e também nomeou o PDG CL Olavo Vieira, PDG 43 
CL Domingos Lima Neto e o PDG CL Toshiro Ida para fazerem um levantamento total de toda a 44 

situação financeira da Mútua Leonística. Finalizando o PDG CL João Roberto Moreira Alves 45 
agradeceu a presença de todos, em especial a CaL Clara Amélia pela Invocação à Deus, e solicitou 46 

uma salva de palmas ao nosso Pavilhão. Eu, Mauricio Eloy Rodrigues Malta Silva, que atuei com 47 
Secretário desta Assembléia, lavrei a presente, que vai assinada por mim e pelo Presidente. 48 

 49 
Rio de Janeiro, 12 de março de 2020. 50 
 51 
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