
Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L 

 

PORTARIA ESPECIAL 

 

O Presidente da Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L, no uso de suas 

atribuições (Estatuto, Artigo 15 alínea D c/c/ Artigo 41 e demais normas pertinentes), 

 

Considerando o disposto na Resolução número 01/AL 2019-2020, datada de 15 de junho de 

2020, que estabeleceu a criação do Centro de Memórias do Lions no Brasil (Distrito Múltiplo L);  

 

Considerando a necessidade de formar Comissão bem como estabelecer a regulamentação 

funcional na espécie; 

 

Considerando que no ano de 2022 estar-se-á celebrando os 70 (setenta) anos de Leonismo no 

Brasil,  

 

RESOLVE baixar a presente Portaria visando disciplinar a matéria, nos termos seguintes:  

 

Artigo Primeiro - Nomear como de fato nomeada fica a Comissão Organizadora do Centro de 

Memórias do Lions no Distrito Múltiplo L, assim composta: Presidente, PDG CL João Roberto 

Moreira Alves (DMLC); Membros, PCC CL Luiz Carlos Feitosa (DMLA), PID CL Luiz Geraldo 

Matheus Figueira (DMLB), PCC CL Jardel Pacheco (DMLD). Suplentes: PID CL Zander 

Campos da Silva (DMLB) e PDG CL Manoel Messias Mello (DMLC). 

 

Artigo Segundo - compete à Comissão Citada no artigo anterior, dentre outros, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, Criar os Normativos Regulamentares Pertinentes, e submetê-los a 

aprovação da AGDL. 

 

Parágrafo Único - Compete igualmente a Comissão contatar os Conselhos e Governadorias 

Distritais, no intuito de arrecadar/angariar/adquirir/colecionar o Acervo Leonístico Material 

(placas, troféu, medalhas, bandeiras, flâmulas, material fotográfico, desenhos, livros, jornais, 

boletins, periódicos, certificados, uniformes, camisetas, chapéus, bonés, pastas, botoms, pins, 

brasões, estatutos, atas e demais documentos) , bem como imagens ou conjunto de imagens e 

símbolos que se revelem significativos para a construção da memória e identidade Leonística 

no Brasil. 

 

Artigo Terceiro - os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da AGDL. 

 

Artigo Quarto - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

 

Revogam-se quaisquer disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. 

 

Goiânia, 14 de outubro de 2021.  

 

PCC Isaías Costa Dias 

Presidente 

 


