Associação Internacional de Lions Clubes
Distrito LB-2 - Goiás e Tocantins
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETÁRIA DO DISTRITO LB-2, AL 2016/2017, no uso de suas atribuições legais (Artigos
34 e 48 letra “c” do Estatuto do Distrito LB-2), cumprindo determinação do Governador do
Distrito LB-2, CONVOCA os membros Deliberativos e Conselheiros do Conselho Distrital
1
conforme Artigo 32 do Estatuto do Distrito LB-2, para a PRIMERIA REUNIÃO DO
CONSELHO DISTRITAL AL 2016/2017, a realizar-se nos dias 5(cinco) e 6(seis) do mês de
agosto de 2016 (dois mil e dezesseis) nas dependências da Faculdade Católica Dom
Orione, situada na R. Santa Cruz, 556 - St. Central, Araguaína - TO. Com TRANSMISSÂO
DE CARGOS E INSTALAÇÂO DO GABINETE AL 2016/2017 no dia 5(cinco), sexta-feira, às
20:15h (vinte horas e quinze minutos) e sua REUNIÂO PLENÁRIA no dia 6 (seis), sábado, às
8:00h (oito horas) com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros, em primeira
chamada e às 8:30h (oito horas e trinta minutos), com a maioria simples, em segunda
chamada, para deliberar as matérias constantes da pauta abaixo, elaborada conforme as
disposições legais do Estatuto do Distrito LB-2, art. 36, das seguintes alíneas a saber:

a) Examinar, votar, aprovar ou recusar as contas do Distrito LB-2, apresentadas pela
administração anterior;
b) Examinar, votar, aprovar ou desaprovar o orçamento do Distrito LB-2;
e) Fixar detalhes sobre a próxima Convenção do Distrito LB-2, e nomear, por proposta do
Governador, o Diretor-Geral Adjunto, que compõem a Comissão Geral;
f) Fixar a data para o Diretor-Geral da Convenção Distrital para comunicar às Autoridades
e aos Lions Clubes, os dias designados para a realização da Convenção Distrital;
h) Nomear os membros das Comissões Técnicas da Convenção Distrital;
i) Estabelecer a importância da fiança do Tesoureiro do Distrito LB-2 e aprovar a
Instituição fiadora, ou deliberar sobre sua dispensa, caso haja proposição nesse sentido;
k) Autorizar ao Gabinete do Governador, contratar auxiliares remunerados necessários ao
desempenho das atividades administrativas, bem como, adquirir e alienar bens móveis do
Distrito LB-2.

Araguaína, 1 de julho de 2016
_______________________________
Nahim Hanna Halum Filho
Secretária do Distrito LB2
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Artigo 32 – O Conselho Distrital compõem-se de Membros Deliberativos e Membros Conselheiros.
Parágrafo 1º. São Membros Deliberativos, com direito a voto, o Governador, o Ex-Governador Imediato, o
Primeiro Vice-Governador, o Segundo Vice-Governador, o Secretário, o Tesoureiro, os Presidentes de Região
(opcional), os Presidentes de Divisão e os Presidentes de Clubes do Distrito LB-2.
Parágrafo 2º. – São Membros Conselheiros, sem direito a voto, os Ex-Governadores que sejam
associados ativos de um dos Clubes do Distrito, os assessores, os Assistentes e outras autoridades
Leonísticas do Distrito.

