
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Secretário do Distrito LB-2 da Associação Internacional de Lions Clubes, AL 

2017/2018, CL Edson Gomes da Silva, no uso de suas atribuições legais, na 

forma dos artigos 37 e 51, letra “c”, do Estatuto do Distrito, por determinação 

do Governador do Distrito, CLPaulo Omar da Silva,  

 

C O N V O C A 

 

 Os membros deliberativos e conselheiros do Conselho Distrital, conforme Art. 

35 do Estatuto do Distrito LB-2, para a PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO 

DISTRITAL, AL 2018/2019, a realizar-se nos dias 03 e 04 de agostode 2018, no 

quartel do comando geral da polícia militar do Estado de Tocantins na Av. LO-5, 

Quadra AE – 304 Sul, Lote 02, na cidade de Palmas,Estado de Tocantins, com 

Solenidade de Transmissão de Cargo e Instalação de Gabinete às 20,00 horas 

do dia 03 e início das Plenárias às 08,00 horas com o mínimo de 2/3 (dois 

terços) de seus membros, em primeira chamada, ou às 08,30 horas, com 

maioria simples, em segunda chamada, no dia 04, para deliberar as matérias 

constantes da pauta abaixo, elaborada na forma do Art. 39 do Estatuto do 

Distrito LB-2,  das seguintes alíneas: 

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 e o Diretor Geral Adjunto, 

que compõem a Comissão Geral; 

f) Fixar a data para o Diretor Geral da Convenção Distrital  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 o Gabinete do Governador, contratar auxiliares remunerados 

necessários ao desempenho das atividades administrativas, bem como, 

adquirir e alienar bens móveis do Distrito LB-2. 

 

Governadoria do Distrito LB-2, na cidade de Ceres, Estado de Goiás, aos trinta 

dias do mês de maio de 2018. 

 

 

CL EDSON GOMES DA SILVA 

SECRETÁRIO DO DISTRITO LB-2, AL 2017/2018 


