
 

Portaria n° 001 – AL 2018/2019 

O Presidente do Distrito LEO LA-4, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o estatuto social 
do Distrito no artigo 24, e de acordo com o estatuto padrão de Distrito LEO. 
 
RESOLVE, 
Art. 1° - Nomear o C.LEO/LEÃO Manoel Leonel Martins Moreira, associado do LEO Clube Mombaça 
Centro, para ocupar o cargo de Secretário, conforme o Estatuto Social do Distrito LEO LA-4. 
 

Art. 31º Compete ao Secretário do Distrito LEO LA-4:  
I. manter fiel registro de atas de todas as reuniões do Conselho Distrital, assim como 
de todos os documentos pertinentes ao Distrito LEO LA-4;  
II. convocar, em nome do Presidente do Distrito, os membros do Conselho Distrital 
com no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, para as reuniões do Conselho;  
III. assinar todas as correspondências do Distrito que não sejam privativas de seu 
Presidente;  
IV. visitar, quando designado pelo Presidente, os Clubes para verificar lhes a situação 
sócio administrativa;  
V. apresentar perante o Conselho Distrital, em Reunião, relatório de suas atividades e 
da situação do Distrito em relação à sua pasta. Deverá também, por ocasião da posse 
de novo Secretário, apresentar a este, relatório minucioso de suas atividades; cópia 
deste relatório deve seguir para o novo Assessor LEO Clubes que assumir a pasta;  
VI. representar o Presidente do Distrito, quando designado; e  
VII. comparecer a todas as reuniões do Conselho Distrital, de gabinete e da 
Conferência Distrital, sendo naturalmente o secretário das mesmas.  
VIII. Publicar, trimestralmente, relatórios de suas atividades a todos os clubes do 
Distrito LEO LA-4. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE 

Icó – CE, 01 de Julho de 2018 

 

 
CLEO José Tibério Moura da Silva 
Presidente do Distrito LEO LA-4 

AL 2018/2019 


