
CONSELHO DE GOVERNADORES DO DISTRITO MÚLTIPLO LD 

RELATÓRIO DA SECRETARIA 

Julho/2015 a janeiro/2016 

ATIVIDADES no período: 

 A Secretaria do DM LD recebeu toda a documentação da gestão 2014-2015 do Past 

Secretário PDG Valtair Madalena e está de posse de parte da parte dessa 

documentação referente aos livros usados nas reuniões do Conselho de 

Governadores. Outros documentos referentes a gestões anteriores foram entregues 

ao Presidente do CG, CC João Péricles Goulart’ para arquivamento na sede do 

Conselho em Itajaí. 

 A secretaria emitiu a agenda dos Dirigentes Leonísticos do Distrito Múltiplo LD e fez 

sua distribuição a todos os nominados na mesma e encaminhou a outras lideranças 

leonísticas tanto do DMLD como dos demais Múltiplos nacionais. 

 Criou, emitiu e distribuiu o certificado de dirigente leonistico do DM LD a todos os 

dirigentes indicados pelo Presidente do CG. 

 Secretariou a Primeira Reunião do Conselho de Governadores e Assembleia Geral 

Extraordinária do DM LD, realizada em Itá/SC, tendo contratado empresa para fazer 

a gravação de áudio da mesma e após elaborou a ata por escrito dos dois eventos. 

 Disponibilizou por e-mail, utilizando o sistema E-marketing, locado junto à LOCAWEB, 

em parceria com o Distrito LD-1, todas as comunicações via internet às listas de 

distribuição de anuncio dos eventos leonísticos, Informativo LD OnLine e outros 

comunicados, totalizando até o momento mais de 30.000 e-mails enviados. 

 Disponibilizou informações da Secretaria no site do DM LD, totalizando 69 arquivos 

de consulta no site. 

 Disponibilizou, em harmonia com a Assessoria de Informática e Comunicação Virtual, 

o espaço dos Assessores no site do DM LD, utilizado atualmente por 15 assessores, 

com mais de 105 arquivos para consulta. 

 Disponibilizou área restrita no site do DM LD para que assessores possam ter acesso 

a informações não públicas, com mais de 25 arquivos protegidos publicamente, 

englobando necessidades de pelo menos 20 usuários com login e senhas individuais 

fornecidas, estando o espaço aberto a novas solicitações de acesso. 

 Interagiu, recebeu ou enviou, de julho2015 a janeiro de 2016, um total de 597 e-

mails registrados como de interesse da administração do DM LD, com uma média de 

mais de 85 e-mail por mês. 

Este é o relatório. 

 

CL Carlos Eugenio Carneiro de Melo 
Secretário do  

Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD  


