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PORTARIA Nº 34 - AL 2018 / 2019 

 

O DG VALDIR REIS, Governador do Distrito LD-5, no uso de suas competências legais e, na 
forma do art. 22, do Estatuto do Distrito, EXONERA, a pedido, por motivos particulares, a CaL 
IVONETE TERESINHA SCHREIBER, do Lions Clube Itajaí Sul, do cargo de PRESIDENTE DA 
DIVISÃO “E” e NOMEIA o CL APARECIDO DA SILVA MARTINS,  do Lions Clube de Itajaí, 
para o referido cargo, o qual fica sujeito à supervisão e direcionamento do Governador e, ao disposto no 
art. 38, do Regulamento do Distrito:  

 
a) fomentar os propósitos desta Associação; b) exercer a função de Presidente do Comitê 

Consultivo do Governador em sua Divisão e convocar reuniões ordinárias;  c) empenhar-se em incluir os 
Coordenadores da GMT, GLT e GST do Distrito e a Equipe do Governador, como convidados especiais 
das reuniões do Comitê Consultivo, para discutir as necessidades relacionadas ao aumento de associados, 
ao desenvolvimento de lideranças e auxiliar no atingimento das metas estabelecidas para a Divisão; d) 
elaborar relatório de cada reunião do Comitê Consultivo e enviar cópias, dentro de cinco (5) dias, à 
Associação Internacional de Lions Clubes, ao Governador e aos Coordenadores da GMT, GLT e GST do 
Distrito; e) divulgar o Processo de Excelência de Clube em sua Divisão e trabalhar em conjunto com o os 
Coordenadores da GMT, GLT e GST do Distrito e Equipe do Governador para implementar o programa 
dentro da Divisão; f) em conjunto com o Coordenador da GMT do Distrito, desempenhar papel ativo na 
organização de novos Clubes e manter-se informado sobre as atividades e funcionamento de todos os 
Clubes da Divisão; g) em conjunto com o Coordenador da GLT do Distrito, desempenhar papel ativo em 
apoio às iniciativas de liderança, informando aos Leões da Divisão oportunidades de desenvolvimento das 
qualidades de liderança; h) em conjunto com o Coordenador da GST do Distrito, desempenhar papel ativo 
no estímulo da realização de serviços a favor das comunidades, pelos Clubes da Divisão e estimular os 
correspondentes e imediatos registros das atividades realizadas no site de Lions Internacional, 
considerando alcançar maximizações nos atendimentos; i) representar os Clubes da Divisão no caso de 
surgir problemas com o Distrito, Distrito Múltiplo ou com a Associação Internacional de Lions Clubes; j) 
supervisionar o progresso dos projetos e das metas do Distrito, Distrito Múltiplo e da Associação 
Internacional de Lions Clubes em sua Divisão; k) empenhar-se para que todos os Clubes de sua Divisão 
funcionem conforme as normas estabelecidas em Estatutos e Regulamentos; l) promover a representação 
nas Convenções Internacionais e Distritais da quota total de delegados a que os Clubes de sua Divisão 
tenham direito; m) participar de reuniões ordinárias dos Clubes da sua Divisão, pelo menos uma vez 
durante a sua gestão e, relatando seu parecer, principalmente no tocante aos clubes fracos, enviando cópia 
para o Governador e aos Coordenadores da GMT, GLT e GST do Distrito; n) desempenhar tarefas 
adicionais que lhe forem atribuídas periodicamente pelo Governador do Distrito e quaisquer outras 
funções e atos que sejam requeridos conforme diretrizes da Diretoria Internacional; o) utilizar os modelos 
padrões estabelecidos pela Governadoria, no que se refere aos relatos das atividades e metas dos Clubes e 
do Distrito e cumprir o art. 43, do Regulamento do Distrito. 

 
A presente Portaria entra em vigor na data de 01 de março de 2019 e tem validade até 30 

de junho de 2019. 
 
Blumenau/SC, 28 de fevereiro de 2019. 
 

 
 
 
 

DG VALDIR REIS /CaL MARIA CECÍLIA 
Governador do Distrito LD-5 


