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PORTARIA Nº 31 - AL 2018/2019 

 
O DG VALDIR REIS, Governador do Distrito LD-5, no uso de suas competências 

legais, em conformidade com o estabelecido no art. 80, do Regulamento do Distrito LD-5, 
NOMEIA o PRESIDENTE DO COMITÊ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS, CL 
JORGE ROBERTO DE ALMEIDA, Lions Clube Brusque Berço da Fiação, para atuar na 56ª 
Convenção do Distrito, a ser realizada em São Francisco do Sul/SC, nos dias 26 e 27 de abril de 
2019, executando as seguintes competências: 
 

a) nomear, por portaria específica, conforme modelo em anexo, os membros auxiliares 
do Comitê, sendo o mínimo de quatro, designando um secretário, um relator e os demais 
membros, conforme estabelecido nos arts. 81 e 82, do Regulamentos do Distrito e no 
Regimento Interno Permanente da Convenção Distrital, aprovado em 20 de outubro de 2018, na 
II RGD do Distrito, em Rio Negrinho/SC; 

b) receber as proposições relativas às propostas de alterações ao Estatuto e Regulamento 
do Distrito, bem como, da Mútua Leonística, dentre outras, conforme estabelecido no art. 84, 
do Regulamento do Distrito, objetivando analisar a pertinência das mesmas, em consonância 
com os art. 9º e 36 à 40, do Estatuto do Distrito; 

c) emitir o respectivo Parecer Técnico do Comitê de Estatuto e Regulamentos, conforme 
modelo anexo, em duas vias, para submissão a apreciação e votação da Plenária da Convenção, 
conforme data/hora constante da sua programação;  

d)  fazer a entrega de uma das vias do Parecer Técnico do Comitê, devidamente 
assinado por todos os seus membros, ao Secretário do Distrito, juntamente com todas as 
moções apreciadas, para anexação à documentação do registro da Convenção; e 

e) dirimir eventuais dúvidas diretamente com o Governador do Distrito, ou, se for o 
caso, com a Secretária do Distrito.   

 
Esta Portaria entra em vigor na presente data e tem validade até de 27 de abril de 2019.   

 
Blumenau/SC, 25 de janeiro de 2018. 
 

 
 

 
 

DG VALDIR REIS /CaL MARIA CECÍLIA 
 
 


