
 
 

 
                                         ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBE 

                                    GOVERNADORIA DO DISTRITO LD-5 - AL 2018-2019 
                                       IP Gudrun  Bjort Yngvadottir / PID Jon Bjarni  Thorsteinsson 
                                                              DG Valdir Reis / CaL Maria Cecília 
                                                 1º VDG Gildo Rogério Hoffmann / CaL Geovanna 
                                             2º VDG Cacilda R. Capanema / PDG Vimar Capanema 
                                                                     “Juntos, Nós Servimos” 

 
PORTARIA Nº 33 - AL 2018/2019 

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

legais, em conformidade com o estabelecido nos art. 80 e 81, do Regulamento do Distrito LD-
5, NOMEIA membros do COMITÊ DE CREDENCIAMENTO,  com a seguinte 
composição: 

 
I - PDG ELVIO JOSÉ MATOS, do Lions Clube Brusque Berço da Fiação - 

Presidente;  
II - CL CÉLIO BERNARDINO, do Lions Clube Balneário Camboriú Barra Sul - 

Vice-Presidente; 
III - CL RODOLFO KERKHOFF, do Lions Clube Balneário Centro - Secretário: 
IV - CL IVENS ANTONIO MANFRINI, do Lions Clube Timbó; 
V - CL PAULO BECKER, do Lions Clube Balneário Camboriú Barra Sul. 

 
Art. 1º O Comitê de Credenciamento atuará antes e durante a 56ª Convenção do 

Distrito LD-5, a ser realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2019, em São Francisco do Sul/SC, 
com as seguintes competências: 

 
a) auxiliar, o Presidente do Comitê de Credenciamento, na realização de todas as 

atribuições relativas ao Comitê, previstas no Estatuto e Regulamento do Distrito LD-5, no 
Regimento Interno Permanente da Convenção Distrital e demais notas informativas 
complementares, vigentes; 

b) receber e identificar os delegados credenciados, pelos respectivos Clubes, para 
representá-los nas apreciações e votações das matérias em Plenário; 

c) verificar se os Clubes, que designaram seus delegados, estão em dia com as suas 
obrigações financeiras, para com o Distrito e Lions Internacional, conforme estabelecido no 
Estatuto de Lions Internacional para Clubes, mediante informações do Tesoureiro do Distrito, 
até 01 (um) dia antes da data hora a ser estabelecida para início dos trabalhos do Comitê; 

d) conferir a existência de quadro demonstrativo e a quantidade de delegados a serem 
indicados pelos Clubes, bem como, relação com os nomes dos delegados, previamente 
indicados ou de formulários em branco, para registro dos delegados a serem credenciados 
devidamente assinado, mediante documento a ser elaborado pela Secretária do Distrito e 
enviado até 01 (um) dia antes da data/hora a ser estabelecida para início dos trabalhos do 
Comitê; 

e) direcionar os representantes dos Clubes, que eventualmente estejam em débitos para 
com o Distrito ou Lions Internacional, ao Tesoureiro do Distrito, para que possam ser quitados, 
e liberados os credenciamentos dos delegados; 

f) emitir o respectivo Parecer Técnico do Comitê de Credenciamento, conforme modelo 
anexo, em duas vias, ao fim da data/hora estabelecida para encerramento dos trabalhos, para 
submissão a apreciação e votação dos delegados da Convenção, conforme data hora constante 
da programação;  

g) encaminhar os delegados credenciados, devidamente identificados, para o Comitê de 
Eleições;  

h) fazer a entrega de uma das vias do Parecer Técnico do Comitê, devidamente assinado 
por todos os membros do Comitê, à Secretária do Distrito, para anexação à documentação de 
registro da Convenção e; 
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i) executar as demais competências, que venham a ser designadas pelo Governador, na 

forma do art. 83, do Regulamento do Distrito, para a boa consecução das atribuições do 
Comitê;  

j) responder, o mais rápido possível, às solicitações/determinações do Presidente do 
Comitê, principalmente em se tratando do processamento de prévia apreciação e emissão de 
parecer técnico, sobre os assuntos de competência do Comitê;   

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

l) apresentar-se e permanecer no local e horário a ser estabelecido para o exercício das 
suas atividades. 

 
Esta Portaria entra em vigor nesta data e tem validade até a data de 27 de abril de 2019.   
 
Blumenau/SC, 25 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 

DG VALDIR REIS /CaL MARIA CECÍLIA 
 

 


