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PORTARIA Nº 30 - 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 ELEIÇÕES, PDG ELISBÃO ISVALDIR ANTUNES - 
Lions Clube Blumenau Garcia, 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 os membros auxiliares do Comitê, com o mínimo de quatro componentes, 
dentre os quais: um secretário e um relator, até 30 de janeiro de 2019, atendendo ao disposto 
nos arts. 81 e 82, do Regulamento do Distrito, mediante Portaria específica, conforme modelo 
em anexo; 

b) obter, junto ao Comitê de Credenciais, a relação/indicação dos delegados 
credenciados, pelos respectivos Clubes, para possibilitar a votação e, no momento da votação, a 
assinatura dos delegados: 

c) conferir, previamente, a organização do processo eleitoral, incluindo, pelo menos, duas 
urnas para depósito dos votos, mesas e cadeiras, para os membros do Comitê; 

d) observar os preceitos estabelecidos no Estatuto e Regulamentos do Distrito para o 
processamento das eleições; 

e) conferir, previamente, se as cédulas de votação contêm os nomes dos respectivos 
candidatos aos cargos eletivos do Distrito; 

f) organizar filas para que o processo eleitoral transcorra sem transtornos; 
g) solicitar compostura, a qualquer delegado, para que não venha a interferir no processo 

eleitoral; 
h) ao final do horário previsto, para o encerramento do processo eleitoral, não permitir 

que delegados, em atraso possam votar, permitindo apenas votar os que se encontrarem na fila 
de espera; 

i) encerrado o processo eleitoral, proceder a contagem dos votos dos delegados; 
j) imediatamente, após a contagem dos votos, emitir Parecer Técnico do Comitê de 

Eleições, conforme modelo anexo, em duas vias, para apreciação e votação da Plenária da 
Convenção, na data e horário previsto; 

k) entregar uma via do Parecer Técnico do Comitê, devidamente assinado por todos os 
seus membros, a Secretária de Gabinete, juntamente com a relação dos delegados votantes, para 
anexação à documentação/registro da Convenção; e 

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

Esta Portaria entra em vigor na presente data e tem validade até de 27 de abril de 2019. 
 
Blumenau/SC, 03 de dezembro de 2018. 
 

 
 
 

DG VALDIR REIS /CaL MARIA CECÍLIA 


