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PORTARIA Nº 32 - 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 RESOLUÇÕES E NOMEAÇÕES,  com a seguinte composição: 

 
I - PDG ESTER GIRALDI, do Lions Clube Balneário Camboriú Barra Sul - Presidente;  
II - CL JOSÉ RINCAWETSCKI, do Lions Clube Araquari - Secretário; 
III - CaL MARIA IZABEL ESCARAMUSA, do Lions Clube Brusque Berço da Fiação e, 
IV – CaL ISABEL CRISTINA DUARTE BORBA, do Lions Clube Barra Velha. 

 
Art. 1º O Comitê de Resoluções e Nomeações 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 Resoluções e Nomeações, na realização de todas as 
atribuições relativas ao mesmo, previstas no Estatuto e Regulamento do Distrito LD-5, no Regimento 
Interno Permanente da Convenção Distrital e demais notas informativas complementares, vigentes; 

b) receber as moções apresentadas, exceto as de alteração do Estatuto e Regulamentos do 
Distrito, bem como, as indicações dos candidatos a cargos eletivos do Distrito ou de Lions 
Internacional, analisando a qualificação e adequação das mesmas e os requisitos exigidos para os 
respectivos cargos, na forma prevista nas normas vigentes; 

c) emitir os Pareceres Técnicos do Comitê, conforme modelo em anexo, em duas vias, para 
submissão aos delegados da Convenção, observando que, em relação às Nomeações os mesmos deverão 
ser emitidos e encaminhados até 29/03/2018 e, em relação às Resoluções, deverão atender a data/hora 
programada;  

d) fazer a entrega de uma das vias dos Pareceres Técnicos do Comitê, devidamente assinado, 
por todos os seus membros, à Secretária do Distrito, juntamente com todas as nomeações e resoluções 
apreciadas, para anexação à documentação de registro da Convenção;  

e) 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;  

f) 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;   

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

h) 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 


