ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
DISTRITO LA-6 – AL 2017/2018
CNPJ: 01.412.913/0001-88
Governador – CL Raniery Moreno Dias Carneiro

PORTARIA Nº 010/AL-2017/2018
010/AL
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018.

O Governador do Distrito LA-6,
LA
CL Raniery Moreno Dias Carneiro,
Carneiro no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos Estatutos e Regulamentos da Associação Internacional de
Lions Clubes nos termos do TITULO IX, das Convenções Distritais, requerendo que todos os Lions
Clubes do Distrito LA-6,
6, estejam representados pelo maior número de associados ou pelo menos
através de Delegados devidamente credenciados, conforme Art. 32 do estatuto.

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar as inscrições para a XIX CONVENÇÃO do DLA
D
6, ao valor de R$
300,00 (trezentos reais) para até o dia 28/02/2018. Podendo
odendo ser divididas em até 3 vezes nos cartões
de crédito, ou ainda em 3 vezes no boleto bancário, com o vencimento da primeira parcela para dia
25/02/2018 e a ultima no dia 25/04/2018.
25/04
Parágrafo Único – Após
A
essa data(28/02/2018), o valor
alor da referida taxa será R$ 320,00
320
(trezentos e vinte reais) podendo ser dividida em até duas vezes nos boletos bancários ou cartões de
crédito.
Art. 2º - Para o cumprimento do artigo anterior, deverá ser realizada a inscrição no site do
DLA no seguinte caminho < http://www.lionsdla6.com.br/index.php/xviii-convenção/cadastro.html>,
http://www.lionsdla6.com.br/index.php/xviii convenção/cadastro.html>,
tendo feito, deverá enviar numero do CPF e telefone ao e-mail
e mail do dla6centenario@gmail.com
solicitando a emissão do carnê.
Parágrafo Único – No caso de pagamentos via carnê, somente após a ultima parcela será
disponibilizado via tesouraria, certificado de quitação da inscrição que deverá ser inserido no site, no
campo comprovante de pagamento, que será convalidado pela comissão de inscrição.
Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PUBLIQUE-SE
Cumpra-se
se e publique.
Santa Inês- Ma, 09 de fevereiro de 2018.

Lindenberg Cunha Braga
Secretário
DLA-6 - 2017/2018

Ranyeri Moreno Dias Carneiro
Governador
DLA-6 – 2017/2018
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