
Eleições 2021
Orientações aos Delegados

Abril / 2021



Como Votar???

Passo-a-Passo



Eleições 2021: Delegados

IMPORTANTE:

Contamos com o apoio de 

cada Clube para manter os 

dados de nossos associados 

sempre atualizados!

Enquete de Teste:: A partir das 9 até as 18 horas do dia 15 de Abril

Não é possível votar sem email. 
(confirme se o email está ATUALIZADO, junto a 

secretaria do Distrito)

Pleito Oficial:: A partir das 9 até as 18 horas do dia 17 de Abril.

Atenção: Após o horário de término do pleito, não será possível votar, mesmo que o 
Delegado tenha gerado senha de acesso e esteja logado no Sistema das Eleições.



Acessar o site “lionslc4.org.br”

Menu “Área dos Associados”, clicar em “Eleições” e ir em “Eleições 2021”



Clicar em “Criar Minha Senha”

Aguarde a próxima Tela para gerar sua senha de acesso individual.



Como Gerar Sua Senha de Acesso?
●Preencha seu endereço pessoal de e-mail 2 vezes.
●Em seguida, crie sua nova senha secreta

(regras: mínimo de 8 caracteres. Não pode ser parecida com o e-mail)
Obs.: Nem sem o botão “Não Sou Robô” será exibido. Caso seja, siga as instruções.

●Por fim, clique em “Gerar Senha de Acesso”



Verifique sua Caixa de Email...

●O Sistema enviará um link para o e-mail informado.
●Acesse sua Caixa de Emails e clique no link recebido no e-mail.

● Geralmente o link aparecerá no corpo do e-mail destacado na cor azul



Acessando o Sistema com a senha gerada:

●Com a senha criada, basta preencher o e-mail e a senha.
(Atenção: Caso tenha se esquecido da senha criada, clique em “Perdeu a Senha? Clique aqui.)

Obs.: O botão “Não Sou Robô” nem sempre será exibido. Caso seja, siga as instruções.
●Por fim, clique em “Acessar o Sistema”



Efetivando seu Voto:
●Para votar, basta clicar na opção desejada de cada cédula.

(Obs: Conforme o regulamento interno, pelo menos uma opção deve ser selecionada
(e.g.: um dos candidatos, branco ou nulo).

Ao terminar, clique em “Confirmar Voto”



Para finalizar:

●Confirme seus dados e clique em “Emitir Comprovante”
(Atenção: Caso tenha se esquecido da senha criada, clique em “Perdeu a Senha? Clique aqui.)

Obs.: O botão “Não Sou Robô” nem sempre será exibido. Caso seja, siga as instruções.
●O comprovante emitido poderá ser impresso ou gravado em arquivo.



Não se esqueça de confirmar seu email
atualizado junto a Gerência do Distrito

FIM

Email do Distrito: distrito.lc4.lions@gmail.com


