LIONS CLUBE COLATINA CENTRO – DISTRITO LC 11
CNPJ: 27.502.111/0001-52
LOCAL: Rua das Flores, 105 – Santa Margarida
29.700-777 – Colatina - ES

Reunião Ordinária do LC Colatina Centro do 05/08/2019
Abertura protocolar feita pelo Presidente CL Alex Esterquini.
Invocação a Deus: CaL Geilde.
Saudação ao Pavilhão Nacional.
Secretário:
 Leu-se a ata do dia 01/08/2019 sendo aprovada por unanimidade.
Tesoureiro
 Informou os saldos das contas.
Presidente informou datas de alguns eventos:
 Dia 16/08 temos a visita do Governador.
 Dia 22/09 1º Seminário da Região A em São Gabriel da Palha;
 Dia 01/12 é o 2º Seminário da Região A em Colatina.
Assuntos discutidos em jaula aberta:
Ratificou-se a ata do dia 29/07, onde lêu-se informou que o nosso clube não recebeu
nenhuma premiação . Lêr-se que o clube Lions Colatina centro não ganhou no ano
leonístico 2018/2019 a premiação na categoria de eficiência administrativa ,premiação esta
que o clube ganha todos os anos.













Moda de viola – CL Eldeomir disse que está sendo bastante divulgado em redes
sociais, rádios e outros meios . Farão uma reunião para acertar os detalhes finais.
Foi feita um novo levantamento sobre as vendas dos convites e constatou-se que
tem 136 mesas vendidas. O CL Presidente Alex agradeceu a Cal Margarida por ter
providenciado os ofícios do evento.
Foi sugestionado pelo CL Kleser que cada amigo do Lions receba 02 convites
individuais do evento para aumentar a quantidade de pessoas devido a poucos
convites vendidos, ficou de ser decidido pela comissão do evento em uma próxima
reunião da mesma. Ficou decidido que irá ser vendido convites individuais na
portaria do evento.
O clube foi convidado pela prefeitura Municipal de Colatina para desfilar no dia
22/08/2019 em comemoração do aniversário da Cidade.
O CL kleser informou que a pedido do governador que ira nos visitar dia 16/08, a
recepção poderá ser simples e que ele não quer o mimo , lembrança que é de praxe
oferecer as governadores em suas visitas aos clubes, pois o dinheiro que seria gasto
com esse mimo seja guardado para comprar títulos de Melvin Jones.
Cal Gleide apresentou as Senhoras Arli, penha e Creuza da Associação Solidária do
menino Jesus e as mesmas pediram a colaboração dos CCll e Call no bar do
evento que será realizado no dia 30/08 , o Cl Marcao ficou responsável pela
organização da equipe.
Em São Roque tem 02 crianças que sofrem de uma doença da pele chamada
Epidermólise Bolhosa e com essa doença as crianças precisam ficar em lugares em
frios, pois sofrem menos. Ganharam um ar condicionado e pede se alguém do Lions
tem conhecimento com a empresa de luz para tentar reduzir o custo da energia que
vão ter com o ar condicionado. A cal Marcia ira ate a empresa de luz para saber
melhor sobre um beneficio que existe para pessoas de baixa renda.
Cal Marcia levantou o assuntou sobre a arrecadação de alimentos pelos CCll e ficou
decidido que o CCLL e CaL que puder e quiser trazer 01 k de alimento em toda
reunião de segunda feira será de grande ajuda para que no final do mes seja
distribuído cestas básicas com esses alimentos arrecadados.

1|P á g i n a

LIONS CLUBE COLATINA CENTRO – DISTRITO LC 11
CNPJ: 27.502.111/0001-52
LOCAL: Rua das Flores, 105 – Santa Margarida
29.700-777 – Colatina - ES



Instrução Leonísta foi apresentada pelo CL Marcos Fontana com o Tema
“Comissões de Trabalho do Clube ”

Diretor Social: O CL Daim fez a leitura dos nomes dos aniversariantes da semana
Em seguida o Canto de parabéns e do hino Ser Leão.
Convocação para aproxima reunião que acontecera dia 12/08/2019 as 19:15h.

E eu
,Niljane de Bem , exercendo a função de secretária, lavro a presente ata e abaixo
assino.
Alex Esterquini de Moura
Presidente AL 2019/2020
Lions Clube Colatina Centro
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Niljane de Bem
Secretária AL 2019/2020
Lions Clube Colatina Centro

