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

Ata da Reunião Ordinária do LC Colatina Centro do dia 15/07/2019, às 19h 15 min.
Abertura protocolar feita pelo Presidente CL Alex Esterquini.
Invocação a Deus: CaL Anadir.
Saudação ao Pavilhão Nacional.
Secretário:
 Leu a ata do dia 08/07/2019 sendo aprovada por unanimidade.
 Leu a ata de posse do dia 12/07/2019 sendo aprovada por unanimidade.
Tesoureiro
 Informou os saldos das contas.
 Informou que passará lembretes via WattsApp aos CCLL informando sobre atrasos
de mensalidades.
Presidente:
 Dias 26 e 27/07 será a 1ª RDG em Santa Teresa, com a instalação do Gabinete do
Governador.
 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:
 Amigos do Lions – apresentação da comissão. Mantê-los informados sobre a
atividades do Clube. Convite de parceria com o Lions para o dia 03/10 para festa do
Outubro Rosa no Cerimonial Simonassi.
 Confraternização do projeto Germano Naumann – Cl Cristo compareceu com seu
filho e informou que
a comunidade atingiu os objetivos e foi de grande
aprendizagem. Agradeceu aos CCLL pelo apoio.
 Moda de viola – apresentação da comissão. Está tudo organizado. Ingressos estão
sendo distribuídos. Próxima semana reunião para ajuste final. Contamos com todos
para o empenho na venda dos ingressos.
 Prejeto Florescendo – Cal Gleide compareceu juntamente com outros Ccll na
confraternização e disse que foi maravilhoso e foi enfatizado que a parceria com o
lions é muito importante para o projeto.
 Festiva da Posse – O Cl Presidente agradeceu em nome de toda a diretoria pela
linda festa e pediu o apoio de todos.
 Fraudas – Cal Anadir informou que as fraudas já chegaram e estão a disposição ,
favor fazer cadastro com ela.
 Amigas do Bem Viver – a CaL Gleide agradeceu a todos em nome das amigas do
bem viver, dizendo que a festa foi um sucesso.
 Instrução leonística apresentação da comissão- apresenta pela CL José Ângelo
“Ano leonistico ano 2019/2020”.
Diretor Social: O CL Daim fez a leitura dos nomes dos aniversariantes da semana
Encerramento: Canto de parabéns e do hino Ser Leão. Convocação para a próxima reunião
dia 22/07/2019 as 19:15 h, 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
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