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 dia08/07/2019, às 19h 15 min.
Abertura protocolar feita pelo Presidente CL Kleser Linhalis.
Invocação a Deus: CaL Dalnecir.
Saudação ao Pavilhão Nacional.
Secretário:
 Leu a ata do dia 01/07/2019 sendo aprovada por unanimidade.
Tesoureiro
 Informou os saldos das contas.
 Apresentou o balancete do mês de junho;
 Informou que tem mensalidades (de CL e amigos do Lions), do mês de junho, em
aberto, e que precisa receber hoje.
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 – Chegamos ao fim do AL com71 amigos.
 Moda de viola – Está tudo organizado. Farão uma reunião esta semana para últimos
ajustes. A partir de quarta-feira serão distribuídos os ingressos;
 Quadrilha –maior sucesso. Agradecimento ao anfitrião JA Netto.
 Nova sede – O CL Presidente convidou todos para uma visita a sede no dia 11/07 às
17h30m. Convite reforçado pelo CL Fontana.
 2º Simpósio de neuro-aprendizagem – CL Alex informou que os valores arrecadados
serão para pagar os palestrantes. Foi aprovado o apoio do Clube ao evento, onde os
CCLL atuarão no coffee break, que será nos moldes do evento da APAE; distribui
uma ficha para formação das comissões e outra ficha para serem preenchidas com o
e-mail dos amigos do Lions. Quanto ao costelão informou que atingiu os objetivos e
foi de grande aprendizagem para a comunidade. Agradeceu aos CCLL que ajudaram
no evento.
 O CL Ranieri fez uma apresentação das realizações do clube nesse AL;
 O CL Fontana fez a prestação de contas detalhada quanto a Conta Administrativa,
Conta de Campanha e Amigos do Lions. Fez também uma prestação de contas da
obra da sede,deste AL bem como desde seu início em 2013. Agradeceu aos CCLL
que colaboram com o pagamento das mensalidades.
 Amigas do Bem Viver – a CaL Gleide informou que vários CCLL irão trabalhar no
evento. Entrada a R$ 40,00. Solicitou ajuda na venda dos ingressos.
 Lacre de latinhas – CL Armênio trouxe vários recipientes com lacres.
 Reflorestamento – CL Armênio informou que tem contato com o responsável por
mudas de árvores da Fundação Renova. Interessados em recuperar nascentes e só
entrar em contato. CL Alex informou que está fazendo parceria com o LC Aimorés
neste sentido.
 Instrução leonística apresenta pela CL Fontana com o tema “Presidente Proativo”,
homenageando a administração do CL Kleser.
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O CL Kleser falou sobre sua administração, informando que foi um ano de
crescimento e aprendizagem, agradecendo a todos os CCLL pelos trabalhos.
Diretor Social: O CL Daim fez a leitura dos nomes dos aniversariantes da semana e
comentou sobre a excelente administração do CL Presidente Kleser.
Encerramento: Canto de parabéns e do hino Ser Leão. Convocação para a festiva de posse
da nova diretoria, no dia 12/07/2019, às 19h30mim e para a reunião ordinária dia
15/07/2019. , 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

