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 Reunião Ordinária do Lions Clube  Colatina Centro do 12/08/2019
Abertura protocolar feita pelo Presidente CL Alex  Esterquini.
Invocação a Deus: CL Wallace.
Saudação ao Pavilhão Nacional. 
Secretária: 

 Leu-se a ata do dia 05/08/2019 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:
       

 Moda de viola – CL Eldeomir disse que ainda não teve condições  de fazer um 
balanço geral do evento devido a alguns itens que faltam acertar ainda.  Comentou 
também da ótima participação de todos os companheiros.  O Presidente Cl Alex 
Agradece a Comissão pelo empenho na organização e aos  todos os ccll pelos 
trabalhos. 

 Foi feito um pedido em plenária pelo PDG Jovelino na 1ª RDG em Santa Tereza em 
prol da Lucelia Barros Sales, pois precisa de uma prótese para os pés e as mãos as 
quais foram amputadas. Ficou decidido em assembléia que nosso clube ira contribuir 
com 500,00 .

 Cl Cristo convidou a todos para uma feijoada no dia 29 de setembro no Fontana de 
Trevi beneficente aos anjos de resgate  , valor do ingresso 50,00 e que os ccll que 
puderem ajudar a vender o convite vai ser de muito grande ajuda.
Chegou ate o Cl Edeomir  o pedido de um óculos para uma criança do lar irmã Sheila 
Elisson neves dos santos. A comissão fará uma visita ao menino e também um 
orçamento do óculos. 

 Quando as 02 crianças que sofrem de uma doença da pele chamada Epidermólise 
Bolhosa  de São Roque a CaL Marcia disse que ainda está verificando junto a 
empresa se consegue algum beneficio para os mesmos.

 O Cl Presidente Alex apresentou as comissões através de uma relação distribuídas 
com o nome de todas as comissões e seus respectivos presidentes. Disse também 
que está faltando poucos acertos  para a nominata digital ficar pronta. Disse também 
que  a inscrição da nossa participação no desfile da cidade d no dia 22 de agosto já 
está confirmada, o ponto de partida será em frente a loja do frisa as 9:30h da manha.

 Cl Kleser  passou as datas da agenda do mês de agosto  do governador  para 
divisão de região A1 e A2 são elas:

 14  São Gabriel, 15 Barra de São Francisco, 16 Colatina centro e rio doce, 19 São 
Mateus centro, 26 Nova venécia e 27 Mantenópolis  , todas realizadas no horário das 
19:30 h.

 Instrução Leonísta foi apresentada pelo CL Marcos Fontana com o Tema “concursos 
de clubes

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.
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 Convocação para aproxima reunião que acontecera dia 19/08/2019 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

Niljane de Bem 
 Secretária AL 2019/2020

Lions Clube Colatina Centro
  


