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 dia22/07/2019, às 19h 15 min.
Abertura protocolar feita pelo Presidente CL Alex Esterquini.
Invocação a Deus: CaL Dalnecir.
Saudação ao Pavilhão Nacional.
Secretário:
 Leu-se a ata do dia 15/07/2019 sendo aprovada por unanimidade.
Tesoureiro
 Informou os saldos das contas.
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:













Moda de viola – CL Eldemir disse que está tudo organizado. Ingressos já foram
quase todos distribuídos. Pediu mais uma vez o empenho na venda dos ingressos.
O presidente CL Alex agradece a presença do Capitão Rodrigo e avisa que no dia
31 de agosto acontecerá o 2º simpósio Neuro de aprendizagem com o foco
Sindrome de Erlen , na APAE e os CCLL ficarão responsáveis em servir o Cofler
Block.
A pedido do tesoureiro Cl Gustavo fica registrado em ata que as cobranças de
mensalidades atrasadas serão feitas no privado através do WattsApp de cada CL.
Todos concordaram.
Capitão Rodrigo Comandante da Policia ambiental fex uma breve explicação sobre
seu trabalho realizado a frente da compania e propôs as Lions algumas parcerias
futuras no campo do meio ambiente.
CL Cristo continuará representando o Clube do Lions no conselho dos direitos das
pessoas idosas na prefeitura de Colatina.
CL Kleser juntamento com o presidente Cl Alex fizeram uma visita a casa de
repouso Gonçalves e verificaram um atraso nas obras na qual o clube está
ajudando. Cl Marcos Fontana alerta aos CCLL que acontece uma audiência de
conciliação entre o Ministerio publico e a Casa de Repouso Gonçalves e que a
mesma teria que providenciar algumas reformas que foi acordado nessa ação, foi
sugerido antes de começar qualquer obra ,verificar o andamento e se já foram
cumprido o que foi acordo diante da ação.
Cl Kleser avisa que haverá uma noite de companherismo na 1ª RDG em Santa
Teresa, não sabe o valor que terá que ser pago para participar da mesma e quanto a
roupa será esporte fino.
Cl Junior Cheff devido ao fechamento de sua empresa , ofereceu ao clube vários
materiais e utensílios que poderá ser adquirido para fazer parte de seu enxoval.
O presidente Cl Alex e Cl Rafael falam sobre a Nominata Digital.
Instrução Leonísta foi apresentada pelo CL Marcos Fontana com o Tema” Ser Leão”.

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 29/07/2019 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

