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 dia29/07/2019, às 19h 15 min.
Abertura protocolar feita pelo Presidente CL Alex Esterquini.
Invocação a Deus: CaL Geilde.
Saudação ao Pavilhão Nacional.
Secretário:
 Leu-se a ata do dia 22/07/2019 sendo aprovada por unanimidade.
Tesoureiro
 Informou os saldos das contas e pediu para que os cl acertem as mensalidades de
julho.
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 22/07, onde leu-se dias 26 e 27/07 1ª RDG em Santa Tereza,
Ler-se dia 27 e 28/07 1ª RDG em Santa Teresa.










Moda de viola – CL Eldeomir disse que está sendo tudo organizado. Convites já
distribuídos. Fez-se um levantamento sobre as vendas dos convites e constatou-se
que vários CCLL não haviam pego ainda mesas para vender. Ficou decidido pela
comissão que os CCLL que venderem 05 mesas não precisará pagar para entrar.
Pediu mais uma vez o empenho na venda dos ingressos. O CL Kleser informou que
conversou com o Capital Balbino e o mesmo lhe disse que tem que ser feito várias
ofícios aos órgão competentes comunicando sobre o evento Moda de Viola. A Cal
Margarida ficou encarregada de fazer os mesmos. Cal Anadir sugestionou para que
os padrinhos entrem em contatos com os afilhados para entregarem os convites.
Sobre a 1ª RDG em santa Tereza foi dito que a delegação do nosso clube Colatina
centro teve uma participação muito boa de 22 pessoas. Ficou cansativa devido a
prestação de conta e previsão orçamentária do distrito 1º semestre que foi
apresentado pelo tesoureiro do distrito com muito detalhamento, não havendo
necessidade. Começou também com bastante atraso. O Cl presidente Alex informou
que o nosso clube não recebeu nenhuma premiação e pediu empenho de todos para
melhorar ainda mais a do clube.
Cal Dalnecir e o Cl Diego entregaram a cesta a Sra. Mere no Bairro Vila Amelia, ela
ficou muito feliz e agradeceu a todos.
O CL Kleser passou algumas informações sobre a posse do conselho de segurança
de Colatina que será dia 31/07/2019 as 18:30hs no CDL.
O CL presidente Alex informou que o Cl ------- ganhou uma cadeira odontológica e
amesma ficará guardada no clube . Informou também que o resultado final da festa
benificente da Carlos Germano Naumann para providenciar o óculos para o Endrel
costa Alve teve um lucro de R$ 15.524,20 e os gastos com consulta e óculos foi de
6.190,00 reais, o valor do óculos era de R$5.100,00 e conseguiu através da Cal
Vilma Iagi o numero do Celular do Cl Emilio Forealques que é oftalmologista e o
mesmo entrou em contato com o Dr Ricardo Guimarães da Clinica dos olhos e o
óculos que era no valor de 5.100,00 acabou saindo por R$ 3.800,00. Esse relato
mostra a força do Lions Clube em toda parte do mundo.
A Cal Gleide informou que as amigas do bem viver tiveram um lucro 7.300,00 com
a noite de caldo e agradeceu a todos que ajudaram para realização do evento.
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Cl presidente Alex junto com o cl Rafael fizeram uma visita ao Lions clube de
Aimóres.
Cl Marcos Fontana junto com a comissão para compra de vários materiais oferecida
pelo Cl Junior Cheff chegaram a conclusão que não deve ser comprado no
momento.
Cl Marcos Fontana disse que nosso distrito tem um formulário chamado concurso de
clubes,o qual o nosso clube sempre ganhava , porém no ano leonistico 2018/2019
não ganhamos. Sobre esse formulário vai ser explicado posteriormente.

Instrução Leonísta foi apresentada pelo CL Marcos Fontana com o Tema “O que é
Lions”

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 05/08/2019 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

