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Ata n°001 Al 2018-2019 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito nas                 

dependências do auditório da secretaria de educação de Três Barras,          

localizada na Av. Santa Catarina, 616 - Centro, Três Barras - SC, 89490-000 o              

Presidente do distrito LEO LD-5 fez soar o sino dando início a II Reunião do               

Conselho Distrital - LEO L D-5 – VALORIZAÇÃO DA VIDA, Ano LEOístico            

2018/2019. Em seguida o C.LEO Alexandre Zancanaro, mestre de cerimônias,          

convidou as seguintes autoridades para compor a mesa diretiva: C.LEO          

ALVARO JUNIOR LINHARES TRENTINI – Presidente eleito do Distrito LEO L           

D-5, já ao centro da mesa; C.L VALDIR REIS – Governador do distrito Lions              

LD-5 , à direita do Presidente; C.LEO JOÃO RICARDO LATOCHESKI–          

Vice-Presidente do Distrito LEO L D-5, à esquerda do presidente; C.L GILDO            

HOFFMAN - 1° vice-governador do distrito Lions LD-5 - à direita do Presidente;             

C.LEO FERNANDA DE SOUZA FEITAS – Secretária do Distrito LD-5, à           

esquerda do presidente; C.LEO CARLO ADRIEL ROTTER – Tesoureiro do          

Distrito LEO L D-5, à direita do Presidente. Além disso, foram destacadas,            

também, as seguintes autoridades: C.LEO Letícia Theurer Marcon - Presidente          

do LEO Clube Mafra Centro; C.LEO Anielli Cristini Montibeler - Presidente do            

LEO Clube Salto do Norte - Blumenau; C.LEO Gabriel Conde - Presidente do             

LEO Clube São Bento do Sul; C.LEO Luiz Antonio Pacheco - Presidente do             

LEO Clube Três Barras. Em seguida aconteceu a recepção oficial das           

bandeiras e estandartes, canção do hino à bandeira, invocação à deus e            

instrução leoística. Após a chamada dos membros do conselho, verificamos          

quórum de 83% para instalação dos trabalhos, atualizado, posteriormente, para          

100% com a chegada do C.LEO Diego Ribeiro – Presidente do LEO Clube             

Balneário Camboriú. A fim de realizar os esclarecimentos voltados à tesouraria,           

o C.LEO Carlo Adriel Rotter retirou-se para presidir a comissão de finanças,            
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acompanhado por um membro de cada clube. Prosseguindo com a reunião a            

C.LEO FERNANDA DE SOUZA FREITAS – Secretária do Distrito LEO LD-5,           

solicitou dispensa da leitura da ata, uma vez que foi enviada a todos os              

presentes; com a dispensa aprovada prosseguiu-se para aprovação da ata,          

que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida cada presidente fez uso da            

palavra para prestar seus informes referente às atividades e atual situação de            

seus respectivos clubes. A reunião prosseguiu com a apresentação das          

finanças do distrito, junto a ata da comissão que foi lida e aprovada sem              

ressalvas. Houve um recesso nos trabalhos para receber a palestrante          

Terezinha Goretti Padilha, que presenteou os companheiros com uma         

significativa palestra sobre valorização da vida. Ao fim de suas palavras a            

palestrante recebeu um certificado de agradecimentos do distrito e clube          

anfitrião. A mesa diretiva foi recomposta e os trabalhos prosseguiram com os            

assuntos em pauta: Palavra do Governador - o C.L Valdir Reis apresentou            

seu planejamento para o AL e fez suas considerações de apoio ao movimento             

LEO. Acampaleo - O C.LEO JOÃO LATOCHESKI, presidente do LEO Clube           

Rio Negrinho, esclareceu alguns pontos sobre o evento, apresentou o local e            

reforçou o convite aos companheiros. Descrição das atividades do gabinete -           

o C.LEO Alvaro, levou ao conhecimento dos associados todas as atividades           

desenvolvidas pelo gabinete distrital até esta data e, também, proferiu uma           

mensagem de motivação aos CC.LEO. Seguindo para o fim da reunião o            

presidente declarou palavra livre de modo que: C.L Elcio Osni - questionou a             

alteração do nome do LEO Clube Mafra Centro. O distrito comprometeu-se a            

averiguar o caso e retornar. C.L Valdir Reis - parabenizou o clube anfitrião pela              

realização do evento. C.LEO Alvaro entregou um certificado de reconhecimento          

ao clube anfitrião pelo desenvolvimento do evento, à C.LEO Fernanda como           

membro destaque do Gabinete distrital e ao clube Blumenau Salto do Norte            
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como clube destaque do trimestre. Ao fim da reunião de o C.LEO Presidente             

agradeceu a todos os presentes encerrando com uma salva de palmas LEO.            

Sendo assim, eu, C.LEO FERNANDA DE SOUZA FREITAS - Secretária do           

Distrito LEO LD-5 AL 2018/2019 lavrei a presente ata para que seja lida e              

aprovada. 

FERNANDA DE SOUZA FREITAS - Secretária do Distrito LEO LD-5 AL           

2018/2019. 

 

_______________________________ 

ALVARO Jr. LINHARES TRENTINI  

PRESIDENTE - DISTRITO LEO LD5 

AL 2018-2019 

 

_______________________________ 

FERNANDA DE SOUZA FREITAS  

SECRETÁRIA -  DISTRITO LEO LD5 

AL 2018-2019 
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