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Ata de posse diretoria gestão 2017/2019, comemoração 38 anos do COL 

e formatura 12 oradores 
 
Aos dez dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, à rua Lauro 
Zimmermann, sessenta, bairro Costa e Silva, a partir das dezenove e trinta 
horas, reuniram-se diretores, formandos, convidados e associados do Clube 
de Oratória e Liderança. A presidenta Mariana de Limas fez a abertura e 
composição da mesa e agradeceu a presença de todos. Em seguida pediu a 
todos os presentes que de pé fizessem uma saudação às bandeiras com um 
aplauso e um dos formandos fez também uma saudação de boas vindas aos 
presentes. Mariana de Limas pediu para o instrutor titular dos cursos, 
associado Altamir Andrade, conduzir a entrega dos certificados aos 
formandos Andréa Terezinha da Silva Almeida, Claudecir Fragata, Douglas 
Eduardo Schulze, Elaine Corrêa, Flávio Luiz Maria, João Egydio Branco 
Filho, Josias Woycechowski, Lucas Fernandes Lonni, Marcelo Adriano de 
Macedo, Marcos Aurélio do Nascimento, Mathias Schroeder, Silvia Terezinha 
Frizzarini, Stella Vassoler Rosa. Cada formando foi chamado para fazer o seu 
discurso do tema “A importância da Oratória na Liderança” e em seguida 
receberam seus certificados de conclusão. Ato contínuo foi explicado por 
outro formando como aconteciam as eleições feitas pelos alunos em cada 
módulo e revelados os oradores eleitos Melhores Oradores e Maior Evolução 
deste curso. Concluída esta fase a presidenta assumiu o comando da 
assembleia novamente e deu posse a sua nova diretoria nominando cada 
membro num total de quatorze integrantes. Fez um discurso de posse 
agradecendo os diretores da gestão que encerra nesta data e já convidou a 
nova diretoria para a primeira reunião de trabalho na noite de nove de maio. 
Na palavra livre Altamir Andrade fez a leitura do texto de Eduardo Galeano, 
Celebração da Voz Humana. O ex-presidente Mário Lúcio Floriani também 
fez uso da palavra e destacou a qualidade dos discursos dos formandos. 
Também falou Julium Schramm e parabenizou os formandos. Dougas 
Eduardo Schulze também fez uso da palavra. Em seguida Mariana fez o 
convite para o jantar e lembrou que ainda tem bolos de aniversário de 
sobremesa. Nada mais havendo a tratar eu Altamir Andrade lavrei a presente 
ata que segue assinada por mim e demais diretores e presentes. 
Altamir Andrade 
Mariana de Limas 
Mário Lúcio Floriani 
Gabriela Dias 
Cátia Carvalho Dias 
Vanessa Merkle 
Maria Eulália dos Santos 
Julio Augusto Schramm 
Karin Fetter 
Eduardo Prost Neto 
 
 
 
	


