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Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, as 19h30min, teve
início a reunião ordinária, on line, presidida pelo CL Marcos Roberto Carvalho, que
convidou o CL Edeomir Ferrari para fazer a invocação a Deus. Feita a saudação ao
Pavilhão Nacional, a palavra foi passada à Secretária para a leitura da ata da reunião
do dia 24/08/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra
foi repassada à Secretária, que pediu para os CCLL que visitarem outros clubes de
forma física ou on line ou que participarem de alguma live, avisar no email particular,
o nome do clube ou live e o dia para que possamos preencher o formulário. A palavra
foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas fazendo um parâmetro do
início e fim do mês: Conta Administrativa: inicio do mês R$ 6.448,48, final do mês R$
4.791,00; Conta de Campanha: inicio do mês R$ 2.143,47, final do mês R$ 957,46;
Conta Amigos do Lions início do mês R$ 645,30, final do mês R$ 1.055,30. A
tesoureira pediu aos CCLL que mantenham suas mensalidades em dia. O Presidente
convidou o CL Marco Antonio Fontana para apresentar a Instrução Leonística, com o
tema: “Campanha 100 - O que seus US$100, farão”. O Presidente declarou jaula
aberta e agradeceu as presenças dos Leos Fernando e Sayla e do ex CL Leão
Waldenildo, após foram discutidos os seguintes assuntos: Lions Clube São Gabriel
da Palha: O CL Presidente falou que ele e as CCLL Márcia e Margarida e o PDG
Eduardo estiveram na posse da nova diretoria que foram empossados pelo PGD
Eduardo. Cercamento das Nascentes: O CL Presidente disse que não pode
comparecer por problemas pessoais. O CL Alex falou que o dono da fazenda deixou o
serviço adiantado e que foram plantadas 180 mudas. Estiveram presentes 07 CCLL –
Umberto, Thiago, Wilson, Cristo, Alex, Eduardo e Mario Balbino, 01 filhote Eduardo, 02
Leos Fernando e Maria, 05 CCLL Lions Rio Doce e 13 componentes da Pastoral da
Ecologia e informou que já tem mais um cercamento agendado para o dia 12 ou
13/09, sendo que ficou decidido que será no dia 13 – domingo às 7:00 horas.
Instrução Leonística: O CL Eduardo parabenizou o CL Fontana pela belíssima
instrução Leonística demonstrando o que o Lions Internacional faz e sua
grandiosidade. O CL Presidente disse que a instrução é importante para que os CCLL
saibam do trabalho do Lions Internacional. Rifa: O CL Presidente informou que até
quarta feira 02/09 irá começar a distribuir as rifas e deixará nos comércios dos CCLL
Gerson como ponto de apoio. Amigo do Lions: O CL Fontana informou que está
preocupado com a quantidade de amigos do Lions, pois hoje só temos 54 e tem 10
amigos que estão com as mensalidades bem atrasadas, o que torna preocupante,
pois hoje é a única fonte de arrecadação. Pediu um engajamento maior dos CCLL
para colocar as mensalidades em dia e incluir mais amigos. O CL Presidente falou que
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a preocupação é válida, pois precisamos aumentar os Amigos do Lions. O CL
Joventino sugeriu de fazermos um levantamento dos Amigos que estão atrasados e
verificar junto a eles. O CL Edeomir falou que devemos mostrar aos Amigos, que está
difícil para todos em especial para os mais necessitados. A CaL Dalnecir falou que
temos que dar publicidade das nossas ações aos Amigos do Lions e divulgá-los, bem
como enviar o rugido virtual para os mesmos. O CL Alex, informou que a página do
clube está sendo repaginada e que será colocada as logos dos Amigos do Lions. O CL
Fernando disse que está fazendo a formatação das logos dos Amigos do Lions.
Campanha das fraldas: O CL Presidente disse que entrou em contato com o Sr.
Wesley de Marilândia que fabrica fraldas e foi informado que vão fazer as fraldas por
um preço baixo para compras. O CL Fontana falou que após arrecadar o dinheiro da
rifa, poderemos ver se vamos comprar a máquina para fabricação, ou vamos
continuar a parceria com a APAE. O CL Eduardo disse que podemos fazer a
arrecadação do dinheiro da rifa com os CCLL para podermos agilizar a doação. O CL
José Ângelo, concorda com o CL Eduardo e disse que após a política podemos ver se
vamos continuar a parceria com a APAE. O CL Presidente pediu ao CL Joventino a
relação das pessoas que recebem fraldas. Material da sede: O CL Eduardo disse ser
necessário arrumar o material na sede e sugeriu o dia 07/09 e pediu para o CL
Armênio enviar a relação do patrimônio do Lions. A CaL Márcia falou que é necessário
arrumar caixas de papelão para guardar os materiais e levar fita crepe, pincel atômico
e sacos de lixo e panos para limpar os utensílios. O CL Eduardo sugeriu fazer caldo
para venda no Drive Thrue. O CL Kleser informou que a rifa feita pelo CL Wanderson
Rodrigues correu e o bilhete sorteado foi de nº 190. O CL Alex disse que recebeu um
email da Sra. Gabriela Klim de agradecimento ao nosso clube pelo projeto das mesas
tecnológicas e que seja feito vídeos quando as mesas estiverem sendo utilizadas, para
que seja divulgado no Lions Internacional. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada.
O CL Edeomir leu os nomes dos aniversariantes da semana, cantando-se parabéns e
em seguida o hino ser Leão. O CL Presidente convocou os Companheiros e
Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de assembleia ordinária, on line,
na segunda feira, dia 14/09/2020, às 19h30min horas e declarou encerrada a reunião.
Eu, Márcia Helena Caliari, exercendo a função de primeira secretária, lavro a presente
ata e abaixo assino.
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