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Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 20/07/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra
foi repassada à Secretária, não tendo mais informes. A palavra foi passada ao
Tesoureiro que informou o saldo das contas a saber: Conta Administrativa R$
6.230,76; Conta de Campanha: R$ 1.973,47; Conta Amigos do Lions R$ 835,30.
Solicitou aos CCLL que mantenham suas mensalidades e os pagamentos dos Amigos
do Lions em dia. Informou que efetuou o pagamento de mais uma parcela do
contrato para colocação dos vidros dos janelões da sede e também da 1ª parcela das
tintas. Informou ainda que ela e o CL Presidente estiveram no SICOOB para a
regularização das contas e agradeceu ao CL Luan pela ajuda dada. O Presidente
convidou o CL Marco Fontana para apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “O
Ingresso da Mulher no Leonismo”. O Presidente declarou jaula aberta e foram
discutidos os seguintes assuntos: Reunião RDG: O CL Presidente falou que a reunião
foi muito proveitosa, que estavam presentes on line 93 CCLL. O CL Alex informou que
ganhamos o prêmio de Companheirismo e ficamos em 3º lugar geral. O CL Marco
Fontana falou que todos os clubes ficaram próximos em suas pontuações, informou
da importância de visitar clubes e participar das reuniões do Distrito registrando
nossa presença, bem como participar das ações e mantermos nossas mensalidades
em dia, pois isso aumenta nossa pontuação. Reuniões Presenciais: O CL Eduardo
Côgo, parabenizou o CL Marco Fontana pela instrução leonística e disse que o fato de
ter pouca participação dos CCLL é devido a maioria ser idoso e não ter muita
afinidade com as redes sociais. Tendo o CL Edeomir Ferrari falado que acredita que os
CCLL não estão participando em massa devido não sentir o calor humano das
reuniões. Ações Sociais: O CL Gustavo disse que mesmo na pandemia, o clube não
está parado, continua fazendo ações. O CL Presidente disse que foi procurado pelo
Cassaro, que irá fazer uma live no dia 30/07/2020 para arrecadação de cestas básicas
e pediu ajuda ao clube, tendo ficado definido que não iremos participar devido ao
pouco tempo que falta para o dia. O CL Edemir Ferrari, falou que o Presidente da
Cáritas agradeceu o apoio a live do Mater Christi, e que a mesma atingiu o objetivo.
Rugido Virtual: O CL Presidente informou que hoje foi disponibilizado a todos os
CCLL o jornal Rugido Virtual. O CL Alex parabenizou os CCLL Eduardo e Ranieri pelos
trabalhos e informou que está responsável da captação de fotos para confecção do
rugido e sugeriu que seja feito algumas impressões para os amigos do Lions e
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parceiros. O CL Alex, ficou de fazer orçamento para impressão do rugido e trazer para
próxima reunião. O CL Marco Fontana informou que a pontuação do rugido virtual é
de 400 pontos e do rugido impresso também 400 pontos. Campanha Doação de
Sangue: O CL Kleser foi na rádio hoje fazer o lançamento da campanha, destacando
que precisamos agendar para fazer a doação. Estiveram presentes on line nesta
reunião 17 CCLL. Pelo presidente foi declarada jaula fechada. Pelo Presidente foram
lidos 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 próxima segunda
feira, dia 03/08/2020, 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.

Marcos Roberto de Carvalho
Presidente AL 2020/2021
Lions Clube Colatina Centro
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