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Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, as 19h15min,
teve início a reunião ordinária, on line, presidida pelo CL Marcos Roberto Carvalho,
que convidou o CL Alex Esterquini de Moura para fazer a invocação a Deus. Feita a
saudação ao Pavilhão Nacional, a palavra foi passada à Secretária para a leitura das
atas das reuniões dos dias 09/11/2020 e 16/11/2020, as quais foram lidas, discutidas e
aprovadas por unanimidade. A palavra foi passada a Tesoureira que informou o saldo
das contas: Conta Administrativa: R$ 2.079,00; Conta de Campanha: R$ 1.199,04;
Conta Amigos do Lions: R$ 4.275,30. A CaL Margarida pediu aos CCLL que tiverem
algum Amigo do Lions em débito para que entrem em contato com os mesmos para
colocar as mensalidades em dia e para os CCLL que ainda não pagaram que até a
última reunião coloquem as mensalidades em dia. Informou que já foram pagos dois
boletos das fraldas e que as contas deste mês também já estão todas pagas. O
Presidente convidou o CL Marco Antônio Fontana para apresentar a Instrução
Leonística, com o tema: “Ser Leão”. O Presidente declarou jaula aberta, onde foram
discutidos os seguintes assuntos: Doação para os trigêmeos: O CL Presidente, falou
que devemos nos organizar para ajudar na doação para os trigêmeos. O PDG CL
Eduardo disse que devemos formar uma comissão para fazer visita e verificar do que
estão necessitando, pois tem muita gente na sociedade se mobilizando. O CL Kleser
disse que ficou sabendo que eles estão precisando de leite. O CL Presidente pediu
para que fosse formada a comissão que ficou assim constituída: PDG CL Eduardo, CaL
Margarida e CaL Marcia. O CL Edeomir pediu para que após a visita seja colocado no
grupo para uma arrecadação mais rápida, pois quem tem fome tem pressa e que toda
ajuda é valida. Novembro Azul: O CL Presidente informou que foram feitas 02 faixas
com material plástico, que serão colocadas uma em frente a loja do CL Cristo e outra
no outdoor do Carlinhos. Instrução Leonística: O CL Alex parabenizou o CL Fontana
pelas Instruções Leonísticas, pois são de grande valor e disse que está utilizando as
mesmas para fazer instruções para os Leos. Campanha da Acuidade Visual e
Diabetes: O CL Presidente falou que entrou em contato com o Secretário de Saúde
de Marilândia, Sr. Beto Paterli, que ficou acertado de irmos fazer as campanhas no
Patrimônio do Rádio, no dia 12/12/2020 das 8:00 às 12: horas e que o município de
Marilândia irá ceder as enfermeiras para nos ajudar. O CL Presidente disse que o
Secretário falou que fizeram uma campanha com os psicólogos, pois vários alunos
estavam com aproveitamento de ensino baixo e descobriram que era devido a
problemas de audição. O CL Alex ficou de entrar em contato com os professores e
disse que a campanha irá atingir as localidades de Távora, Santa Rosa, Sapucaia e
Rádio. Festa de Final de Ano: O CL Presidente sugeriu que fosse feita uma
confraternização no dia 19/12/2020, a partir das 12 horas, em nossa sede, onde cada
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um leva carne e a bebida vai ser paga pelos CCLL, sem nenhum custo para o clube, o
que foi aceito por todos. Assuntos Gerais: O CL Presidente informou que a última
reunião deste ano será no dia 14/12/2020 e perguntou aos CCLL sobre datas para
retorno, no dia 18/01/2021 ou após o carnaval, sendo que a maioria votou para o
retorno no dia 18/01/2021. O CL Ferrarão disse que se pandemia voltar não
poderemos retornar em 18/01/2021. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi
pedido ao CL Edeomir Ferrari que lesse os nomes dos aniversariantes da semana. O
CL Edeomir fez a leitura e após foi cantado os parabéns. A seguir o CL Presidente
solicitou a todos que cantássemos o hino “Ser Leão”. Após, o Presidente convocou os
Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de assembleia
ordinária, semipresencial, no dia 30/11/2020, às 19h15min horas e com uma salva de
palmas ao Pavilhão Nacional, deu por 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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