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Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, as 19h 30min, 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 10/05/2021, que foi 

lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou 

o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 10.098,87; Conta de Campanha: R$ 9.280.83; 

Conta Amigos do Lions: R$ 10.085,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para 

apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Como anunciar um Companheiro de Melvin 

Jones e alguns cuidados com o Protocolo”. O CL Presidente declarou jaula aberta, onde 

foram discutidos os seguintes assuntos: Campanha do Agasalho: A CaL Margarida falou que 

ela e o CL Fontana fizeram um levantamento das doações e pediu para que ele passasse a 

explanação, este informou que entraram em contato com os CCLL e CCaLL que não estão 

assistindo as reuniões on line para falar sobre a campanha e que até hoje foram arrecadadas 

208 mantas, com a participação de 16 Companheiros. O CL Edeomir, disse que seus colegas 

Dudé e Justino, que tocam na igreja, vão fazer uma live no dia 29/05 e vão divulgar nossa 

Campanha do Agasalho sem nenhum custo. Instrução Leonística: O PGD CL Eduardo 

parabenizou e disse que temos que usar o protocolo, principalmente CL de Melvin Jones. O 

CL Alex falou que o Governador errou o protocolo no início da Convenção e que poderíamos 

tentar fazer a posse com um protocolo bem feito. O CL Presidente disse que nas reuniões 

que participou do Múltiplo também teve vários erros no protocolo. Convenção Distrital: O 

PDG CL Eduardo disse que a Convenção foi excelente, e teve uma boa participação dos CCLL. 

A CaL Rosangela justificou que não conseguiu votar devido a problemas na internet. O CL 

Alex informou que o LC Guarapari Cidade Saúde está fechando. O CL Fontana disse que isso 

preocupa muito, pois existe um número mínimo de 1.250 associados para que o Distrito seja 

mantido, e estamos muito próximo deste quantitativo. Disse também que os pontos fortes 

da Convenção foram a fala do orador oficial PDG MJF Pedro Crisostono do L 115 de Portugal 

e a aprovação do Estatuto do Distrito. Situação do CL Hudson: O CL Fontana informou que 

entrou em contato com ele e explicou sua situação, dizendo que ele pode voltar, porém tem 

que pagar as mensalidades atrasadas, o CL Hudson ficou de dar resposta esta semana. Maio 

Amarelo: O CL Kleser informou que a campanha foi transferida para o dia 22/05 às 9 horas 

no calçadão e que será feito também no calçadão em frente a farmácia do Otacir, na 

elevatória de São Silvano em frente ao Lavagnoli e na Beira Rio no posto de vacinação e disse 

que o panfleto está no site do Clube.  Instituto Liderança:  O CL Kleser disse que o instituto 

está abrindo curso de liderança para os jovens, vamos divulgar para os Leos, filhotes e outros 

jovens. Projeto Oficina de Vidas: A CaL Dalnecir informou que o orçamento vai ficar em R$ 

500,00 e podemos marcar a data para entrega do material. A diretora do projeto disse que o 

material fabricado é todo doado para asilo, creches de periferia, orfanatos, filhos de detentos, 
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em média são atendidas 150 pessoas. O CL Presidente falou da importância desta prestação 

de contas para conhecermos melhor o trabalho realizado. Assuntos Gerais: O futuro 

Companheiro Leão Sávio Milli agradeceu o convite para entrar no clube e falou que podemos 

contar com ele. O CL Presidente disse que o mesmo é bem-vindo. Pelo Presidente foi 

declarada jaula fechada e foi pedido ao CL Edeomir que lesse os nomes dos aniversariantes 

da semana e após foi cantando parabéns. O CL Presidente convocou os Companheiros e 

Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de assembleia ordinária, on line, no dia 

24/05/2021, às 19h30min horas e com uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional, deu por 

encerrada a reunião. Eu, Márcia Helena Caliari, exercendo a função de secretária, lavro a 

presente ata e abaixo assino. 
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