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Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 21/09/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra
foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta Administrativa: inicio
do mês R$ 8.740,00, final do mês R$ 2.032,45; Conta de Campanha: início do mês R$
2.267,46, final do mês R$ 1.897,46; Conta Amigos do Lions: 5.115,30, final do mês R$
3.055,30. O Presidente convidou o CL Marco Antonio Fontana para apresentar a
Instrução Leonística, com o tema: “Leão Militante”. O Presidente declarou jaula aberta,
onde foram discutidos os seguintes assuntos: Rifa: O CL Presidente pediu aos CCLL
que ainda não pegaram a rifa, que procurem na loja do CL Gerson e que se
empenham nas vendas. Lar Irmã Scheila: Foi informado que os CCLL Armênio, PDG
Eduardo, Rodrigo, CaL Dalnecir e DM Erlânea estiveram visitando o Lar para verificar a
realidade dos fatos, uma das casas está com 4 janelas quebradas, o forro da dispensa
está ruim e também a porta do banheiro. O PDG CL Eduardo informou que o Sr. Luiz
disse que as janelas foram quebradas por 03 meninas internas para saírem a noite
escondidas e que também serão necessários 02 sacos de cimento, porém a
necessidade não é imediata, sugeriu que seja feito orçamento no Pancieri e que
temos que ter responsabilidade com a tesouraria. O CL Kleser pediu para passar a
lista de material que ele irá fazer o orçamento. O CL Thiago perguntou sobre o leilão
e foi informado pelos CCLL que lá estiveram que a Sra. Scheila falou que o valor
arrecadado não foi muito grande. Dias das Crianças: O CL Alex, informou que para o
dia das crianças haverá distribuição de sacolinhas com balas, no domingo dia 11/10
as 8:00 horas no bairro São Miguel, que para fazer a distribuição, irá passar um carro
de som, e os CCLL entregando a sacola a cada criança. CCLL devedores: O CL
Fontana falou que em relação aos 03 CCLL que estão em atraso há mais de um ano, e
que não estão pagando conforme combinado com a Tesoureira, se não pagarem até
a próxima reunião deverão ser desligados do clube. A CaL Márcia vai fazer um ofício
para que seja entregue aos mesmos informando tais fatos. Lacres de latinhas: O CL
Fernando informou que tem uma colega de serviço que junta lacres de latinhas para
trocar em cadeira de banho para a associação de sua comunidade. O CL Armênio
falou que tem vários pets de 2 litros cheios de argolinhas, e que precisamos fazer
fotos da cadeira quando chegar para mostrar as pessoas que doaram os lacres. Pic
pay: O CL Kleser perguntou se podemos realizar o pagamento das rifas através de Pic
pay. O CL Alex fez o Pic pay para a conta de campanha e o CL Fernando já colocou na
página do clube. O CL Edeomir informou que cada pagamento de Pic pay tem uma
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despesa de 2%. O CL Rodrigo falou que o recebimento pelo Pic pay é muito tranquilo.
Assuntos gerais: O CL Alex disse que a página das notícias do nosso clube está
defasada, porque está sem tempo de atualizar, pediu ajuda aos CCLL. O CL Presidente
e o PDG CL Eduardo assumiram a atualização. O CL Alex e o PDG CL Eduardo
estiveram na reunião do Lions do Rio Doce, onde fizeram a instrução leonística e
informaram que o clube vai dar posse a novos CCLL. Reunião Presencial: O CL
Rodrigo perguntou sobre as reuniões presenciais e o CL Presidente informou que os
jogos de mesas chegarão na próxima semana. O CL Edeomir Ferrari perguntou se
essa compra havia sido aprovada em assembleia geral. O CL Alex disse que foi
aprovado quando ele ainda era o Presidente. O CL Fontana disse que a compra foi
discutida em várias reuniões, porém nunca foi colocada em votação, e que se for
tomada alguma decisão sem a aprovação prévia da assembleia o clube vai virar uma
bagunça. O CL Mário perguntou sobre a Licença do Corpo de Bombeiros e o Alvará
da Prefeitura. O PDG CL Eduardo disse que o Lions é uma ONG e por isso não precisa
de licenças nem de alvará para funcionamento. O CL Fontana disse que o CL Mário
está certo, precisamos das licenças e da regularização perante o INSS. A CaL Márcia
disse que então vamos demorar muito para mudar. O CL Rodrigo disse que se não
pudermos fazer as reuniões na sede precisamos arranjar outro lugar. O CL Ferrarão
perguntou se a obra acabou. Foi respondido pelo Presidente que não. Então disse
que precisamos acabar a obra para depois tirarmos as licenças e fazer as reuniões. O
CL Kleser sugeriu que a comissão de obras deveria se reunir para decidir o que e
como fazer. 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.
O CL Presidente convocou os Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro
para a reunião de assembleia ordinária, on line, na segunda feira, dia 05/10/2020, 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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