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Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 CaL Niljane, em substituição à Secretária, para a leitura da ata da 

reunião do dia 01/03/2021, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi 

passada ao CL Marco Fontana, em substituição à Tesoureira, que informou o saldo das 

contas: Conta Administrativa R$ 13.636,91; Conta de Campanha: R$ 3.752,04; Conta Amigos 

do Lions: R$ 4.025,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para apresentar a 

Instrução Leonística, com o tema: “Servir desinteressadamente”. O CL Presidente declarou 

jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Doação de óculos: O CL 

Presidente disse que recebeu do CL Adênis um pedido para doação de óculos para uma 

pessoa que está fazendo um trabalho de visão em troca de cestas básicas. O CL Fontana se 

pronunciou dizendo que este não é o nosso foco, que existem muitas pessoas na mesma 

situação e se começarmos a atender pedidos de ajuda desta natureza só vamos fazer 

filantropia. Falou que o que devemos fazer é campanha de visão nas escolas. O CL Presidente 

disse que o CL Alexandre falou que as receitas que ele tem recebido vindas desse projeto 

estão com muitos erros. O PDG Eduardo disse que temos que tomar cuidado com esse 

pessoal e que a nossa forma de fazer doação é constituir uma comissão e ir na casa do 

cidadão para ver sua real necessidade. Convenção Internacional: O CL Presidente disse que 

era preciso decidir sobre as propostas apresentadas para a participação na Convenção. 

Lembrou que havia uma proposta onde o clube pagaria a inscrição em nome de um 

associado e que seja transmitida em telão na sede do clube e outra proposta onde os 

associados que forem assistir a transmissão vão ratear o custo da inscrição. Na discussão das 

propostas o PDG Eduardo disse que votaria pela proposta de o clube pagar, mas que 

também acha viável a proposta do rateio. O CL Fontana disse que votaria na proposta do 

rateio. O CL Ferrarão também. O CL Alex disse que se o clube tivesse condições deveria pagar 

três inscrições com direito a voto. O CL Fontana disse que então estava apresentando outra 

proposta que onde todos os CCLL estariam convidados a assistir na sede e que a inscrição 

fosse rateada entre os que não comparecessem. A CaL Dalnecir também se pronunciou 

dizendo que apoiaria o que a maioria dos CCLL decidissem. O CL Presidente também se 

manifestou favorável ao rateio. Outros CCLL também demonstraram que esta seria a melhor 

opção. Assim ficou determinado que seria feita a inscrição de U$50 e o valor será rateado 

entre os CCLL que forem à sede do clube para participar do evento. O CL Kleser pediu para 

sair da reunião porque tinha que participar da aula inaugural do curso fornecido pelo Lions 

que ele, o CL Ranieri e a Cal Márcia estão participando. Recanto da Vida: A CaL Dalnecir 

falou que ela juntamente com amigos advogados foi ao asilo levar o material de limpeza que 

eles arrecadaram em uma ação. Disse que não conseguiram entrar na instituição porque era 
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final de semana e o diretor não estava, mas que o pessoal agradeceu muito a ajuda. O CL 

Fontana disse que como ele tinha ficado encarregado de verificar a real situação da entidade, 

procurou a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Colatina e obteve as seguintes 

informações: quanto ao pedido feito à CaL Márcia, trata-se de aquisição de material de 

segurança e fornecimento de material de manutenção, exigido pelo Corpo de Bombeiros 

para o funcionamento da instituição. Verificou que esta demanda é do ano de 2.020 e que o 

orçamento foi feito pela Extincol no dia 16/10/2020 e apresentado a um certo Fabrício da 

Casa de Repouso. Falou também que a Casa de Repouso será terceirizada para a Santa Casa 

de Misericórdia de Colatina e que já existe um projeto para reforma do local, onde todos os 

itens obrigatórios de segurança serão instalados. Disse também que em relação ao pedido 

de material de higiene e limpeza, falou diretamente com a Secretária de Ação Social e esta 

lhe disse que o material solicitado pelo gestor está sendo entregue na totalidade e que 

mandaria um servidor ao local para verificar o porquê dessa situação. Falou também que o 

Lions, assim como outras entidades, receberá convite formal para visitarem a instituição. O 

PDG Eduardo sugeriu que seja solicitada aos dirigentes a inclusão de membros do Lions e de 

outras instituições no conselho fiscal da entidade. Doação de fraldas: A CaL Dalnecir disse 

que o Asilo Gonçalves está precisando de fraldas geriátricas e sugeriu que fosse feita doação 

para os velhinhos do asilo do restante das fraldas que o clube possui. O CL Presidente falou 

que nesta semana iria à sede do clube para verificar se ainda temos fraldas disponíveis para 

fazermos esta doação. Situação financeira: A Tesoureira CaL Margarida entrou na reunião e 

se desculpou pelo atraso devido a estar em outra reunião de seu trabalho. Disse que a 

situação financeira está boa, conforme o que foi planejado e pediu aos CCLL para efetuar os 

pagamentos de mensalidades e de Amigos do Lions no prazo. Pelo Presidente foi declarada 

jaula fechada e foi pedido ao CL Edeomir que lesse os nomes dos aniversariantes da semana. 

O CL Edeomir disse que como na semana passada não deu para fazer a leitura, ele faria agora 

juntamente com os dessa semana, fez a leitura 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 22/03/2021, às 19h30min horas e com uma salva de 

palmas ao Pavilhão Nacional, deu por encerrada a reunião. Eu, Niljane de Bem, exercendo a 

função de primeira secretária, lavro a presente ata e abaixo assino. 
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