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 Aos vinte 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
06/07/2020,  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 Conta Administrativa; Conta de Campanha; Conta
Amigos  do  Lions.  Solicitou  aos  CCLL  que  mantenham  suas  mensalidades  e  os
pagamentos dos Amigos do Lions em dia. O Presidente convidou o CL Marco Fontana
para  apresentar  a  Instrução  Leonística,  com  o  tema:  “Homenagem  aos  ex-
presidentes”.  O  Presidente  declarou  jaula  aberta  e  foram  discutidos  os  seguintes
assuntos: Meio Ambiente: O CL Presidente informou que no sábado dia, 18/07/2020,
ele mais os Cl Alex e Mario Balbino fizeram uma visita em uma propriedade do Sr.
Gessi  no  bairro  Columbia,  vez  que  a  propriedade  tem uma área  que  precisa  de
reflorestamento e cercamento de nascentes. O CL Edeomir Ferrari, disse que alguns
CCLL  não  poderão  participar  devido  a  idade,  mais  é  hora  de  irmos  avançando
devagar. O CL Alex, informou que a pastoral da ecologia, ainda não podem participar,
pois não foram liberados e que para retomarmos teremos que seguir a legislação
vigente.  Reuniões  Presenciais:  O  CL  Marco  Fontana,  disse  que  segundo  a
recomendação do Distrito,  ainda não podemos fazer reunião presencial,  pois caso
seja feita haverá exclusão dos CCLL que estão com idade de risco.  Campanha de
Doação de Sangue: O CL Presidente informou que faremos nossa primeira campanha
de  doação  de  sangue  nos  dias  27/07/2020  a  07/08/2020  junto  ao  HEMOES.  A
divulgação será pelo Watsapp, facebook, instagran e demais redes sociais e rádios e
que  todo  o  sangue  coletado  pelo  HEMOES  são  somente  usados  nos  hospitais
públicos. O CL Kleser, informou que entrou em contato com o 2 VDG Alexandre, que
disse que vai convocar o LC11 para aderir a campanha, sendo que também iremos
convidar o Lions Rio Doce. Doação: A DM  Erlânea, pediu ajuda para uma senhora de
50  anos,  com  problemas  de  saúde  e  que  estava  precisando  de  uma  consulta
oftalmológica, a qual foi atendida pelo CL Humberto e está necessitando de óculos.
Reunião Distrital: O CL Alex convidou a todos os CCLL para no dia 25/07/2020 às
14:00 participarem  da I Reunião do Gabinete Distrital,  que será on line. Estiveram
presentes on line nesta reunião 20  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 assembléia ordinária, on
line,  na  próxima  segunda  feira,  dia  27/07/2020,  às  19h30min  horas  e  declarou
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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

Marcia Helena Caliari 
 Secretária AL 2020/2021

Lions Clube Colatina Centro
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