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Aos três dias do mês de agosto 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
27/07/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi
repassada à Secretária, que informou ter recebido um pedido de ajuda do Sr. Jose
Eudes Donadiel, para sua mãe Sra. Antonia Bolsanelo Donadiel de 82 anos de idade.
De doação de fraldas geriátricas tamanho G. A palavra foi passada a Tesoureira que
informou o saldo das contas a saber: Conta Administrativa R$ 6.448,48; Conta de
Campanha: R$ 2.273,13; Conta Amigos do Lions R$ 645,30. Passou o balancete
referente ao mês de Julho, informou que foram pagas as contas das entidades que
ajudamos, tais como: Casa Jeová Rafá, Amigas do Bem Viver e também informou que
foram feitas transferências das contas amigo do Lions e conta de campanha para
conta administrativa. O Presidente convidou o CL Marco Antonio Fontana para
apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Tratamento dos CCLL pelo clube e
tratamento do clube aos CCLL”. O Presidente declarou jaula aberta e foram discutidos
os seguintes assuntos: Campanha Doação de Sangue: O CL Kleser José Linhalis
informou que ficou sabendo que o agendamento para a campanha está baixo, disse
que os CCLL que poderem ir doar sangue, convidar amigos e quando forem agendar
a doação informar que estão doando pela campanha do Lions. Apae Hípica: O
Presidente disse que foi procurado pelo Sr. Tulio que informou que a Apae Hípica
será fechada para eventos, devido terem sofrido ação judicial pelos moradores local,
pelo fato de que algumas festas utilizarem som alto e que perderam a ação na 1ª e 2ª
instâncias, assim vão fechar para eventos e irão fazer salas, desta forma será
necessário tirarmos nosso material que encontra-se lá e levar para nossa sede. Ações
Sociais: O CL Alex Esterquini de Moura disse que visitou 02 lugares em São Salvador,
com 03 nascente para cercar, tendo ficado pré agendada ação para os dias
15/08/2020 e 30/08/2020. O Presidente também informou que devemos definir em
relação a enviar coroas fúnebres para velórios de parentes de CCLL e ex presidentes,
para não fazer distinção entre CCLL. Reunião de Divisão: O CL Alex Esterquini de
Moura visitou o Clube de São Francisco e disse que o clube está atualmente com 8
CCLL, sendo o nosso clube padrinho daquele grupo. O Presidente disse que iremos
ajudá-los para que o Clube se fortaleça. Estiveram presentes on line nesta reunião 33
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

1|P á g i n a

LIONS CLUBE COLATINA CENTRO – DISTRITO LC 11
CNPJ: 27.502.111/0001-52
LOCAL: Rua das Flores, 105 – Santa Margarida
29.700-777 – Colatina - ES

Centro para a reunião de assembleia ordinária, on line, na próxima segunda feira, dia
10/08/2020, 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.

Marcos Roberto de Carvalho
Presidente AL 2020/2021
Lions Clube Colatina Centro
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