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Aos dez 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
03/08/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi
repassada à Secretária, não tendo mais informes. A palavra foi passada a Tesoureira
que informou o saldo das contas a saber: Conta Administrativa R$ 7.171,09; Conta de
Campanha: R$ 2.351,65; Conta Amigos do Lions R$ 3.145,30. A tesoureira pediu aos
CCLL que ao fazerem o depósito das mensalidades, depositarem na conta
administrativa. O Presidente convidou o CL Marco Antonio Fontana para apresentar a
Instrução Leonística, com o tema: “Concurso de clubes do Distrito”. O Presidente
declarou jaula aberta e foram discutidos os seguintes assuntos: Campanha de
Doação de Sangue: O CL Kleser José Linhalis informou que somente na próxima
reunião poderá nos dar uma posição correta. Cercamento das Nascentes: O CL Alex
confirmou o agendamento para dia 15/08/2020, no Sítio Pé da Pedra, de propriedade
do Sr. Geovani Zani, sendo o ponto de encontro (saída) às 6h 30min., do
estacionamento externo do Café Meridiano, no Bairro Gernano Naumann, e informou
que o horto não está liberando mudas de árvores nativas, tendo o CL Kleser entrado
em contato com o José Paulo, que ficou de dar resposta dia 11/08/2020 sobre a
liberação de mudas do horto. O CL Alex, informou que conseguiu 300 mudas de
arvores nativas em Linhares, na entidade “Meninos da Terra” que tem uma parceria
com o IFES e empresários daquela cidade e fez um orçamento de frete em R$ 200,00
para trazer as mudas. O Presidente informou que conhece uma pessoa que vem
todos os dias de Linhares e vai entrar em contato com ele, para saber se pode trazer
as mudas. O CL Presidente pediu aos CCLL que puderem participem das campanhas
em número maior de CCLL. O CL Ferrari perguntou se alguém tem noticias de como
estão as nascentes cercadas nos anos anterior. O CL Alex disse que tinha fotos dos
plantios do ano passado. O CL Presidente ficou de procurar informar-se e nos passar.
O CL Alex pediu aos CCLL que assistiram posses e reuniões, informarem para ele, para
que possa postar no MyLions. Apae hípica: O CL Presidente informou que terá uma
reunião com o Sr. Eval Galaze dia 12/08/2020, onde vão falar sobre até quando
poderemos deixar nossos materiais na Apae Hípica e sobre a parceria de fraldas
descartáveis. O CL Presidente falou sobre a compra de mesas e cadeiras para a sede,
e sugeriu que podemos fazer uma rifa. O CL Kleser opinou sobre primeiro fazer a
segurança na parte do porão do clube, tendo ficado decidido que a comissão da obra
vai se reunir para ver as prioridades. O CL Marco Fontana, disse já ter 20 itens listados
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de necessidades para a nova sede. O CL Ferrari falou que quando for retirado o
material da Apae hípica, é necessário que seja feito um inventário do que tem. Mater
Christi: O CL Mario Balbino, irá no dia 12/08/2020 no Mater Christi conversar com a
irmã, sobre as lives que foram feitas e verificar quais as dificuldades que estão
passando. O CL Marco Fontana, informou que é tesoureiro da Cáritas Diocesana, e
disse que foram feitas 03 lives, e que o Mater recebe doações de voluntários, sendo
que no mês de Julho arrecadaram o valor de R$ 17.577,39, porém só a folha de
pagamento é de R$ 12.000,00. O CL Mario Balbino sugeriu ver com o Lions Rio Doce,
de fazermos uma parceria para pagarmos mensalmente conta de água ou energia do
Mater.

Estiveram presentes on line nesta reunião 25 CCLL. Pelo Presidente foi

declarada jaula fechada. O Presidente solicitou ao CL Edeomir Ferrari para que fosse
lido 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 assembleia ordinária, on line, na próxima segunda
feira, dia 17/08/2020, 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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