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Aos dezenove dias do mês de outubro 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 28/09/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra
foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta Administrativa: R$
4.544,54; Conta de Campanha: R$ 4.115,54; Conta Amigos do Lions: R$ 7.161,30. O
Presidente convidou o CL Marco Antonio Fontana para apresentar a Instrução
Leonística, com o tema: “10 de outubro – Dia Mundial do Lions Clube”. O Presidente
declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Dia das Crianças:
A CaL Margarida informou que a arrecadação de valores entre os CCLL foi de R$
530,00 e o clube pagou R$ 226,36, das balas compradas. O CL Presidente agradeceu a
contribuição de todos, em especial dos CCLL que puderam participar. O CL Alex
informou que foram distribuídas 750 sacolinhas nos bairros São Miguel e Airton Sena.
Os CCLL Kleser e Wilson falaram que foi muito gratificante terem participado e o CL
Sinvaldo falou que foi sua primeira campanha juntamente com seu filhote e foi muito
bom ver o sorriso nas crianças. Parceria para Natal: O CL Kleser sugeriu fazermos
uma parceria com a Policia Militar e ficou de verificar junto ao Capitão Balbino esta
possibilidade. Festiva da visita do Governador: O CL Alex, agradeceu ao CL Mário e
sua domadora que cederam sua residência para que os Clubes Colatina Centro e Rio
Doce pudessem recepcionar o Governador e sua domadora. Informou que o PDG CL
Eduardo e o Governador visitaram nossa sede, APAE, ACDV e Escola Lions. Na festiva
foi dada posse a 3 novos Leos. Disse que o Governador falou da necessidade de nos
reinventarmos nesta pandemia e da importância da campanha 100. Que o
Governador agradeceu sua estadia e na terça-feira foram para Mantenópolis os CCLL
Presidente, Mário, Alex e PDG Eduardo. Que dia 24/10 a partir das 13:00 h haverá a 2ª
RDG e que o link será compartilhado no sábado. Que no dia 31/10 será a posse dos
novos associados de todo Brasil. O CL Presidente disse que na reunião administrativa
o Governador elogiou nosso clube. O CL Kleser parabenizou o Lions Rio Doce pela
festiva e falou sobre o atraso de uma hora para começar. Campanha de doação de
fraldas: A CaL Dalnecir falou sobre a possibilidade de já começarmos a doação. O CL
Presidente disse que devemos adquirir 3.000 fraldas. A CaL Margarida pediu que
quem já vendeu a rifa é para depositar os valores e para que todos se empenham nas
vendas. Campanha da Visão e Diabetes: O CL Presidente informou que após as
eleições estaremos marcando nossa campanha da visão e diabetes em Marilândia.
Amigas do Bem Viver: A CaL Gleide convidou a todos para participarem da
campanha de venda de camisas no dia 24/10 das 8:00 às 12:00 no calçadão Geraldo
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Pereira e que precisará que peguem na sede das amigas a tenda e montem no
calçadão. Reunião Presencial: O CL Presidente informou que a partir da próxima
reunião essas serão transmitidas da sede, devido à problemas de sua internet e
convidou aos CCLL que puderem ir, os que não puderem aguardamos a participação
on line. Assuntos gerais: O CL Fontana informou sobre a necessidade do pagamento
ao LI e ao Distrito, das quotas semestrais dos novos associados, porque a isenção é
somente do pagamento das jóias e assim cada associado tem que pagar as quotas no
valor de R$ 208,00. O CL Kleser, disse que o Conselho de Segurança, Corpo de
Bombeiros e Removida, farão palestras nas comunidades sobre os primeiros socorros
em acidentes domésticos. 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
26/10/2020, 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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