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Aos vinte e quatro 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 a CaL Gleide Maria de Mello Cristo para fazer a invocação a Deus. Feita
a saudação ao Pavilhão Nacional, a palavra foi passada à Secretária para a leitura das
atas das reuniões dos dias 10/08/2020 e 17/08/2020, as quais foram lidas, discutidas e
aprovadas 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$ 9.970,19; Conta de Campanha: R$ 1.770,50; Conta Amigos do
Lions R$ 6.740,30. A tesoureira pediu aos CCLL que mantenham suas mensalidades
em dia, para que possamos pagar nossas contas em dia. O Presidente convidou o CL
Marco Antonio Fontana para apresentar a Instrução Leonística, com o tema:
“Reuniões on line do Lions, como devemos nos comportar”. O Presidente declarou
jaula aberta e foram discutidos os seguintes assuntos: Mudança para sede: O CL
Presidente agradeceu aos CCLL que estiveram ajudando na mudança dos materiais da
Apae Hípica para a sede. A CaL Márcia, informou que é necessário agendar uma data
para arrumação dos materiais que foram levados para a sede. O CL Armênio disse
que tem a relação de todo material do Lions. Cercamento das Nascentes: O CL
Presidente informou que no próximo domingo, dia 30/08/2020, teremos mais um
cercamento de nascente, na mesma localidade onde foi feita a anterior, tendo ainda
informado que será no domingo devido a pedido de CCLL. O CL Alex marcou para
sairmos às 6h 30min., do estacionamento externo do Café Meridiano, no Bairro
Germano Naumann, disse que desta vez o Lions Rio Doce, Leos e Pastoral da Ecologia
irão participar. O CL Presidente falou que precisamos continuar com o trabalho do
cercamento das nascentes, pois os moradores das regiões, estão animados e
mudando seus hábitos. O CL PDG Eduardo falou para irem de calças, luvas e levar
repelente. Arrecadação: O CL Presidente sugeriu de fazermos uma rifa de notebook,
para arrecadação de valores para podermos pagar as nossas campanhas junto a Casa
Jeová Rafá e Amigas do Bem Viver, bem como a compra de fraldas descartáveis e
sugeriu que seja no valor de R$ 5,00 o bilhete e que cada CL pegue 25 rifas. O CL José
Ângelo sugeriu o valor da rifa a R$ 10,00 e que cada CL venda 15 bilhetes, o que foi
aprovado. O CL PDG Eduardo disse que podemos rever quanto a compra das fraldas.
O CL Alex disse que uma máquina de para fazer fraldas custa R$ 6.000,00. O CL Marco
Fontana, falou que podemos amadurecer a idéia. O CL Presidente informou que
estamos amadurecendo a idéia de fazermos um drive-thru para venda de comida e
pediu para que os CCLL durante a semana passem idéias do que vender. A CaL Márcia
disse que irá colocar no grupo das domadoras sobre o drive-thru para que as
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mesmas dêem opiniões sobre o que fazer. Reuniões: O CL Presidente informou que
alguns CCLL estão pedindo a volta das reuniões semipresenciais. O CL Marco Fontana
disse que é contra, pois acha que é discriminação com os CCLL que não podem ir. O
CL Eduardo, disse que não concorda com a palavra discriminação, acha que estamos
num momento de transição e que aos poucos vamos nos adaptando, disse que no
ano passado por estar trabalhando em Vitória não pode participar, mais caso fosse
semipresencial poderia ter participado. O CL Kleser informou que antes de fazer a
votação, precisamos consultar a Secretaria de Saúde Municipal. O CL Gustavo disse
que ainda não temos estrutura para fazermos as reuniões presenciais. O CL Alex disse
que o Lions Rio Doce já fez o cartaz da paz, tendo a CL Márcia respondido que os kits
ainda não chegaram para que sejam feitos. O CL Armênio pediu para que o CL
Fontana coloca-se a instrução leonística no WhatsApp e na página do clube, o que
será feito. O CL Kleser pediu que as atas sejam colocadas no grupo de WhatsApp e o
CL Alex informou que as atas estão disponibilizadas na página do clube. O CL Kleser
perguntou sobre a nominata, tendo o CL Ranieri informado que essa semana está
atualizando os dados para divulgar e imprimir as nominatas. Estiveram presentes on
line nesta reunião 22 CCLL. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada. O Presidente
leu 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 31/08/2020, 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
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