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Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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 26/04/2021, que foi
lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou
o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 21.559,33; Conta de Campanha: R$ 5.433,20;
Conta Amigos do Lions: R$ 6.385,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para
apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Convenção Distrital”. O CL Presidente
declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Campanha do Agasalho
O CL Presidente falou que quando os CCLL fizerem os depósitos, favor enviar o comprovante
por whatsapp para controle. O CL Kleser falou que conseguiu junto ao CDL uma doação de
10 mantas. Maio Amarelo: O CL Kleser informou que a campanha vai ter custo zero e que o
Conselho está querendo fazer a panfletagem no centro e em São Silvano. Melvin Jones: O
CL Presidente falou que a Convenção Distrital será no dia 15 de maio. O PDG Eduardo falou
que segundo o CL Alexandre, a maior parte dos clubes estão devedores. O CL Alex disse que
o A1 não tem devedores. O CL Fontana disse que todo CL que tem Melvin Jones, nas
reuniões, principalmente nas festivas, tem que ser chamado como CL Melvin Jones. O PDG
Eduardo disse que em alguns Estados eles usam o chamamento de CL Melvin Jones. O CL
Alex sugeriu que no Rugido Virtual seja feita a menção de CL Melvin Jones e também que
seja colocado o nome dos CCLL responsáveis pela edição do Rugido. O CL Daim sugeriu que
sejam destacados na nominata os CL de Melvin Jones. O CL Fontana disse que poderíamos
definir os nomes para receberem o Melvin Jones, e que o critério do nosso clube é; primeiro
a mesa diretora e segundo por antiguidade. Após ser debatido, ficou definido que um Melvin
Jones vai para o CL Presidente e o outro para a CaL Margarida. O CL Presidente pediu que a
CaL Margarida faça o pagamento dos Melvin Jones amanhã. O CL Kleser perguntou se a lista
dos Delegados da Convenção já foi publicada, tendo o CL Presidente respondido que sim e
que posteriormente vai divulgá-la no grupo. Doação Presídio: A CaL Dalnecir disse que a
diretora já passou a lista dos materiais, que foi entregue a loja de um amigo do Lions para
fazer o orçamento. O CL Fontana disse que é favorável a doação, mais devemos pedir que
elas façam seu orçamento para o próximo ano, com as vendas dos produtos. A CaL Dalnecir
disse que acredita que as bonecas são todas doadas. O CL Fontana sugeriu que seja feito um
relatório de quantas bonecas foram feitos e onde foram doadas. O CL Presidente sugeriu
uma doação de R$ 500,00, o que foi acordado por todos. O CL Alex disse que se elas
precisarem de malhas em pedaços pequenos ele consegue. O CL Mário também disse que
pode doar pedaços pequenos de tecidos. A CaL Dalnecir ficou de verificar. Inclusão de
Novos Associados: O CL Presidente falou que na próxima semana haverá votação dos novos
associados. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi pedido ao CL Edeomir que lesse
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os nomes dos aniversariantes da semana e após foi cantando parabéns. O CL Presidente
convocou os Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de
assembleia ordinária, on line, no dia 10/05/2021, às 19h30min horas e com uma salva de
palmas ao Pavilhão Nacional, deu por encerrada a reunião. Eu, Márcia Helena Caliari,
exercendo a função de secretária, lavro a presente ata e abaixo assino.

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