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Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, as 19h15min, teve
início a reunião ordinária, on line, presidida pelo CL Marcos Roberto Carvalho, que
convidou a CaL Gleide Maria de Melo Cristo 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 07/12/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade.
A palavra foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta
Administrativa R$ 2.710,31; Conta de Campanha: R$ 805,16; Conta Amigos do Lions:
R$ 6.725,30. O Presidente convidou o CL Edeomir Ferrari para apresentar a Instrução
Leonística, com o tema: “O nascimento de Jesus”. O Presidente declarou jaula aberta,
onde foram discutidos os seguintes assuntos: CCLL devedores: A CaL Margarida
pediu que os CCLL coloquem suas mensalidades em dia e quem precisar parcelar é só
avisar, pediu também para que os Amigos do Lions acertem até final do ano e quanto
aos novos CCLL, é necessário que paguem até final deste ano. Visitação: O CL
presidente informou que ele, juntamente com o CL Cristo e CaL Gleide estiveram
fazendo visita a família da Sra. Barbara, tendo o CL Cristo informado que quando
chegaram lá estava chovendo, e tinha várias goteiras na casa, porém não se sabe se é
devido a telhas quebradas ou acumulo de folhas em cima da casa, pediu ao esposo
da Sra. Barbara para que assim que parar do chover averiguar e se colocou a
disposição para ajudar. Informou também que conseguiu uma pessoa para tirar uma
geladeira e tanquinho velhos da casa. O CL Presidente falou que na casa falta
organização. O CL Edeomir passou uma situação de uma senhora de 78 anos que
cuida do filho acamado, estão vivendo em condição precária, foi formada uma
comissão com os CL Marcão e Margarida para visitação. Campanha de Natal: O CL
Kleser falou que ainda esta semana vai entrar em contato com o Capitão Balbino,
para saber o dia, e local que vai ser feita a entrega dos brinquedos. O CL Presidente
colocou em votação para doar R$ 500,00 em brinquedos, o que foi aprovado por
todos os CCLL e pediu para que os CCLL também ajudem na doação e arrecadação
dos brinquedos. Leos: O CL Alex agradeceu ao CL Fontana pelo apoio em conseguir
junto à Megalar para que os Leos fizessem a arrecadação de brinquedos, informou
que foram arrecadados 74 brinquedos. O CL Kleser parabenizou os Leos pela
arrecadação. Lions São Francisco: O CL Alex informou que o PDG Eduardo vai dar
posse a 8 novos associados. O PDG Eduardo perguntou se vai ser semipresencial, o CL
Alex informou que estão tentando conseguir internet. O PDG Eduardo informou que
o clube tem 09 CCLL e vão entrar 08 associados, que o clube está voltando a crescer.
O CL Fontana falou que são vários os fatores para que possa ir um número maior de
CCLL, somos padrinhos do Clube, o clube estava quase acabando e que todo ano
participamos da posse da nova diretoria, pediu para que os novos CCLL possam ir na
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posse. O CL José Ângelo, falou que se eles conseguirem a internet ele vai lá ajudar.
Assuntos Gerais: O CL Fontana informou que o Cl Rubens e a DM Haideê estão com
covid e que a DM está hospitalizada necessitando de oxigênio. Disse também que
descobriu o CL Sinvaldo é apreciador de vinho, e que quando voltar as reuniões
tomarão vinho juntos. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi pedido ao CL
Edeomir que lesse os nomes dos aniversariantes da semana. O CL Edeomir fez a
leitura e após foi cantado os parabéns. A seguir o CL Presidente solicitou a todos que
cantássemos o hino “Ser Leão”. Após, o Presidente desejar um Feliz Natal e Ano
Novo, convocou os Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro para a
reunião de assembleia ordinária, semipresencial, no dia 18/01/2021, às 19h15min
horas e com uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional, deu por 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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