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Ao primeiro dia do mês de março 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 22/02/2021, que foi
lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou
o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 9.716,81; Conta de Campanha: R$ 1.917,39;
Conta Amigos do Lions: R$ 4.225,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para
apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Quaresma do Leão Cristão”. O CL Presidente
declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Reunião Meio
Ambiente: O CL Presidente e a CaL Dalnecir estiveram no IFES ITAPINA, onde foi informado
que um banco Alemão vai enviar dinheiro para o desenvolvimento de agroecologia, pediram
para que continuemos com nossas ações de cercamento de nascentes e plantio de arvores, e
que em cada agricultor que formos, informarmos sobre o projeto. A CaL Dalnecir disse que o
Instituto Terra, precisa de um projeto dos agricultores que já trabalham com plantio sem
agrotóxicos. O CL Alex informou que o Abraão ligou agradecendo o Lions pela participação,
disse que o Lions poderá juntar com o Lions Rio Doce e outros clubes que tiverem interesse.
O CL Edeomir perguntou quem faria o projeto, sendo que informaram que o Instituto Terra e
o IFES irão formular o projeto e que não terá nenhum custo financeiro para o Lions. O CL
Kleser disse que o projeto é interessante, mais fica preocupado com a parte financeira, vez
que o nome do Lions também figurará no projeto. Instrução Leonística: A CaL Dalnecir
disse que a instrução leonística foi muito apropriada para o momento difícil que estamos
vivendo, devido a forma diversa de pensar. O CL Alex falou que foi a melhor instrução que
ouviu, e que o rugido virtual vai colocar uma instrução leonística por mês e que o rugido já
está disponibilizado no site e que no MyLions é lançado o número de acesso ao site do
clube, que os CCLL passem a acessar o site. Campanha da Visão: A CaL Dalnecir falou que
como as escolas estão voltando, poderíamos fazer uma campanha da visão, para isso
teremos que entrar em contato com a Secretaria para saber do protocolo. Pedidos de Ajuda:
A CaL Dalnecir disse que recebeu um pedido de contribuição da diretora do Presídio
Feminino para retornar com o projeto das detentas e que vai passar a relação de material. A
CaL ficou de fazer orçamento dos materiais e trazer para a próxima reunião. A CaL Márcia,
falou que recebeu um pedido de ajuda do gestor do Asilo Recanto da Vida, antiga Casa de
Repouso Gonçalves, porque eles perderam os alvarás de funcionamento e falou também que
recebeu de outros grupos pedido de material de limpeza. A CaL Dalnecir disse que outros
grupos já arrecadaram os materiais e que quando forem levar, vai chamara a CaL Marcia para
irem juntas para saberem a real necessidade e como os idosos estão sendo tratados. O CL
Alex disse que em relação ao material de limpeza podemos fazer arrecadação nos
supermercados. O CL Fontana disse que precisamos saber se o gestor está fazendo um bom
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trabalho. O CL Kleser disse que nós temos que cobrar da Prefeitura sobre como está sendo
feito o trabalho e teremos que fazer uma visita. Composição de Nova Diretoria: O CL
Presidente informou que temos que compor a nova diretoria para a ano leonístico
2021/2022, tendo alguns CCLL indicado o nome da CaL Márcia como presidente, que foi
aceito pela mesma. O CL Fontana disse que a CaL Márcia vem se preparando há bastante
tempo participando de reuniões e que vê como ponto positivo os CCLL começarem a se
preparar antes de assumirem a diretoria. Foi aprovado o nome da CaL Márcia como
Presidente para o ano Leonístico 2021/2022. 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 cantando parabéns. O Presidente convocou os Companheiros e
Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de assembleia ordinária, on line, no dia
08/03/2021, 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 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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