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Aos oito dias 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 01/03/2021, que foi 

lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou 

o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 12.976,91; Conta de Campanha: R$ 3.755,62; 

Conta Amigos do Lions: R$ 2.525,30. O Presidente convidou o PDG Eduardo para apresentar 

a Instrução Leonística, com o tema: “Dia Internacional de luta das mulheres”. O CL Presidente 

declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Prêmios recebidos: O CL 

Kleser informou que recebeu via correios em sua residência do IPDG Hélio Sossai, troféus 

referentes a premiações do ano leonístico 2019/2020, sendo um troféu para o clube por ter 

vencido o concurso de companheirismo e um distintivo de excelência de clube do AL 

2018/2019, para ser afixado no estandarte, e mais três troféus para os CCLL Fontana – 

Assessor de Concursos de Clubes do Distrito, PDG Eduardo – Gratidão e reconhecimento e 

ao CL Kleser – presidente de região. II Reunião Conselho Governadores:  O PDG Eduardo 

participou da reunião de governadores on line e nos passou os seguintes assuntos que foram 

discutidos: a revista LION, vai ser bimestral e vai mudar a forma de editar. Que o CL Fábio, 

informou que o Lions tem uma parceria de seguros com a Porto Seguro, e que o CL ao 

contratar o seguro é só informar que é associado para receber desconto, sendo que o 

percentual de 5% vai para o Lions. Que no dia 10/04/2021 haverá uma campanha solidária 

do meio ambiente para todos os clubes. Que os kits do cartaz da Paz, já estão sendo 

disponibilizados, que o tema deste ano será “Estamos todos conectados” e que haverá um 

concurso sobre instrução leoística para os Leos. Convenção Internacional: O PDG Eduardo 

disse que nos dias 25 a 27 de junho, será a convenção on line, e será de grande importância 

que todos os CCLL, possam participar e que seja transmitida em telão na sede para que um 

número maior de CCLL possam ver, sugeriu que seja feita uma inscrição para que possa 

votar, o valor da inscrição é de U$50. Que o ponto chave será a votação ao candidato a 

Presidente.  Instrução Leonística:  O CL Marco Fontana, parabenizou o CL Edeomir pela 

invocação a Deus e ao PGD Eduardo pela belíssima instrução leonística. Pelo Presidente foi 

declarada jaula fechada e devido ao tempo com chuva e raios, deixou de ler os nomes dos 

aniversariantes da semana. O Presidente convocou os Companheiros e Companheiras do LC 

Colatina Centro para a reunião de assembleia ordinária, on line, no dia 15/03/2021, 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. 
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Marcos Roberto de Carvalho 

Presidente AL 2020/2021 

Lions Clube Colatina Centro 

Marcia Helena Caliari  

 Secretária AL 2020/2021 
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