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Aos sete 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  o  CL  Luan Pereira  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 30/11/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra
foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta Administrativa R$
1.969,21; Conta de Campanha: R$ 1.367,22; Conta Amigos do Lions: R$ 7.185,30.  O
Presidente  convidou  o  CL  Marco  Antônio  Fontana  para  apresentar  a  Instrução
Leonística, com o tema: “Leo Clube de Sucesso”. 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  até  a  próxima  reunião.
Doações: O CL Cristo falou que foi procurado para ajudar uma família de 6 pessoas
que  a  mulher  está  com  câncer  nos  dois  seios,  um  filho  internado  e  o  pai
desempregado, informou que eles ganharam uma geladeira e um tanquinho e que
pelas informações parte do teto da casa está caindo, foi  composta uma comissão
para visitação dos CCLL Cristo, Marcão e Kleser, que irão visitá-los na quinta feira. O
CL Alex também informou que um rapaz que ele foi entregar fraldas esta precisando
de pomada curatec hidrogel, talco e esparadrapo.  Instrução Leonística: O CL Alex
parabenizou o CL Fontana pela instrução leonística e falou que o primeiro grupo de
Leo  foi  o  Raio  de  Sol.  Informou  que  o  Leo  Clube  Colatina  está  fazendo  vários
trabalhos, dentre eles ajudando no reforço escolar em duas escolas e que na sexta
feira e sábado irão fazer arrecadação de brinquedos nas lojas Megalar e que após
farão  a  distribuição  dos  brinquedos  arrecadados  no  Mater  Christi  e  em  outra
entidade,  e caso sobre algum brinquedo será doado para a  campanha da Polícia
Militar. Campanha de Natal: O CL Kleser falou que ainda não foi escolhido pelo Cap.
Balbino,  em  qual  bairro  será  feita  a  entrega  dos  brinquedos  e  pediu  aos  CCLL
empenho na arrecadação dos brinquedos. A CaL Márcia, falou para os CCLL trazerem
os brinquedos na próxima reunião, ou deixarem nas lojas dos CCLL Cristo, Gerson e
Faitanin. Assuntos Gerais: O CL Presidente disse que as mesas e cadeiras irão chegar
amanhã e o CL Mário Balbino disse que o frete ficou por R$ 100,00.  Pelo Presidente
foi  declarada  jaula  fechada  e  foi  pedido  ao  CL  Alex  que  lesse  os  nomes  dos
aniversariantes da semana. O CL Alex 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 convocou os Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro para a
reunião  de  assembleia  ordinária,  semipresencial,  no  dia  14/12/2020,  às  19h15min
horas e com uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional, deu por encerrada a reunião.
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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

Marcia Helena Caliari 
 Secretária AL 2020/2021

Lions Clube Colatina Centro
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