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Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, 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 31/08/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra
foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta Administrativa: R$
5.690,00; Conta de Campanha: R$ 1.631,36; Conta Amigos do Lions R$ 3.735,30. A
tesoureira informou que temos um CL com as mensalidades atrasadas desde janeiro
de 2019 a setembro de 2020, um CL de dezembro de 2019 a setembro de 2020, um
CL de março a setembro de 2020; seis CCLL com atraso de julho até setembro de
2020 e sete CCLL coma atraso de agosto e setembro de 2020. Informou também que
é para depositarem os valores das rifas, na conta da campanha e as mensalidades na
conta administrativa. O Presidente convidou o CL Marco Antonio Fontana para
apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Domadora uma força no movimento
Leonístico”. O Presidente declarou jaula aberta, após foram discutidos os seguintes
assuntos: Cercamento das Nascentes: O CL Alex falou que de todas as campanhas já
realizadas, está foi a melhor, com grande integração entre os participantes e que a
família nos recebeu muito bem, destacou que faltou a presença de mais CCLL. A CaL
Márcia, falou que a campanha foi proveitosa, com interação com o meio ambiente,
refazendo nossas forças. O CL Armênio disse que as mulheres deram um show nos
trabalhos realizados. Site do Clube: o CL Fontana parabenizou o CL Fernando pelo
belíssimo trabalho que a comissão vem fazendo, que a nossa página é uma fonte de
pesquisa e convidou aos CCLL para visitarem a página. O CL Fernando informou que
já postou a nominata. O CL Alex disse que a página está bem completa, estão sendo
colocadas todas as instruções leonísticas, as propagandas dos amigos do Lions, pediu
para os companheiros mostrarem a página para os amigos. O CL Fernando falou que
a comissão tem trabalhado juntos e que para ele tem sido um grande aprendizado.
Instrução Leonística: O PDG CL Eduardo parabenizou a belíssima homenagem as
domadoras na instrução leonística e também a página do clube. CCLL Devedores: O
CL Fontana falou que em toda reunião é falado sobre os CCLL que estão em atraso
com as mensalidades e que precisamos tomar uma decisão em assembleia para
resolver este problema, que como foi informado pela Tesoureira se restringe a três
CCLL com problema grave e seis que começam a caminhar para isto. Sugeriu que a
Tesoureira ligue para os devedores e combine uma forma de pagamento, que se não
for cumprida nos obriga estatutariamente a os tirarmos do clube. O CL Eduardo disse
que vê com preocupação o atraso do pagamento das mensalidades pelos CCLL, e
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propôs a possibilidade que, com atraso de seis meses, o CL seja suspenso, e se
pagarem num intervalo de três meses voltam ao clube, pois os CCLL em dia acabam
pagando o Lions Internacional para os em débito, o que foi ratificado pelo CL
Joventino. O CL Edeomir, disse que a comissão de sócios tem que manifestar em
cumprir o estatuto. A CaL Margarida informou que já entrou em contato com os CCLL
e negociou as mensalidades em atraso, para pagarem uma mensalidade atrasada com
uma vincenda até por em dia, e que eles aceitaram, porém não cumpriram. O CL
Fontana sugeriu que a CaL Margarida entre em contato com os CCLL novamente e
caso eles não cumpram no prazo de uma semana, que sejam cortados.

O CL

Fernando disse que poderíamos arranjar outra forma de pagamento com QR CODE
ou picpay, inclusive colocar o QR CODE na página inicial do clube. Rifa: O CL
Presidente pediu para todos darem enfoque na venda da rifa. A CaL Márcia disse que
se algum CL não puder buscar sua rifa na loja do CL Gerson é só avisar que levamos
até ele. Dia Nacional do Meio Ambiente: O CL Presidente falou que nossa
campanha será feita sábado dia 19/09 as 7:00 horas saindo da Via Delta, juntamente
com os Leos e o Lions Clube Rio Doce e pediu para os CCLL levarem luvas. O CL Alex
pediu para organizarmos um café da manhã. O CL Presidente conclamou a
participação de todos. O CL Gustavo disse que o Governador do Estado, liberou as
reuniões presenciais. O CL Presidente falou que infelizmente os casos aumentaram na
nossa cidade, vamos aguardar a próxima semana. Pelo Presidente foi declarada jaula
fechada. O CL Edeomir leu os nomes dos aniversariantes da semana. O CL Presidente
convocou os Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de
assembleia ordinária, on line, na segunda feira, dia 21/09/2020, às 19h30min horas e
declarou 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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