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Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 DM Eunice para fazer a invocação a Deus. Feita a saudação ao 

Pavilhão Nacional, a palavra foi passada a Cal Dalnecir, haja vista a ausência 

justificada da secretária CaL Márcia, que informou que a leitura da ata da reunião 

passada será feita na próxima reunião. A palavra foi passada a Tesoureira que 

informou o saldo das contas: Conta Administrativa: R$ 1.973,52; Conta de Campanha: 

R$ 6.529,04; Conta Amigos do Lions: R$ 4.075,30. O Presidente convidou o CL Marco 

Antônio Fontana para apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “ Porque somos 

Leões?”. O Presidente declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes 

assuntos: Rifa: O CL Presidente informou que o CL Adênis fez a entrega do cheque no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o ganhador da rifa, Sr. Carlos Augusto Alves 

Dias. ACDV e Anjos de Resgate: O CL Cristo, informou que as entidades continuam 

trabalhando internamente sem atendimento no período da pandemia e que a ACDV 

está fazendo bazar e vendendo artesanatos na feira livre para custear as despesas. 

Disse que a CaL Márcia fez a doação de roupas para serem vendidas no bazar. 

Doação de Fraldas: O CL Presidente informou que as fraldas estão liberadas para 

serem entregues e se os CCLL tiverem algum pedido, favor pegar os dados como 

nome, endereço e telefone para contato para o cadastro e pegar as fraldas para 

entregar. Lar Irmã Scheila: O CL Presidente informou que foi feita a compra do 

material de forma parcelada para reforma. Assuntos Gerais: A CaL Margarida pediu 

aos CCLL que ainda estiverem em débito para acertar para poder fazer o fechamento 

de 2020. O CL Alex falou que vai entrar em contato com o Secretário de Saúde de 

Marilandia, Beto Parteli para marcar a data para campanha de diabetes e acuidade 

visual naquele município. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi pedido ao 

CL Edeomir Ferrari 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 convocou os Companheiros e 

Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de assembleia ordinária, 

semipresencial, no dia 23/11/2020, às 19h15min horas e com uma salva de palmas ao 

Pavilhão Nacional, deu por encerrada a reunião. Eu, Dalnecir Morello, em substituição 

à CaL Márcia Helena Caliari, exercendo a função de primeira secretária, lavro a 

presente ata e abaixo assino. 
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