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Aos vinte e um 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 CaL Gleide Maria de Mello Cristo 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 21/09/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por
unanimidade. A palavra foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas:
Conta Administrativa: R$ 6.073,97; Conta de Campanha: R$ 1.747,43; Conta Amigos
do Lions R$ 4.855,30. A CaL tesoureira informou que entrou em contato com os CCLL
em atraso passando uma forma de parcelamento e está aguardando retorno. O
Presidente convidou o CL Marco Antonio Fontana para apresentar a Instrução
Leonística, com o tema: “Leão Secreto”. O Presidente declarou jaula aberta, após
foram discutidos os seguintes assuntos: Campanha de Limpeza da Margem do Rio
Doce: O CL Eduardo falou do sucesso da campanha e que recolhemos uma grande
quantidade de lixo, que as pessoas que passavam aplaudiam e parabenizavam pela
campanha. O CL Presidente falou da grandiosidade da campanha, e que a Sra Kátia
Zanotelli fez um vídeo dos trabalhos realizados e foi colocado nas redes sociais, que a
TV Gazeta também esteve lá fazendo uma reportagem, que foi transmitida pelo Jornal
1ª Edição e enalteceu os trabalhos dos Leões e Leos. A CaL Dalnecir falou que da
próxima vez podemos arrumar uma vara com gancho para recolher as sacolas que
estão em lugar de difícil acesso. O CL Eduardo informou que o Sanear recebeu ofício
com pedido de apoio para recolhimento do lixo e doação de sacos de lixo, sendo que
não responderam e nem ajudaram. A CaL Márcia falou do apoio dado pelo hortifrúti
com a doação e lanches e sucos. Instrução Leonística: O CL Joventino disse que já foi
reconhecido várias vezes pelo PIN em outras cidades e Estados em que passou. O CL
Eduardo disse da importância da instrução leonística de hoje, e que a mesma deveria
ser feita a todos os clubes. O CL Edeomir falou da importância do uso do PIN, pois
divulgamos o Lions para quem não conhece e nos pergunta. A CaL Márcia falou da
importância de usarmos o adesivo do Lions nos carros e de nossas camisas, pois
somos reconhecidos através deles. O CL Presidente disse que o PIN abre portas e
caminhos através do uso do mesmo. Campanha Dia das Crianças:

O CL Alex

informou que vai se reunir com a comissão para elaborar a distribuição de doces no
dia das crianças e começarmos a arrecadação de balas, pirulitos, pipoquinhas e chips,
e que na próxima reunião passará onde e como será feita a distribuição com todas as
normas de segurança e sem aglomeração. O CL Presidente disse que a diretoria
resolveu doar R$ 500,00 para compra das guloseimas. O CL Alex falou que na próxima
reunião, decidem tudo. A CaL Márcia pediu que os CCLL coloquem no grupo a
quantidade de doações. Cartaz da Paz: A CaL Margarida falou que já entrou em
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contato com 4 escolas e que já vai distribuir o material. Que com os alunos em aulas
remotas, o cartaz será confeccionado pelos alunos em casa, sendo que cada escola
receberá 4 kits. A CaL Margarida lembrou da rifa e pediu incentivo dos CCLL nas
vendas. O CL Armênio passou 01 pedido de fraldas para duas pessoas idosas e
acamadas e informou também que o Lar Irmã Scheila pediu doação para reforma na
casa. O CL Rodrigo disse que foi feito um leilão a nível nacional para arrecadação para
o Lar. O CL Presidente falou que vai reunir alguns CCLL para averiguar a situação e
depois passar para votação. O CL Fontana informou que as nominatas ficaram
prontas e estão na loja do CL Gerson. O CL Presidente falou que na próxima segunda
feira iremos discutir sobre a reunião semi-presencial. 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 28/09/2020, 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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