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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 das
atas das reuniões dos dias 01/02/2021 e 08/02/2021, as quais foram lidas, discutidas e
aprovadas por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou o saldo
das contas: Conta Administrativa R$ 9.326,81; Conta de Campanha: R$ 1.917,39; Conta
Amigos do Lions: R$ 2.705,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para
apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Companheirismo e Serviço”. O CL
Presidente declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos:
Reunião Meio Ambiente: O CL Presidente pediu ao CL Alex para que passasse as
instruções sobre a reunião que será realizada dia 25/02/2021 às 9 horas no IFES
ITAPINA, tendo o CL Alex dito que a reunião será com o Instituto Terra, IFES de
Itapina e Pastoral da Ecologia, onde será tratado sobre o cercamento das nascentes e
reflorestamento, foi pedido para que os CCLL que puderem possam comparecer. O CL
Fontana disse que a reunião é uma causa global, não podemos deixar de participar. O
PDG Eduardo disse que precisamos que algum CL participe. Instrução Leonística: O
PDG Eduardo parabenizou o CL Fontana pela instrução e falou que o ocorrido hoje no
grupo de whatsapp do Distrito foi muito deselegante. Disse também que o nosso
clube é muito admirado, pois existe companheirismo e que o nosso companheirismo
se dá em todas as horas e é fortalecido em momentos de descontração, como nos
jogos de bola de massa, nos jogos de porrinha, no boliche, nos almoços que fazíamos
aos domingos, em nossas atividades e em especial nos momentos mais difíceis, pois
nos colocamos como família. FOLAC: O PDG Eduardo disse que ele e o CL Fontana
participaram do FOLAC on line neste final de semana e um dos destaques foi sobre o
companheirismo, pois a maior preocupação é quantas pessoas você ajudou. Informou
que o nosso clube está em primeiro lugar no Distrito, devido as divulgações do CL
Alex no MyLion. O CL Fontana disse que precisamos aproveitar esse período onde as
convenções estão sendo feitas on line e participar do maior número possível.
Informou também que no FOLAC foi falado que uma das maneiras do Lions crescer
com novos associados, são os Leos virando Leão. Falou que o PID CL Fabrício Oliveira
foi apresentado como o candidato apoiado pelos participantes do FOLAC para
concorrer a vaga de 3º Vice-Presidente Internacional e foi-lhe dado espaço de quase
meia hora para falar sobre sua candidatura e que a PID CaL Rosane Jahnke Vailatte
que está a dez anos se preparando para concorrer a esta vaga não foi dada
oportunidade para que ela se apresentasse. Disse que vai fazer a inscrição para
participar da Convenção Internacional e pediu ao clube para ser um dos delegados
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credenciados para poder votar na CaL Rosane. O PDG Eduardo, falou que também
pretende votar e vai fazer campanha para a CaL Rosane. O CL Alex sugeriu que o
Clube pague as inscrições dos delgados na Convenção Internacional e pediu ao
Presidente para colocar em votação. A CaL Dalnecir, disse que temos que participar
mais das convenções para que possamos inovar nosso aprendizado. Assuntos Gerais:
O PDG Eduardo informou que há quatro semanas sofreu um acidente de bicicleta e
fraturou o ombro, fez a cirurgia e teve alta hospitalar, porém no domingo de carnaval
voltou para o hospital com bactéria, onde ficará até o próximo domingo para
tratamento. Agradeceu o apoio e as orações dos CCLL. Aproveitou e lançou um
desafio, já que não está podendo digitar para fazer o jornal, pediu que os CCLL
escrevam matérias e passem para a edição do jornal. O CL Presidente informou que
sobre a inscrição dos CCLL para participação na Convenção Internacional, o assunto
será discutido na próxima reunião. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi
pedido ao CL Edeomir que lesse os nomes dos aniversariantes da semana. O CL
Edeomir fez a leitura e após foi cantando parabéns. O Presidente convocou os
Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de assembleia
ordinária, on line, no dia 01/03/2021, 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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