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 Aos seis dias do  mês de julho 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 apalavra foi passada à Secretária para a leitura da ata de reunião da posse,
a  qual  foi  lida,  discutida e  aprovada por  unanimidade.  A  palavra  foi  repassada à
Secretária,  não  tendo  mais  informes.  A  palavra  foi  passada  ao  Tesoureiro  que
informou o saldo das contas a saber: Conta Administrativa; Conta Amigo do Lions  e
Conta  campanha.  Solicitou  aos  CCLL  que  mantenham  suas  mensalidades  e  os
pagamentos dos Amigos do Lions em dia. O Presidente declarou jaula aberta e foram
discutidos  os  seguintes  assuntos:  Posse:  O CL  Presidente  agradeceu a todos  que
participaram pessoalmente e on line na Cerimônia de Posse dos novos associados e
de Posse  da  nova  diretoria.  Cl  Edeomir  Ferrari  enalteceu a  cerimônia  de  Posse e
parabenizou  a  toda  diretoria  e  em especial  ao  CL  José  Angelo  Dallapícola  pelos
trabalhos realizados para que as festivas pudessem ser transmitidas on line. O CL José
Eduardo Côgo endossou as palavras do CL Edeomir Ferrari e parabenizou o CL Alex
Esterquini de Moura pelo trabalho realizado na sua gestão. Campanha de Doação de

Sangue:  O  CL  Presidente  Marcos  Roberto  Carvalho,  falou  sobre  a  campanha  de
doação de sangue, ficando o CL Kleser José Linhalis de entrar em contato com o
HEMOES e passar todas as informações na próxima reunião. Estiveram presentes on
line  nesta  reunião  24  CCLL.  Pelo  Presidente  foi  considerada  jaula  fechada.  Pelo
Presidente  foram  lidos  os  nomes  dos  aniversariantes  da  semana,  cantando-se
parabéns e em seguida o hino ser  Leão. O Presidente convocou os Companheiros e
Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de assembléia ordinária, on line,
na  próxima  segunda  feira,  dia  20/07/2020,  às  19h30min  e  declarou  encerrada  a
reunião. Eu, Márcia Helena Caliari, exercendo a função de secretária, lavro a presente
ata e abaixo assino. 
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