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Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, as 19h50min, 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 10/08/2020, tendo a Secretária dito que em razão de a reunião ter começado
com atraso devido a problemas na internet, faremos a leitura da ata na próxima
reunião. A palavra foi repassada à Secretária, não tendo mais informes. A palavra foi
passada a Tesoureira que informou que informará os saldos das contas
Administrativa; Conta de Campanha; Conta Amigos do Lions na próxima reunião. A
tesoureira pediu aos CCLL que mantenham suas mensalidades em dia. O Presidente
convidou o CL Marco Antonio Fontana para apresentar a Instrução Leonística, com o
tema: “Comissões de trabalho do clube”. O Presidente declarou jaula aberta e foram
discutidos os seguintes assuntos: Campanha de Doação de Sangue: O CL Kleser José
Linhalis informou que 100 pessoas doaram sangue, sendo um número de 10 pessoas
por dia, as quais ao chegarem informavam que estavam doando pela campanha do
Lions, sendo que cada bolsa de sangue doada ajuda a 3 pessoas. O CL Presidente
informou que mesmo com o fim da campanha, continuaremos com a doação e
convite para que as pessoas continuem doando sangue, como forma de parceria. O
CL Kleser irá na rádio agradecer as pessoas que participaram da campanha e informar
que continuaremos a parceria junto ao HEMOES. Cercamento das Nascentes: O CL
Presidente falou da importância das nascentes no meio ambiente. O CL Luan falou
que essa foi sua primeira campanha e ficou feliz em participar e ver a satisfação com
que o proprietário e seus familiares ficaram, inclusive da participação e ideias de
preservação dos filhos. O CL Eduardo falou da importância da doação do trabalho dos
CCLL na campanha e sobre a importância do cercamento das nascentes e da
propagação dos nossos trabalhos. O CL Joventino Ferrari disse sobre o compromisso
dos Leões com os trabalhos do clube. O CL Alex ratificou as palavras dos CCLL sobre a
campanha e informou que já tem mais duas marcadas, uma para o dia 30/08/2020 e a
outra para o dia 12/09/2020 e que a pontuação de cada campanha é de 900 pontos
no MyLions. Apae hípica: O CL Presidente juntamente com o CL Eduardo estiveram
em reunião junto com o Sr. Eval Galaze, o qual informou que não poderá fazer mais
festas devido algumas reclamações que geraram processos e que

estão

desenvolvimento um novo projeto para os alunos com mais de 18 anos, com uma
horta comunitária, salas de aulas e de descanso para os alunos. A idéia é que a horta
abasteça a cozinha da Apae e também, vão montar um posto de vendas das verduras.
Estão desenvolvendo também um projeto para material para imobilização, a qual
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convidou o Lions para uma parceria. O Sr. Eval agradeceu a parceria que tivemos e
que essa fortaleça cada dia mais. Tendo o CL Presidente retribuído o agradecimento e
convidou os CCLL para no dia 22/08/2020, irem na Apae Hípica pegar os materiais
que ainda se encontram lá e levar para sede. O CL Alex informou que os Leos estão
realizando todas as campanhas e pediu aos CCLL mais participação as campanhas dos
Leos. Estiveram presentes on line nesta reunião 22 CCLL. Pelo Presidente foi declarada
jaula fechada. O Presidente solicitou ao CL Edeomir Ferrari para que fosse lido os
nomes dos aniversariantes da semana, cantando-se parabéns e em seguida o hino ser
Leão. O CL Presidente convocou os Companheiros e Companheiras do LC Colatina
Centro para a reunião de assembleia ordinária, on line, na próxima segunda feira, dia
24/08/2020, 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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