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Aos nove 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 o CL Thiago Pereira da Cunha 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 03/11/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade.
A palavra foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta
Administrativa: R$ 2.066,68; Conta de Campanha: R$ 6.485,36; Conta Amigos do Lions:
R$ 7.075,30. O Presidente convidou o CL Marco Antônio Fontana para apresentar a
Instrução Leonística, com o tema: “O que é o Lions”. O Presidente declarou jaula
aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Rifa: A CaL Margarida informou
que 40 CCLL ajudaram na venda da rifa e que foram vendidos 671 bilhetes,
arrecadando o valor total R$ 6.710,00. O CL Presidente informou que foi comprado
4.500 unidades de fraldas, que já chegou a metade e quem tiver pedido de fraldas,
entregar para o mesmo. O CL Armênio informou que ao lado da nossa sede tem uma
pessoa necessitando, e o CL Presidente disse que já entrou em contato com a agente
comunitária para pegar os dados e fazer a entrega. O CL Fontana disse que somente
um terço participaram da venda da rifa e que teremos que rever. O CL Presidente
falou que esta rifa foi feita de forma rápida devido a necessidade, que a próxima
iremos nos programar melhor para mais CCLL ajudarem. O CL Presidente pediu aos
CCLL que evitem fazerem postagens que não digam respeito ao Lions no grupo
oficial. O CL Armênio falou que postou no grupo errado e que prestará mais atenção
para evitar as postagens. Novembro Azul: O CL Presidente disse que o Carlinhos
Zorzaneli ofereceu o outdoor dele para usarmos na campanha do Novembro Azul,
mais como é com lona fica em torno de R$ 1.000,00 o que é inviável e que está vendo
junto com o Infograf. O CL Kleser falou que já fizemos uma vez no outdoor do
Carlinhos colocando uma faixa abaixo. O CL Edeomir Ferrari, falou que a faixa é mais
viável pelo preço. O CL Presidente falou que podemos fazer três faixas para colocar
em outros pontos da cidade. O CL Kleser falou que o José Paulo informou que é
necessária autorização da prefeitura para colocação de faixas em praças. Charrity
Miles: O PDG CL Eduardo parabenizou a instrução leonística e falou que já evoluímos
bastante. Convidou aos CCLL para participamos do Charrity Miles e convidar pessoas
que pedalam e caminham, e que a campanha é muito bonita e que ganhamos saúde
e doamos para a instituição. O CL Alex sugeriu que seja montado um estande na
avenida Beira Rio para divulgar. Festa de Final de Ano: O CL Presidente informou que
já conversou com o CL Marcelo presidente da comissão e que esta semana estava
impossibilitado de convocar a comissão. Lar Irmã Scheila: O CL Kleser informou que
foi feito uma pesquisa de preços dos materiais com 10 sacos de cimento, ficando no
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valor de R$ 1.106,81. O PDG CL Eduardo falou que não precisa de 10 sacos de
cimento, que dois dá para fazer o serviço. O CaL Margarida, informou que ainda
temos muitas contas para pagar no final de ano e inicio do próximo. O CL Presidente
informou que o valor da rifa foi somente para compra de fraldas. O CL Edeomir falou
que precisamos ajudar. O CL Fontana disse que mesmo com as dificuldades nas
contas, o valor não é tão significativo e podemos parcelar. O CL Alex falou que a
entidade precisa, mais que temos que ver nossas contas e que podemos fazer um
remanejamento do valor pago ao Conselho de Segurança. O CL Kleser falou que
todas as entidades pagam mensalmente o valor de R$100,00 ao conselho. O CL Alex
pediu ao CL Kleser, que nos representa no Conselho como tesoureiro, que na próxima
reunião nos traga um relatório da prestação. Que foi aprovado em assembléia a
compra do material no valor de R$ 852,00 de forma parcelada. Assuntos Gerais: O CL
Motinha parabenizou a comissão de construção da sede e as diretorias do clube, pela
belíssima sede. 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 16/11/2020, às 19h15min 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.

Marcos Roberto de Carvalho
Presidente AL 2020/2021
Lions Clube Colatina Centro
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