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Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, as 19h 30min, 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 03/05/2021, que foi
lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou
o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 11.252,57; Conta de Campanha: R$ 7.558,20;
Conta Amigos do Lions: R$ 9.285,30. O Presidente convidou o CL PDG Eduardo para
apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Especial dia das Mães”. O CL Presidente
declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Posse da Nova
Diretoria: A CaL Márcia perguntou aos CCLL, se estavam de acordo com a mudança de data
para o dia 03 de julho de 2021 às 19h 30min, o que foi aceito por todos. Inclusão de Novos
Associados: O CL Presidente perguntou aos CCLL se tinham associados para indicarem,
tendo a CaL Margarida indicado seu esposo Sávio Roque Milli. O CL Fontana falou da alegria
que fica ao saber que o esposo da CaL vai participar e informou que esposo e esposa não
precisam ser votados. O CL Edeomir disse que o Sávio sempre foi um grande CL. Os CCLL
Joventino, Alex e Rubens parabenizaram a CaL pela apresentação do Sávio. O CL Presidente
também indicou o Sr. Paulo Valverde, que trabalha na Honca. O CL Fontana disse que no
boliche ele sempre fazia perguntas sobre o Lions. O CL Presidente disse que quem não
estiver de acordo, entrar em contato com o CL Gerson e justificar. Estatuto do Distrito: O
PDG CL Eduardo, falou que há duas semanas o Governador Calixto entrou em contato com o
PDG e o CL Fontana e nomeou os dois, mais o PDG CL Josias do LC Serra e o CL Celso do LC
Nova Friburgo, para analisar a proposta de reforma do Estatuto do Distrito apresentada pela
Comissão de Estatutos e Regulamentos do Distrito, que deverá ser votada na Convenção
Distrital. Campanha do Agasalho: O CL Fontana informou que já temos 137 mantas pagas,
porém com a participação de poucos CCLL e que a data final da campanha é no dia
29/05/2021. Sugeriu também que nas entregas sejam feitos cadastros. O CL Joventino falou
que temos que ligar para os CCLL que não estão participando das reuniões on line, e
informá-los sobre a campanha. A CaL Márcia pediu que ao serem feitas as doações, que seja
anotado os dados das famílias para que seja feito um cadastro. Maio Amarelo: O CL Kleser
informou que a campanha será sábado dia 15 às 9 horas no calçadão. A CaL Márcia falou que
poderia ser feito também no calçadão em frente a farmácia do Otacir. O PDG Eduardo
também sugeriu que se faça também na elevatória de São Silvano em frente ao Lavagnoli. A
CaL Márcia sugeriu ao CL Kleser que seja feito uma lista e disponibilizado no whatsapp do
clube. Assuntos Gerais: O CL Joventino informou que entregou as fichas de cadastro das
doações de fraldas. O CL Fontana disse que esse fichário pode dar início ao nosso cadastro.
O CL Joventino, informou que tem uma mulher acamada que ficou paralítica devido a um
incêndio no hospital que precisa de ajuda e a mesma é visitada pelo CL Wilson. A CaL Márcia
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falou que vai entrar em contato com o CL Wilson para saber da situação. Pelo Presidente foi
declarada jaula fechada e foi pedido ao CL Edeomir que lesse os nomes dos aniversariantes
da semana e após foi cantando parabéns. O CL Presidente convocou os Companheiros e
Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de assembleia ordinária, on line, no dia
17/05/2021, 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 secretária, lavro a
presente ata e abaixo assino.

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

2|P á g i n a

Márcia Helena Caliari
Secretária AL 2020/2021
Lions Clube Colatina Centro

