LIONS CLUBE COLATINA CENTRO – DISTRITO LC 11
CNPJ: 27.502.111/0001-52
LOCAL: Rua das Flores, 105 – Santa Margarida
29.700-777 – Colatina - ES

Aos trinta e um 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 Kleser 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 24/05/2021, que foi lida,
discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou o
saldo das contas: Conta Administrativa R$ 14.492,61; Conta de Campanha: R$ 14.976,53;
Conta Amigos do Lions: R$ 6.595,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para
apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Lembrete para as Assembleias Festivas”. O CL
Presidente declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Campanha
do Agasalho: O CL Fontana disse que foi fechada a campanha e que foram arrecadadas 383
mantas, com a participação de 42 Companheiros e Companheiras. Disse ainda que o Sr.
Martinho entrega as mantas onde nós determinarmos. O Presidente falou que vai chamar o
Ezequias para fazer uma limpeza na sala da sede para podermos guardar as mantas. Projeto
Oficina de Vidas: A CaL Dalnecir disse que ela, e as CCaLL Márcia e Margarida estiveram no
presídio onde foi entregue o material. A diretora do presídio disse que poderá ser agendada
uma visita para que possamos conhecer os projetos desenvolvidos lá. Reuniões
Semipresenciais: O CL Presidente informou que vai pedir ao Ezequias para poder limpar a
sede e nós voltarmos as reuniões semipresenciais. Parceria com o Rio Doce: O CL Presidente
disse que foi procurado pelo Presidente do Lions Clube Rio Doce que nos propôs uma
parceria para a compra de cadeiras de rodas e cadeiras de banho. O CL Fontana disse que
este assunto deveria ser discutido com a presença da futura Presidente do clube, uma vez
que está sabendo que ela pretende fazer um banco de cadeiras de rodas para o nosso clube
fazer os atendimentos. O CL Eduardo disse que concordava com o CL Fontana, mas que se a
parceria for para podermos comprar as cadeiras mais barato seria interessante, depois cada
clube cuida das suas cadeiras. Posse da diretoria dos Leos: O CL Alex informou que a posse
da nova diretoria dos Leos será no dia 17/07. Assuntos Gerais: O CL Presidente falou sobre a
perda da nossa CaL Anadir e da grande falta que ela fará no nosso clube. Todos os
Companheiros e Companheiras presentes à reunião concordaram com ele. Pelo Presidente
foi declarada jaula fechada e foi pedido ao CL Fontana 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 07/06/2021, às 19h30min horas e com uma salva de palmas ao
Pavilhão Nacional, deu por encerrada a reunião. Eu, Niljane de Bem, exercendo a função de
secretária, lavro a presente ata e abaixo assino.
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