
 

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 

 

1 | P á g i n a  

 

Aos vinte e quatro 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 17/05/2021, que foi 

lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou 

o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 11.892,61; Conta de Campanha: R$ 9.975,83; 

Conta Amigos do Lions: R$ 10.285,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para 

apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Mestre de Cerimônias”. O CL Presidente 

declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Maio Amarelo: O CL 

Kleser informou que a campanha foi muito boa. O CL Gustavo disse que durante a campanha 

foram vistas várias infrações de crianças na frente sem cinto, motorista sem cinto e falando 

no celular e que os agentes de transito deveriam estar junto de nós. A CaL Dalnecir falou que 

nossos motoristas são infratores natos, e que na próxima vez, será melhor fazer a campanha 

no inicio do mês e colocar duas faixas em lugares de maior evidência.  A CaL Márcia falou 

que ao invés de fazer folhetos poderia ser feito sacolinhas de lixo para carro, pois os 

panfletos são amassados e jogados no lixo sem ler. O CL Kleser falou que ano que vem vai 

pedir para que a campanha seja feita antes e informou que durante a vacinação do covid os 

guardas de trânsito estão fazendo a campanha nos locais de vacinação.  Campanha do 

Agasalho: O CL Fontana disse que hoje temos 243 mantas doadas, com 21 CL participando e 

que sábado teremos o encerramento da campanha. A CaL Margarida disse que segunda-feira 

vai passar o fechamento. Projeto Oficina de Vidas: A CaL Dalnecir informou que comprou o 

material e na sexta feira às 13 horas vamos entregar o material no presídio, pediu para quem 

puder ir para avisar no grupo. Posse da Nova Diretoria e Leos: O CL Alex pediu autorização 

para fazer a posse dos Leos na sede e sugeriu que a posse dos Leos fosse feita no mesmo dia 

da Posse da Nova Diretoria, no dia 03/07 às 17:30, pois assim seria feito um só evento. A CaL 

Dalnecir perguntou quantos Leos vão participar, pois temos nossos CCLL para participar 

também, e não podemos aglomerar. CL Kleser disse que a sede é de todos e não é preciso 

pedir autorização e perguntou se os Leos vão assistir a posse da nova diretoria? O PDG 

Eduardo disse que primeiro terá a posse dos Leos e após a posse da nova diretoria e após 

sugeriu que seja feita em data diferente para dar uma posse com todo o protocolo e tempo 

que eles merecem. O CL Alex falou que vai levar a sugestão para os Leos e marcar uma nova 

data e pediu o valor de R$ 200,00 para fazer um coffee break, o que foi aprovado por todos.   

Reuniões Semipresenciais: O CL Alex perguntou se já podemos voltar as reuniões 

semipresenciais. O CL Presidente disse que vai pedir ao Ezequias para limpar a sede para 

depois voltarmos ao assunto. A CaL Dalnecir disse que é preciso pedir para limpar os espetos 

do Costelão também e que ela e o CL Gustavo estão de acordo com a volta das reuniões 

semipresenciais. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi pedido ao CL Edeomir que 
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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 31/05/2021, 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. 
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