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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, as 19h30min, 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 29/03/2021, que foi 

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

o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 14.817,97; Conta de Campanha: R$ 3.474,89; 

Conta Amigos do Lions: R$ 5.775,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para 

apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Lions somos nós mesmos”. O CL Presidente 

declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Charity Miles: O CL 

Presidente pediu para que o CL André explicasse sobre o aplicativo Charity Miles, que disse 

que é um aplicativo em prol do Lions Clube Internacional, que ao fazermos uma caminhada, 

corrida ou pedalada é contado pontos através de milhas, em troca ajuda entidades 

beneficentes, essas milhas geram dinheiro (dólares) cada vez que se percorre uma 

determinada distância e o aplicativo passa para a entidade escolhida. Para isso basta instalar 

o aplicativo no celular, acionar e se exercitar, quem quiser instalar e tiver dificuldades é só 

entrar em contato com o CL André, não é preciso ser da nossa cidade, pode ser de qualquer 

lugar. O CL Andre disse que o pessoal do pedal, estão com o aplicativo instalado e gerando 

milhas e com isso vamos ganhando saúde e doando para o LCIF. O CL Alex disse que é muito 

importante estarmos praticando exercício e doarmos para o LCIF e que até o final do ano 

leonístico pretende fazer um passeio ciclístico. Instrução Leonística:  O CL Presidente 

agradeceu ao CL Fontana pela instrução Leonística e disse que gosta muito de conversar com 

os CCLL mais antigos e como o CL Joventino sempre diz, é melhor peneirar, do que colocar 

números. O CL Alex disse que a perda dos CCLL, é culpa do próprio clube, o nosso clube está 

se renovando a uns quatro anos. No dia 24/04/2021, será a posse mundial dos novos 

associados e podemos colocar novos CCLL, e que devemos fazer campanhas mesmo na 

pandemia. O CL pediu ao CL Fontana que faça uma instrução leonística sobre a CaL Rosane. 

O CL Joventino disse que a participação dos nossos CCLL está baixa e sugeriu que lancemos 

um desafio para trazer mais CCLL para as reuniões. O CL Edeomir disse que esse ano 

leonístico está sendo o mais difícil, pois para nossas ações precisamos de reunir pessoas, o 

que não pode ser feito agora, e quer parabenizar os CCLL pois numa campanha de uma hora 

apenas através de ligações conseguiu quarenta e quatro caixas de leite para doação ao Lar 

Irmã Scheila. Cestas básicas: O CL Fontana informou que a Prefeitura abriu cadastro para 

distribuição de cestas básicas e que cada CL poderá ajudar as famílias que precisam para 

conseguirem se cadastrar, e que as famílias que estiverem recebendo cestas básicas de 

escola e filantropias não irão receber. O PDG Eduardo disse que podemos fazer um trabalho 

grandioso, para ajudar as pessoas a se cadastrarem junto a Prefeitura. O CL Cristo disse que 

as pessoas estando cadastradas na Prefeitura, terão outra ajuda além das cestas básicas. O CL 
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Presidente disse que o CL Fernando trabalha na Secretaria Assistência Social e poderá nos 

orientar nos cadastros e informou que foram doadas dez cestas básicas. Campanha do 

Agasalho:  A CaL Dalnecir sugeriu que uma vez que a prefeitura vai doar cestas básicas, 

podemos fazer doação de agasalhos. O CL Fontana, falou que devemos arrecadar agasalhos 

pedindo ajuda aos amigos, foi comentado sobre a contribuição dos contadores através do CL 

Nelson, dos advogados através da CaL Dalnecir e Sindirochas do CL Mário. O CL Kleser pediu 

ao CL Fontana para verificar junto ao Mercadão o valor das mantas, para que possamos 

começar a arrecadação. Assuntos gerais: O CL Mário, sugeriu que as presidiárias poderiam 

confeccionar máscaras para podermos fazer doação em hospitais. A CaL Dalnecir ficou de 

verificar junto a diretora do presídio e trazer a informação. 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 19/04/2021, 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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