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Aos trinta 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 a filhote Samantha Caliari Souto 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 23/11/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. 

A palavra foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta 

Administrativa, que no início do mês estava com o valor de R$ 1.614,00, foi pago 

despesas no valor de R$ 8.455,57 e no final do mês está com o valor de 1.499,21; 

Conta de Campanha: R$ 1.199,04; Conta Amigos do Lions: R$ 5.085,30.  O Presidente 

convidou o CL Marco Antônio Fontana para apresentar a Instrução Leonística, com o 

tema: “Você é Leão?”. O Presidente declarou jaula aberta, onde foram discutidos os 

seguintes assuntos: CCLL devedores: A CaL Margarida informou que os 03 (três) CCLL 

que estavam em atraso e fizeram acordo parcelando os débitos, somente pagaram 

duas parcelas e não pagaram mais nem justificaram. O CL Presidente pediu para 

fazermos uma votação sobre o desligamento dos CCLL este ano. A CaL Dalnecir, falou 

que é melhor desligá-los para não pagarmos as jóias. O CL Alex perguntou os nomes 

e quantas parcelas estavam devendo, sendo informado pela CaL Margarida que o CL 

Acácio Camata deve 22 parcelas, o CL Jobson Batista de Mello deve 10 parcelas e o 

CL Hudson de Almeida Bauer Filho deve 07 parcelas. O CL Fontana disse que eles já 

foram comunicados e o acordo foi feito nas condições deles, não há mais nada a 

fazer senão desligá-los. O CL Kleser falou que após desligá-los eles têm 06 meses se 

quiserem voltar. O CL Fontana, informou que para serem readmitidos dentro de 06 

meses, eles terão que pagar todos os débitos e a jóia. Após votação foi aprovado o 

desligamento dos três CCLL e que os mesmos serão comunicados por carta.  A CaL 

Dalnecir falou que devemos comunicar que entendemos a situação financeira deles, 

porém não podemos onerar mais o clube. Campanha da Acuidade Visual e 

Diabetes: O CL Alex entrou em contato com a Sra. Penha, diretora da escola 

Municipal do Patrimônio do Rádio, que informou que devido as aulas remotas, eles 

estão com dificuldade de contatar com os alunos e pais para fazer a divulgação, desta 

forma vamos deixar de fazer a campanha no dia 12/12/2020. O CL Fontana falou que 

acredita, que pelo estatuto não devemos fazer campanhas em outras cidades, e pediu 

aos CCLL Alex e PDG Eduardo, para verificarem e depois passar para assembléia. 

Instrução Leonística: O CL Presidente falou que a instrução leonística é uma alta 

avaliação de ser Leão ou não. A CaL Márcia parabenizou a instrução Leonística e aos 

CCLL que fizeram o rugido virtual. Festa de Final de Ano: O CL Marcelo, falou que a 

confraternização será no dia 19/12/20 a partir das 12 horas, e que será feito tropeiro, 

arroz, vinagrete e carne. Quem for participar informar os nomes no grupo até o dia 
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10/12, o valor será dividido por pessoa e a bebida cada um paga a sua. Doação para 

os trigêmeos: O CL Kleser parabenizou a comissão, o CL Presidente elogiou a 

comissão pela resposta rápida dada aos CCLL através do whatsapp. O CL Fontana 

parabenizou a comissão pelo retorno com o relatório e disse que as próximas 

comissões deverão seguir da mesma forma, utilizando o relatório apresentado como 

modelo. Campanha de Natal: O CL Kleser ficou de conversar com o Cap. Balbino, na 

terça feira e passar a resposta. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi 

pedido ao CL Kleser que lesse os nomes dos aniversariantes da semana. O CL Kleser 

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 07/12/2020, 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 

Marcia Helena Caliari  

 Secretária AL 2020/2021 

Lions Clube Colatina Centro 

   


