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Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, as 19h30min, teve 

início a reunião ordinária, on line, presidida pelo CL Marcos Roberto Carvalho, que 

convidou a CaL Rosângela Caliari 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 26/10/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra 

foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta Administrativa: R$ 

1.674,00; Conta de Campanha: R$ 5.775,36; Conta Amigos do Lions: R$ 5.757,30. O 

Presidente convidou o CL Marco Antônio Fontana para apresentar a Instrução 

Leonística, com o tema: “Imprensa Leonística”. O Presidente declarou jaula aberta, 

onde foram discutidos os seguintes assuntos: Rifa: A CaL Margarida informou que 

estamos aguardando os CCLL acertarem para finalizarmos e na próxima semana 

passaremos o acerto. O CL Presidente informou que o bilhete ganhador foi de 

numero 752, vendido pelo CL Adênis, e o ganhador foi Carlos Augusto Alves Dias. E 

que já entrou em contato com o senhor Wesley que nos venderá as fraldas e que o 

pacote com 30 fraldas, vai sair no valor de R$ 30,30, que foi encomendada 3.000 

fraldas nos tamanhos G, GG EXG. O CL Ferrari perguntou quantos bilhetes foram 

vendidos e o CL Fontana disse que seria interessante, após a apuração fazer um 

balanço geral de quantos bilhetes foram vendidos e de quantos CCLL participaram. O 

CL Gerson disse que acha justo que cada CL pague os quinze bilhetes que pegaram. A 

CaL Margarida disse que já foram computados os valores dos CCLL que fizeram os 

depósitos, faltando somente poucos CCLL acertarem. A CaL Margarida também 

informou que o último pagamento dos vidros da sede será pago no mês de 

dezembro. Campanha de Novos Associados:  O PDG CL Eduardo falou que a posse 

de novos associados foi feita em todo o Brasil e que o Distrito LC11, foi o que mais 

deu posse a novos associados, em número de 1.895. E parabenizou o CL Alex pelo 

grandioso serviço que vem fazendo como Presidente de Divisão. O CL Alex informou 

que nossa região foi destaque com treze novos CCLL e três Leos. Rugido Virtual: O 

CL Alex informou que saiu mais uma edição e que devemos ler e divulgar para nossos 

amigos do Lions. O PDG CL Eduardo, disse que aguarda críticas construtivas dos 

nossos CCLL e disse que devemos divulgar o vídeo do CL Jovelino sobre câncer de 

próstata, pois é muito instrutivo. Marca do Lions:   O PDG CL Eduardo falou sobre a 

importância de utilizar nossa marca, nos pins, camisas, máscaras.  O CL Presidente 

disse que não esquece de usar o Pin. O CL Fontana falou da importância de nos 

identificarmos como leão onde estivermos. Lions Rio Doce: O CL Presidente disse 

que o CL Presidente do Lions Rio Doce, pediu a colaboração dos CCLL para 

ajudarmos na feira de flores. E também informou que fomos convidados para 

fazermos a confraternização de final de ano juntos. Festa de Final de Ano: O CL 
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Presidente pediu para que a Comissão da Festa de Final de Ano, se reúnam para 

decidir se esse ano haverá a confraternização e os detalhes. Charrity: O PDG CL 

Eduardo, informou sobre o programa do Lions Internacional que gera milhas e pontos 

para a instituição escolhida, e que no nosso clube nove CCLL estão inscritos que já 

acumularam 1.164 pontos e o passo a passo esta no rugido do mês de setembro.  

Cartaz da Paz: A CaL Margarida falou que foram enviados cinco cartazes das escolas 

que participaram sendo Polivalente Vila Lenira, Luis Dalla Bernardina e Escola 

Municipal Comunitária Rural “Fazenda Pinotti”, sendo um desclassificado pois não 

estava nas normas. Que os cartazes mais votados foram os de números 1, 2 e 4, 

sendo que o voto final foi da domadora Tania, que é professora de arte e o cartaz 

ganhador foi o de número 02, por ser o que mais simboliza a paz e o mais criativo. O 

cartaz ganhador é da Escola Municipal Comunitária Rural “Fazenda Pinotti”, sendo a 

ganhadora Amanda Ferrari Pinotti de 11 anos, tendo sido aprovado que faremos uma 

premiação para a ganhadora. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi pedido 

ao CL Edeomir Ferrari que lesse os nomes dos aniversariantes da semana. O CL 

Edeomir fez a leitura. O CL Presidente convocou os Companheiros e Companheiras 

do LC Colatina Centro para a reunião de assembléia ordinária, semipresencial, no dia 

09/11/2020, às 19h30min horas e declarou encerrada a reunião. Eu, Márcia Helena 

Caliari, exercendo a função de primeira secretária, lavro a presente ata e abaixo 

assino. 
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