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Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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 19/10/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Informou 

também o recebimento da carta do CL Carlos Roberto Zorzaneli solicitando o seu 

desligamento do clube. A palavra foi passada a Tesoureira que informou o saldo das 

contas: Conta Administrativa: R$ 1.102,45; Conta de Campanha: R$ 4.055,54; Conta 

Amigos do Lions: R$ 4,165,30. O Presidente convidou o CL Marco Antônio Fontana 

para apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Informações sobre Pagamentos”. 

O Presidente declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: 

Amigas do Bem Viver: O CL Presidente informou que a campanha foi excelente, que 

ele mais os CCLL Mário e Sinvaldo estiveram na sede as 6:30 para pegar a tenda e 

armá-la. Que com a venda das camisetas foi arrecadado R$ 1.420,00. Cartaz da Paz: A 

CaL Margarida falou que as escolas farão uma pré-avaliação dos cartazes e que na 

próxima semana teremos que fazer a votação, pois teremos que enviar o cartaz 

vencedor até o dia 15/11/2020. O PDG CL Eduardo sugeriu convidar outras pessoas, 

professores de arte para votarem também nos cartazes. Instrução Leonística: O PDG 

CL Eduardo, parabenizou pela instrução Leonística e pediu esclarecimento sobre os 

pagamentos, tendo o CL Fontana informado que as quotas sempre são pagas 

antecipadamente pelo clube. 2ª RDG: O CL Alex, disse que foi muito importante e 

esclarecedora e que os CCLL Fontana, Mário, Eduardo e o Presidente também 

participaram. Falou que na apresentação do Secretário do Distrito foi mostrado que o 

nosso clube é o maior em número de CCLL e em Melvin Jones. Informou que terá um 

curso sobre liderança em Cachoeiro de Itapemirim e que terá 03 vagas, e que ele é 

candidato a uma dessas vagas, obviamente se a assembleia geral do nosso clube 

aprovar o seu intento e que o valor do curso é de R$ 200,00. Disse também que no 

dia 31/10, teremos a posse de novos CCLL em todo o Brasil e caso tivesse algum 

nome teria que ser votado nesta reunião. O CL Eduardo disse que a 2ª RDG foi bem 

planejada e que até hoje são usados os gráficos implementados pelo CL Fontana em 

2011. O CL Alex disse que no MyLion estávamos em 1º lugar, hoje estamos em 2º, 

disse que no próximo mês poderíamos fazer um outdoor para aumentar a pontuação. 

Que a 3ª RDG será presencial em fevereiro de 2021 em Bom Jardim/RJ. Parceria para 

Natal:  O CL Kleser, informou que o Capitão Balbino nos colocou a vontade para 

participar da campanha. Que os CCLL Eduardo e Rosângela, falaram que já 

participaram de campanhas, que quando as crianças maiores ganham um presente 

mais simples jogam fora. O CL Presidente sugeriu que antes da votação, que o 



 

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 

 

2 | P á g i n a  

 

Capitão venha nos passar como será a campanha. Campanha de doação de fraldas: 

A CaL Dalnecir pediu para ir fazendo a listagem das pessoas para doarmos fraldas, 

para agilizar a doação e perguntou quem tem uma cama hospitalar para emprestar. 

Assuntos Gerais: O PDG CL Eduardo, agradeceu a participação on line do CL Juliano 

Gama que está em Portugal e pediu para que ele fizesse algum comentário sobre a 

sua participação. Este disse que há muito tempo estava querendo participar, mas que 

o fuso horário atrapalha bastante. Falou que conhece o Governador da região de 

Portugal onde ele está e que ele disse que também gostaria de participar de uma 

reunião do nosso clube e que assim que for possível ele deverá participar. 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, na terça feira, dia 03/11/2020, 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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