
 

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 oito dias do mês de fevereiro 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 01/02/2021, a qual informou que fará a leitura na próxima reunião. A palavra 

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

3.764,30; Conta de Campanha: R$ 621,54; Conta Amigos do Lions: R$ 4.705,30.  O 

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

o tema: “Homenagem aos Ex-Governadores”. O CL Presidente declarou jaula aberta, 

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

boleto da cota distrital no valor de R$ 5.338,50 e informou que se reuniu com o CL 

Marco Fontana para fazerem um planejamento orçamentário para os meses 

seguintes. Agradeceu ao CL Fontana pela ajuda que tem dado a ela sempre que é 

solicitado e pediu para que ele fizesse a explanação. O CL Fontana apresentou o 

trabalho realizado que consiste num fluxo de caixa, conforme previsão de 

recebimentos e pagamentos até o final do mandato atual. O CL Ferrari falou que está 

muito bom, mas melhor ainda seria se todos os CCLL que não têm Amigo do Lions 

arranjassem pelo menos um. O CL Edeomir falou que quando tem um orçamento, 

precisamos trabalhar em cima dele. O PDG Eduardo disse que havia ficado 

preocupado com as contas passadas na reunião anterior, mas que agora ficou melhor 

elucidado e também parabenizou o trabalho realizado. O CL Presidente parabenizou 

os CCLL Marco e Margarida e disse que em relação aos CCLL que tem dificuldade em 

realizar os depósitos da mensalidade, podem pedir ajuda a outro CL para fazer o 

depósito.  O CL Alex, falou que também estava preocupado com as contas passadas 

na reunião anterior e que ficou feliz com o planejamento orçamentário e concorda 

em fazer dois Melvin Jones e que acredita que nenhum outro clube vai conseguir. CL 

Kleser parabenizou os CCLL pelo planejamento e disse que o fator para que tudo dê 

certo são as mensalidades e amigos do Lions em dia. O CL Fontana falou que em 

abril, vão fazer nova avaliação para ver como tudo está seguindo.  Instrução 

Leonística: O PDG Eduardo agradeceu pela homenagem e disse que na sua 

governadoria houve um divisor de águas para o nosso clube e que duas coisas foram 

marcantes em sua vida, a primeira o nascimento de seus filhos e a segunda participar 

do nosso clube. 3ª RDG: O CL Alex fez pontuações sobre as palestras feitas na RDG e 

disse que estão disponibilizadas no site do Distrito e que o nosso clube ficou em 

primeiro lugar nas olimpíadas especiais pelo Charity Miles e agradeceu ao CL André 

pelo trabalho que está desenvolvendo. Falou que Ele, os CCLL Fontana, Presidente, 

Márcia e o PDG Eduardo participaram da reunião e que disponibilizou no whatsapp 
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do clube o link para o CL que quiser se inscrever para o Curso de Desenvolvimento e 

Liderança e o link para a inscrição no FOLAC de Bogotá Assuntos Gerais: O CL Kleser 

informou que recebeu uma caixa do IPDG Hélio Sussai, com os troféus do ano 

passado. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi pedido ao CL Edeomir que 

lesse os nomes dos aniversariantes da semana, O CL Edeomir fez a leitura, cantando-

se parabéns. Em seguida foi cantado o hino “Ser Leão”. Após o Presidente convocou 

os Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião de 

assembleia ordinária, on line, no dia 22/02/2021, às 19h30min e com uma salva de 

palmas ao Pavilhão Nacional, deu por encerrada a reunião. Eu, Márcia Helena Caliari, 

exercendo a função de primeira secretária, lavrei a presente ata e abaixo assino. 
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