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Aos vinte e seis 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 

Gustavo Basseti Bazoni 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 19/04/2021, que foi 

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

o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 20.079,33; Conta de Campanha: R$ 5.278,85; 

Conta Amigos do Lions: R$ 4.875,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para 

apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Conservação de Associados”. O CL Presidente 

declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Previsão de receitas e 

despesas: A CaL Margarida informou que foi feita uma nova previsão das receitas e despesas 

e convidou o CL Fontana para passar o novo planejamento, que informou que não temos 

mais nenhuma mensalidade do ano 2020 em aberto, estamos somente com poucos CCLL 

com mensalidades deste ano atrasadas. Que estamos tendo um repasse todo mês no valor 

de R$ 2.000,00 da conta amigo do Lions para as contas administrativas e campanha. Disse 

também que a CaL tesoureira Margarida tem feito um trabalho grandioso de ligar para os 

CCLL cobrando suas mensalidades e amigos do Lions. A CaL Margarida agradeceu a ajuda do 

CL Fontana e de todos os CCLL e disse que caso tivéssemos com reuniões presenciais seria 

mais fácil. O CL Presidente agradeceu a CaL Margarida e o CL Fontana pelo trabalho 

realizado. Inclusão de Novos Sócios: O CL Presidente indagou o que os CCLL acham da 

inclusão de novos sócios. O CL Alex informou que no dia 28/04/2021 teremos a inclusão 

mundial on line dos novos CCLL. Parabenizou a CaL Margarida pelo trabalho e que através 

do trabalho realizado este ano vamos ajudar o LCIF com dois Melvin Jones e que poderíamos 

aproveitar a festiva da nova diretoria para a inclusão dos novos CCLL. O CL Fontana falou que 

podemos colocar os novos sócios na festiva de posse e Melvin Jones. O CL Presidente disse 

que os nossos novos CCLL estão ativos no clube. O CL Gustavo disse que é muito importante 

os candidatos a novos associados acompanharem nossas reuniões on line. O PDG Eduardo 

disse que pode dar o curso on line para os novos associados e seus padrinhos. O CL 

Presidente pediu que quem for apresentar novos associados favor trazer os nomes para 

serem apresentados e votados. O PDG Eduardo sugeriu que quem tiver voto contrário deve 

entrar em contato pessoal com o CL Presidente e informar. O CL Kleser falou que além dos 

novos associados, também devemos conseguir novos Amigos do Lions. O CL Joventino a 

situação financeira do Faísca Lanches Amigo do Lions está muito difícil. O CL Presidente disse 

que infelizmente a situação das empresas que estão fechadas devido a quarentena está 

ficando cada vez pior.  Plantio de árvores:   A CaL Márcia informou que devido a problemas 

de saúde de familiar da CaL Margarida, tivemos de trocar o local da nossa campanha para o 

sitio do CL Mário, que nos acolheu muito bem. O CL Presidente disse que 24 Clubes 

participaram da campanha do Dia Mundial do Planeta Terra e que foram plantadas 1.702 
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arvores no nosso distrito. O CL Mário disse que devemos acompanhar o desenvolvimento 

das árvores já plantadas. O CL Presidente falou que nos próximos meses vamos visitar os 

lugares em que foram feitos os plantios. Campanha do Agasalho. A CaL Márcia disse que o 

CL Fernando está fazendo a arte para que possamos divulgar em nossas redes sociais. Maio 

Amarelo. O CL Kleser informou que o Conselho de Segurança nos convidou para uma 

parceria junto com Lions Rio Doce, Rotary CDL e o Sentran, para no dia 15/05/2021 fazermos 

uma divulgação com entrega de panfletos e caso tenha despesas vai ser rateada entre os 

participantes. O PDG disse que essa é uma campanha maravilhosa e que podemos fazer 

também on line. O CL Presidente falou que após termos o valor dos custos, vamos por em 

votação. Posse Leos. O CL Alex disse que a festiva de posse dos 5 novos Leos foi muito 

bonita e teve a participação do nosso Governador Calixto e de vários outros CCLL do nosso 

distrito, porém a participação dos CCLL do nosso clube foi pequena e pediu mais apoio aos 

Leos. O CL Presidente disse que a festiva foi muito bem feita e que a VDG Adélia está muito 

animada com o Clube dos Leos de Colatina. O CL Alex disse que o Governador informou que 

dependendo da pandemia ele estará presente na festiva da nova diretoria. Pelo Presidente foi 

declarada jaula fechada e foi pedido ao CL Kleser 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 

03/05/2021, 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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