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Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 19h 30min, teve início 

a reunião ordinária, semipresencial, presidida pelo CL Marcos Roberto Carvalho, que 

convidou o CL Luan 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 07/06/2021, que foi 

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

o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 15.294,71; Conta de Campanha: R$ 15.363,00; 

Conta Amigos do Lions: R$ 9.995,30, e pediu para os CCLL colocarem suas mensalidades em 

dia e dos Amigos do Lions também, porque no final deste mês encerra-se o Ano Leonístico. 

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

tema: “Encerramento das atividades de um Lions Clube”. O CL Presidente declarou jaula 

aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: Ajuda ao Lions Rio Doce: O CL 

Presidente falou que o CL Mazinho passou o valor das cadeiras, que são: banho R$ 164,00 e 

rodas R$ 364,00 e colocou discussão e em votação sobre doarmos cadeiras para o Lions Rio 

Doce. O CL Edeomir disse que o Lions Rio Doce faz um belíssimo trabalho, porém acredita 

que o nosso Clube pode ter o nosso banco de cadeiras para empréstimo e que é muito bom 

a opinião dos CCLL. O CL Mário, disse que devemos andar com as nossas próprias pernas. A 

CaL Dalnecir disse que como hoje nós temos um lugar para guardar, podemos fazer a nossa 

compra. A CaL Rosângela, disse que havia entendido que o Rio Doce, nos chamou para 

comprarmos juntos, porque o preço seria melhor, mais que poderíamos ajudar com a 

compra de 3 cadeiras. O CL Gerson disse que se formos comprar, temos que ter organização 

e que a comissão deverá fiscalizar.  O CL Mário enfatizou que tem que ter administração 

rígida no empréstimo, com assinatura do responsável que pegou as cadeiras e a comissão 

fazer visitas. O CL Fontana, disse que se não tivéssemos projeto de adquirir cadeiras, 

poderíamos ajudar, mas já que a CaL Márcia disse que tem esse projeto, não tem porque 

doar.  E não temos necessidade de comprar logo, temos que ter planejamento. O CL Kleser 

disse que antes da compra precisamos acabar a parte de baixo para termos um local para 

guardar. O CL Alex concorda com quase tudo, precisamos ter um banco de cadeiras, que 

precisamos acertar a obra, mas por outro lado, por duas vezes que fez o pedido de cadeiras 

foi atendido, porém teríamos que ajudar. O PDG CL Eduardo pensa de forma diferente, pois 

eles não emprestam para nós, e sim passamos a informação e nós não temos dinheiro por 

falta de campanha. O CL Fontana concorda com o raciocínio do PDG, falou que tem mais de 

20 prioridades para a sede. A CaL Márcia, disse que fazer o banco de cadeira, andadores, 

muletas, é um dos projetos da nova diretoria e que quando alguém pergunta se o clube tem 

cadeiras para emprestar, indica o Lions Rio Doce, Vicentinos e Apae. O CL José Angelo falou 

que também já indicou os Vicentinos e o Lions Rio Doce. Ficou decidido pela não doação de 

cadeiras para o Lions Rio Doce. Convenção Internacional: O CL Presidente, disse que nos 

dias 25, 26, 27 e 28/06 teremos a Convenção e os CCLL que quiserem participar deverão 
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colocar seus nomes na lista que passará no whatsapp do clube. A CaL Márcia disse que 

temos que informar o nome logo, pois dependendo da quantidade de CCLL, iremos abrir 

vaga para CCLL de outros clubes, e que o valor da inscrição será dividido entre os CCLL 

participantes. Convenção do Distrito Múltiplo: O CL Presidente informou que a Convenção 

do Distrito Múltiplo será no próximo final de semana e que o link, será disponibilizado para 

todos. Posses: A CaL Márcia disse que a posse será semipresencial, no dia 03/07 às 19h 

30min e o CL Alex informou que a posse dos Leos será no dia 10/07 às 17:00 horas. 

Instrução Leonística: O CL Alex disse que a Instrução foi providencial, e que o Clube de 

Barra de São Francisco, por muito pouco não fechou, eles conseguiram dar a volta por cima e 

colocaram 8 novos associados e um deles já vai ser o novo presidente. No ano leonístico da 

GDE Adélia terá o GAT para dar um melhor apoio aos clubes. A CaL Rosângela disse que a 

palavra chave é liderança e que tem que saber lidar e o nosso clube está de parabéns. O PDG 

CL Eduardo falou que o GLS tem um papel importante e que sem serviço nenhum clube 

sobrevive. A CaL Dalnecir disse que as campanhas e serviços são o que mantém nosso clube 

de pé. E a nossa gratidão com os CCLL que mesmo com todas as dificuldades conseguiram 

405 mantas. Assuntos Gerais: A CaL Dalnecir informou que foi procurada pela diretora da 

escola Dalla Bernardina que estão com crianças necessitando de consultas e óculos. O CL 

Presidente falou que as mantas já estão em nossa sede e que se algum CL precisar já estão 

disponíveis para doação e que será preciso preencher a ficha com os dados, que será 

disponibilizada pelo whatsapp. Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi pedido ao CL 

Edeomir que lesse os nomes dos aniversariantes da semana e após foi cantando parabéns e 

em seguida o hino “Ser Leão”. O CL Presidente convocou os Companheiros e Companheiras 

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

21/06/2021, às 19h 30min 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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