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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as 19h 30min, 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 31/05/2021, que foi
lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou
o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 15.213,31; Conta de Campanha: R$ 14.782,61;
Conta Amigos do Lions: R$ 8.595,30. O Presidente convidou o CL Marco Fontana para
apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “O merecido valor do Lions”. O CL Presidente
declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes assuntos: II IDLL: O CL Alex disse
que o curso foi muito proveitoso e que é interessante que outros CCLL também façam. Que
foi uma grata surpresa o nosso clube ter recebido o prêmio de excelência de clube, isto
porque o nosso clube tem uma sequência de prêmios. A CaL Márcia disse que o curso foi
muito rico em conteúdo e foi excelente o companheirismo entre os clubes. O CL Alex
parabenizou a acolhida do Lions Clube de Cachoeiro. O CL Fontana parabenizou o CL Alex e
a CaL Márcia pelo curso e informou que o nosso clube vem ganhando o prêmio de
excelência de clube desde 2010, com algumas interrupções. Informou que para receber o
prêmio é necessário requerer até 31 de agosto e que o clube precisa atender a 4 critérios,
que são: 1. Em relação ao quadro associativo: onde o clube precisa alcançar um crescimento
líquido ou fundar um novo clube, um Leo clube ou um núcleo. 2. Em relação ao serviço:
onde o clube precisa contribuir para LCIF, começar um novo projeto de serviço e realizar três
projetos ou eventos. 3. Em relação à excelência organizacional: onde o clube precisa estar
em dia com suas obrigações financeiras junto ao LI e ao Distrito, ter dirigentes que
participam de eventos de treinamento de liderança e efetuar melhorias nas operações do
clube. 4. Em relação às comunicações de marketing: onde o clube precisa publicar suas
atividades de serviço nas mídias locais ou mídias sociais, tipo facebook, instagram, outdoors,
jornal, rádio, site do clube, cartazes ou folhetos distribuídos. Sendo assim falou que o clube
deverá receber novamente o prêmio referente ao ano leonístico 2020/2021 pois já atendeu a
todos os requisitos necessários, portanto é só requerer. Disse que na maioria das vezes que o
clube não recebeu o prêmio foi por falta de marketing. Campanha do Agasalho: O CL
Fontana disse que a campanha fechou com 405 mantas e com 50 CCLL e CCaLL participando.
Reuniões Semipresenciais: O CL Presidente disse que na próxima semana teremos reunião
semipresencial na sede do clube. Que o Ezequias limpou o clube e que neste final de semana
vai terminar de deixar tudo acertado. 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. O CL Presidente convocou os Companheiros e Companheiras do LC Colatina
Centro para a reunião de assembleia ordinária, semipresencial, no dia 14/06/2021, às
19h30min horas e com uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional, deu por encerrada a
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reunião. Eu, Márcia Helena Caliari, exercendo a função de secretária, lavro a presente ata e
abaixo assino.

Marcos Roberto de Carvalho
Presidente AL 2020/2021
Lions Clube Colatina Centro
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