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Aos vinte e um 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 Thiago 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 14/06/2021, que foi
lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à Tesoureira que informou
o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 15.316,91; Conta de Campanha: R$ 5.135,48;
Conta Amigos do Lions: R$ 10.395,30, 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: “Fundos dos Clubes de Lions”. O CL Presidente declarou jaula aberta, onde foram
discutidos os seguintes assuntos: Campanha de Fraldas: O CL Presidente falou que tem
recebido muitos pedidos de fraldas e se os CCLL aceitarem podemos comprar 2.000 fraldas.
OS CL Edeomir e as CCaLL Rosangela e Dalnecir falaram que se o clube tiver condições estão
de acordo. O CL Fontana disse que temos que ver o planejamento que foi feito. O CL Cristo
disse que temos que fazer um planejamento dentro do Ano Leonístico. O PDG CL Eduardo
disse que quem precisa de fraldas não pode esperar, e se tiver uma verba programada
podemos comprar um valor menor. O CL Kleser falou que tem que ver o planejamento e se
não foi usado o valor deste mês, podemos comprar até R$ 1.500,00. O CL Fontana disse que
podemos usar parte do valor da conta campanha, porém não podemos zerar a conta. O CL
Presidente pôs em votação e foi aprovada a compra de fraldas no valor de R$ 1.500,00.
Instrução Leonística: O PDG CL Eduardo parabenizou pela Instrução Leonística e disse que
tratar de assuntos financeiros é muito difícil, no estado do Rio de Janeiro a mensalidade gira
em torno de R$ 100,00, a maior preocupação é como vamos fazer, pois a arrecadação dos
Amigos do Lions não pode ser usada para pagar contas administrativas, as despesas
aumentaram muito durante esses anos e nós estamos aqui para servir e não ser servido. O CL
Fontana mostrou que para pagar as despesas administrativas obrigatórias o clube gasta R$
71,00 por associado por mês. O CL Presidente falou que hoje não se consegue fazer nada
com o valor de um ano atrás. O CL Mario é a favor de uma comissão de finanças. A CaL
Dalnecir falou que como disse o PDG, é muito desgastante e o último aumento foi na
presidência dela e que seria recomendável que cada presidente aumentasse R$ 10,00, assim
ninguém sente o aumento e que temos que nos organizar e ter planejamento, pois hoje
temos as despesas mensais da nossa sede. O CL Edeomir disse que há muito tempo está sem
aumento e não tem como esperar mais. Doações: O CL Presidente disse que quem for fazer
qualquer doação, favor preencher as fichas e passar para diretoria. A CaL Márcia disse que
com as fichas teremos uma melhor organização, para que no final do Ano Leonístico
possamos fazer um balanço das nossas doações e que as fichas já foram disponibilizadas no
whatsapp e também estarão no site do clube. Convenção Internacional: O Presidente e a
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CaL Márcia falaram que o clube fez a inscrição para participar da Convenção e que os CCLL e
CCaLL que forem assistir na sede do clube, terão que colocar o nome na lista que será
colocada no whatsapp e que o valor pago na inscrição será rateado entre os participantes.
Convenção Distrito Múltiplo: O CL Fontana disse que a convenção começou na sexta feira a
noite e sábado o dia todo e que na sexta feira teve uma homenagem póstuma para os CCLL
e CCaLL falecidos, porém deixaram de homenagear a nossa CaL Anadir, o que o deixou muito
aborrecido. O PCC Flávio Henrique Mendes (DLC-8) falou sobre o fechamento dos clubes e
que o clube dele está acabando, com poucos CCLL, ele vai assumir a presidência e vai tentar
salvar o clube e que GMT, GLT e GST são as meninas dos olhos, que vai ajudar a recuperar o
Distrito e que não existe um ou outro mais importante. Na sexta-feira foi dada a palavra para
os dois candidatos a 3º Vice-Presidente Internacional, porém quando foi apresentado o vídeo
da PID CaL Rosane o som estava muito baixo, quase inaudível e quando foi apresentado o
vídeo do PID CL Fabrício o som estava perfeito. O 1ºVDGE CL Alexandre Mendes recebeu a
medalha de melhor Leão do Distrito LC-11. 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 28/06/2021, 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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