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Aos vinte e oito 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 Francisco Motta 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
21/06/2021, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada à
Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 18.130,59; Conta de
Campanha: R$ 7.135,48; Conta Amigos do Lions: R$ 6.495,13. O Presidente convidou o PDG
CL Eduardo Côgo para apresentar a Instrução Leonística, com o tema: “Onde há necessidade
há um Leão”. O CL Presidente declarou jaula aberta, onde foram discutidos os seguintes
assuntos: Agradecimentos: CL Presidente: esse ano não foi normal tanto na parte social,
arrecadação e financeira, e eu achei que eu estava sendo o pior Presidente por não poder
fazer as festivas, mais vendo as contas e os trabalhos realizados pelas CCaLL Margarida e
Márcia, que fizeram um excelente trabalho, estamos fechando o ano numa situação
confortável, eu só tenho a agradecer aos CCLL que depositaram em minha pessoa a honra e
a confiança a vocês que me ajudaram nessa caminhada. CaL Margarida: foi um ano difícil,
esperava fazer alguma coisa, mais graças a Deus que passou, e queremos agradecer a Deus
primeiramente e ao Marcão pela confiança de estar nesta diretoria, que foi uma experiência
muito grande, agradecer a CaL Márcia que conversamos todos os dias, trabalhando juntas e
aos CCLL e CCaLL que falaram que se precisasse poderia contar com eles, ao CL Marco
Fontana porque ele ficou ao meu lado o tempo topo, me orientando com paciência. O meu
sonho era de chegar hoje com as contas todas pagas e as mensalidades em dia, e
conseguimos, pois, faltam poucas mensalidades para por em dia, quero agradecer a todos.
CaL Marcia eu quero agradecer, pois se estou aqui hoje, foi porque vocês deram o sim, para
que nós assumíssemos a diretoria e estar aqui neste AL foi de muito crescimento, pois toda
hora tivemos de nos reinventar, foi um ano muito difícil, para mim foi o ano mais difícil, e eu
consegui passar esse ano e me reerguer com vocês, agradeço a cada CCLL, CCaLL e DDMM
pelo apoio, palavra de conforto e quando me levantaram quando eu achava que não ia
conseguir, e isso não tem preço, e foi devido a este apoio e trabalho grandioso com todos
que resolvi assumir a presidência no próximo AL e quero poder contar com o apoio de vocês
pois ninguém faz nada sozinho e juntos somos mais fortes. Os CCLL e as CCaLL, assim se
manifestaram: CaL Dalnecir Nós é que temos de agradecer a vocês pelo por ter dado o sim
por fazer parte desta diretoria, sabemos que é um trabalho árduo mais satisfatório e CaL
Márcia ser Presidente é mais fácil do que ser secretária, nosso Presidente e a CaL Margarida,
ninguém esperava passar por uma pandemia, isso é difícil pra todo mundo, é mundial e nós
tivemos perdas de entes queridos nossa DM Haidê, nossa CaL Anadir, os parentes de todos
nós, sentimos muito, mais nossa família unida torna mais fácil. Vocês fizeram o que poderia
ter feito, hoje estamos fazendo nossas reuniões na nossa sede, mesmo inacabada, e quando
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pudermos fazer nossos eventos teremos condições de fazer mais campanhas. Acredito que a
Marcinha será uma excelente Presidente e nós estamos aqui para contribuir. CL Marco
Fontana, parabenizou a diretoria, e falou: Presidente você fez muita coisa, fez campanha de
fraldas, meio ambiente, agasalho e outras, somente não fez as festas, porque não foi possível.
A CaL Margarida pediu para eu falar sobre a nossa situação financeira, quando no início de
fevereiro estávamos desesperados e fizemos um plano de contas, pois precisávamos de
dinheiro, previmos que iríamos acabar o ano com um valor na conta Amigos dos Lions de R$
5.205,20 e hoje temos R$ 6.495,20, ainda temos algumas mensalidades para receber, na
conta Campanha R$ 3.800,00, hoje temos R$ 5.135,48, na conta Administrativa nós entramos
com uma divida de vidros de 24.000,00 e não tínhamos nenhuma reserva para pagar as
quotas distrital e internacional pagar e previmos R$ 646,50 e estamos acabando o AL com R$
3.860,00, isso é bem positivo. Você CL Marcão foi o primeiro Presidente que está deixando as
quotas distrital e internacional com dinheiro para pagar, nunca com todos os Presidentes isso
foi feito, você merece os nossos aplausos. CL Edeomir: essa explanação feita pela Margarida
e confirmada pelo Fontana foi bem-feita, mais eu acho que além de isso tudo da parte
financeira, nós continuamos sempre unidos, conectados, então a diretoria, alem de fazer o
que foi possível fazer, manteve o clube unido e isso nos da muita segurança. No nosso clube
nós perdemos colegas, mais o clube se fortaleceu, quero parabenizar a todos vocês. CL Alex:
quero falar com o nosso Presidente Marcão que você foi muito mais que um Leão, pois foi
um AL que foi o não mais difícil de todos os tempos, Margarida pela dedicação de deixar
nossas contas em dia, sabemos que não é fácil ficar ligando para cobrar os CCLL, e para a CaL
Marcinha que desempenhou a função mesmo com a perda do pai, como ela disse, foi difícil
mais ela se reergueu, e podemos comprovar isso. Marcão você conseguiu fazer o possível e o
impossível, você deixou tudo pago, tudo certo, espero que os próximos CCLL que puderem
sentar nessa mesa, você servirá de inspiração. Quero falar para a CaL Marcinha que poderá
contar sempre conosco. Parabéns a todos. PDG CL Eduardo: a instrução será para te
agradecer e a sua diretoria, vocês estão aí porque a bondade importa, nós tornamos milhões
de vida melhores, você Marcão fez o que nenhum clube fez, fez 2 títulos de Melvin Jones,
esses US$ 2.000 faz a diferença em todo o mundo, vocês representam o que tem de melhor
em nosso clube, pois como o CL Edeomir falou, nós preparamos o caminho do outro, como
os outros presidentes também prepararam e você deixou um caminho organizado, certo, e
você fez com grandiosidade, e queremos agradecer nosso Presidente amigo Marcão, pois
você veio para tornar o clube melhor, com a arte de servir desinteressadamente, e é por isso
que hoje estamos te agradecemos e todo sucesso é fruto de um grande trabalho de equipe e
por isso te parabenizamos. Agradecemos pelo seu esforço e dedicação. Muito obrigado. CaL
Rosangela: parabenizou a diretoria e principalmente ao CL Presidente pela simplicidade
agilidade e leveza, que soube conduzir o AL que sempre teve muito zelo pelo clube.
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Mensalidades: O PDG CL Eduardo, disse que precisamos discutir sobre o aumento da
mensalidade de R$ 60,00 para R$ 70,00. O CL Presidente perguntou se alguém queria se
manifestar, sendo que os CCLL acordaram com o aumento, desta forma ficou decidido que a
partir de 01/07/2021 a mensalidade será R$ 70,00 e que os CCLL que estiverem devendo,
terão até o dia 30/06, para quitar seus débitos no valor antigo, sendo que a partir de 01/07 o
valor passará automaticamente para R$ 70,00.

Instrução Leonística: O CL Fontana

parabenizou pela Instrução Leonística. Convenção Internacional: O PDG CL Eduardo disse
que ele e o CL Presidente, as CCaLL Márcia, Margarida, Dalnecir e o CL Carlo do Lions Rio
Doce assistiram a convenção através de um telão na sede, e que ficou decepcionado pois
não viu alegria, sentiu tudo muito frio, e que talvez tenha sido devido ser on line, pois a falta
de contato entre as pessoas, tira o brilho das apresentações. Após ter terminado a
Convenção no sábado o PDG passou as fotos da Convenção que participou. O CL Presidente
disse que a melhor palestra foi a de segunda feira sobre a importância de postar no MyLion e
sobre a Campanha 100. 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 posse de novo associado e da diretoria do clube,
semipresencial, no dia 03/07/2021, 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.

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