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Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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 a CaL Márcia Helena Caliari 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 14/12/2020, a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. 

A palavra foi passada a Tesoureira que informou o saldo das contas: Conta 

Administrativa R$ 7.352,80; Conta de Campanha: R$ 401,64; Conta Amigos do Lions: 

R$ 2.205,30.  O Presidente convidou o CL Marco Fontana para apresentar a Instrução 

Leonística, com o tema: “Melvin Jones”. O CL Presidente declarou jaula aberta, onde 

foram discutidos os seguintes assuntos: A CaL Margarida pediu que os CCLL 

coloquem suas mensalidades, pois pagamos as quotas internacional, falta pagar ainda 

as quotas distrital. Motoboys: O CL Presidente foi procurado pelos motoboys 

solidários, que nos convidaram para uma parceria na doação de cestas básicas.  O CL 

Mário, disse que nesta hora precisamos olhar com cuidado com as nossas contas, 

pois não estamos fazendo eventos e parceria requer custo. Doação:  O CL Presidente 

informou que se reuniu com a Secretária e a Tesoureira e que foi sugerido que cada 

CL faça uma doação no valor de R$ 100,00, para aumentar nosso caixa. A CaL Márcia 

disse que os CCLL podem fazer 02 depósitos no valor de R$ 50,00 cada. O CL Fontana 

disse que se opõe, porque temos muitos CCLL que estão em débito e também 

porque sabe que muitos não irão doar. Informou que o valor pago nas mensalidades, 

R$ 10,00 é revertido para o lanche, e que no mês de novembro foi gasto mais de R$ 

1.000,00 com lanche, o que não acha certo. Disse também que há muito tempo que 

nenhum CL procura um Amigo dos Lions. O CL Ferrari perguntou quantos estão com 

a mensalidade em atraso, tendo a CaL Margarida respondido que em valor dá R$ 

1.000,00. O CL Ferrari disse que vai doar, mais que todos os CCLL têm que assumir a 

responsabilidade também. O CL Alex disse que concorda com o CL Fontana, dizendo 

que poucos vão doar, e os que doam acabam ficando chateados. Disse que 

deveríamos procurar Amigo do Lions. Falou que o pic pay está fazendo cash back, ou 

seja, quanto mais usar, recebe um valor de volta, ficou de estudar a situação e trazer 

na próxima reunião. O PDG Eduardo falou que os CCLL ao entrarem no Lions, têm 

que ter responsabilidades com as mensalidades. O CL Fontana disse que se todos 

pagarem em dia, com o dinheiro da conta Amigos do Lions dá para pagar nossas 

contas mensais de campanhas. O CL Presidente disse que vai passar um email para os 

email’s pessoais dos CCLL, explicando sobre a doação e conclamar os CCLL a 

trazerem um Amigo do Lions.  Conselho de Segurança:   O CL Alex perguntou se 

estamos pagando o Conselho de Segurança. O CL Fontana informou que houve uma 

reunião no Conselho e como várias entidades estavam devendo, foi remida a dívida 
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do ano 2020 e a partir de janeiro deste ano vamos pagar R$ 100,00 por mês. 

Instrução Leonística: O PDG Eduardo parabenizou o CL Fontana pela belíssima 

instrução e importantíssima pesquisa em relação aos pensamentos de Melvin Jones, 

pontuando que são atuais e que é importante lermos novamente. Pesar: O CL 

Presidente registrou nossos sentimentos de condolências ao CL Rubens e familiares 

pela perda da DM Haidê. Assuntos Gerais: O CL Presidente informou que sábado dia 

06/02 termos III RDG on line e que todos deverão participar, informou que vai passar 

o link.  Pelo Presidente foi declarada jaula fechada e foi pedido ao CL Fontana que 

lesse os nomes dos aniversariantes da semana. O CL Fontana fez a leitura e após o 

Presidente convocou os Companheiros e Companheiras do LC Colatina Centro para a 

reunião de assembleia ordinária, on line, no dia 08/02/2021, às 19h15min horas e com 

uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional, deu por encerrada a reunião. Eu, Márcia 

Helena Caliari, exercendo a função de primeira secretária, lavro a presente ata e 

abaixo assino. 
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