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Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 19h 30min, teve início a
reunião ordinária, semipresencial, presidida pela CaL Márcia Helena Caliari, que convidou o
CL Wanderson Gumiero para fazer a invocação a Deus. Feita a saudação ao Pavilhão
Nacional, a palavra foi passada ao Secretário para a leitura da ata da reunião do dia
28/06/2021, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. O Secretário leu e-mail
recebido do LC Rio Doce agradecendo a presença do Clube na posse da Nova Diretoria. A
palavra foi passada ao Tesoureiro que informou o saldo das contas: Conta Administrativa R$
18.745,29; Conta de Campanha: R$ 7.105,25; Conta Amigos do Lions: R$ 8.605,30. Se colocou
à disposição para quem quiser fazer acertos de mensalidades e tirar dúvidas. A CaL
Presidente declarou jaula aberta, dando as boas-vindas ao novo CL Sávio, agradecendo a
todos que que se empenharam para a festiva que foi tão bem preparada, tanto na
solenidade quanto na recepção. Saudou os novos MJF CL Marcos Roberto e Cal Margarida.
Falou que esta diretoria está aqui para somar com todos os CCLL e CCaLL. Abriu a palavra
aos CCLL que queiram falar sobre a posse. O CL Fontana disse que a festiva de posse foi
uma das melhores, a não ser pela falta de som na apresentação dos slides das memórias
póstumas. No mais correu tudo na perfeita ordem. O CL Alex parabenizou o clube pela
posse de novo associado e da nova diretoria. Disse que recebeu vários elogios. Informou que
o LC São Mateus pediu informações quanto ao protocolo e a transmissão. Disse que passou
as informações quanto ao protocolo e quanto as transmissões forneceu o contato do CL José
Ângelo. O CL Kleser parabenizou também a nova diretoria. Parabenizou também o CL Marco
Fontana pelo excelente protocolo. A CaL Dalnecir também parabenizou a nova diretoria,
elogiando a diretoria que saiu. Disse que foi uma posse diferenciada pela presença virtual de
várias autoridades leonística e demais convidados. A CaL Presidente informou que a
nominata está em fase de conclusão e informou o nome dos presidentes de cada comissão.
Falou sobre o cancelamento do PicPay. O CL tesoureiro informou que cada pagamento é
cobrado uma taxa. O CL Fontana disse que só tem um CL que faz o pagamento utilizando o
PicPay. O CL Alex disse que foi pedido o cancelamento do PicPay e pediu ao CL Fernando
para tirar o QRCode que está na página. Foi sugerido deixar na página do clube as chaves do
PIX. O CL Fontana apresentou Instrução Leonística sobre o Projeto Amigos do Lions
informando que foi implementado quando foi Presidente no AL 2011/2012 e passado a
diversos clubes. Apresentou a carta que deverá ser entregue ao amigo que será convidado.
Também apresentou um cartão que é entregue mensalmente ao Amigo do Lions quando for
receber. A intenção dessa instrução é receber os atrasados, tentar resgatar quem já foi e
procurar fazer novos Amigos do Lions. Disse que enviará cópia da carta a todos os CCLL,
mesmo que já tenha um amigo, para que tente arranjar outros. Disse ainda que o valor da
contribuição mensal é de R$ 100,00, desde o início do projeto, não houve aumento do valor.
Esses valores são indispensáveis para as nossas campanhas. Informou que o ideal é receber
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todo mês para que não fiquem mensalidades atrasadas. A CaL Presidente incentivou a
importância do projeto. O CL José Ângelo sugeriu colocar na carta o endereço da página do
Clube onde estão registradas nossas campanhas. O CL Fontana disse que no cabeçalho da
carta já tem o endereço. O CL Alex disse que se comprometerá em pelo menos 2 Amigos do
Lions pois tem bastantes conhecidos. Pediu permissão ao clube para implementar o Projeto
Amigo do Lions em outros clubes. O CL Fontana disse que é isso que tem que ser feito.
Disse ainda que pode ser qualquer valor de acordo com as condições do clube. O CL Fontana
disse que hoje temos 52 Amigos do Lions, mas que pagam regularmente 42. A CaL Dalnecir
falou da importância do projeto e que o Amigo do Lions deve ser conquistado mensalmente,
indo receber e agradecer. O CL Fontana disse ainda que devemos apoiar os Amigos do
Lions, inclusive em nossas compras. A CaL Presidente informou que recebeu os valores
gastos para manutenção dos equipamentos eletrônicos feitos pelo CL José Ângelo durante o
ano 2020/2021 no valor de R$ 925,00. Como já foi feito o serviço deve-se pagar. O CL
Fontana disse que temos que trabalhar dentro da capacidade de nossas compras, inclusive já
deixar reservado os valores a serem pagos aos LI e Distrito e temos que ter também um
fundo de reserva, para pagamento de despesas eventuais. Evitar acumular dívidas. O
pagamento foi aprovado. O CL Kleser parabenizou o CL Fernando pelas ações realizadas
durante a semana. Sugeriu fazer uma campanha de doação de sangue e divulgar junto as
rádios locais. Pela Presidente foi declarada jaula fechada e, na ausência do Diretor Social, foi
pedido ao CL Kleser 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 ordinária, semipresencial, no dia
12/07/2021, às 19h 30min e com uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional, deu por
encerrada a reunião. Eu, Ranieri Milli, exercendo a função de secretário, lavro a presente ata e
abaixo assino.
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