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Aos nove dias do mês de agosto 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 a DM Marisa para fazer a invocação a Deus. Feita a saudação ao
Pavilhão Nacional, a palavra foi passada ao Secretário do Clube para a leitura da ata
da reunião do dia 02/08/2021, que foi lida, discutida e aprovada com a ressalva de
que na campanha de doação de sague foram os CCLL Kleser e Fernando Ruas e o
Eduardo da 97FM. Quanto ao Presidente da Comissão Leonística foi a presidente
quem pediu para o CL Fontana ligar para o PDG Eduardo. Quanto a doação da CaL
Dalnecir, foram doadas uma cesta básica, material de higiene pessoal e edredons. A
palavra retornou ao Secretário que leu um ofício da ACDV solicitando 50 bengalas
para cegos e uma plastificadora. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou
os saldos das contas: Conta Administrativa R$ 15.353,31; Conta de Campanha: R$
5.254,12; Conta Amigos do Lions: R$ 14.395,30. Disse que nessa semana iremos pagar
as cotas distritais, solicitando ainda aos CCLL que se encontram com mensalidades
atrasadas que as coloque em dia. A CaL Presidente declarou jaula aberta,
parabenizando todos os pais pela passagem do seu dia. Quanto aos produtos de
higiene pessoal arrecadados, juntamente com o CL Luan separou alguns materiais
para serem entregues no Asilo Recanto da Vida, informando que está disponível nos
na quarta-feira às 16h ou na sexta as 9h. Disse ainda que são quarenta idosos. Após
manifestação de vários CCLL ficou decidido que a entrega será feira na quarta-feira
as 16 horas, com a presença de CL Fontana e da CaL Dalnecir. O CL Fontana
comentou que até agora só foi apresentado um novo amigo pelo CL Ferrarão.
Solicitou que os CCLL intensifiquem a campanha para conseguir pelo menos mais 1
amigo cada. Se colocou à disposição para os CCLL o informarem, caso tenham
recebido um “não” ao convidar um amigo, pois pode intervir. Quanto as bengalas
para a ACDV o CL Cristo ficou de entrar em contato com a empresa que fornece as
bengalas para ver o preço. A CaL Margarida encontra-se trabalhando na ACDV como
supervisora da PMC. O CL Cristo informou que na campanha passada foi feito em
conjunto com o Lions Rio Doce. A CaL Gleide apresentou Instrução Leonística sobre
o dia dos pais. O CL Adênis agradeceu as doações recebidas dos CCLL para a Obra
Social de Pancas – Espaço da Alegria. A CaL Presidente falou que será necessário
reformar o estandarte do Clube e que a CaL Gleide se dispôs a fazer o conserto. Pela
Presidente foi declarada jaula fechada e, convidando o Diretor Social CL Edeomir
para ler os nomes dos aniversariantes da semana e após foi cantando parabéns e em
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seguida o hino “Ser Leão”. A CaL Presidente convocou os Companheiros e
Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião ordinária, semipresencial, no dia
16/08/2021, às 19h30min 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.

Márcia Helena Caliari
Presidente AL 2021/2022
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