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Aos oito dias do mês de novembro 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 CaL Gleide para fazer a invocação a Deus. Feita a saudação ao 

Pavilhão Nacional, a palavra foi passada ao Secretário do Clube para a leitura das 

atas das reuniões dos dias 18/10/2021 e 25/10/2021, que foram lidas, discutidas e 

aprovadas por unanimidade. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou os 

saldos das contas: Conta Administrativa R$ 1.465,76 mais R$ 18.127,51 aplicados; 

Conta de Campanha: R$ 5.566,73; Conta Amigos do Lions: R$ 10.295,16 mais 

R$10.064,66 aplicados. Agradeceu aos CCLL que colocaram suas mensalidades em 

dia. Convocou aos que ainda não colocaram que providenciem o pagamento para 

fecharmos o ano de 2021 com todas as mensalidades em dia. A CaL Presidente 

declarou jaula aberta, informando que a Policlínica (Prefeitura) está efetuando 

consultas oftalmológicas. É necessário que a marcação da consulta seja feita no posto 

de saúde do bairro onde mora. Feita a consulta o paciente é encaminhado à 

assistente social que faz o pedido dos óculos. Posteriormente entra em contato com 

a pessoa, marcando dia e horário para ir a Vitória escolher os óculos. Depois de 

pronto os óculos são encaminhados à assistente social para fazer a entrega ao 

paciente. Não demora muito e existem vários tipos de armações para escolher. A CaL 

Margarida informou que fez o pedido de dois óculos. O Dr. Milton faz 4 consultas 

gratuitas mensais. Os óculos são para uma pessoa que não está indo estudar e outro 

para uma criança de 1 ano e 8 meses que não tem condições de adquirir os óculos. 

Informou que a Policlínica só fornece os óculos se for feita a consulta. O 

agendamento está para quarenta e cinco dias. Os dois óculos ficaram cotados em 

torno de R$ 550,00 na ótica do CL Alexandre. Colocado em votação foi aprovado a 

aquisição. Com relação as cartinhas para a Creche do Lar Irmã Scheila, para a 

aquisição de presente do Natal, o CL André disse que há ainda 147 cartas. A CaL 

Presidente disse que as cartas poderão ser distribuídas entre os CCLL. O CL Alex ficou 

com 92 cartinhas. Maiores detalhes serão colocados no WhatsApp. Com relação ao 

costelão o CL Kleser informou que a Moto Scarton não irá patrocinar o costelão. Só 

falta a resposta da CVC e da Hyundai. Confirmado a Mansur e a Tintas Renner. O 

Sicoob patrocinou R$ 1.000,00. Foi feito o levantamento, com os CCLL presentes e 

virtuais, dos convites vendidos, totalizando 240 convites, ficando constatado que a 

venda está baixa. Devemos nos empenhar mais. O CL Marcão disse que a prestação 

de contas é até dia 22 pela manhã. Alguns CCLL pediram mais convites. Vamos ficar 
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na expectativa de que todos consigam vender. Ficou de entrar em contato com a 

Yamaha. Irá passar no grupo a relação dos alimentos que serão necessários para o 

costelão, a fim de conseguirmos doação. O CL Cristo irá verificar com o Jorge (do 

mercado) sobre as folhagens. A CaL Gleide sugeriu uma salada de cenoura ralada, 

repolho e couve acompanhada de rúcula ou alface. O CL Marcão disse que o abacaxi 

temos que comprar. O CL Cristo pediu a quantidade que será necessário. Disse ainda 

que consegue aipim a R$ 1,00 real o quilo. No mais está tudo encaminhado. Quanto 

ao cantor, esse mês já fez 6 shows, mas estamos sujeitos a críticas. O CL Kleser disse 

que esse evento deve ser além das nossas expectativas. O CL Alex comentou que o 

costelão deve ser divulgado nas rádios da cidade. O CL Marco Fontana apresentou 

instrução leonística com o tema “SOS para servir”. O CL Mário disse que irá preparar 

uns 100 coquinhos, mas precisa que algum CL consiga a cachaça que, quando voltar 

de viagem, pagará. Precisa de 15 litros. O CL Sinvaldo irá conseguir. Quanto as 

doações da LCIF o CL Gustavo disse que ainda está recebendo. A meta é conseguir 

pelo menos 100 dólares, aproximadamente R$ 600,00. Foi feito, pelo CL Marcão, um 

pedido de fraldas para uma vizinha da Lisandra, cozinheira do costelão. Sugeriu que 

fosse comprado pelo menos umas 60 fraldas, sendo aprovado. Quanto as cartinhas o 

prazo para entrega dos presentes é até 06/12. Pela Presidente foi declarada jaula 

fechada e, na ausência do Diretor Social a CaL Presidente convidou o CL Kleser para 

ler os nomes dos aniversariantes da semana e após foi cantando parabéns e em 

seguida o hino “Ser Leão”. A CaL Presidente convocou os Companheiros e 

Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião ordinária, semipresencial, no dia 

22/11/2021, às 19h30min, uma vez que no dia 15/11 será feriado e não haverá 

reunião, 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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