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Aos treze dias do mês de dezembro 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 Delfina 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 06/12/2021, que foi lida, discutida e aprovada por
unanimidade. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou os saldos das
contas: Conta de Campanha: R$ 21.168,27; Conta Amigos do Lions: R$ 7.417,66 mais
R$10.117,33 aplicados; Conta Administrativa: R$ 1.984,55 mais R$ 12.137,24
aplicados. Informou que as cotas distritais serão pagas essa semana. A CaL
Presidente disse também que as cotas vencem até dia 31, mas que serão pagas essa
semana. A CaL Presidente declarou jaula aberta e falou sobre a participação do
Clube no 1º Ciclo de palestras sobre autismo, realizado na 1ª Igreja Batista, sendo
arrecadados 639 kg de alimentos. Se tiver alguém necessitando de cestas e só trazer
os dados das pessoas para que na próxima reunião possamos fazer a distribuição.
Quanto a festa de fim de ano foi muito legal, momento de companheirismo. O CL
Robinho falou da necessidade de se colocar ventiladores pois estava muito quente.
Quanto a festa foi muito boa. A CaL Dalnecir parabenizou a comissão que organizou
a festa. Estava muito bem-organizada. A CaL Presidente falou da importância da
entrega dos presentes aos alunos das creches. Os alunos ficam muito felizes em
receber os presentes. Convocou os CCLL a ajudarem na entrega, pois a quantidade
de Leões está sendo pouca. Passou a relação de creches que serão atendidas nesta
semana (2ª parte) e solicitou aos CCLL que se prontifiquem em ajudar na entrega.
Serão entregues no Colúmbia, São Marcos, São Vicente, CAIC e no Lar Irmã Scheila. O
CL Alex disse que precisa de 3 ofícios agradecendo 3 empresas que doaram valores
para a aquisição dos presentes. O CL Edeomir disse que no final será feito um vídeo
para divulgação. O CL Aristides informou que a festa foi um sucesso agradecendo a
todos pela presença. Quem não foi perdeu. A CaL Márcia informou que as cestas já
foram montadas. Informou ainda que foi disponibilizado R$ 1.500,00 para a aquisição
de fraldas. O CL Kleser informou que se tiver dinheiro em caixa pode comprar agora
porque, no ano que vem, a matéria prima irá subir. O CL Marcão informou que
entrou em contato com o fornecedor, de Marilândia, e ele ficou de fazer o preço de
hoje. O CL Motinha disse que também tem um fornecedor. Ficou de ver o preço das
fraldas. O CL Marcão disse que o último valor que foi pago foi de R$ 1,05 a unidade,
independentemente do tamanho. Pacote com 60 fraldas. O CL Motinha disse que
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um fardo com 10 fraldas custa R$ 8,00. A CaL Presidente disse que, quando da
primeira entrega é necessária a visita ao beneficiário de pelo menos dois CCLL para
ver a realidade da família. Hoje será a última reunião e o ficou decidido que o retorno
será o dia 31/01/2022. O CL Marcão apresentou o resultado do costelão. Foi um
grande sucesso e foi bem elogiado quanto ao atendimento. Agradeceu a todos que
ajudaram. Tivemos uma despesa de R$ 32.472,02 e uma receita de R$ 51.595,95.
Informou que a costela foi uma das melhoras assadas até hoje, muita bem elogiada.
Foi um dos costelões que mais deu lucro. Apresentou no telão uma planilha. Lucro
líquido de R$ 19.193,93. Ainda faltam alguns detalhes mais esse é o balanço geral do
10º costelão. O bar vendeu R$ 15.216.00 e teve uma despesa de R$ 7.037,00 e as
sobras foram recolhidas pela Caite. O CL Kleser disse ainda que R$ 616,00, referente
a bebida quem sobrou que não foi pega com a Caite. Disse foi um costelão
totalmente diferente pois foi realizado em local novo. Poderia ainda ter dado mais R$
5.000,00 referente ao aluguel das tendas, que não foram utilizadas. Uma das
dificuldades encontradas foi o local novo, onde ainda não tínhamos experiência. O CL
Robinho falou quanto ao tempero das costelas, seria necessário uma gamela de
madeira pois está havendo desperdício dos temperos. O CL Fontana parabenizou a
comissão do costelão e aos demais CCLL que ajudaram na sua realização. Em
arrecadação foi um dos melhores. O CL Marcelo falou que precisa de uma pessoa
para controlar a escala de trabalho pois tinha mais gente mandando do que fazendo.
A DM Eunice pediu um aplauso a comissão organizadora do costelão. A CaL
Presidente agradeceu a todos pelo apoio recebido na realização dos trabalhos
durante o ano de 2021, principalmente aos nossos familiares que nos apoiaram. O CL
Fontana disse que, conversando com o CL Rafael, ele pediu para ser desligado do
Clube. O ideal é ser desligado ainda no mês de dezembro pois isso implicaria no
pagamento da cota para o 1º semestre do ano de 2022. Quanto as cotas, só é
possível pagar a partir do mês de janeiro. A CaL Presidente informou que a
Governadora solicitou o pagamento nesse mês de dezembro. O CL Alex convidou
aos CCLL para participarem de uma reunião em Itarana, onde falarão sobre o Lions,
com apoio do Pe. Giovani. Fez reserva de uns 10 chalés na Pedra da Onça com um
valor de R$ 180,00 por casal. Será um momento de companheirismo. Pela Presidente
foi declarada jaula fechada, foi passada a palavra ao Diretor Social, que leu os nomes
dos aniversariantes do mês de dezembro e janeiro e após foi cantando os parabéns e
em seguida o hino Ser Leão. A CaL Presidente convocou os Companheiros e
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Companheiras do LC Colatina Centro para a reunião ordinária, semipresencial, no dia
31/01/2022, 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
Lions Clube Colatina Centro
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