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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 Motinha para fazer a invocação a Deus. O CL 

Edeomir foi convidado a fazer uma Oração ao CL Ivanildo Zanotelli que se encontra 

internado. Feita a saudação ao Pavilhão Nacional. Devido a ausência do Secretário, foi 

nomeado o Diretor Social Edeomir Ferrari para atuar como Secretário. A palavra foi 

passada ao Secretário do Clube para a leitura da ata da reunião do dia 18/10/2021, 

sendo informado que será lida na próxima reunião. Devolvida a palavra ao Secretário, 

leu pedido do Centro Educacional Lar Irmã Scheila, solicitando brinquedos novos 

para a entrega aos alunos daquela instituição, quando da visita do Papai Noel, 

devendo ser entregue até o dia 06/12 A palavra foi passada ao Tesoureiro que 

informou os saldos das contas: Conta Administrativa R$ 2.569,73 mais R$ 8.119,59 

aplicados; Conta de Campanha: R$ 5.318,66; Conta Amigos do Lions: R$ 12.615,30 

mais R$10.046,76 aplicados. Já recebeu alguns valores referente ao costelão e, quem 

tiver pode entregar. Quanto aos pagamentos das mensalidades informou que tem 24 

CL em atraso e que nem não estiver em dia irá citar o nome desses CCLL, sendo 

reforçado pela CL Presidente a necessidade de todos manterem as mensalidades em 

dia. A CaL Presidente declarou jaula aberta, colocando em votação o pedido de 

brinquedos para a Creche do Lar Irmã Scheila. Ficou decidido que o CL André, na 

próxima reunião, trará as cartinhas para comprarmos os brinquedos. Com relação ao 

2º RDG, participaram os CCLL Marcão, Alex, Marco Fontana e o PDG Eduardo, 

Disseram que foi bem objetiva, teve somente um orador com o tema “ser otimista ou 

ser pessimista”, centrou a palestra no amor, os demais foram informes. O CL Alex 

informou teve pouca participação de CCLL e CCaLL, estava desorganizado no 

protocolo e organização. A DG implantou o selo para amigos do Lions, o selo será 

dado para as empresas que são amigos do Lions. Quanto ao costelão o CL Marcão 

disse que na próxima reunião, trará a lista de alimentos que iremos precisar para os 

CCLL fazerem campanha para doação e pediu empenho na venda dos ingressos. A 

Instrução Leonística foi apresentada pelo CL Fontana com o tema “Como será o 

futuro Leonístico?”. O CL Motta enalteceu a instrução leonística e disse que os 

padrinhos são responsáveis para cobrarem dos CCLL devedores. A CaL Dalnecir, 

disse sobre a importância da força que cada um tem. O CL Aristides falou sobre a 

festa de final de ano, que será no dia 11/12/2021 no final da tarde, e solicitou ao 

clube que destine o valor de R$ 1.000,00 para a comida. Os CCLL, manifestaram a 

favor do clube pagar a comida. Quanto a campanha da Visão O CL Ferrarão 

perguntou sobre as condições de fazermos a campanha, e após várias manifestações, 

ficou definido que será feita no início do ano. O CL Motta informou que o CL 

Robinho doou um fogão para o clube. Quanto ao cartaz da paz a CaL Margarida só 

conseguiu fazer junto a uma escola. Foram feitos 4 cartazes, sendo que o nº 01, 
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recebeu 23 votos, nº 2 recebeu 8 votos e os demais não receberam votos. O CL 

Gustavo falou que continua arrecadando o valor de um dólar para a campanha do 

LCIF. Devido ao feriado do dia 02/11, após votação, ficou decidido que no dia 01/11 

não teremos reunião. A próxima reunião será no dia 08/11/2021.  Pela Presidente foi 

declarada jaula fechada convidou o Diretor Social, CL Edeomir, 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 08/11/2021, 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. 
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