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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

19h 30min, teve início a reunião ordinária, semipresencial, presidida pela CaL 

Márcia Helena Caliari, que convidou o CL Alexandre 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 14/02/2022, que 

foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao 

Tesoureiro que informou os saldos das contas: Campanha R$ 10.116,30; 

Amigos do Lions: R$ 9.266,03; Administrativa: R$ 13.727,58. Reforçou aos CCLL 

para que coloquem as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou jaula 

aberta e informou na última quinta foi feita a entrega dos materiais no Projeto 

Território da Paz. Estiveram presentes os CCLL Márcia, Margarida, Edeomir, 

Joventino, Fontana, Kleser, Giovani e Rubens. Informou que estão precisando 

de muita ajuda e que a sede precisa de uma reforma pois está chovendo 

dentro. Também receberam ajuda da Renova. Atendem 60 crianças e 

adolescentes. O CL Kleser também comentou sobre a importância do projeto 

para a localidade. Informou também a mudança na presidência do CONSEC, 

assumindo a vice-presidência. Estão sendo programadas palestras, nos bairros 

de maior risco, realizadas pela PM, Bombeiros etc. No mesmo dia a CaL 

Margarida e o CL Joventino estiveram na Escola João Manoel Meneghelli, do 

Bairro Ayrton Senna para fazer a programação do Projeto da Visão. A Escola 

conta com aproximadamente 600 alunos. A CaL Presidente convocou todos os 

CCLL para ajudar nesse Projeto. O CL Joventino falou sobre a estratégia do 

atendimento e convocou todos os CCLL para auxiliar na realização, dentro da 

disponibilidade de cada um. A CaL Margarida disse que após o carnaval será 

dado início ao projeto, podendo ser estendido para a próxima administração 

devido a quantidade de alunos. A CaL Dalnecir também comentou sobre a 

importância do Projeto. Comentou em se fazer um planejamento desde a 

realização dos testes até o atendimento da demanda com os óculos. O CL 

Fontana informou que existe um valor de R$ 6.000,00 disponibilizado para a 

realização deste projeto. A CaL Márcia informou a ausência do CL Alex e disse 

que ele assumiu a campanha do câncer infantil e está programando um 

passeio ciclístico para angariar caixas de gelatina, que serão arrecadadas no 

ato da inscrição. Quanto a Campanha do Diabetes o CL Motinha está 

providenciando sua realização para o mês de abril. Quanto ao campo de bola 
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de massa, foi falado que o valor seria de 5 parcelas de R$ 250,00 e que existia 

um valor de R$ 470,00 com o CL Marcelo. Informou que o CL Faitanin hoje 

apresentou um valor de R$ 2.951,10. O CL Faitanin disse que com o valor que 

estava com o CL Marcelo, de R$ 420,00, foram compradas as bolas. Que o 

aumento dos valores foi devido a dois dias a mais do pedreiro e aumento no 

valor das madeiras. A CaL Presidente disse que os serviços devem ser 

executados dentro de uma programação pré-aprovada. O CL Fontana sugeriu 

que fosse feita uma rifa para efetuar o pagamento dessa diferença (R$ 

1.700,00) mais o valor referente a aquisição de um retroprojetor. O CL 

Alexandre disse que deveria ser feito um BO sobre o desaparecimento do 

retroprojetor. A CaL informou que a diretoria achou por bem não fazer o BO 

para não expor o nome do clube. Quanto ao retroprojeto foi enfatizado que, 

se pegou é porque tinha chave. O CL Gerson também apoiou a ideia de fazer 

o BO pois, se houver alguma apreensão de material furtado a polícia sabe a 

quem pertence. O CL Alexandre questionou quanto a segurança do clube, 

investindo em câmeras. O CL Fontana falou que o CL Cristo está verificando a 

questão da segurança. Quanto ao BO se acharem que deve ser feito, faremos. 

Quanto as chaves, só possui as chaves dos portões. Não tinha as chaves das 

portas. Essas chaves estavam no clube, segundo comentários, sobre a 

geladeira. O CL José Ângelo disse que quando abriu a sala, ela estava revirada 

e sentiu falta do retroprojetor, que foi levado dentro de uma bolsa em que 

estava a mesa de som. A CaL Dalnecir achou correto a confecção do BO mas, o 

clube sofrerá exposição desnecessária, uma vez que não agiu com cautela, 

uma vez que não houve arrombamento. A pessoa teria acesso a sala. Sugeriu 

melhorar a segurança. A partir de hoje, as chaves ficarão de posse do 

Presidente do Clube. Após debate foi colocado em votação se será feito o BO, 

sendo aprovado sua confecção, que será feito online. O CL Fontana 

apresentou instrução leonística com o tema “Leões Poéticos”, falando sobre a 

importância da literatura leonística. O CL Kleser questionou quanto a decisão 

sobre a forma de como será feito o pagamento do campo de bola de massa e 

do retroprojetor. Formada comissão presidida pelo CL Faitanin, com 

participação dos CCLL Marcelo, Kleser, Robinho e Alexandre para decidirem 

sobre o assunto. O CL Adênis comentou sobre a realização da rifa, mas não 

concorda em vender para todo mundo, mas sim resolvida internamente. Pela 
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Presidente foi declarada jaula fechada, foi passada a palavra ao Diretor Social 

CL Edeomir Ferrari que leu os nomes dos aniversariantes da semana, e após foi 

cantando os 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 07/03/2022, 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 

Ranieri Milli 

Secretário AL 2021/2022 

Lions Clube Colatina Centro 

 


