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Aos dois 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 Eunice para fazer a invocação a Deus. Feita a saudação ao Pavilhão Nacional, em virtude
da ausência do Secretário por motivo de saúde de sua mãe, a palavra foi passada ao Diretor
de Clube para a leitura da ata da reunião do dia 26/07/2021, que foi lida, discutida e
aprovada por unanimidade. A CaL Niljane secretariando os trabalhos fez a leitura da
correspondência encaminhada pela Prefeitura Municipal de Colatina, solicitando que o Clube
indique um associado para participação no Conselho Municipal do Idoso. A Presidente disse
que se algum Companheiro ou Companheira se interessar é para colocar o nome no
whatsapp do Clube ou procurá-la. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou os
saldos das contas: Conta Administrativa R$ 14.542,54; Conta de Campanha: R$ 5.254,78;
Conta Amigos do Lions: R$ 14.195,30. Disse que temos 30 mensalidades atrasadas para
receber e que vai passar mensagens para os devedores. A CaL Presidente declarou jaula
aberta e foram discutidos os seguintes assuntos: Campanha de arrecadação de materiais
de higiene pessoal para os idosos – A CaL Presidente agradeceu a todos que puderam
participar e disse que a arrecadação foi muito boa, tendo sido arrecadados: 675 sabonetes,
453 pastas dental, 6 pentes, 39 escovas, entre outros. Mais R$ 172,00 que serão depositados
na conta campanha. Disse que os produtos não devem ser entregues de uma só vez aos
asilos, devemos dar uma boa quantidade de materiais e o restante no final do ano. O CL
Daim disse que tem que ver o consumo mensal e entregar um pouco por mês e que o nosso
Clube é visto na sociedade com muita credibilidade. O CL Kleser falou sobre a possibilidade
de troca de produtos doados no Supermercado Três Irmãos e que a rádio 97 FM, através do
amigo Eduardo, divulgou a campanha dos avós e da doação de sangue e que o dono da
rádio Sr. Zanoni colocou a rádio à nossa disposição sempre que precisarmos. A CaL Dalnecir
disse que juntamente com as fraldas doadas para uma vovozinha doou também material de
higiene. A CaL Presidente acha que pode doar um kit para todos os idosos necessitados. O
CL Fontana disse que a campanha foi muito boa e falou que devemos descrever os pontos
positivos e negativos para que nas próximas campanhas possamos ter mais sucesso ainda. O
CL Joventino disse que na próxima vez não é para escrever muita coisa no cartão, porque o
pessoal não consegue ler as letras miúdas. Reuniões das comissões: A Presidente pediu aos
presidentes das comissões para agendarem reunião com sua respectiva comissão para
planejarem as ações a serem desenvolvidas por cada um. Google Meet: A Presidente Márcia
sugeriu que o Clube faça uma assinatura para as reuniões e que o custo mensal seria de R$
25,00, o que foi aprovado por todos. Local para eventos: O CL Alex disse que o Rogério do
Zoca fez uma proposta para que o Clube faça seus eventos e festas no Cerimonial Zoca, que
é um espaço para 600 pessoas, que dá para fazer Costelão, roda de boteco, forró e outros
eventos. O Zoca tem várias propostas para fazer, sendo que nas sextas-feiras e sábados o
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valor do aluguel gira em torno de R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00 e nos domingos é mais barato.
Ele acha que dá para fazer parcerias. Instrução Leonística: A Presidente Márcia falou que o
presidente da comissão PDG CL Eduardo está trabalhando em Vitória e não pode continuar
na presidência da comissão, porque não dá para vir nas reuniões do Clube às segundasfeiras. Pediu ao CL Fontana que ligue para ele para ver como fica a comissão e as instruções.
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 seguida o
hino “Ser Leão”. A CaL Presidente convocou os Companheiros e Companheiras do LC
Colatina Centro para a reunião ordinária, semipresencial, no dia 09/08/2021, 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.
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