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Aos doze dias do mês de julho 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 Cezar Resende para fazer a invocação a Deus. Feita a saudação ao Pavilhão Nacional, a 

palavra foi passada ao Secretário para a leitura da ata da reunião do dia 05/07/2021, que foi 

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

informou o saldo das contas: Conta Administrativa R$ 19.632,09; Conta de Campanha: R$ 

7.315,25; Conta Amigos do Lions: R$ 11.005,30. O CL Tesoureiro solicitou aos demais CL que 

ao fazerem as transferências, que façam nas contas especificas, para facilitar o controle. A 

CaL Presidente informou que devido a crise econômica e aos novos gastos com energia, 

água e internet, os gastos do Clube com lanches e jantares estão limitados a R$ 600,00 por 

mês. Informou também que não será possível reembolsar despesas com combustível aos 

CCLL que participarem de visitas a outros Clubes, sugeriu que façam um rateio entre os CCLL 

que queiram participar destas visitas. Quanto a doação de sangue o CL Kleser informou que 

está sendo providenciado o trabalho junto as rádios e que na próxima reunião trará mais 

detalhes. A CaL Presidente informou que o CL Thiago disse que não será possível assumir a 

presidência das duas comissões, do Cartaz da Paz e do Programa de LEO Clube. Assim a CaL 

Niljane assumirá a comissão do Programa de LEO Clube. O CL Fontana apresentou Instrução 

Leonística com o tema “Comissões de Trabalho do Clube”. Todo Leão deve participar de pelo 

menos uma comissão, principalmente naquela que tenha mais afinidade. A comissão tem a 

função de planejar e detalhar o evento e depois levar para a reunião de assembleia geral 

para aprovação. A comissão não aprova nada. A realização do evento depende de aprovação 

da assembleia. O Leão não pode recusar o pedido do Presidente para executar determinada 

tarefa na comissão. Pode também colaborar com outras comissões. Sempre há trabalho para 

todos os Leões. É necessário que o Leão se faça disponível dentro do Clube. Quanto aos 

Amigos do Lions o CL Fontana apresentou os Leões que compõem a comissão. Disse que 

encaminhou a todos os CCLL, inclusive para queles CCLL que possuem Amigos do Lions duas 

cartas, uma para efetuar o convite e outra com as ações do Clube. Convocou os CCLL que 

ainda não tenha amigo que se esforcem em conseguir pelo menos um. Convocou a reunião 

da comissão para a próxima 4ª feira em sua residência. Disse ainda que em toda reunião 

falará sobre Amigos do Lions. Informou ainda que a CaL Presidente deve participar de todas 

as reuniões das comissões. O CL Alex falou da importância das comissões, principalmente 

dos CCLL que estão entrando agora. Salientou que independente da comissão que você 

esteja inserido, você pode participar dos trabalhos de outra comissão onde exige maior 

quantidade de companheiros. Falou da posse da nova diretoria do LEO CLUBE e de novos 

associados, que contou com a presença da Governadora de forma virtual. A CaL Presidente 

informou que no dia 16/08 receberemos a visita administrativa da Governadora Adélia. O CL 

Kleser falou das colocações das placas nas entidades em que o Clube participa com 
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ações. A CaL Dalnecir falou de uma placa de bronze que o Clube ganhou, sendo esclarecido 

que as placas de que estão falando são para as entidades que o Lions tem parceria. O CL Alex 

colocará no Lar Irmã Scheila e no Projeto do Bairro Carlos Germano Naumann. O CL Kleser 

colocará na casa Jeová-Rafá, APAE e nas Amigas do Bem Viver. O CL Kleser citou também A 

ACDV e o Território da Paz. O CL Daim falou do Projeto Florescendo. O CL Fernando disse 

que as cartas também estão disponíveis no site do Clube. Pela Presidente foi declarada jaula 

fechada e, convidando o CL Daim 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 19/07/2021, às 19h 30min 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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