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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 19h 30min,
teve início a reunião ordinária, semipresencial, que, na ausência da CaL Márcia Helena
Caliari, foi presidida pelo CL Alex Esterquini que convidou a CL Rosangela 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 04/10/2021, que foi lida,
discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Tesoureiro que
informou os saldos das contas: Conta Administrativa R$ 3.770,73 mais R$ 18.101,53
aplicados; Conta de Campanha: R$ 4.824,30; Conta Amigos do Lions: R$ 12.235,30
mais R$10.037,99 aplicados. Falou sobre a necessidade dos CCLL manterem a
prestação em dia. O CL Presidente declarou jaula aberta, comunicando que no dia
23/10 das 09 às 14 horas acontecerá a 2ª RDG de forma virtual. A Reunião seria em
Santa Teresa de 22 a 24, mas devido ao protocolo sanitário do Município, foi
impossibilitada sua realização. No dia 12/10 foram entregues as sacolas de balas no
bairro Santa Margarida e no bairro Lacê, agradecendo a todos que participaram. A
CaL Margarida informou que há poucas crianças no bairro, sugerindo que, na
próxima vez deverá ser procurado um bairro maior. A CaL Rosangela informou que
foi preciso ir a procura das crianças. Também foram entregues pacotes na Mater
Crist. O CL Alex se manifestou que a distribuição de balas neste bairro era para
mostrar os trabalhos do Lions, mas que fica a dica para as próximas campanhas. A
CaL Margarida informou que foram entregues 267 sacolinhas de bala para
informação ao MyLions. O CL Sinvaldo disse que a campanha foi válida, mas que, na
próxima campanha, que seja realizada em um bairro mais carente. Foi muito
gratificante. No dia 14/10 foi realizada reunião com a comissão da festa de fim de
ano, que será realizada aqui na sede, e a comissão solicitou que o Clube participe
com a quantia de RR$ 1.000,00. O CL Marcelo, a pedido do CL Aristides, informou
que ficou marcada para o dia 11/12, das 17 às 20 horas. Não será churrasco. Será
feito um cardápio. Estima-se um custo de R$ 50,00 por pessoas, já contando com a
ajuda do Clube. O CL Alex informou que quanto a data está legal, mas quanto ao
valor, iremos deixar para resolver na próxima reunião. Quanto ao 10º Costelão, o CL
Kleser informou que o CL Marlon disse que a Mansur fechou o patrocínio de R$
1.500,00 reais. Será colocado um balão. Informou ainda que conseguiu patrocínio de
R$ 1.000,00 com as Tintas Renner. Amanhã irá verificar com a Chevrolet e ver com o
Marcão quanto ao e-mail enviado do Moto Scarton. Falou ainda sobre a importância
da venda dos ingressos. Quanto aos isopores para a lata os patrocínios estão
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fechados. O local já está reservado. Quanto as bebidas já estão reservadas de forma
consignada juto a Caite. Informou quais bebidas serão servidas. Informou ainda que
o CL Adenis postou no grupo um PÌX exclusivo para o costelão. Sugeriu que os CCLL
que não estão vindo nas reuniões e nem participem on-line sejam contactados para
entrega dos convites. Quanto ao Cartaz da Paz a CaL Margarida informou que duas
escolas estão participando e que na próxima segunda será feita a votação do Cartaz
da Paz. O CL Motinha cumprimentos todos os CCLL médicos do Clube, por seu dia. A
Instrução Leonística foi apresenta para CaL Gleide juntamente com a convidada Léia
sobre o Outubro Rosa, sendo apresentado um vídeo com depoimentos de pessoas
atendidas pelas Amigas do Bem Viver, entidade parceira do nosso Clube. O CL Kleser
falou sobre a participação do clube na abertura do Outubro Rosa. Quanto ao
Conselho de Segurança foi convidado a participar da troca de Comando do 8º
Batalhão, onde o Tenente Coronel Campos será o Comandante. O CL Balbino
continua em Colatina, estando na parte Administrativa. A CaL Gleide apresentou a
gratidão pela parceria da entidade Amigas do Bem Viver com o Clube. O CL Alex
sugeriu que fosse colocado no grupo a data da troca do Comando da PM, sendo é
importante a participação de alguns CCLL. O CL Gustavo convocou a todos os CL
presentes que doem pelo menos um dólar para a LCIF, uma vez que não
conseguimos realizar o evento para arrecadar fundos, conforme solicitação da
Governadora. Pelo 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 25/10/2021, 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.

Márcia Helena Caliari
Presidente AL 2021/2022
Lions Clube Colatina Centro
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Secretário AL 2021/2022
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