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Aos dezenove 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 a
DM Eunice 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 12/07/2021, que foi lida,
discutida e aprovada por unanimidade. Leu ofício da Conselho Municipal de Segurança
solicitando a indicação de 1 membro efetivo e um suplente para compor o Conselho. Leu
ofício do Lions Internacional agradecendo o CL Marcos Carvalho pela aquisição de um título
de Melvin Jones. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou o saldo das contas:
Conta Administrativa R$ 20.448,92; Conta de Campanha: R$ 7.113,55; Conta Amigos do Lions:
R$ 11.905,30. Informou que os saldos estão altos devido não ter efetuado os pagamentos
pois está aguardando o registro da ata, que provavelmente ficará pronta 6ª feira. A CaL
Presidente declarou jaula aberta a CaL Presidente solicitou aos Presidentes de Comissão que
agendem as reuniões. Informou que a nominata está pronta. Os presentes já receberam e os
que não estiverem presentes entrar em contato. Os CCLL que residem no Brotas é só
procurar o CL Fontana. A CaL Presidente informou que no dia 26/07 será o dia dos avós e
sugeriu uma campanha para arrecadar materiais de higiene de limpeza pessoal como
sabonetes, creme dental, cremes hidratantes etc. O CL Edeomir disse que é campanha muito
boa e se todos se empenharem será uma excelente campanha. A CL Presidente informou que
será uma campanha, não é para retirar dinheiro do bolso. O CL Kleser sugeriu ao CL
Fernando fazer uma arte e colocar no ZAP e na página do Distrito. A CaL Presidente sugeriu
que os pontos de coletas poderiam ser na loja do Gerson, do Cristo, no supermercado do
Aristides, na loja do Faitanin na farmácia do Zancheta e do Gumiero. O término da campanha
seria na última semana deste mês. O CL Kleser informou que que o tempo é muito curto. O
CL Alex sugeriu que alguns leões e leos, no último sábado, ficassem nos grandes
supermercados. A CaL Presidente disse que é uma boa ideia. O CL Fontana questionou
quanto ao término da campanha e ficou confirmado que essa se estenderá até o dia 31/07. A
instrução leonística foi apresentada pelo PDG CL José Eduardo. Informou que no próximo
sábado será a instalação de gabinete da Governadora em Itaperuna/RJ e convidou a todos a
participarem. Apresentou a instrução sobre a Fundação de Lions Clube. Falou sobre a
campanha 100, iniciada em 2019. A meta é arrecadar 300 milhões de dólares e já foi
arrecadado 230 milhões. Informou sobre as doações no período 07/2018 a 06/2021 na área
jurídica 3.227.418. O Brasil doou 1.255.331. O mundo doou 152.585.562. Os valores
atualizados já estão em 230 milhões. Falou da porcentagem de participação de cada
companheiro nessa arrecadação. O Brasil recebeu nesse período 5.256.776. Como
coordenador da LCIF no distrito, lançou o desafio de que 50% dos CCLL façam a doação de
25 dólares por ano para a fundação. Deve ser envolvidos presidentes de divisão e de região
para divulgar os trabalhos da fundação. Outra sugestão e mudar o status de Melvin Jones
1|P á g i n a

LIONS CLUBE COLATINA CENTRO – Fundado em 26/06/1965
CLUBE 16505 – DISTRITO LC-11 – REGIÃO A – DIVISÃO A-1
CNPJ: 27.502.111/0001-52
Rua das Flores, 105, Bairro Santa Margarida, CEP: 29.700-777, Colatina-ES

para Melvin Jones Progressivo. Sugeriu em fazer um jantar na semana da LCIF e o que for
arrecadado será doado para a fundação. Disse que há clubes que fazem consórcio de títulos
de Melvin Jones. O que move uma pessoa a doar é a sensibilidade das causas. Temos que
nos convencer e acreditar na nossa causa. O CL Fontana falou sobre a instalação de
Gabinete da Governadora e já se encontra no site do Clube. Comentou sobre a instrução
sobre as atribuições do coordenador de LCIF (tanto no Distrito quanto no Clube) as quais se
encontram na nominata. Falou que o coordenador de LCIF do Clube deve incentivar os CCLL
a doarem a LCIF. Disse que no mês que vem receberá o título de Melvin Jones Progressivo
pois foi fazendo doações de 100 dólares mensais. O CL Alex também comentou sobre a
instrução e que assuntos de LCIF fazem parte das reuniões. Falou da importância da doação à
LCIF. Informou que a visita da Governadora será reagendada. A CaL presidente disse que o
link da reunião será disponibilizado no zap do Clube e convocou a todos a participarem. O
CL Adênis solicitou aos CCLL doações para a obra social Santa Luzia da cidade de Pancas,
que pode ser feita via PicPay. A CaL Dalnecir ficou como represente do clube no Conselho de
Segurança e o CL Kleser ficou como suplente. O CL Gustavo, como coordenador de LCIF,
falou sobre as doações para a LCIF. O CL Kleser informou que foi criado no Espírito Santo a
Federação Capixaba dos Conselhos de Segurança e de Colatina. Ele e a Valquiméia foram
nomeados como membros da Diretoria. Também foi montada uma Federação Nacional.
Quanto a campanha de doação de sangue o CL Kleser trará maiores informações na próxima
reunião. Pela Presidente foi declarada jaula fechada e, convidando o CL Kleser 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 26/07/2021, 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.

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