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Aos vinte dias do mês de setembro 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 Cristo 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 13/09/2021, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A 

palavra foi passada ao Tesoureiro que informou os saldos das contas: Conta 

Administrativa R$ 4.235,80 mais R$ 6.426,00 aplicados; Conta de Campanha: R$ 

4.907,52; Conta Amigos do Lions: R$ 8.205,30 mais R$ 10.000,00 aplicados. A CaL 

Presidente declarou jaula aberta, falando sobre a visita da Governadora Adélia. A 

Presidente, juntamente com o CL Fontana, foram visitar o Recanto da Vida, a Escola 

Lions, onde será implantado um projeto de leitura, a ACDV onde todos ficaram 

surpresos com o Victor Cesar que foi aluno e agora é funcionário, que possui 10% da 

visão e possui uma habilidade incrível, dando uma lição de vida a todos e depois 

visitaram a sede do nosso Clube, onde a Governadora ficou encantada com o que viu. 

O CL Cristo disse ainda que o Victor Cesar conserta aparelhos eletrônicos. Apesar da 

limitação da visão possui uma audição elevada. O CL Kleser também comentou 

sobre a visita da Governadora e do protocolo, que deixou a desejar. A CaL Márcia 

também falou sobre o protocolo. O CL Fontana falou sobre a importância da visita. A 

Cal Niljane também achou muito proveitosa a visita. O CL Marcão falou que além do 

atraso no protocolo a rota foi mal programada fazendo que ficasse cansativo. O CL 

Alex disse que conversou com a governadora sobre o GST. Disse que a Governadora 

gostou muito dos lugares que visitou e ficou muito feliz com a recepção que teve em 

Colatina. Também comentou sobre o protocolo. No final a mensagem foi passada do 

que a Governador pretende fazer em seu ano Leonístico.  A CaL Márcia disse que a 

Governadora é muito objetiva. Disse que recebeu 3 talões de uma ação entre amigos 

de um TV de 32 polegadas, totalizando 75 bilhetes. Informou que o vendedor do 

bilhete sorteado será contemplado com 1 título de Melvin Jones e o clube terá um 

percentual da venda. Quanto a campanha da limpeza do meio ambiente, agradeceu a 

todos os CCLL tanto do nosso clube como do LC Rio Doce e os Leos. A CaL 

Rosangela comentou sobre a limpeza, informando que faltou água para as pessoas 

que estavam trabalhando. A CaL Márcia informou que houve um farto café da manhã. 

A CaL Rosangela reforçou a necessidade da água. A CaL Margarida falou a 

quantidade de lixo encontrada na beira do rio. O CL Alex agradeceu ao CL Marcão 

que providenciou o café da manhã junto ao Hortifruti. O CL Marcão disse que no ano 
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passado o CL Roston fez a doação da água. A CaL Márcia reforçou a necessidade de 

uma escada e de uma varinha para “pescar” aquele lixo mais perto d’agua. No sábado 

à tarde a CL Presidente juntamente com o CL Marcão estiveram na Itajuby para 

fazerem a disposição das mesas, palco, local onde serão assadas as costelas. O CL 

Marcão disse que a CaL Rosangela conseguiu com o Willian Caser o som e os 

cantores. Disse que serão 600m² onde serão colocadas as tendas, mas as costelas 

ficarão ao relento. Haverá espaço para os patrocinadores colocarem as propagandas. 

O pessoal da Itajuby irá limpar o local e no sábado e no domingo deverá ser jogada 

uma água, para diminuir a poeira. Para diminuir os custos, irá colocar uma lista dos 

itens necessários para a realização do costelão e convocou os CCLL a conseguirem 

doação de alguns desses itens, a fim de diminuir os custos. A escala de trabalho 

também está sendo elaborada. Criança até 12 anos não pagam. Os patrocínios estão 

fechados. As mesas serão da Itajuby. O CL Kleser informou a forma de conseguir os 

patrocínios das concessionárias. Pediu empenho aos CCLL a venderem todos os 

ingressos. A partir de 2ª feira começarão a ser distribuídos os ingressos. Aos CCLL 

que não estão participando da reunião deverá ser feita uma comissão para proceder 

a entrega. No dia 25/10 será a primeira prestação de contas que deverá ser feita ao 

CL Luan. O CL Luan questionou a forma de prestação, se quando vender a cartela 

toda ou for vendendo e entregando. Quanto a campanha do plantio de árvores no 

Recanto Beija Flor, o CL Alex disse que será no próximo domingo, a partir das 7 

horas. O ponto de encontro será no posto Biazati. Informou que a área pertence a 

Igreja. Está sendo cogitado a criação de um programa social por se tratar de um 

bairro carente. O CL Cristo disse que a CaL Rosangela será representante do Lions no 

conselho municipal do idoso. O CL Alex conseguiu um amigo do Lions, OliOli 

drinkeria. O CL Faitanin disse que o CL Marcelo comprou as bolas e solicitou ao CL 

Robinho para dar acabamento ao campo de bocha. O CL Fontana apresentou 

instrução leonística com o tema “Domadoras”. A CaL presidente disse que marcou 

para o dia 01/10/2021 o encontro das domadoras, na sede do Clube. O CL Fontana 

parabenizou a CL Presidente pela iniciativa e informou, a pedido do PDG Eduardo, 

coordenador da LCIF no Distrito, que o PDG programou uma campanha para o dia 10 

a 16/10, para arrecadar fundos para a fundação. Para o nosso clube, sugeriu que, a 

partir de hoje, cada CCLL faça doação de qualquer valor na conta campanha. No final, 

será feito um repasse para a LCIF. Foi entregue ao CL Marcelo um pin de aumento de 

associados no centenário do Lions Clube. O CL Motinha falou sobre a doação de 
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alimentos. Está aguardando mais doações. Já recebemos algumas cestas, que se 

encontram aqui no clube. O CL Cristo que tem uma pessoa está precisando de 

muleta ou andador. Pela Presidente foi declarada jaula fechada e, na ausência do 

Diretor Social a CaL Presidente convidou 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 27/09/2021, 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 

Ranieri Milli 

Secretário AL 2021/2022 

Lions Clube Colatina Centro 

 


