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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 19h 

30min, teve início a reunião ordinária, semipresencial, presidida pela CaL 

Márcia Helena Caliari, que convidou a Cal 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 14/03/2022, que 

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

Tesoureiro que informou os saldos das contas: Campanha R$ 10.492,20; 

Amigos do Lions: R$ 13.530,52; Administrativa: R$14.363,53. Reforçou aos 

CCLL para que coloquem as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou 

jaula aberta informando que a campanha da visão estava programada para 

ser realizada em duas etapas, mas foi realizada toda nesta semana. Foram 

atendidos 507 alunos. Desse total, 112 apresentaram problemas de visão, 35 

de forma grave, 47 de forma branda e 27 de forma leve. 02 alunos 

apresentaram problema na identificação das cores e 02 já usam óculos, mas 

estão defasados. Agora temos que conseguir médicos para efetuar as 

consultas para não ficar somente sob responsabilidade do Dr. Humberto. 

Solicitou aos CCLL que tenham amigos médicos que possam fazer essas 

consultas. Assim que forem conseguindo vão colocando no grupo. Agradeceu 

aos CCLL que atuaram nesta campanha. O CL Joventino falou que a dinâmica 

utilizada na hora do exame facilitou o andamento dos trabalhos, sendo 

realizado somente em uma semana. Comentou sobre o método da educação 

no Brasil pois tinha caso, em uma sala de aula, que metade dos alunos sabem 

ler e escrever e a outra metade não. Enfatizou a necessidade de conseguir 

médicos para fazer os exames. A CaL Rosangela também comentou sobre o 

trabalho realizado bem como as condições carentes das crianças. A CaL 

Margarida também comentou sobre a realidade da escola. Disse que 

conseguirá algumas consultas, principalmente para os mais graves. Sugeriu 

não colocar no grupo. Na próxima segunda trazer a quantidade de consultas 

conseguidas. Colocou que há famílias que podem arcar com o custo dos 

óculos. No caso o Clube fará somente a consulta. O CL Alexandre poderá 

fazer os óculos por um preço mais em conta. O CL Kleser também comentou 

sobre como está a Educação dos alunos que retornaram depois da pandemia. 

Quanto a Campanha do Diabetes, o diretor do Projeto Território da Paz 

informou que é inviável fazer a campanha na sede do projeto pois as pessoas 
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não irão até lá. O ideal seria fazer atendimento na praça do bairro, o que torna 

inviável para o Clube. O CL Alexandre informou que pode arranjar uma tenda, 

caso queiram realizar a campanha em uma praça. O CL Kleser sugeriu que 

fosse feita a campanha do diabetes na escola do Bairro Bela Vista. O CL Kleser 

se propôs a ajudar. A CaL Presidente agradeceu aos CCLL que estiveram na 

sede para limpeza e impermeabilização. Disse que devido à pouca presença 

dos CCLL nas reuniões, sugeriu que a cozinha continue no piso superior pois o 

Ezequias teria que limpar os dois pisos. Quanto a campanha do câncer infantil 

o CL Kleser informou que o Hospital São José tem interesse nas gelatinas e 

parabenizou o clube pela iniciativa. O UNESC SAÚDE solicitou que fosse feito 

um ofício, informando da campanha, pois tem interesse em participar. O CL 

Marcos Roberto informou que o CL Alex necessita da informação da 

participação do UNESC para fazer o panfleto. Quanto a rifa para quitar a 

despesa extra na reforma do campo, a CaL Presidente disse que está sendo 

vendida, tendo como prêmio 1 caixa de Heineken, 2 travesseiros, 1 óculos de 

sol e doados pelo CL Alexandre e 1 orquídea doada pela CaL Rosangela. 

Convocou aos CCLL que comprem e que vendam. Quanto a compra de mesas 

e cadeiras temos somente 13 jogos. Foi feita uma cotação iguais as existentes, 

ficando em R$ 298,00 cada jogo, na empresa Rei dos Plásticos. A CaL 

Rosangela disse que verá o preço com um representante amigo. Quanto ao 

costelão o CL Marcos Roberto fez a prestação de constas do costelão anterior 

tendo como receita o valor de R$ 47.607,70 e despesa no valor de R$ 

34.634,37 com um lucro líquido de R$ 12.973,33. Foram vendidos 478 

ingressos. Falou dos contratempos por ter sido realizado em um novo 

ambiente. Informou que já conseguiu o patrocínio dos isopores e está sendo 

contratado os cantores, para a confecção dos ingressos. O CL Luan também 

comentou sobre os contratempos do último costelão, e que, neste costelão 

poderemos atingir os R$ 20.000,00 de lucro. Neste costelão temos que ter em 

mente que os custos serão maiores devido ao aumento dos preços dos 

insumos. O CL Robinho informou que para quem fica perto do fogo a camisa 

preta esquenta muito. Se possível fazer uma camiseta com tecido mais fino. A 

CaL Presidente sugeriu ir com a camisa amarela. A CaL Presidente informou 

que o Clube ganhou uma cadeira de banho. Disse ainda que há pedido de 

uma cadeira de rodas para uma moradora do bairro Santa Margarida. Deverá 
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ser feita uma visita para ver a real necessidade da pessoa. Farão a visita a CaL 

Presidente, Dalnecir e a DM Ivanete. O CL Fontana apresentou instrução 

leonística com o tema “UM LIONS CLUBE IDEAL”. A CaL Presidente enfatizou 

a importância de nos aprofundar nos estudos do Lions. O CL Eduardo 

comentou sobre a instrução leonística apresentada, enfatizando a importância 

da participação pública. O CL Marcos Roberto falou que nos dias 22, 23 e 24 

de abril será a XXIII Convenção Distrital em Cachoeiro de Itapemirim. Pela 

Presidente foi declarada jaula fechada, foi passada a palavra ao Diretor Social 

CL Edeomir Ferrari que leu os nomes dos aniversariantes da semana, e após foi 

cantando os 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 28/03/2022, 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 

 


