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Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 Fernando 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 16/08/2021, que foi lida, discutida e aprovada com a 

ressalva de que o Clube irá doar R$ 1.200,00 para a aquisição de bengalas e que o CL 

Motinha irá doar uma bengala. A palavra retornou ao Secretário não tendo informes. 

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

Administrativa R$ 98,71 mais R$ 10,000,00 aplicados; Conta de Campanha: R$ 

5.251,58; Conta Amigos do Lions: R$ 16.795,30 e solicitou que os CCLL coloquem as 

mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou jaula aberta, convidando os CCLL 

para o primeiro seminário da região A e do primeiro conselho consultivo das divisões 

A-1 e A-2 que ocorrerá no dia 29/08 na cidade de São Gabriel da Palha. Quem quiser 

participar é só fornecer o nome até quarta-feira. O combustível será rateado entre os 

CCLL. O CL Marcão comentou a importância da participação dos CCLL nesses 

eventos e que é importante fornecer os nomes para que o Clube de São Gabriel 

também possa se programar na receptividade.  A CaL Presidente disse que estão 

reformando as salas para o banco de cadeiras de rodas e de banho. O CL Motinha 

ficou de verificar os valores de ambas as cadeiras. O Mazinho do CL Rio Doce irá fazer 

cotação e repassar para nosso clube, uma vez que também irão adquirir tais 

materiais. Na próxima semana já teremos os preços. A CaL Presidente Informou 

ainda da necessidade da aquisição de mesas e cadeiras de PVC para a sede do clube. 

Temos que discutir a forma de como adquirir. A CaL Dalnecir sugeriu uma moda de 

viola nos meses de outubro ou novembro. A CaL Presidente informou que seria uma 

moda de viola sem dança. Deverá ser feito em local amplo e mesas separadas. Tem 

que haver lucro.  A Cal Gleide disse que temos que saber o quantitativo de mesas e 

cadeiras para podermos nos programar no evento. A CaL Presidente informou que o 

conjunto de 1 mesa com 4 cadeiras custa R$ 279,00 à vista e R$ 306,90 a prazo. O CL 

Fontana perguntou quantas mesas e cadeiras temos hoje. O CL Marcão disse que 

hoje temos 10 jogos de mesas. O CL Fontana disse que, se pensarmos em termos de 

30 jogos, só precisaremos de 20 jogos, que daria aproximadamente R$ 5.600,00. Em 

caso de realização da festa tem que haver comprometimento de todos os CCLL e 

quem não vender tem que ficar com o bilhete. A CaL Gleide sugeriu uma ação entre 

amigos de 60 bilhetes no valor de R$ 100,00 e sugeriu que pode ser um prêmio 
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simbólico. O CL Fontana acha difícil vender uma rifa de R$ 100,00 reais com prêmio 

simbólico. A última rifa foi de R$ 10,00 e não foram vendidos todos os bilhetes. O CL 

Thiago disse que na última reunião o CL Alex informou que o Zoca estaria a 

disposição para eventos de até 500 pessoas. A CaL Presidente falou sobre a 

localização. O CL Cristo falou que devemos fazer um dos eventos anteriores que 

deram resultado. A CaL Presidente informou que o almoço italiano não é possível 

por causa das condições atuais. O CL Marcão comentou sobre o evento realizado em 

um espaço no Córrego do Ouro, sugerindo um costelão naquele espaço. A CaL 

Presidente solicitou ao CL Marcão trazer maiores informações. A CaL Dalnecir 

sugeriu uma moda de viola no Zoca. O Clube só venderia as mesas. A comida e a 

bebida ficariam por conta do Zoca. O CL Ferrarão falou sobre os custos destes 

eventos. Argumentou se todos os CCLL se comprometerão com o evento? A CaL 

Presidente esclareceu que não há festas dançantes. O CL Kleser disse que as 

comissões deverão se reunir e definir um evento. Cabe as comissões fazerem o 

levantamento da viabilidade do custo operacional de cada evento. A CaL Presidente 

falou do comprometimento de cada CCLL para se realizar cada evento. Com relação 

às bengalas, O CL Cristo disse que conversou com o Presidente do LC Rio Doce, que 

ficou de levar o assunto à reunião para discutirem sobre a possibilidade de ajudar. 

Disse também que quem quiser fazer a doação de bengalas é só o procurar, antes de 

efetuar a compra. O CL Fontana apresentou Instrução Leonística com o tema “Sou 

Leão, logo não envelheço”, enfatizando o comprometimento de CCLL nas ações do 

clube. Estão sempre prontos para servir, independentemente da idade. A CaL 

Presidente e a CaL Gleide comentaram sobre a instrução. O CL Cristo informou sobre 

o emplacamento do carro da ACDV, que é caro, e disse que a Socorro ganhou alguns 

litros de cachaça e está vendendo por R$ 20,00 para ajudar no emplacamento. Quem 

quiser é só o procurar. O CL Fontana falou que foi publicado no Diário Oficial do 

Estado uma campanha chamada Nota Premiada. Deverá ser alguma coisa parecida 

com uma campanha anterior chamada Jucapixaba, que consistia em arrecadar notas 

fiscais e trocá-las por dinheiro. Na época o CL Nelson Schimidt e o CL Edimar 

Cardoso do LC B S Francisco, abraçaram a causa. Para participar tem várias 

exigências, sendo uma delas a declaração de utilidade pública Municipal, Estadual ou 

Federal, o que o nosso clube ainda não tem. Conversando com o CL Wanderson, 

vereador de nossa cidade sobre a possibilidade de apresentar um projeto de lei 

apresentado o LC Colatina Centro como sendo de utilidade pública. Foram pedidos 
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alguns documentos, o que está sendo providenciado, sendo um deles uma relação 

de 100 pessoas com nomes completos e o CPF. Sugeriu que cada CCLL, Domadoras e 

filhotes mandassem pelo whatsapp o nome completo com o CPF. Estando os 

documentos em ordem, encaminhará ao CL Wanderson para os trâmites legais 

dentro da Câmara Municipal. Com isso poderemos arrecadar um bom valor, caso 

consigamos entrar nesta Campanha. O CL Ferrarão disse que foi com esse dinheiro 

que foi adquirido o lote onde está a nossa sede. A CaL Gleide disse que estão 

requerendo o título de utilidade pública para a Casa do Bem Viver. O CL Fernando 

sugeriu criar um link e colocar na página para que os CCLL pudessem acessar e 

preencher os dados. O CL Marcão falou da importância de usarmos o pin. 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 30/08/2021, 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. 
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