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Aos onze dias do mês de abril 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 DM Margarete 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 04/04/2022, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Aa palavra foi 

passada ao Tesoureiro que informou os saldos das contas: Campanha R$ 13.278.67; 

Amigos do Lions R$ 11.503,87; Administrativa R$ 19.781,05. Reforçou aos CCLL que 

coloquem as mensalidades em dia pois ficará “chato” falar os nomes dos devedores. 

Caso tenham algum problema, que nos procurem. A CaL Presidente declarou jaula 

aberta informando que não conseguimos os CCLLL para ajudar na campanha do 

diabete do LC Rio Doce. Foi informado que o dia mudou para o dia 15/05. O CL Alex 

sugeriu que, se possível, fazerem a campanha do diabetes junto com nosso passeio 

ciclístico. Ficou de ver a possibilidade. Quanto a aquisição das camisetas para o grupo 

Malungos (Toizin) no preço de R$ 1.300,00. O CL Alex disse que o projeto do Carlos 

Germano Naumann também está precisando de camisetas. A CaL Dalnecir informou 

que sempre fomos parceiros do Projeto, sugeriu dividir com o outros Lions. O CL Kleser 

informou que poderiam ter pelo menos 4 patrocinadores para dividir a conta, sendo 

R$ 325,00 por patrocinador. Após discussão, ficou decidido que o clube ajudará com 

R$ 500,00. A camisa terá a nosso logo. A CaL Presidente informou que o LC Itabuna 

recebeu mais de 350 peças de roupas entregues pelo CL Mário, e que recebeu uma 

mensagem de agradecimento. O CL Mário informou que esteve visitando o local das 

enchentes em bairros da cidade e que agradeceram muito as doações recebidas. Falou 

que o Clube tem vários projetos em execução. São 35 CCLL. Quanto a campanha do 

câncer infantil O CL Alex disse que está marcada para o dia 15/05. Já foi confeccionado 

o cartaz que será divulgado via redes sociais. Foi pensado em fazer um banner para ser 

exposto no dia da campanha, precisando de autorização para confeccioná-lo. Só falta 

finalizar os apoiadores. Já temos o UNESC, Hospital São José, rádio 98, rádio Difusora, 

da Rádio 107, da Hortifruti (definindo), do Alemão da bike e da turma do pedal da 4ª 

feira, faltando ainda definir 4 apoiadores, que será fechado nesta semana ou na semana 

que vem. Será definido o percurso, mas, o certo é que atravessaremos a ponte. Será 

feita uma filmagem com drone pelo CL Wanderson. Caso o CL Mazinho do LC Rio Doce 

participar com a campanha do diabetes, ficará mais forte. O CL Alex falou que após 

tudo definido temos que ter as autorizações dos órgãos públicos como polícia militar, 

bombeiros e SEMTRAM. Será realizado um passeio ciclístico mirim. O início será as 
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07h30 devido ao calor. Também será colocado um carro de som, guiando o passeio e 

divulgando os apoiadores. O CL André disse que o Alemão da Bike fará a doação de 

um capacete, mas, esta semana, serão procuradores outros apoiadores. Também está 

em contato com outros grupos de ciclistas de Colatina. A CaL Presidente sugeriu, que 

no ato da inscrição deverá ser colocado no formulário um telefone de contato, caso 

haja algum problema com o participante. O CL André disse que a ideia é que o sorteio 

seja realizado no final somente com os que terminarem o percurso. O CL Gerson 

sugeriu que fosse colocado um trenzinho onde as crianças poderão participar bem 

como na arrecadação dos alimentos. Ficou de ver o orçamento. O CL André disse que 

quanto mais cedo começar, melhor será o passeio. O CL Kleser informou do evento 

ocorrido no último domingo na Itajuby onde foi falado do costelão e do passeio 

ciclístico. Quanto ao evento o prêmio foi de R$ 17.000,00 e foram vendidas 500 cartelas 

no valor de R$ 250,00. Tinham aproximadamente 250 pessoas. Nosso Clube é capaz 

de fazer um evento desse porte. Quanto ao campo de bocha ele requer manutenção 

semanal. Conversando com o Ezequias ele fará essa manutenção por R$ 100,00. Hoje 

temos o bar e ele dá lucro para o clube, inclusive já comprou ventiladores e geladeira. 

Sugeriu que o bar faça uma prestação de contas para o Diretoria e que auxilie na 

manutenção do campo. Após discussão foi aprovado o valor de R$ 100,00 para 

manutenção do campo. Quanto ao bar, os coordenadores são os CCLL Thiago e 

Motinha e que a prestação de contas traria uma condição mais transparente para o 

clube. O CL Thiago levantou o motivo da prestação de contas. O CL Kleser parabenizou 

os coordenadores pela administração mas que a prestação de contas é essencial. A CaL 

Dalnecir falou da rifa que está sendo feita para quitar com a construção do clube. É 

ideal que tragam a rifa para o clube para podermos comprar. Quanto a prestação de 

contas foi aprovada sua apresentação. O CL Zancheta comentou sobre o campeonato 

de bocha que terá início hoje, apresentando a tabela dos jogos. Cada participante 

colaborará com R$ 15,00 para a festa no final campeonato. Mesmo quem não jogar 

poderá participar da festa, pagando os R$ 15,00. Foi falado que não tem time feminino. 

O CL Zancheta disse que irá providenciar. O CL Kleser solicitou que, no final da reunião, 

fosse colocado um minuto de silêncio pela passagem da mãe do CL Gustavo. Quanto 

ao costelão O CL Marcão disse que está praticamente montado. Será no Itajuby no dia 

05/06. As comissões irão se reunir na próxima semana. Quanto aos cantores está sendo 

estudado a participação de mais um cantor. A gráfica não entregou os convites. Na 

próxima segunda serão entregues. Referente a lenha está sendo providenciada esta 
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semana junto ao pessoal da roça. Quanto a campanha da visão a CaL Margarida 

informou que está caminhando. As 5 consultas com a Dra. Mariana estão marcadas 

para amanhã a tarde. O Dr. Umberto atendeu 09 e faltaram 2 e a Dra. Flávia Demuner 

atenderá 5 mensalmente e o Dr. Umberto pediu para marcar mais 11. Foi entregue ao 

CL Alexandre as receitas para os alunos que necessitam de óculos. O CL Marcão 

informou da realização da XXIII Convenção Distrital que será nos dias 22, 23 e 24, em 

Cachoeiro do Itapemirim, reforçando o comparecimento de todos. Pela Presidente foi 

declarada jaula fechada, e rezado um Pai Nosso em virtude do falecimento da mãe do 

CL Gustavo. 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 18/04/2022, 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 

 


