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Aos trinta e um dias do mês de janeiro 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 o CL José Ângelo 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 13/12/2021, que foi lida, discutida e aprovada com a 

ressalva em relação a prestação de contas que será apresentada nas próximas 

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

Conta de Campanha: R$ 8.801,00; Conta Amigos do Lions: R$ 9.117,16: Conta 

Administrativa: R$ 17.698,61. Apresentou também a previsão orçamentária para o 2º 

semestre do AL, que integra esta ata. A CaL Presidente declarou jaula aberta e 

comentou sobre a primeira reunião. Que este semestre leonístico seja de muita paz. 

Também comentou sobre as postagens no grupo de whatsapp, comentando sobre as 

últimas publicações que gerou divergência entre alguns CCLL. Lembrou sobre o 

código de ética do Lions. Devemos ser comedidos na crítica e generoso no elogio. 

Construir e não destruir. Também falou sobre as postagens desse grupo, somente 

para postagens oficiais. Agradeceu aos CCLL que ajudaram ao Lions Clube de Itabuna 

com as doações do Clube. Também comentou sobre a reunião em Itarana. 

Compareceram somente 3 pessoas. Mas foi um momento excelente de 

companheirismo pois estavam 10 CCLL com os familiares. Foi um momento de 

descontração. O CL Alex falou sobre o objetivo da reunião em Itarana. Era esperado 

mais pessoas para reunião. A CaL Presidente disse que será dado continuidade a 

nossas campanhas da visão e do diabetes. O CL Alex informou que estamos 

pendentes da campanha de diabetes para o prêmio de excelência. Também tem que 

ter saldo positivo de associados. Devemos focar nas campanhas de diabetes e visão. 

A CaL Presidente disse que as fraldas já chegaram. Os pacotes são de 30 fraldas. A 

doação será limitada a 1 pacote por CL. Apresentou a experiência de um CL do Rio de 

Janeiro onde a pessoa deverá vir ao Lions para receber as doações a fim de 

apresentar a pessoa o que é o Lions. Também comentou sobre a pessoa procurar as 

entidades públicas onde deverão fazer um cadastramento para receber os materiais, 

principalmente materiais especiais. O CL Cristo comentou sobre suas experiências 

quanto as doações requeridas junto as entidades públicas, falando da importância da 

visitação antes de efetuar as doações, para ver a realidade das famílias. Também 

comentou sobre a importância de as pessoas conhecerem o Lions. O CL Motinha 

também comentou sobre a importância de conhecer a situação da família. O CL 
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Fontana apresentou os pré-requisitos para receber doações. A Prefeitura fornece 40 

fraldas a cada 10 dias, mediante cadastro com documentos pessoais ou do 

representante legal bem como atestado médico informando da necessidade das 

fraldas. Sugeriu colocar a lista dos documentos no site do Clube. Falou ainda que o 

próprio CL poderá cadastrar a pessoa junto a Prefeitura, podendo até ficar 

responsável pela entrega. Caso não tenha as fraldas, a PMC autorizará pegar na 

farmácia. O CL Kleser disse que quem precisa de fraldas são pessoas que moram em 

bairros carentes e, se acamados, são atendidos pelo médico da família que, quando 

necessário vai até a casa do necessitado. O CL Alex falou que as vezes fica difícil a 

pessoa se deslocar até o Clube para pegar fraldas ou outro material, mas seria 

interessante conhecer o clube. Disse que achou muito boa a ideia de colocar a 

listagem dos documentos no site. Inclusive irá ver com o CL Fernando a possibilidade 

de que seja feito um cadastro, com juntada dos documentos necessários, e faremos o 

cadastro junto a PMC. A CaL Margarida pensa que é muito importante nós fazermos 

as visitas, podendo até orientá-las a fazer o cadastro junto a PMC. Quanto a doação 

de cadeiras de rodas, a CaL Presidente disse ainda não foram colocadas as placas de 

patrimônio e que está tentando falar com o CL Mário. Convocou a todos a auxiliarem 

na entrega, fazendo as visitas e ver a necessidade, pois é muito serviço para a 

comissão. Disse que a cadeira suporta até 90 quilos. O CL que promover a entrega da 

cadeira ficará responsável pelo empréstimo, de vez em quando, fará visita ao 

beneficiário para saber se está tudo certo bem como se ainda estão precisando dela. 

O CL Cristo falou da importância da visita para saber da real necessidade do material 

emprestado bem como do usuário. O CL Fontana disse que juntamente como CL 

Mário estiveram no clube, mas não tinham as chaves das salas onde estavam as 

cadeiras, por isso não foram colocadas as placas de patrimônio. A CaL Márcia falou 

sobre o termo de empréstimo. O CL Kleser sugeriu as comissões do Show de Prêmios 

e do Costelão a fazerem um planejamento para o próximo evento, observando as 

normas sanitárias. A CaL Presidente disse que no mês de abril é a quaresma. O CL 

Fontana disse que a quaresma acaba em 15 de abril. O CL Fernando disse que os 

modelos de todas as fichas utilizadas pelo Clube estão no site. A CaL Presidente 

procedeu a entrega do Pin, encaminhada pelo LI, ao CL Alex pela indicação de novos 

associados. O CL Fontana falou sobre a importância de cada CL conseguir um amigo 

do Lions. Hoje estamos com 52 amigos. No semestre passado só 4 CL conseguiram 

amigos. 70% dos Amigos do Lions estão com 2 CCLL. Os que tem amigos do Lions, 
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que recebam preferencialmente no mesmo mês, pois, a maior receita do Clube vem 

dos Amigos do Lions. É a alma financeira do Clube. Pela Presidente foi declarada 

jaula fechada, foi passada a palavra ao Secretário que, na ausência do Diretor Social, 

leu os nomes dos aniversariantes do mês de janeiro e 1ª semana de fevereiro, 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 07/02/2022, 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 

 


