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Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 22/11/2021, que foi lida, discutida e aprovada por
unanimidade. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou os saldos das
contas: Conta de Campanha: R$ 14.528,26; Conta Amigos do Lions: R$ 13.295,16 mais
R$10.095,08 aplicados; Conta Administrativa: R$ 3.326,63 mais R$ 10.156,36
aplicados. Solicitou aos CCLL que consigam moedas de 1 real face a dificuldade de
encontrá-las em circulação, inclusive no banco. A CaL Presidente declarou jaula
aberta, falou sobre a festa de final de ano, informando que o CL Aristides recebeu
algumas reclamações quanto ao valor a ser cobrado (R$ 40,00) reais por pessoa.
Colocou duas opções a serem votadas: 1) cada pessoa pague R$ 40,00; 2) O CL pague
R$ 50,00 e a domadora não precisa pagar. Convidados devem pagar. Após discussão
ficou aprovado que o CL pague R$ 50,00 e a domadora não pague. Convidados
também pagam R$ 50,00. Quanto ao costelão o CL Marcão cobrou aos CCLL que
façam a prestação de contas. Convocou todos os CCCLL que compareçam a Itajuby,
no sábado, para limpeza dos espetos, arrumação, cortar temperos, legumes e
verduras, dentre outros serviços, principalmente para se localizar para que no
domingo ninguém fique perdido. Quanto a escala de trabalho disse que, quem não
pode participar, que comunique antecipadamente. A lenha está tudo certo será
cortada na terça. Quanto as costelas serão entregues na sexta à tarde ou no sábado.
A limpeza será feita no sábado. O CL Robinho disse que limpar congelada é melhor.
Foram doados 80 kg de aipim. O CL Kleser verificou as bebidas com a Brahma. Caso
chova será feita uma cobertura para as costelas. Os réchauds serão emprestados pelo
CL Mazinho. Quanto aos caixas foram confeccionadas fichas com canhoto para
facilitar na hora de prestar conta. Também será confeccionado cartaz com os preços
das comidas e bebidas. O CL Luan ressaltou a necessidade de conseguir as moedas
ou ajustar os preços para o troco, baseado na nota de R$ 2,00. O CL Gerson está
conseguindo moedas de R$ 1,00 real junto a uma sorveteria de ex-CL. O CL Kleser
falou sobre a escala de trabalho e iremos trabalhar muito devido a não participação
de alguns CCLL que não irão devido a pandemia. Estaremos em um local diferente. É
um local muito aberto. Temos que nos adequar. Também falou sobre as limpezas dos
banheiros. O CL Alex ressaltou a necessidade do comparecimento de todos os CCLL,
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sendo reforçado pela CaL Presidente. O CL Gerson sugeriu que os CCLL só tomem
cerveja após a realização do evento. O CL Marcão informou que os produtos da mesa
de boteco, que não foram doados, serão comprados. A cachaça está certo com o CL
Marlon. Os CCLL deverão postar do WhatsApp, até amanhã, a quantidade de convites
vendidos. O CL Mário Balbino falou da importância da participação de todos,
inclusive informar quem pode ir no sábado. A CaL Márcia, Motinha, Hudson,
Rosângela, Margarida, Alex, Fernando, Faitanin, Cesar, Marcelo, Robinho, Gerson,
Rodrigo, Tatú, Nelson, Marcão, Margareti, Niljane e Zé Angelo disseram que vão. O
CL Kleser disse para os CCLL levarem facas. Quantas aos talheres têm pouca coisa
aqui no Clube. A CaL Margarida disse que na APAE ficaram as mesas e os cavaletes.
Quanto as toalhas, a CaL Márcia estará levando para lavar. O CL Kleser falou que na
sexta-feira precisa de um carro de carroceria. Ressaltou a necessidade de não
postarem, no grupo oficial, mensagens não inerentes a assuntos do Lions. Quanto a
palestra do TEA, será falada na próxima reunião. Quanto aos presentes para as
creches, os CCLL que ficaram de entregar ao CL André, entrar em contato com ele
para combinar. Segunda-feira será postada no grupo a escala de entrega dos
presentes para outras creches, que iniciará na terça-feira. A CaL Margarida falou
sobre a realização do Festival Paraolímpico com participação da ACD, APAE e
Secretaria de Cultura, promovido pelas Loterias Caixa. O CL Alex e o CL Marcão
participaram do 2º Seminário da Região A, em Nova Venécia. Um dos pedidos da
Governadora foi sobre aumento de associados, que está defasado em 15 associados.
Também falou sobre a postagem das atividades realizadas. O CL Marcão falou da
pouca presença de CCLL no seminário. O CL Cristo apresentou a reforma do
Estandarte, feito por ele e pela CaL Gleide. Ressaltou a importância da portaria do
costelão, pois é a cara do Clube. Quanto a ACDV disse que fez uma reforma na
plataforma e não cobrou os serviços. Ressaltou a importância da presença dos CCLL
junto as entidades quando da realização de campanhas ou entrega de materiais. O
CL Marco Fontana apresentou instrução leonística com o tema “Homenagem ao CL
Ivanildo Zanotelli”. Pela Presidente foi declarada jaula fechada que, na ausência do
Diretor Social, 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 06/12/2021, às 19h30min, e com uma salva de
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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
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Ranieri Milli
Secretário AL 2021/2022
Lions Clube Colatina Centro

