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Aos quatro dias do mês de outubro 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 a CaL Dalnecir 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 27/09/2021, que foi lida, discutida e aprovada por
unanimidade. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou os saldos das
contas: Conta Administrativa R$ 1.974,78 mais R$ 18.101,53 aplicados; Conta de
Campanha: R$ 4.824,30; Conta Amigos do Lions: R$ 10.215,30 mais R$10.013,34
aplicados. Falou sobre a necessidade dos CCLL efetuarem depósito nas contas
corretas. A CaL Presidente declarou jaula aberta, informando que na última sextafeira houve abertura da campanha das amigas do bem viver e que durante todo o
mês de outubro será a campanha outubro rosa, lendo a programação. O CL Kleser
falou sobre a abertura, falando sobre a importância da campanha. A CaL Presidente
agradeceu a todos que compareceram. Falou também sobre a noite das domadoras,
que foi muito boa, motivando-as inclusive a voltarem as atividades. Falaram também
sobre fazerem os doces para o costelão. Ficou marcado para o dia 16/10 o próximo
encontro na casa do CL Aristides, podendo os CL também comparecerem. O CL Cezar
disse que sobraram menos de 10 camisas da campanha das amigas do bem viver. A
CaL Presidente falou sobre o banco de cadeira de rodas. Conversando com o CL
Presidente do LC Rio Doce o preço da cadeira de rodas é de R$ 364,00 e a de banho
é de R$ 164,00 e que o dinheiro que está em caixa dá para efetuar a compra. Foi
aberta a palavra para quem quiser se manifestar. O CL Motinha informou se esse
preço está atualizado. Ficou confirmada a compra das cadeiras. O CL Marcão falou
sobre colocar patrimônio nas cadeiras. A CaL Presidente disse que as cadeiras serão
emprestadas. O CL Kleser falou da importância em colocar patrimônio. O CL José
Ângelo falou em fazer um “silk” no encosto da cadeira. A CaL Presidente disse que
até o dia 16 será adquirido um Título de Melvin Jones. O CL Marcão disse que
também poderão ser realizados pequenos depósitos durante a semana de LCIF. O CL
Gustavo sugeriu que fosse feito pequenos depósitos e depois fazer um só depósito.
A CaL Presidente disse que os convites e os cartazes do costelão estão prontos.
Solicitou aos CCLL que peguem os cartazes para serem colados em locais visíveis. O
CL Marcão complementou as informações da Cal presidente informando que quem
vender 10 ganha um. O Clube Itajuby está certo. Os patrocínios estão em andamento.
A lenha, as tendas, os músicos e o som estão todos certos. Só falta vender os
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ingressos. No dia 14/10 será feita uma reunião com os CCLL que tem experiência
com o costelão. O CL Marcão informou que a prestação de contas será no dia 22/11.
No dia 29 a prestação de contas deverá estar pronta. A CaL Presidente disse que
quem não prestar conta na data limite deverá ser pagar os ingressos. O limite da
idade para não pagar é de 12 anos. A CaL Presidente disse que será exigido carteira
de vacinação. O CL Kleser disse que o protocolo estadual não exige a apresentação.
O CL Alex falou que se for exigir a carteira de vacinação vai ser difícil vender.
Segundo a CaL Presidente disse que fará de acordo com a vigilância sanitária
municipal. O CL Kleser disse que temos que pensar como ficará a situação em
dezembro. O CL Joventino perguntou como será distribuído os bilhetes. O CL Kleser
disse que cada CL receberá 10 bilhetes, mas tem CL já pegou mais de 10. O CL Alex
colocou em pauta para os Leos venderem sorvete e picolé o que foi aprovado.
Quanto eles ajudarem a limpeza das mesas e outros serviços foi alertado quanto ao
trabalho de menor. Será verificado quantos Leos irão participar. A CaL Dalnecir disse
que está com os bilhetes da rifa da governadora. A CaL Presidente também tem
bilhetes para vender. Na próxima semana não haverá reunião. Convocou todos a
comparecerem na sede, no dia 12/10 para a entrega das sacolinhas de bala para as
crianças. 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 18/10/2021, 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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