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Aos treze dias do mês de setembro 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 30/08/2021, que foi lida, discutida e aprovada por 

unanimidade. A palavra retornou ao Secretário lendo os informes sendo 01 

encaminhado pela Juíza da 1ª Vara Criminal solicitando nomes de 5 CCLL para 

compor a lista de jurados e outro sendo convite do SICRED convidando para sua 

inauguração em Colatina no dia 24/09 as 19h30 no Cerimonial Drink. A palavra foi 

passada ao Tesoureiro que informou os saldos das contas: Conta Administrativa R$ 

4.496,35 mais R$ 6.418,58 aplicados; Conta de Campanha: R$ 5.093,89; Conta Amigos 

do Lions: R$ 7.605,30 mais R$ 10.000,00 aplicados, e solicitou que os CCLL coloquem 

as mensalidades em dia. A CaL Presidente falou da necessidade das mensalidades em 

dia. A CaL Presidente declarou jaula aberta, informando que no dia 16/09 a CaL 

Governadora estará em visita ao nosso clube e ao Lions Rio Doce. Pela parte da 

manhã visitará o Lions Rio Doce e a tarde visitará nosso Clube. Disse que pretende 

levá-la ao Recanto da Vida e na ACDV. Pretende trazê-la a sede, mas não sabe se 

dará tempo. Às 19h30 será realizada uma festiva na área da Vale, sede do Clube Lions 

Rio Doce. Solicitou a presença de todos já que nosso clube tem muitos CCLL. Quanto 

ao campo de bocha, está quase pronto. O CL José Angelo informou que a empresa 

da internet ofereceu aumento da velocidade de 20 para 100 mb pelo mesmo preço 

de R$ 99,90 por mês, só que o contrato de fidelidade passa a ser de 1 ano. Após 

manifestações, foi aprovado. Quanto a Campanha de Limpeza, a CaL Presidente 

convocou todos os CCLL a participar. Terá início as 07 horas da manhã no final da av. 

Moacyr Dalla. O Lions Rio Doce e os CCLLeos também estarão presentes. O CL 

Marcão conseguiu o café da manhã junto a HortiFruti. O CL Motinha disse para os 

CCLL usarem luvas. O CL Alex também comentou sobre a campanha da limpeza e 

disse que no dia 26/09 será realizada a campanha do Dia da Árvore no Recanto do 

Beija Flor, onde serão plantadas 90 árvores. O Recanto do Beija Flor fica próximo ao 

Posto Biazatti. É uma área doada à Igreja Católica que será responsável pelo cuidado. 

No evento farão uma proposta sobre a criação de um projeto social. A CaL Márcia 

solicitou o nome dos CCLL que irão participar da campanha da limpeza. O CL Gustavo 

questionou que ele e outros CCLL estão sabendo do evento agora. A CaL Márcia 

disse que colocou no grupo. Aproveitou a oportunidade e disse que seja postado no 
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grupo somente assuntos relacionados aos serviços do Lions. A CaL Dalnecir também 

se manifestou sobre a brevidade da notícia. A CaL Márcia disse que deverá ser 

realizado nesta data devido a programação já estar definida. Convocou a todos os 

CCLL para o dia 26/09 no plantio de árvores no Recanto do Beija Flor. O CL Motinha 

comentou que a Campanha do Dia das Crianças seja substituído pela Campanha de 

alimentos pois hoje viu uma notícia sobre um casal passando necessidade. A CaL 

Márcia informou que até o momento não houve empenho na campanha do dia das 

crianças. Sugeriu pelo menos 1000 sacolinhas de doces contendo balas, pirulitos e 

pipoquinhas. O CaL Mario achou a ideia do CL Motinha válida. O CaL Alexandre falou 

em fazer a campanha em uma escola. A CaL Dalnecir disse que a campanha pode ser 

feita no bairro Santa Margarida. A CaL Presidente informou que podem efetuar as 

duas campanhas, juntamente com as balas. A CaL Margarida também se manifestou 

com relação a campanha sugerida pelo Motinha, conseguindo pelo menos 5 cestas 

básicas. O CaL Alexandre disse que irá doar 10 cestas básicas e é para o clube focar 

na campanha do Dia das Crianças. O CL Fontana apresentou instrução leonística com 

o tema “A Chave do Leonismo”. O CL Cristo informou que o Lions sempre é 

lembrado na criação dos conselhos municipais. Já faz parte do Conselho do Idoso 

como suplente, sendo que o titular e Lions Rio Doce. Informa que foi convidado a 

fazer parte do Conselho da Habitação, como suplente. O CL Marcão informou que 

fez o balanço sobre o costelão, informando que o ingresso poderá ser vendido por 

R$ 60,00, mas tem que vender todos. Informou que o CL Kleser está conseguindo 

patrocínios e os CCLL poderão fazer doações para diminuir os custos. O CL Kleser 

informou que o empenho dos CCLL é importante para a realização do costelão. Será 

no dia 05/12. Serão 20 costelas. Será realizado no Clube Itajubi. O espaço é a 

estrutura é boa. Irá entrar em contato com os músicos aqui da região para não 

encarecer. Pretende até o dia 25/09 distribuir os ingressos. Os patrocinadores, até 

agora, será o Mansur, a Ford, o Sicoob e a Ambev. As bebidas serão fornecidas pela 

AMBEV porque cederá a bebida e só pagaremos o que for consumido. A CaL Márcia 

também falou sobre o empenho dos CCLL em vender os ingressos. Solicitou aos CCLL 

presentes que entrem em contato com os CCLL ausentes sobre o assunto. O CL 

Marcão informou que quem vender 10 ingressos ganha 1. A CaL Dalnecir também 

informou sobre o empenho de cada CL (presentes e ausentes). Informou que 

distribuiu uma folha para registrar o nome das pessoas que recebam doações. O CL 

Alexandre disse que a partir de amanhã a cesta para a família carente está liberada a 
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partir de amanhã. O CL Mário também doará uma cesta básica. 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 20/09/2021, 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. 

 

 

Márcia Helena Caliari 

Presidente AL 2021/2022 

Lions Clube Colatina Centro 

Ranieri Milli 

Secretário AL 2021/2022 

Lions Clube Colatina Centro 

 


