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Aos vinte e sete 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 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 20/09/2021, que foi lida, discutida e aprovada por 

unanimidade. Leu programação das Amigas do Bem Viver para o outubro Rosa, 

solicitando a presença de 4 CL para ajudar na venda das camisetas no dia 01/10/2021 

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

Administrativa R$ 4.095,80 mais R$ 6.430,00 aplicados; Conta de Campanha: R$ 

4.907,52; Conta Amigos do Lions: R$ 8.705,30 mais R$ 10.004,00 aplicados. Solicitou 

aos CCLL que estiverem com as mensalidades atrasadas que coloquem em dia, pois 

há contas para pagar e há CCLL com 2 mensalidades atrasadas. A CaL Presidente 

declarou jaula aberta, informando que no último sábado esteve com a agente de 

saúde do bairro Santa Margarida para saber das condições do Bairro. Informou que 

ela e a CaL Dalnecir levaram 02 pacotes de fraldas uma família e cestas básicas. 

Informou a situação de uma família onde a há uma pessoa com câncer e a filha 

grávida do 4 filho. Não pode buscar o enxoval pois está em outra casa e não pode ir 

buscar. O marido está preso por ter tentado cortar a barriga da grávida. Outra 

residência tem um rapaz que sofreu acidente de moto e está paraplégico. Esposa saiu 

do serviço para cuidar do marido. Ficou 90 dias na UTI. Outro caso e de dois idosos, 

uma com problemas na bexiga pois foi perfurada em uma cirurgia. Quem toma conta 

deles é uma neta. O Dia das Crianças será realizado neste bairro. A CaL Dalnecir 

também comentou sobre a visita e a situação de alguns moradores do bairro. O CL 

Marcão informou que temos que tomar cuidado em fazer a entrega dos materiais 

para não formar fila e deixar claro que não é uma doação permanente. A CaL 

Dalnecir informou que estão tomando as providências. O CL Marcão falou da 

importância de explicar a esta população o que é Lions. A CaL Presidente falou do 

projeto do plantio de árvores do Recanto Beija Flor. A CaL Dalnecir falou que este 

projeto faz parte dos objetivos do Lions. Informou que os responsáveis do local estão 

com outros projetos sociais. O CL Marcão disse que foi feita uma irrigação para 

molhar as plantas. Com relação aos projetos a CaL Presidente disse que para que o 

Lions possa ajudar é necessário que eles sejam elaborados. Deixaram duas cestas 

básicas. O CL Marcão disse que por problemas de logística da gráfica os convites e 

os cartazes ficarão prontos amanhã. Disse ainda que estamos aguardando o 
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protocolo do estado/município sobre o COVID. Tudo já está organizado. O Clube 

também está certo. Sendo entregue os convites já irá distribuir aos CCLL que moram 

ou tem comércio no Centro. O CL Kleser informou que foram entregues as propostas 

dos patrocínios do 10º costelão, sendo a VIAFOR, MANSUR, MOTOSCARTON, CAITE 

e SICOOB. Não há nenhum patrocínio confirmado. Caso o convidado não possa 

patrocinar será procurado outro. Primeiramente foi pensado nos patrocínios dos 

amigos do Lions. O CL Gerson comentou quanto a numeração dos convites pois, 

caso seja perdido, possamos efetuar o controle. Sugeriu que todos os membros da 

comissão do costelão participem pois, até o momento não foi convidado. A CaL 

Dalnecir disse que precisamos do apoio das domadoras para a realização desse 

evento. O CL Marcão irá marcar uma reunião com a comissão do costelão. O CL Alex 

apresentou instrução leonística sobre a Programação GST da Governadora, falando 

sobre a arrecadação para a LCIF. A CaL Dalnecir informou que trouxe mais fichas 

para preenchimento quando for feita doação. Quanto a rifa da Governadora 

informou que deverá ser distribuída logo, para não misturar com a venda dos 

ingressos do costelão. CaL Presidente salientou a importância do preenchimento da 

ficha para podermos ter o controle de saída. A CaL Gleide comentou sobre a 

necessidade de se formar um grupo de CCLL e CCaLL para a venda das camisetas no 

dia 01/10 às 19 horas na avenida. 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 04/10/2021, 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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