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Aos trinta dias do mês de agosto 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 Thiago 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 23/08/2021, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A 

palavra retornou ao Secretário não tendo informes. A palavra foi passada ao 

Tesoureiro que informou os saldos das contas: Conta Administrativa R$ 55,04 mais 

R$ 9.406,90 aplicados; Conta de Campanha: R$ 5.151,58; Conta Amigos do Lions: R$ 

17.095,30 e solicitou que os CCLL coloquem as mensalidades em dia. A CaL 

Presidente declarou jaula aberta e falou sobre o 1º Seminário da Região A ocorrido 

neste final de semana em São Gabriel da Palha. Estiveram presentes a CaL Presidente, 

os CCLL Luan, Cristo, Alex e o PDG Eduardo, sendo que o PDG Eduardo e o CL Alex 

foram palestrantes. A reunião foi muito produtiva onde foi passada a pauta da 

governadora com muita clareza. O CL Alex fez a palestra no lugar do CL Marcão que 

não pode comparecer. O CL Luan comentou sobre a reunião em que foram 

discutidas as metas de campanhas que serão feitas neste Ano Leonístico. O CL Alex 

recebeu a medalha de excelência pela fundação do clube de Leo. O CL Cristo elogiou 

a importância dessas reuniões inclusive incentivando a participação dos CCLL mais 

novos. A CaL Presidente informou que o almoço que foi muito bom com um custo 

de R$ 10,00 por participante. Informou que está pré-agendado o dia 16/09 (em uma 

quinta feira) a visita da Governadora, envolvendo os dois clubes de Lions aqui de 

Colatina. Foi sugerido pelo CL Euclides, presidente do LC Rio Doce, que a reunião 

poderia ser na nossa sede. Foi falado que o Clube ainda não tem cadeiras nem 

pratarias para a recepção, mas que durante esta semana iria entrar em contato 

novamente como CL Euclides para decidirem. Quanto ao processo do clube ser 

declarado de utilidade pública, o CL Fontana disse que passou toda a documentação 

ao CL Wanderson que encaminhou a Procuradoria da Câmara para saber se a 

documentação está de acordo com a legislação. Estando tudo correto será colocado 

em votação. Agradeceu ao CCLL que informaram o CPF que é um fator indispensável 

para a formação do processo. Informou que além dos CCLL conseguiu mais uns vinte 

nomes com CPF. Com relação a festa do dia das crianças, será como o ano passado 

com a distribuição, balas, pirulitos e pipoquinhas, solicitando aos CCLL que consigam 

doações desses produtos. Pode deixar no comércio dos CCLL Cristo, Gerson e 

Zancheta. O CL Marcão juntamente com o CL Kleser informou que foram na Itajuby e 
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viram a possibilidade de realizar um costelão no dia 07/11. Se não fizer nesse ano só 

no ano que vem. O CL Robinho acha que deveria ser feito após o Carnaval. Acha que 

o tempo é curto para vender 500 ingressos. Teríamos mais tempo para organizar. A 

CaL Presidente ainda se preocupa com as aglomerações. Temos que fazer as 

campanhas, mas temos que observar as questões de segurança. Ainda este ano 

temos a campanha do dia das crianças, onde devemos arrecadar os produtos já 

citados. Disse também que ser for colocado 500 bilhetes, temos que vender todos. 

Temos duas campanhas do meio ambiente. Disse ainda que em outubro todos os 

Clube de Lions farão campanha para arrecadação para a LCIF. Nossa ideia e fazermos 

um jantar. O CL Kleser disse que concorda com a campanha da LCIF, mas também 

temos que pensar em nossas campanhas. Acredita que em 2 meses poderemos 

realizar o costelão, basta todos os CCLL se empenharem. Sugeriu fazer um custo 

desse costelão para ver a viabilidade da realização. O CL Fontana disse que a 

Prefeitura seguirá a liberação de eventos com até 600 pessoas. Lembrou que o 

Carnaval será no dia 1º de março. Sugeriu que a comissão do costelão faça um 

levantamento dos custos e traga na próxima reunião. A CaL Dalnecir comentou que 

essa liberação está condicionada aos participantes estarem vacinados. O CL Marcão 

disse que está providenciando o levantamento de acordo com os gastos dos 

costelões anteriores. O CL Fontana apresentou Instrução Leonística com o tema 

“Proporcionalidade Leonística”, sendo comentada pela Cal Presidente. O CaL Faitanin 

falou sobre o campo de bocha. O rapaz que ficou de fazer está disponível. Cobra R$ 

250,00 por dia (com ajudante) e acredita que em 5 dias terminará de fazer. Deve ser 

gasto ainda uns R$ 400,00 de madeira. O CL Fontana disse que o campo de bocha é 

indispensável, utilizando-se parte daquele fundo de reserva. O CL Luan disse que 

pode utilizar-se do fundo de reserva. O CL Robinho disse que o CL Marcelo tem R$ 

470,00. O CL Fontana disse que tem mais ou menos o mesmo valor depositado na 

conta do Lions para esse fim. A Cal Presidente falou da necessidade da 

impermeabilização da parte de baixo. Deve ser conversado com o CL Mário Balbino 

quanto aos pagamentos da impermeabilização da parte de cima. O CL Luan informou 

que o que for comprado naquele mês deve-se ser apresentada a nota para 

pagamento, evitando acúmulo de notinhas. A CaL Presidente informou que no dia 

06/09 não haverá reunião. A próxima será no dia 13/09. Solicitou ainda que no grupo 

do WhatsApp sejam colocados somente assuntos relativos a Lions. Pela Presidente foi 

declarada jaula fechada e, na ausência do Diretor Social a CaL Presidente convidou o 
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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 13/09/2021, 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. 
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