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Aos vinte e dois 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 a CaL Niljane 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 08/11/2021, que foi lida, discutida e aprovada por 

unanimidade. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou os saldos das 

contas: Conta Administrativa: R$ 1.865,11 mais R$ 10.145,17 aplicados; Conta de 

Campanha: R$ 9.325,26; Conta Amigos do Lions: R$ 12.495,16 mais R$10.084,20 

aplicados. Agradeceu aos CCLL que colocaram suas mensalidades em dia. Convocou 

aos que ainda não colocaram que providenciem o pagamento para fecharmos o ano 

de 2021 com todas as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou jaula aberta, 

e disse que juntamente com os CCLL Cristo, Edeomir, Ferrarão, DM Delfina e a CaL 

Margarida fizeram a doação de 15 bengalas para a ACDV. Informou que aqueles que 

pegaram as cartinhas da creche do Bairro Carlos Germano Naumann, que tragam os 

brinquedos. Disse ainda que o Clube foi convidado pelo grupo TEA Apoio, grupo 

formado pelas mães com crianças com TEA para a 2ª Palestra que será realizada no 

dia 11/12 a partir das 08 horas na Primeira Igreja Batista com o Dr. Tiago Gusmão. A 

inscrição serão 2 kg de alimentos não perecíveis. O nosso trabalho é recolher as 

doações para depois distribuir. Também fomos convidados a participar de uma 

campanha realizada pela filha do CL Edeomir (Juliana) que, na passagem do seu 

aniversário, fez uma vaquinha na rede social, para arrecadar dinheiro para aquisição 

de brinquedos e alimentos para as crianças carentes de creches. O sucesso foi grande 

que arrecadou 2 vezes mais do que o programado. Foi apresentado um vídeo sobre a 

campanha. O CL Edeomir falou sobre o projeto de sua filha Juliana e ficou surpreso 

com sua atitude. Informou ainda que esses valores arrecadados fossem coordenados 

pelo Lions Clube. Disse ainda que nas redes sociais muitas pessoas perguntaram o 

que eram o Lions. O dinheiro será aplicado na compra de brinquedos para 512 

crianças das creches de Colatina. Conta com a ajuda de todos para a entrega dos 

brinquedos, que deve ser bem registrado. Se sobrar dinheiro, a Juliana solicitou que 

seja aplicada em brinquedos educativos para as creches. A CaL Presidente agradeceu 

a iniciativa da Juliana, sendo aclamada com uma salva de palmas. Foram 

contempladas as creches do Bairro Carlos Germano Naumann, Creche Anjo da 

Guarda e Ivanilda Rodrigues Pimenta do bairro Bela Vista e a creche São Vicente de 

Paula do Bairro São Vicente. O CL Alex parabenizou o CL Edeomir e Delfina pelo 
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exemplo. Informou que também será contemplada a Creche do Bairro Honório Fraga 

através de uma campanha realizada pelo CL e pela CaL Niljane, com apoio do CL 

André, junto a empresa “Diana Top Brands”, totalizando 290 crianças. Informou que a 

entrega será nos dias 15 e 16/12, por se tratar de dois turnos. A CaL Presidente disse 

que está programada a entrega dos brinquedos na Creche do Bairro Carlos Germano 

Naumann nos dias 10 e 15/12 e a outra creche no dia 08 e 14/12. Amanhã serão 

visitadas outras duas creches. Os horários serão colocados no grupo. Pediu aos CCLL 

que postem somente mensagens de interesse do Clube. Informou ainda que do 

dinheiro arrecado pela Juliana será destinado o valor de R$ 1.000,00 em leite para a 

creche do bairro Germano Naumann. O CL Marcão falou para que seja feito dois 

grupos para distribuir os presentes. O CL André disse para identificar no presente o 

nome da criança (ou o sexo). O CL Alex também comentou sobre os brinquedos 

educativos. O CL Kleser disse que podemos procurar o CL Léo para ver se 

conseguimos adquirir salsicha para o cachorro-quente com desconto. A CaL 

Presidente convocou todos os CCLL e DDMM para participarem. O CL Joventino falou 

da importância de todos participarem. O CL Marcão falou que no dia 28/11 será 

realizado o 2º Seminário da Região A, em Nova Venécia, com início as 08h30 e 

término às 12h30.  Quanto ao costelão ainda tem 38 pessoas que não depositaram 

os valores. O CL Adênis disse que, pelo WhatsApp temos 250 convites vendidos. 

Recebidos somente 82. O CL Marcão disse que o pagamento ocorre na semana do 

costelão ou até mesmo depois da realização. O CL Marcão disse que o CL deve 

honrar o compromisso. Se disse que vendeu tem que entregar o valor referente aos 

bilhetes que vendeu. O CL Edeomir questionou quanto aos protocolos do Governo 

do Estado e Prefeitura sobre aglomerações. O CL Kleser informou que o Governo do 

Estado liberou até 650 pessoas em local fechado. Quanto apresentar o comprovante 

de vacinação ainda não está definido. Informou ainda que, de acordo com outros 

costelões, a venda ocorre sempre na última semana. Aqueles que pegarem convites 

com outros companheiros, pague ao CL e não à comissão. Já recebeu parte do 

patrocínio da Tintas Renner. Também fechou com a CVC. Os patrocínios totalizaram 

R$ 5.000,00. No mais está tudo correto. A lenha foi doada pela Itajuby, só temos que 

pagar R$ 100,00 para tirá-la da chuva. Tendas locadas e isopores pronto. Está sendo 

elaborado um plano, caso chova no dia. Vai ser divulgada a escala de trabalho. Com 

relação aos alimentos para o costelão, ainda estamos recebendo doação. O CL Cristo 

disse que, quanto os temperos verdes conseguiram com o Jorge. O Alface fará a 
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preço de custo. Tem que marcar um horário com o Jorge. O CL Kleser solicitou que 

os CCLL que não irão estar em Colatina no dia do Costelão, que coloquem o nome 

no grupo para auxiliar na confecção da escala. Com relação a ACDV foi necessário 

fazer uma manutenção da plataforma, com um custo de R$ 700,00 reais, que foi 

doado pela sua empresa. Com relação as bengalas, foram adquiridas junto com as 

bengalas doadas pelo LC Rio Doce, sendo 10 doadas pelo clube, 4 doadas pelo CL 

Cristo e 1 doada pelo CL Motinha. Também foram adquiridos 5 rollers (ponteira da 

bengala). Se estragar fará a manutenção das bengalas. A CaL Margarida parabenizou 

a Juliana pelo exemplo. Quantos aos óculos, esses já foram feitos e entregue num 

custo de R$ 508,00. Quanto a festa do fim de ano o CL Marcelo disse que está tudo 

encaminhado. Será no dia 11/12 a partir das 17 horas. O CL Gustavo disse que 

arrecadou R$ 203,00 e passará o dinheiro para o CL Tesoureiro para transferir para o 

LCIF. A CL Presidente convidou a todos para que, após a reunião, façam uma visita ao 

velório do CL Ivanildo, na ADEMC. Pela Presidente foi declarada jaula fechada que 

convidou o Diretor Social para ler os nomes dos aniversariantes da semana e após foi 

cantando parabéns e em seguida foi feito um minuto de silêncio pelo falecimento do 

CL Ivanildo. A CaL Presidente convocou os Companheiros e Companheiras do LC 

Colatina Centro para a reunião ordinária, semipresencial, no dia 29/11/2021, 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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