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Aos seis dias do mês de dezembro 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 29/11/2021, que foi lida, discutida e aprovada por 

unanimidade. Foram lidos pedidos do Centro Prisional Feminino de Colatina 

solicitando uma caixa de som avaliada em R$ 1.000,00 e pedido do Território da Paz 

solicitando materiais esportivos para seus projetos. A palavra foi passada ao 

Tesoureiro que informou os saldos das contas: Conta de Campanha: R$ 41.591,99; 

Conta Amigos do Lions: R$ 5.517,66 mais R$10.106,00 aplicados; Conta 

Administrativa: R$ 2,200,63 mais R$ 12.124,69 aplicados. Explicou que no valor da 

conta campanha já estão depositados os valores referente ao costelão, com exceção 

dos pagamentos efetuados na maquininha de cartão. A CaL Presidente declarou 

jaula aberta, colocou em votação os pedidos lidos pelo Secretário. Sugeriu que fosse 

feito um levantamento dos materiais, mas, acredita que só poderão ser atendidos no 

ano que vem, uma vez que na próxima segunda será a última reunião. O CL Gerson 

sugeriu que fosse enviado um ofício dizendo que poderemos atender somente no 

ano que vem. A CaL Dalnecir disse que essas doações devem ser avaliadas de 

acordo com a necessidade. Levantou a necessidade de aquisição de fraldas pois está 

recebendo pedidos de doação. A comissão responsável deve fazer um levantamento 

dessa necessidade, inclusive de alimentos. O CL Kleser se manifestou quanto a 

necessidade de fracionarmos os pedidos com outras entidades de nossa cidade. 

Antes de aprovar sugeriu formar uma comissão para ver a necessidade e urgência 

dessa doação. Também fez comentários quanto ao patrimônio do clube. Deu 

exemplo dos espetos do costelão, informando que existem 4 espetos emprestados 

que ainda não foram devolvidos. O CL Edeomir falou da importância de sabermos os 

valores dos materiais a serem doados. Falou da importância do planejamento como 

foi feito no ano anterior. A CaL Márcia disse que até janeiro faremos a aquisição das 

fraldas. O CL Motinha informou que conseguiu um amigo do Lions. Quanto ao 

costelão o CL Gerson informou que foram recebidos, na portaria, 420 convites 

(tirados da caixa), mas que foram vendidos mais convites, só que os compradores 

não vieram. O CL Joventino fez um comentário sobre as bebidas, informando que 

reparou que alguns companheiros estavam bebendo e servindo comida ao mesmo 

tempo. Informou que alguns CCLL ficaram “chapados”. Falou que devíamos dar o 
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exemplo. O CL Mário disse que deve ser criado uma regra, pois poderá surgir um 

incidente e devemos dar o exemplo. Devemos mostrar uma postura. O CL Kleser 

sugeriu anotar os pontos positivos e negativos. A CaL Márcia informou que foi 

falado na última reunião que quem estivesse trabalhando não poderia beber. 

Informou que, apesar dos CCLL terem bebido, não houve nenhum incidente. A CaL 

Dalnecir disse que a escala de serviço existe para isso. O CL Gustavo disse que 

foram vendidos todos os convites. A CaL Márcia disse que não houve nenhuma 

reclamação. Ouviu somente elogios. O CL Kleser falou sobre a decisão de se fazer a 

festa dentro do clube devido a notícia de que haveria chuva no momento do 

costelão. O custo foi de R$ 1.000,00 a mais. Disse que todos trabalharam e se 

esforçaram. Teve pontos positivos e negativos. Parabenizou todos os CCLL. O CL Zé 

Ângelo também comentou que esteve na portaria e que todos que saíram elogiaram 

a festa. O CL Edeomir disse que a comissão deveria ser maior e que se reunissem 

mais vezes. O CL Alex disse que o costelão foi excelente. Apesar das adversidades 

correu tudo bem. Fez comentários sobre a questão do costelão ter sido realizado na 

área aberta. Seria um fiasco pois não tinha estrutura para suportar este tipo de festa. 

Também só ouviu elogios sobre a festa. Temos que prezar nossos convidados. O CL 

Robinho informou que a escala de serviço não atendeu as expectativas pois não 

houve troca de equipe conforme proposto. O CL Alex complementou informando 

que é dever do Presidente da Comissão fazer esse controle coordenando a troca. O 

CL Thiago informou que vários CCLL não foram escaladas e teve CCLL que estava em 

3 escalas. O CL Gustavo também falou das escalas não cumpridas. A CaL Presidente 

justificou a ausência do CL Marcão. Informou que a Margareti ficou com a parte das 

Domadoras, quanto aos homens ficou com o CaL Marcão. A Comissão se reuniu 

poucas vezes. Realmente deixou a desejar. A CaL Margarida informou que deve ser 

mudada a forma como deve ser feita a escala. Disse que a equipe que for responsável 

por determinado serviço deve se reunir. Também foi falado sobre o tamanho do local 

onde foi realizado. No sábado poucas pessoas compareceram no local. Quanto a 

distribuição de brinquedos serão atendidas 8 creches totalizando aproximadamente 

1600 alunos. Falou que pelo menos deve ter em cada local 3 CCLL. A entrega está 

programada para ser realizada pela parte da manhã e pela parte da tarde. Foram 

coletados os nomes dos CCLL que participarão da entrega, que terá início no dia 

07/12. Na próxima reunião será repassada a escala de entrega para a próxima 

semana. Quanto a festa de fim de ano o CL Aristides precisa da confirmação de 



 

LIONS CLUBE COLATINA CENTRO – Fundado em 26/06/1965 

CLUBE 16505 – DISTRITO LC-11 – REGIÃO A – DIVISÃO A-1  

CNPJ: 27.502.111/0001-52 

Rua das Flores, 105, Bairro Santa Margarida, CEP: 29.700-777, Colatina-ES 

 

3 | P á g i n a  

 

quem irá até na quarta-feira, para poder se programar. Apresentou o cardápio que 

será servido na festa. O tesoureiro criará um pix para pagamento. As DDMM não irão 

pagar. No dia 11/12 também teremos a palestra sobre autismo na primeira igreja 

Batista. Nosso serviço é acolher as 530 pessoas inscritas e recolher os alimentos para 

serem distribuídos. Também ficaremos responsáveis pela arrumação da mesa do café. 

Precisamos da presença de pelo menos 15 CCLL. Devemos estar na Igreja por volta 

das 06h30min. Anotou o nome dos CCLL que irão estar presente. Na próxima 

segunda será a última reunião do ano. Quanto ao retorno será decidido na próxima 

reunião. Pela Presidente foi declarada jaula fechada, foi passada a palavra ao Diretor 

Social, que leu os nomes dos aniversariantes da semana e após foi cantando os 

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 13/12/2021, 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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