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Aos dezesseis 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 Edeomir 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 09/08/2021, que foi lida, discutida e aprovada por 

unanimidade. A palavra retornou ao Secretário que leu ofício da LCIF que 

encaminhou um chevron a ser afixado no estandarte pela aquisição de títulos Melvin 

Jones. A palavra foi passada ao Tesoureiro que informou que fez aplicação no valor 

de R$ 10.000,00 da conta administrativa, informou os saldos das contas: Conta 

Administrativa R$ 464,30; Conta de Campanha: R$ 5.350,62; Conta Amigos do Lions: 

R$ 16.496,30. Alertou para os depósitos serem feitos nas contas corretas, pois senão 

será necessário fazer transferências. A CaL Presidente declarou jaula aberta, 

informando que a CaL Gleide irá proceder a reforma do estandarte e costurar os 

chevrons recebidos de LI. Falou que o CL Nelson trouxe uma caixa com diversos 

materiais de higiene pessoal. Nessa semana serão retomados os trabalhos de 

construção da nova sede, fechando as salas que servirão para guardar as cadeiras de 

rodas e de banho e outros materiais do clube. Informou ainda que na última quarta-

feira, ela, o CL Fontana e a Cal Dalnecir fizeram a entrega dos materiais de higiene no 

Recanto da Vida, informando que o Diretor da instituição agradeceu muito a 

contribuição. Solicitou que os presidentes de comissão marquem as reuniões pois 

temos serviços para fazer, mesmo que de forma diferenciada. Quanto as bengalas, o 

CL Cristo disse que cada bengala custa R$ 125,00. O gasto é de 50 bengalas por ano, 

salientando a importância dessas bengalas para os deficientes. Doará 4 bengalas e 

sugeriu fazer uma campanha para podermos arrecadar essas bengalas. Disse que 

instalou um sistema de câmeras e não cobrou. Sugeriu fazer uma rifa para compra 

das bengalas. A CaL Presidente disse da possibilidade de recuperar algumas bengalas 

e o CL Cristo disse que tem como recuperar, inclusive existe peças para reposição. O 

CL Alex sugeriu uma parceria com o cerimonial Zoca, promovendo um almoço e o 

lucro destinado a compra das bengalas. A CaL Presidente convocou as comissões 

para discutirem o assunto. O CL Kleser perguntou quanto o clube tem em caixa para 

compra das bengalas, inclusive entrar em contato com o LC Rio Doce para saber se 

tem interesse. Quanto ao almoço tem que ver com a vigilância sanitária. O CL 

Gustavo convocou os membros da comissão de Melvin Jones para se reunirem 

depois da reunião. A CaL Dalnecir sugeriu, devido a pandemia, talvez no final do ano 



 

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 

 

2 | P á g i n a  

 

fazer uma moda de viola no Clube Itajubi a fim de angariar fundos. A CaL Gleide disse 

que 25 bengalas custam R$ 3.125,00 menos 500 reais já doados pelo CL Cristo, resta 

R$ 2.625,00, informando que não é um valor muito alto a ser arrecadado, isso se o 

clube doar 25 bengalas. A CaL Dalnecir agradeceu ao CL Umberto que consultou uma 

pessoa necessitada, mas que agora precisa dos óculos. A armação o CL Alexandre 

disse que doa. Ficou de ver o preço das lentes. A CaL presidente informou que o CL 

Umberto é da campanha da visão, devendo a comissão analisar o caso. A pedido da 

CaL Gleide fica aqui registrada uma moção de aplauso ao CL Umberto pelo serviço 

prestado quanto as consultas realizadas as pessoas necessitadas. O CL Joventino 

questionou que só estão usando um microfone, inclusive pessoas sem máscaras. A 

CaL Presidente informou que alguns CCLL estão querendo voltar desde que se 

mantenha um protocolo de distanciamento e uso de máscara. A CaL Presidente disse 

que iremos nos programar de forma a atender o pedido. O CaL José Ângelo disse 

que na próxima reunião disponibilizará todos os microfones do clube. O PDG 

Eduardo apresentou Instrução Leonística sobre o tema a Fundação de Lions Clube, 

apresentando números no mundo. A CaL Presidente falou da importância das 

doações a LCIF. Comentou também em se fazer uma visita nos locais onde foram 

recuperadas as nascentes. O CL Alex disse que há dois meses, ele e a Pastoral da 

Ecologia, fizeram as visitas, faltando somente dois locais. Disse que estão fazendo um 

estudo junto com a Pastoral do Meio Ambiente e o Instituto Terra para angariar 

fundos junto a um banco alemão para reflorestamento e recuperação de nascentes. 

Informou que tem fotos das campanhas. Disse que em alguns locais será necessário 

fazer um replantio pois algumas mudas morreram e em outro local o próprio pessoal 

da fazenda esperança fez os reparos na cerca. Será marcada uma data para visitação 

dos locais que faltam visitar. A CaL Presidente fez a entrega de chevrons 

encaminhados pelo LI. Pelo aumento de associados no ano do centenário do Clube: 

CL Robson Dalapicola, CL Luiz Faitanin e CL Marcelo. Por 10 anos de Lions: CL Roston 

Queiroz. Por 15 anos de Lions: PDG Eduardo, CL Cristo, CL Edivaldo, CL Rubens e CL 

Fontana. O CL Fernando disse que, quanto as contas dos pagamentos, elas estão no 

site no Clube. O CL Secretário solicitou aos associados que verifiquem os dados 

constantes nas nominatas se estão corretos. Pela Presidente foi declarada jaula 

fechada e, convidando o Diretor Social CL Edeomir 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 
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Centro para a reunião ordinária, semipresencial, no dia 23/08/2021, 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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