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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 19h 30min, teve
início a reunião ordinária, semipresencial, presidida pela CaL Márcia Helena Caliari, que
convidou a CaL Gleide para fazer a invocação a Deus. Feita a saudação ao Pavilhão
Nacional, na ausência do Secretário, a palavra foi passada ao CL Fontana para a leitura
da ata da reunião do dia 02/05/2022, que foi lida, discutida e aprovada por
unanimidade. Leu ofício do CL Wilson, solicitando desligamento. A palavra foi passada
ao Tesoureiro que informou os saldos das contas: Campanha R$ 15.288,33; Amigos

do Lions R$ 5.420,97; Administrativa R$ 10.573,45. Reforçou aos CCLL em atraso que
coloquem as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou jaula aberta, informou
que agora teremos dois conjuntos para tocar no costelão. O Costelão está
praticamente montado. Agora e vender todos os convites. Vai ser disponibilizada lista
dos materiais para serem doados para a cozinha. O CL Adênis informou que ainda não
recebeu nenhum valor devido ao fato de ser melhor passar o valor integral.
Praticamente quase todos pegaram os ingressos. O CL Luan confirmou que não houve
nenhum depósito. Será passado o pix para a conta de depósito. A CaL Dalnecir
questionou quanto o nome dos dois conjuntos na arte. Foi falado que a divulgação só
será feita pelas redes sociais. Quanto a campanha do câncer e infantil e diabetes o CL
Alex informou que o passeio será nesse fim de semana. Necessita da cooperação de
todos os CCLL. Vai precisar de um carro de carroceria para pegar uma tenda e 50
brindes no UNESC, na sexta feira. O CL Kleser informou que essa tenda deve ser
devolvida na segunda-feira até as 08h da manhã. Mário Balbino ficou encarregado de
pegar a tenda. Solicitou que seja oficiado a SEMTRAN e ao 8º BPM para apoio no
passeio ciclístico. O Hortifruti irá nos ajudar com o café da manhã e frutas. Nossa
Campanha será feita com parceria do LC Rio Doce. O Supermercado Lavagnoli irá doar
a água mineral e frutas. O CL Fontana irá verificar com o Supermercado Três Irmãos
sobre a ajuda com a água mineral. A campanha terá início na avenida beira no primeiro
quebra mola depois do batalhão, às 07h. Solicitou aos CCLL que cheguem mais cedo
para auxiliar na montagem e que tragam 5 caixinhas de gelatina, que é a meta da
campanha. Será feito um banner e um cartaz pequeno para fazer a propaganda em
algumas escola. Está aguardando algumas “LOGOS” para divulgar o cartaz. A CaL
Dalnecir sugeriu que se coloque balões azul e amarelo no guidão das bicicletas. O CL
Alex irá doar os balões. Após o passeio será feita uma confraternização na sede do
Clube, juntamente com o LC Rio Doce. A divulgação também será feita pelas rádios
Difusora, 97 e Clube do Rock na quinta, sexta e no sábado. O CL André apresentou o
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circuito do passeio, saindo da Avenida, próximo ao Aruna, passando pela Av. Beira Rio,
passando pela ponte, contornar o Polivalente, retornando pela ponte, passando pela
avenida Getúlio Vargas, Delta, Av. Beira Rio e voltar ao local de partida. O CL José
Eduardo levantou a dúvida quanto o uso das tendas, sendo esta da UNESC e as
enfermeiras do Castelo Branco. Foi explicado que será levada outra tenda para as
enfermeiras. CL Kleser solicitou a doação de 4 convites do costelão para serem doados
na rádio difusora, 97FM e Clube do Rock, para sorteio. O CL Alex disse que poderiam
ser 6 convites. Foi aprovada a doação de 6 convites para as 3 rádios. Quanto a
campanha do diabetes, o CL Motinha informou que amanhã irá se reunir como CL
Mazinho do LC Rio Doce para acertar os últimos detalhes. Quanto a campanha da visão
está caminhando. Tem 03 oftalmologistas atendendo mas o Dr. Humberto está com o
maior atendimento. Quanto a aquisição dos óculos, o CL Alexandre disse que estão
comparecendo e está sendo fornecido os óculos. A partir de amanhã o CL Alexandre
passará os valores referente aos óculos. A CaL Margarida informou que tem alunos que
escolhem outras óticas porque querem óculos diferentes, mas arcam com os custos. O
CL Alexandre, juntamente com o CL Rodrigo, disse que na próxima quarta faremos uma
visita ao LC Santa Teresa. Quanto ao som, o CL José Ângelo informou que estamos
melhorando devagar. Foi apresentada uma homenagem às mães em forma de vídeo.
Pela Presidente foi declarada jaula fechada. O Diretor Social 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 16/05/2022, às 19h30min, e
com uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional, deu por encerrada a reunião. Eu, Marco
Antônio Fontana, exercendo a função de secretário, lavro a presente ata e abaixo
assino.

Márcia Helena Caliari
Presidente AL 2021/2022
Lions Clube Colatina Centro
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