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Aos dois 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 Margarida 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 18/04/2022, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi
passada ao Tesoureiro que informou os saldos das contas: Campanha R$ 12.274,91;

Amigos do Lions R$ 9.410,65; Administrativa R$ 15.569,07. Reforçou aos CCLL em
atraso que coloquem as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou jaula
aberta, informou que foram adquiridos 25 jogos de cadeiras no valor de R$ 280,00
cada jogo, totalizando R$ 7.000,00. Esse valor já estava previsto na dotação
orçamentária. Quanto a XXIII Convenção, estiveram presentes os CCLL Mário Balbino e
José Ângelo, sendo comentada pelos mesmos. Informaram que a Convenção foi muito
boa. A Instrução da PID Rosane foi excelente. Nesta pandemia o LC11 distribui mais de
334 mil cestas básicas. De uma forma geral foram realizadas várias campanhas com
sucesso. Um dos fatores comentados na Convenção foi quantidade e qualidade de
associados por clube. Foi recebido uma “bolacha” para colocar no estandarte e dois
prêmios para o CL Marcão e CL Alex. Quanto a campanha do combate ao câncer infantil
e do diabetes o CL Alex já está na fase final. O Cartaz já está quase definido, será
divulgado no grupo. O CL André disse que durante o percurso haverá um carro de som
e uma viatura na frente. O circuito está sendo definido. Quanto a forma será um circuito
com a participação da família. O CL Alex sugeriu que após o passeio, os CCLL poderiam
se reunir na sede para uma confraternização. Sugeriu ainda fazer a divulgação em
alguma escola. O PDG Eduardo sugeriu o título “Pedalando com a Família”, como nos
passeios anteriores. Justificou sua ausência na convenção. Apresentou instrução
leonística com o tema “Êxito para um Clube de Lions”. O CL Gerson comentou sobre a
rifa. Todos os bilhetes foram vendidos. Juntamente com o Thiago farão a prestação de
contas. O CL Gustavo falou sobre a compra de “pins” uma vez que vários CCLL não têm
pin. A CaL Presidente disse que essa semana serão adquiridos juntamente com o LC
Rio Doce. O CL Kleser falou sobre o curso de Capacitação de ordem pública e
segurança do cidadão, no dia 11/05 das 09h30 às 11h30, no SESI/SENAT, promovido
pela FECONSEG. Será colocado no grupo. O ganhador da Rifa foi o CL Rubens – número
10 (Denise). Quanto a aquisição da gamela, após discussão ficou decidido que não será
necessário adquiri-la. Foi procedida a entrega dos prêmios recebidos na XXIII
Convenção Distrital, sendo agraciados os CCLL Alex e Marcão. Pela Presidente foi
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declarada jaula fechada. Na ausência do Diretor Social, foi passada a palavra ao
Secretário 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
09/05/2022, 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.

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