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CNPJ: 27.502.111/0001-52
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Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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 o CL Alex 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 07/02/2022, que foi lida, discutida e
aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Tesoureiro (online) que
informou os saldos das contas: Campanha R$ 398,39 - R$ 8.007,53 aplicação Total: R$ 8.405,92; Amigos do Lions: R$ 4.518,42 - R$ 9.034,45 aplicação - Total:
R$ 13.552,87; Administrativa: R$ 7.158,74 - R$ 4.682,01 aplicação - Total: R$
11.840,75. Reforçou aos CCLL para que coloquem as mensalidades em dia. A
CaL Presidente declarou jaula aberta e informou que o CLeo Fernando está
fazendo uma rifa de uma cesta de chocolates e artigos religiosos, para uma
excursão religiosa no carnaval e nem todos os participantes têm condições de
pagar. Enalteceu a importância desses jovens estarem a caminho de Deus. Com
relação a 3ª RDG a CaL Presidente informou que foi sorteada a rifa da televisão
e o Lions Porciúncula ganhou. Como foram arrecadados mais de R$ 17.000,00,
foram sorteados mais dois títulos de Melvin Jones, sendo que o Lions de
Miracema e de Nova Venécia foram os ganhadores. O CL Alex falou que o
sorteio da rifa foi justo, diferente dos anos anteriores, que foi feito de forma
virtual, sendo comentado também pelo CL Fontana. O CL Fontana comentou
sobre o palestrante da RDG CL Ricardo Komatsu, enfatizando em sua palestra a
forma de convidar novos associados e como manter a fidelização. Não é colocar
qualquer um. O CL deve ser participativo tanto nas reuniões, nas campanhas e
nos eventos. Não pode haver companheiro de bebida. Se todos pensarem em
não vir as reuniões, só estarão presentes a mesa diretora. Também foram
apresentados os trabalhos dos coordenadores, dos presidentes de região e
divisão. O CL Alex disse que a Governadora está fazendo um saneamento no
Distrito. Quanto ao GST, nosso distrito está com mais de 470 mil atendimentos
às pessoas carentes. Estamos em 4º lugar no Distrito LC11. Diz que ainda auxilia
outros clubes a lançarem serviços no MyLion. Quanto a campanha da visão o
CL Joventino disse que essa semana fará uma reunião para, a partir da próxima
semana ou depois do carnaval, realizar a campanha junto as escolas. O CL Alex
lembrou que precisamos fazer uma campanha de diabetes para requerermos o
prêmio de excelência, além de sermos positivos em números de associados. A
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CaL Presidente disse que já entrou em contato com o CL Motinha quanto a
campanha da diabetes. Quanto a campanha do câncer infantil, a CaL Presidente
sugeriu fazermos a campanha da gelatina, juntamente com o Clube de Leos. O
CL Alex se prontificou em coordenar esta campanha, fazendo um passeio
ciclístico e/ou caminhada, onde faria a coleta da gelatina. Quanto ao
retroprojetor, até a presente não retornou. Necessário será adquirir outro.
Quanto ao Território da Paz o CL Fontana disse que foi feito o levantamento
do material pela CaL Presidente, ficando em torno de R$ 1.500,00. Ficou
marcado a entrega para quinta-feira, às 10 horas, saindo do estacionamento do
SM Três Irmãos. Confirmaram presença os CCLL Fontana, Rubens, Kleser,
Giovani, Márcia e Ferrarão. O CL Kleser disse que a comissão do show de prêmio
ou do costelão deverão se programar para fazermos um desses eventos, a fim
de darmos continuidade na obra. A CaL Presidente disse que o CL Marcão irá
marcar a reunião para discutir sobre o assunto. Também será contatado o CL
Adênis. O CL Fontana falou que após a prestação de contas apresentada
apareceram outros débitos bem como não foram vendidos todos os 500
convites. Assim, o lucro líquido não condiz com que o foi apresentado à época.
Existem convites para serem pagos. Pediu para que seja passado o real resultado
final. O CL José Ângelo disse que se não fosse o imprevisto (aluguel das tendas)
o lucro seria de R$ 20.000,00. A CaL Presidente disse que, apesar do evento ter
sido realizado em um local diferente, foi lucrativo. Pela Presidente foi declarada
jaula fechada, foi passada a palavra ao Diretor Social CL Edeomir Ferrari 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 21/02/2022, 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.
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