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Aos sete 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 Cristo 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 31/01/2022, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade.
Também foi lido pedido do Território da Paz. A palavra foi passada ao Tesoureiro
que informou os saldos das contas: Conta de Campanha: R$ 398,89 – aplicado R$
8.001,19; Conta Amigos do Lions: R$ 2.518,42 – Aplicado R$ 9.021,00: Conta
Administrativa: R$ 8.371,65 – Aplicado R$ 4.466,83. Reforçou aos CCLL para que
coloquem as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou jaula aberta e foi
discutido o pedido do Território da Paz. Foi sugerido a formação de uma comissão
para fazer uma visita ao Território da Paz e fazer um orçamento. O CL Fontana disse
que fará parte da comissão. O Tesoureiro informou que esta ajuda está prevista na
dotação orçamentária. Após discussão foi aprovada a aquisição. A CaL Márcia
informou que alguém pegou o datashow e até agora não devolveu. O PDG CL José
Eduardo informou que teria que ter uma pessoa responsável pela entrega e
recebimento destes materiais. Falou da importância de se formar a comissão para a
aquisição dos materiais para o Território da Paz e para qualquer outra doação feita
pelo clube para ver a realidade do solicitante. O ideal seria formar comissão com
número ímpar de CCLL. Falou das doações que dispensa comissão (casos urgentes).
O CL José Ângelo informou que quem pegou o projetor é alguém que tem acesso ao
clube pois nada foi arrombado, inclusive tirou a mesa de som de uma bolsa de lona e
deve ter colocado ele dentro. O CL Nelson falou em fixar o projetor em um pedestal.
O CL Cristo disse que vai ser preciso atualizar o sistema de alarme, utilizando um
módulo com senha e sensores de presença, funcionando via internet. Quanto as
câmeras o CL Cristo irá verificar o custo. O CL José Ângelo disse que os pintores
trabalharam a semana toda e podem ter visto quem pegou. A CaL Presidente
convocou a todos os CCLL para participarem da 3ª RDG, falando da importância
desta reunião. O PDG Eduardo falou sobre a RDG tendo com orador o PDG Ricardo
Komatsu e irá ler o currículo do orador. Talvez essa seja a última reunião virtual. Na
RDG o Tesoureiro apresenta a prestação de contas, o Secretário as metas (o que foi
feito e o que falta cumprir) do Distrito e a Governadora faz uma prestação de contas
do seu governo. Os Presidentes de Região e Divisão também fazem um relatório
sobre suas atividades. A campanha 100 para a LCIF já arrecadou 250 milhões de
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dólares. A meta é 300 milhões. O PDG Eduardo apresentou instrução leonística com o
tema “Auto responsabilidade”. O CL Fontana informou que este mês de fevereiro é
dedicado aos PDG’s. Comentou sobre a instrução leonística apresentada, dizendo
que foi apresentada no momento certo. Comentou também sobre as publicações
que estão sendo feitas no WhatsApp. Sendo um grupo de clube de serviço, as
opiniões particulares devem ser no privado. Disse que, quando é postada algum
assunto que pode gerar divergências, essas deveriam ser contornadas e não
incentivadas. Isso poderá gerar um ponto de discórdia entre os CCLL. Esse assunto já
foi discutido na reunião passada, inclusive que somente fossem postados assuntos
relativos ao Lions. O PDG Eduardo falou o motivo do jornal não ter circulado pois,
devido ao excesso de publicações no grupo, fica difícil separar as matérias. Pela
Presidente foi declarada jaula fechada, foi passada a palavra ao CL Kleser que, na
ausência do 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 14/02/2022, 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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