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Aos quatro dias do mês de abril 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 Niljane 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 28/03/2022, que foi lida, discutida e
aprovada por unanimidade. Na ausência justificada do Tesoureiro, a palavra foi
passada ao CL Fontana que informou os saldos das contas: Campanha R$
13.265,56; Amigos do Lions R$ 12.389,32; Administrativa R$ 14.683,96. Reforçou
aos CCLL que o tesoureiro solicitou que os CCLL coloquem as mensalidades em
dia pois há 23 CL em atraso sendo que 9 não pagaram nenhuma mensalidade
este ano. Quanto aos Amigos do Lions, 14 estão em atraso e, pela experiência,
desses 14 provavelmente perderemos 10 amigos. A CaL Presidente reforçou o
pedido do tesoureiro para que coloquem as mensalidades em dia. Caso esteja
com algum problema, procure a tesouraria. A CaL Presidente declarou jaula
aberta informando que na semana passada a comissão do costelão se reuniu e
ficou decidido que o mesmo acontecerá no dia 05/06. Crianças até 10 anos não
pagam. O preço do ingresso continua o mesmo (R$ 60,00), apesar do aumento
dos insumos. O cantor será o mesmo que levará um sanfoneiro e o som será
diferente. Na próxima segunda serão entregues os convites. Caso o CL não
consiga vender, será marcada uma data para proceder a entrega. Serão
colocados mais convites a venda. Não pode passar os convites para outro CL.
Não serão feitos cartazes. O Costelão será divulgado nas redes sociais. O CL
Adênis falou do trabalho na prestação de contas quando os depósitos são feitos
de forma parcial. O CL Kleser disse que a arte do convite pode ser colocada no
grupo para divulgação. A CaL Márcia disse que após a reunião será divulgado.
Quanto a campanha do diabetes informou que o LC Colatina Rio Doce solicitou
ao Clube a liberação de dois CCLL para ajudar na campanha que será no
calçadão no dia 16/04. Como ninguém se manifestou, será colocado no grupo.
Quanto a camisa da convenção disse que deverá fazer o repasse dos valores ao
CL Alexandre até dia 06/04. Solicitou aos que fizeram o pedido que faça o
pagamento. Presente na reunião o “Toizim” que faz parte do Território da Paz
e do Grupo de Capoeira Nação Malungos, informou que o Grupo, neste ano,
fará 30 anos e, para comemorar esta data será feito um evento no dia 28/05, na
parte da tarde no Conde de Linhares e a noite será feita uma apresentação
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cultural na área verde, com a participação das crianças do Grupo. Também irão
participar grupos de capoeira de outros Estados. Informou dos projetos sociais
desenvolvidos pelo Grupo nas comunidades carentes da cidade. Após a
exposição, solicitou ao Clube a doação de 50 camisas, com um custo de R$ 26,00
reais por camisa. Quanto a campanha da visão a CaL Margarida informou que
teve início as consultas com o Dr. Umberto. Já foram conseguidas 21 consultas.
Essa semana conseguiu 03 consultas com o Dr. Milton. Após as consultas, tendo
a necessidade de usar óculos, será estudada a forma como serão doados. A CaL
Presidente informou que temos verbas destinadas para esse fim. Informou que
está aguardando resposta de um oftalmo. A CaL Margarida informou que está
em contato com a família desses alunos pois há famílias que tem condições de
pagar um óculos. O CL Alexandre disse que está tentando mais algumas
consultas. Quanto as mesas a CaL Presidente disse que, no Rei dos Plásticos,
cada conjunto de 1 mesa e 4 cadeiras fica por R$ 300,00 reais mais R$ 1.200,00
de frete. O CL Mário disse que podemos conseguir esse frete mais em conta
com outra transportadora. A CaL Dalnecir falou sobre um campanha de visão
gratuita promovida pela Associação de Moradores de Baunilha e sugeriu a
possibilidade de levarmos algumas crianças. A CaL Presidente, por ouvir dizer,
informou que essa campanha não é feita por médicos. O CL Edeomir falou
sobre a van adquirida pelo Distrito, preparada para atendimento oftalmológico.
O CL Fontana disse que essa foi adquirida para atendimento mas os custos
como, motorista, combustível, médico, alimentação, hospedagem, entre outros,
ficam por conta do clube que solicita o serviço. Saiu uma reportagem LION
desse mês. O custo dessa van é caro. Disse ainda que a nossa campanha está
indo muito bem. Devagar estamos conseguindo as consultas. O CL Kleser falou
sobre a compra da van. Falou sobre montar a clínica aqui no clube pois os
equipamentos do Dr. Umberto já estão aqui. Instrução leonística apresentada
pelo CL Fontana com o tema “XXIII Convenção Distrital”. Fez um comentário
sobre o número de inscritos na Convenção, que está com número bem
reduzido. Convidou a todos a participar. O PDG Eduardo se manifestou quanto
a instrução apresentada. Também se manifestou quanto ao trabalho do Dr.
Umberto bem como da van adquirida pelo Distrito. O CL Fontana disse que,
quanto a parte financeira, há dinheiro em conta mas está todo comprometido
conforme as previsões orçamentárias apresentadas no início do ano. Uma coisa
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que preocupa seria o atraso das mensalidades e dos amigos do Lions. Solicitou
a presidência que, na próxima reunião, que estiver presente o tesoureiro, que
seja lida o nome dos CCLL e Amigos do Lions que estejam em atraso. Sabendo
quem são até podemos ajudá-los, caso necessário. Os padrinhos podem até
interceder na cobrança da mensalidades. 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 11/04/2022, 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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Ranieri Milli
Secretário AL 2021/2022
Lions Clube Colatina Centro

