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Aos sete dias do mês de março 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 28/02/2022, que foi lida,
discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Tesoureiro
que informou os saldos das contas: Campanha R$ 10.998,99; Amigos do Lions:
R$ 11.796,43; Administrativa: R$13.732,05. Reforçou aos CCLL para que
coloquem as mensalidades em dia e que, no final da reunião está à disposição.
A CaL Presidente declarou jaula aberta e informou que a partir da próxima
semana dará início a Campanha da Visão na Escola do Bairro Ayrton Senna nos
dias 15, 16, 22 e 23/03 das 08h às 11h e das 13h30m às 16h30. Convocou a
todos os CCLL a participar, sendo anotado os nomes dos CCLL que irão
participar na próxima semana. Também serão contatadas as domadoras que
sempre nos auxiliaram. No sábado, dia 19/03, a partir das 13h, será feita a
limpeza do piso de baixo do clube, convocando todos os CCLL para ajudar.
Irão participar: Luan, Kleser, Márcia, Ezequias. CL Kleser disse que no piso de
baixo já foi feita uma limpeza aplicando o produto para limpeza, mas é
necessário fazer uma nova limpeza para aplicar o impermeabilizante, que deve
ser aplicado um dia após a limpeza. O CL Fontana fez uma explanação sobre
os amigos do Lions. Falou que o ideal seria que cada CL tivesse um amigo do
Lions. Neste AL conseguimos somente 6 amigos. Informou da importância do
amigo do Lions para o clube. Apelou aos CCLL que mantenham as
mensalidades dos amigos do Lions em dia, porque se passar mais de duas
mensalidades para receber, pode-se contar como amigo perdido. A CaL
Presidente informou que quanto aos WhatsApp oficial do clube, ele será
novamente aberto aos CCLL e novamente reforçou sobre as postagens do
grupo. Quanto aos aniversariantes, ao ser postado o nome dos aniversariantes,
quem quiser parabenizar, que seja feito no privado. O CL Fontana disse que o
pessoal que estava instalando as grades concluiu o serviço. Quanto ao campo
de bola de massa, o CL Motinha disse que farão uma rifa para angariar os
valores que excederam ao programado. O CL Kleser informou que a cadeira
entregue a um senhor de idade já pode ser recolhida pois ele veio a falecer. A
CaL Márcia disse que as cadeiras já estão sendo entregues. Caso seja solicitada
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alguma cadeira, primeiramente deve ser

feita uma visita.

Havendo

necessidade, proceder a entrega mediante assinatura de termo de entrega. O
CL Kleser questionou quanto a falta no número do patrimônio no termo de
entrega. Foi constatado que o novo formulário não foi disponibilizado no site.
O CL Gerson questionou quanto a forma do empréstimo, sugerindo que se
faça uma visita regularmente para saber se ainda estão precisando da cadeira
bem como o estado de conservação dela. Em caso de precisar de manutenção,
essa será providenciada. A CaL Presidente informou que já foi discutido em
reunião. A visita deve ser feita de 3 em 3 meses. Foi lida uma mensagem em
homenagem ao dia da mulher. 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
14/03/2022, 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

