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Aos vinte e oito 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 a DM Delfina 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 21/03/2022, que
foi lida, discutida e aprovada com a ressalva de que o UNESC SAÚDE ainda
não está confirmado, pois ainda não foi enviado o ofício. A palavra foi passada
ao Tesoureiro que informou os saldos das contas: Campanha R$ 2.416,80 e
aplicado R$ 8.088,45 totalizando R$ 10.505,25; Amigos do Lions R$ 5.428,42 e
R$ 8.616,52, totalizando R$ 14.044,94; Administrativa R$ 6.737,50 e aplicado
R$ 7.441,30, totalizando R$ 14.178,80. Reforçou aos CCLL para que coloquem
as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou jaula aberta informando
que na semana passada foi realizada a campanha da visão onde foi solicitado
que conseguíssemos médicos oftalmologistas. O CL Humberto disse que fará
24 consultas e o CL Alexandre conseguiu 5 consultas com a Dra. Mariana. O CL
Joventino informou que o CL Humberto fará as consultas que não forem
conseguidas, mas que é para nós conseguirmos as consultas para não ficar
muitas para o CL Humberto. A CaL Presidente pediu que entre em contato
com a Escola para agendarem as consultas. Quanto as camisas amarelas da
convenção de Montreal, o preço é de R$ 60,00 e do pin R$ 5,00. Quem quiser
deve fazer o pagamento até segunda-feira pois terá que repassar o dinheiro
ao CL Alexandre. Anotou o nome com o respectivo número da camiseta.
Quanto a campanha do câncer infantil o CL Alex disse que está sendo feito o
cartaz. Está aguardando o CL André para programarem o passeio. O CL
Marcos Roberto está providenciado o café da manhã junto ao Hortifruti. O CL
Kleser está em contato com o UNESC SAÚDE para o apoio onde está sendo
programada a aferição de pressão e medição de glicose. A divulgação será
feita pela 98 FM, Difusora e a rádio Clube do Rock. Informou que os
apoiadores não contribuirão com valores, mas com distribuição de brindes (se
quiserem) e colocação de estandes. Está sendo estudado o sorteio de uma
bicicleta no final do percurso. A CaL Presidente informou que quanto a
medição de glicose, consultando o presidente da comissão de diabetes,
chegou-se à conclusão de que não é nosso público-alvo. Informou que está
sendo viabilizada está medição na escola do bairro Bela Vista ou na Estação
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Central. O CL Alex informou que o UNESC é uma parceira do São José e que
então teríamos que ver em que eles poderiam nos ajudar. Disse que o
diabetes é uma questão populacional. A CaL Presidente sugeriu que fosse feita
uma conscientização às pessoas que fazem exercício para emagrecer, levando
informações nutricionais etc. A CaL Presidente convocou todos os CCLL que
compareçam no passeio. Informou ainda que a rifa está com o CL Alexandre e
solicitou aos CCLL que adquiram bilhetes. O CL Fontana apresentou instrução
leonística com o tema “ETICA A CONDUTA EXEMPLAR DE CADA UM”. A CaL
Presidente informou que nos dias 22, 23 e 24/04 será realizada a XXIII
Convenção Distrital em Cachoeiro do Itapemirim. Temos direito a 6 delegados
com direito a voto além do PDG Eduardo. Convocou a todos que puderem ir.
Solicitou que informem o nome antecipadamente para que seja informado ao
Distrito. 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 04/04/2022, 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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