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Aos quatorze 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 07/03/2022, que
foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao
Tesoureiro que informou os saldos das contas: Campanha R$ 10.700,99;

Amigos do Lions: R$ 12.709,20; Administrativa: R$18.121,59. Reforçou aos
CCLL para que coloquem as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou
jaula aberta informando que amanhã será iniciada a campanha da visão na
escola do bairro Ayrton Senna. Pela parte da manhã das 08 às 11 horas irão os
CCLL Ferrarão, Daim, Margarida, Alexandre, Rosangela e DM Delfina, à tarde
das 13 às 16 horas Ferrarão, Margarida, Ângela, Margarete, Elaine, Mário e
Rosangela. No dia 16/03 pela parte da manhã irão os CCLL Ferrarão, Ângela,
Rubens, Fontana, Giovani e Kleser. À tarde irão os CL Daim e a DM Delfina.
Para a próxima semana a escala será feita na próxima reunião. No próximo dia
26, pela manhã, será feita a campanha do diabetes no projeto Território da Paz
e na próxima reunião será feita a escala para participação na campanha. No
próximo sábado, a partir das 13h, será necessário fazer a limpeza da parte de
baixo do clube para no domingo aplicar a impermeabilização. Os CL Luan,
Kleser e Roston irão participar. A CaL Presidente convocou a todos falando da
necessidade da limpeza. O CL Kleser manifestou sua indignação quanto a
dificuldade em conseguir CCLL para fazer a limpeza do Clube. A CaL
Presidente também manifestou sua indignação. Os CCLL Fernando, Eduardo e
Gustavo e a CaL Presidente também irão participar. A CaL Presidente disse que
caso não apareça mais CCLL a limpeza será adiada. O CL Eduardo informou
que mesmo que só compareça uma pessoa a limpeza deve ser efetuada. Isso é
Lions. A questão deve ser resolvida. A CaL Dalnecir informou que cada um está
na Lions porque quer e que, caso não possa vir naquele dia, que seja marcado
outro dia, mas todos têm que participar. Não pode radicalizar. Respeitar a
forma de ser de cada um. A CaL Presidente informou que está faltando
unidade no clube. O CL Alexandre sugeriu fazer a limpeza na segunda-feira,
antes ou após a reunião. Disse ainda que, por causa do fechamento do
comércio as 12h, fica difícil comparecer as 13 horas. O CL Fontana disse que é
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só contratar o Ezequias que, com 3 horas, fará o serviço. Ficou decidido que a
limpeza será efetuada no sábado às 09 horas. O CL Mário também virá. O CL
Alex comentou sobre a campanha do câncer infantil que será um passeio
ciclístico marcado para o dia 15/05. Ele e o CL André irão coordenar. A ideia é
entrar em contato com os principais fornecedores de bicicletas da cidade para
que coloquem um estande, demonstrando seus produtos, e doem alguns
brindes para os participantes. Também farão divulgação nas redes sociais.
Também sugeriu envolver o UNESC e o Hospital São José uma vez que a
arrecadação de gelatina será direcionada a estas Instituições, inclusive seria
colocado no folder seus nomes. Também poderiam colocar um estande.
Também poderíamos conseguir um café da manhã com o hortifruti. O CL
Marcão irá verificar essa possibilidade. Caso não consiga, que seja
disponibilizada uma verba para a aquisição das frutas para o café da manhã.
Sugeriu o seguinte circuito: saindo da praça sol poente, passando pelo bairro
Honório Fraga, segunda via, segunda ponte, retornando à praça do sol poente,
com um tempo de aproximadamente 2 horas. Também será feito um circuito
kids para crianças. Necessitará de apoio da Polícia Militar. A CaL Dalnecir
informou que a ideia do passeio ciclístico é para um encontro da família. O
circuito maior será para a turma do pedal. O CL Alex informou que estão
tentando com as lojas de bicicletas, o patrocínio de uma bicicleta para sorteio
no final do passeio. A CaL Dalnecir informou que o Ceasa também poderá
doar. Quanto a água os estabelecimentos comerciais também podem doar. O
CL Alex disse que a intenção é conseguir 10 caixinhas de gelatina por
participante. A intenção da campanha do câncer infantil é conseguir caixinhas
de gelatina para doação ao Hospital São José. O CL Kleser informou que seria
bom consultar o Hospital São José pois, na última campanha, o Hospital São
José não queria aceitar as caixinhas pois não utilizam esse material. O CL José
Ângelo informou que conseguiu um projetor somente para usar no clube pois
é de baixa qualidade. Nas festas não pode ser usado. Informou também que
não pode participar das campanhas pois fica em Colatina somente na
segunda, terça e quarta feira. Quanto ao costelão após comentários do CL
Marcão ficou decidido que será realizado no dia 05/06 no clube Itajuby.
Informou ainda que temos dois meses e meio para trabalhar. Convocou os
CCLL para que consigam o patrocínio do isopor. São 4 patrocínios de R$
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400,00. O CL Roston patrocinará uma parcela. Os patrocínios para a festa ficam
no valor de R$ 1.500,00. Os ingressos deverão ser distribuídos a partir de
02/04. O CL Fontana solicitou a CaL Presidente que estabeleça uma data para
prestação de contas final do costelão. Segunda-feira será feita a prestação.
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 21/03/2022, 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

