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Aos dezoito 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 Gleide 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 11/04/2022, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. A palavra foi
passada ao Tesoureiro que informou os saldos das contas: Campanha R$ 12.525,59;

Amigos do Lions R$ 12.215,48; Administrativa R$ 15.543,19. Reforçou aos CCLL em
atraso que coloquem as mensalidades em dia. A CaL Presidente declarou jaula
aberta, sendo apresentado os nomes dos componentes da chapa única que irá compor
a Diretoria do Lions Clube Colatina Centro no Ano Leonístico 2022/20223 as saber:
Presidente: Alexandre Geraldo Tononi; Primeiro Vice Presidente: Altair Schimidt de
Souza; Segundo Vice Presidente: Rodrigo Juliard Lerbach; Secretário: Alex Esterquini
de Moura; Tesoureiro: Adênis Melquíades da Silva; Assessor de Aumento de
Associados: Marcelo Vilaça de Freitas; Coordenador de LCIF: José Eduardo Côgo;
Assessor de Serviços: José Francisco de Araújo Mota; Assessor de Comunicação de
Marketing: Fernando Ruas de Oliveira; Diretores de Clube: Joventino Ferrari e Marco
Antônio Fontana. Após a apresentação foi procedida a votação, sendo que a chapa
apresentada foi eleita por unanimidade. A CaL Presidente desejou a nova diretoria
uma excelente administração. Quanto ao costelão, a CaL Presidente informou que o CL
Adênis está entregando os ingressos. O CL Marcos Roberto disse que quem não
conseguir vender os bilhetes, os mesmos devem ser devolvidos ao CL Adênis. Não
pode passar para outro CL vender. Se precisarem de mais ingressos devem procurar o
CL Adênis e não outro CL. No dia 23 de maio será a prestação de contas dos convites.
Vendendo ou não vendendo devem ser entregues ao CL Adênis. Quem estiver na
escala de trabalho não pagará ingresso. A limpeza das costelas será no sábado ao
meio-dia. Próximo ao evento será divulgada a escala de trabalho para o domingo. Um
cantor já está contratado, falta contratar o outro. O CL Adênis reforçou as informações
do CL Marcos Roberto dizendo que no dia do evento não terá ninguém vendendo
ingressos no local. Se alguém precisar de convites de emergência é só ligar para o CL
Adênis. A CaL Presidente falou sobre a campanha da gelatina que será no dia 15/05
e a inscrição será 5 caixinhas de gelatina. Terá a participação do Lions Clube Rio Doce
que, junto com o nosso Clube fará a campanha do Diabetes. O CL Alex falou sobre a
programação da campanha do Combate ao Câncer Infantil e que está tudo dentro do
programado. Quanto a campanha do Diabetes está será realizada juntamente com o
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LC Rio Doce. Quanto ao trenzinho o orçamento ficou em R$ 1.000,00 e não vai ser
possível contratar. O CL André disse que o Lúcio Bike irá com o carro do som na frente
do passeio. Foram fechados todos os patrocinadores que serão colocados no cartaz e
estão para definir a rota. Disse que esteve no LC Santa Teresa, onde foi feita a
campanha do Combate ao Câncer Infantil, foram arrecadas gelatinas mas está com
dificuldades de distribuir. O CL Motinha pediu autorização para adquirir uma caixa
para guardar os materiais da campanha do diabetes. O CL Cristo apresentou o cartaz
da festa do cafona informando que os membros do ACDV estão confeccionando os
looks para a festa e solicitou que divulguem. Quanto a rifa, o CL Gerson informou que
ainda faltam 50 bilhetes, informando que é uma rifa difícil de vender pois é de interesse
interno. Convocou os CCLL a adquirirem. Quem já comprou que compre outro bilhete.
Será colocado no grupo o pix para pagamento. O CL Kleser disse que o clube poderia
adquirir umas duas caixas plásticas para temperar as costelas. Irá colocar uma foto da
caixa no grupo, inclusive com o preço. A CaL Presidente disse que essa semana a
comissão do costelão irá se reunir e o CL Kleser disse que poderá participar. O CL
Zancheta informou sobre as equipes do campeonato de bocha que irão jogar. Serão
dois jogos. Na primeira rodada o melhor jogador foi o Alexandre. A final será no dia
17/07, às 09 horas e depois será a festa. Quanto ao campeonato feminino e só
apresentar os nomes que será montada uma tabela. Foi justificada a ausência do CL
Giovani pois está com problema de saúde. O CL Alexandre disse que já fez o
atendimento de 6 crianças para a confecção dos óculos. Sugeriu que, assim que forem
todos atendidos, seja tirada uma foto com todos. O CL Motinha apresentou a
prestação de contas do bar, sendo estoque de bebidas R$ 1.245,00, dinheiro em caixa
R$ 335,00, totalizando R$ 1.580,00. Patrimônio adquirido (geladeira e ventiladores) R$
1.700,00, a receber R$ 196,00 totalizando assim uma movimentação de R$ 3.576,00.
Pela Presidente foi declarada jaula fechada informando que na próxima semana não
haverá reunião. Na ausência do Diretor Social, foi passada a palavra ao Secretário 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 02/05/2022, 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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