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Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 16h00min, na sede 

da AMI, realizou-se a reunião administrativa com os órgãos centrais da Associação 

Movimento de Irmãos. Joel fez a oração inicial passando a palavra para o vice 

coordenador Robson que deu as boas vindas a todos os casais presentes, avisando que 

o casal presidente Rosane e Tião  estará afastado da diretoria no período de dois meses 

para tratamento de saúde. Robson colocou que estará assumindo nesse período.  Após 

passou a pauta da reunião, que teve como primeiro tópico a liberação da ata da nova 

gestão 2016/2017. Emanuel colocou que o processo burocrático de registro da ata foi 

efetuado e a conta bancária da AMI já foi liberado, Ademir sugeriu que para a próxima 

eleição, essa ata seja providenciada com antecedência para não acontecer o mesmo 

problema. Ademir fez a prestação de contas da AMI, que será enviado por e-mail para 

os associados. Comunicou também que está sendo cobrada a taxa de lixo de 2014 e 

2015, como a Recicle passa para recolher o lixo o valor cobrado é de R$ 265,18 mensal. 

Tião e Joel ficaram de ir à prefeitura e a recicle para rever esse valor. O casal Rosimeri e 

Marcelo ficou de ver sobre essa taxa. No terceiro tópico falamos sobre o início das obras 

na casa de encontro, Robson falou sobre o lançamento da campanha do cimento nas 

salinhas do Movimento de Irmãos. Para inicio das obras iremos precisar de cimento, 

ferro, madeira e tijolo. O engenheiro Mario nos passou que para inicio do fundamento da 

cozinha e sala de refeição iremos gastar com sapata, baldrame e laje em torno de 

R$80.000,00 podendo talvez diminuir os custos se não for utilizar laje maciça. Joel 

questionou porque não finalizar a outra ala, Ademir Pereira colocou que não é 

interessante ficarmos com duas alas paradas sem uso, e que precisamos motivar os 

casais com doações de cimento e tijolo para iniciar a construção do refeitório e cozinha, 

assim podendo ser utilizado para os retiros. Ademir Morelli lembrou que foi acordado em 

ata que não iria iniciar nova construção sem antes terminar as duas alas, colocou que 

várias entidades querem alugar o espaço, não podendo ser efetuado a locação, pois não 

está terminado, questionando o problema do disjuntor elétrico dos chuveiros e instalação 

do aquecedor solar pedindo que fosse seguido o que foi aprovado em atas anteriores. 

Robson colocou que precisamos movimentar as áreas, pois temos o apoio delas e que 

podemos tocar as obras paralelas, pois não temos dinheiro suficiente para acabar o 

segundo recanto, mas temos dinheiro para dar inicio a nova construção. Robson pediu 

para Ademir Pereira dar início na campanha do cimento nas paróquias. Pediu que a 

comissão de obras finalize sobre os aquecedores e deem inicio a nova construção. Erico 

entregou um oficio do segunda ferino pedindo autorização para realizar um baile na AMI 

no dia 11 de junho em comemoração ao dia dos namorados com o intuito de 50% do 

lucro do evento investir na AMI, se responsabilizando pelo piso e mão de obra da 

cozinha. Os outros 50% será investido na iluminação do campo e materiais de esporte 

para o grupo. O evento foi aprovado pela diretoria. Erico entregou o Regulamento 

interno do segunda ferino, falando de suas responsabilidades com a AMI.  Questionou 
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sobre o telhado da sede, Mario colocou que para resolver o problema teria que tirar toda 

e telha e colocar amianto, mas o problema seria o calor. Para se colocar uma manta o 

custo ficaria muito alto. Erico nos passou também que a Coordenação de Área I 

Navegantes fez a doação de ventiladores para a AMI. No próximo tópico Robson lançou 

a ideia de uma rifa de três motos para a festa da família, foi discutido sobre o assunto e 

decidido ver a proposta da Rifa do Aristides e de fazer uma rifa da AMI para vermos os 

custos e lucros. O Ademir irá lançar na arquidiocese a ideia da rifa de um carro ou moto, 

eles concordando com essa rifa será visto com a diretoria a porcentagem a ser 

repassada para as paróquias.  No quinto tópico foi passado o resumo da participação da 

diretoria na AMI no seminário da arquidiocese dia quatorze de fevereiro em 

Florianópolis. Emanuel sugeriu que seria interessante a AMI ter um panfleto para 

divulgação, pois muitos encontristas não tem conhecimento da nossa sede. Foi pedido 

para agilizar o informativo da AMI, e nesse primeiro informativo falar sobre a história da 

AMI. Foi solicitada pelas paróquias a visita dos casais da diretoria da AMI para divulgar 

sobre a sede. Anderson sugeriu fazer um almoço para os coordenadores paroquiais na 

AMI como forma de divulgação e conhecimento da nossa associação. Robson sugeriu 

para Ademir convidar os casais coordenadores paroquiais e de áreas para um domingo 

de confraternização na AMI. Ademir disse que está batalhando para ter documentado no 

Movimento de Irmãos que a AMI é nossa sede e que a arquidiocese, diocese, áreas e 

paróquias tenham em suas coordenações o casal AMI. Nada mais havendo a tratar, 

lavramos a presente ata que após lida e aprovada será assinada todo.  

ELIANE E ANDERSON - casal secretário 
 

 
PENHA(SC), 05 de Março de 2016. 
 
 
 
 


