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Aos trinta dias do mês de janeiro 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. Nelson Abrão fez a oração inicial com a leitura do Evangelho do 

dia, passando a palavra para o casal Rosane e Tião que deram as boas vindas a todos 

os casais presentes, pedindo que todos os membros da diretoria se apresentassem. 

Após a apresentação passou a pauta da reunião, que teve como primeiro tópico a 

apresentação das metas para o ano de 2016. O casal presidente juntamente com o 

casal diretor de eventos Joceli e Erico, propôs fazer três eventos no decorrer do ano. O 

primeiro evento será um baile para os sócios, como forma de valorização para os 

mesmos. Erico sugeriu fazer o baile na data de fundação da AMI, dia vinte e dois de 

abril. O segundo evento será uma festa junina partilhada e o terceiro evento continuar 

com a festa da família no último final de semana se setembro. O Casal vice-presidente 

Robson propôs fazer no mês de março uma rifa com prêmios bons para sortear na festa 

da família, pedindo o apoio dos coordenadores arqui e diocesano nesse evento. O casal 

diretor de esportes Maycon propôs um torneio de futebol entre as paróquias para o mês 

de maio, como forma de angariar fundos para a AMI. Todos os eventos foram apoiados 

pela assembleia. No segundo tópico tratamos sobre o agendamento da AMI. O casal 

diretor de eventos e promoções Joceli e Erico ficou responsável pelo agendamento da 

AMI. Conforme foi decidido em assembleia anterior, o valor para locação de associados 

é quinhentos reais e para não associados dois mil reais. O casal diretor de eventos e 

promoções juntamente com o caseiro deve zelar pelo patrimônio da AMI, avisando ao 

casal diretor de patrimônio quando algo estiver quebrado ou estragado. O terceiro tópico 

foi sobre o casal AMI, foi explanado pelo Tião como compromisso da nova diretoria criar 

o casal AMI nas paróquias. Ademir Pereira sugeriu criar esse casal na coordenação 

arquidiocesana e diocesana, podendo esse casal participar das reuniões administrativas 

com os órgãos centrais. No quarto tópico tratamos sobre as obras da casa de encontro, 

o casal presidente propôs iniciar o alicerce da sala de palestra e refeitório da casa de 

retiro, para depois finalizar o recanto que está em construção. Pediu empenho da 

diretoria para o andamento dessa obra, sendo aprovado por todos os presentes. 

Emanuel sugeriu fazer a campanha do cimento nas paróquias. Sr. Nelson questionou 

sobre a comissão de obras, composta pelos casais Ozaléia e Ademir Moreli, Mari Ângela 

e Joel Francisco, Lídia e Mário Borba para dar andamento nas obras da casa de 

encontro. Foi sugerido convidar o casal da diretoria de apoio e articulação Greizy e 

Fernando para fazer parte dessa comissão. Foi aprovado pelos membros da diretoria 

presentes na reunião como prioridade imediata colocar piso e azulejo na cozinha do 

galpão. O quinto tópico da reunião foi sobre os boletos e carnes para novos associados.  

Anderson apresentou a proposta de boletos da cooperativa CREDIFOZ com o custo de 

dois reais cada boleto. O casal tesoureiro colocou que a Celesc só aceita boletos do 

Banco do Brasil, mas vai analisar a proposta da cooperativa. Emanuel explanou que no 
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site da AMI tem os boletos para os associados fazer o pagamento, porém falta 

divulgação. Tião propôs o casal AMI associar novos casais nas salinhas das paróquias e 

receber o pagamento com carnês. No sexto tópico, Tião explanou sobre a necessidade 

de a AMI ter um informativo para divulgação de suas atividades e eventos nas dioceses. 

Foi aprovado pelos órgãos centrais presentes fazer esse informativo trimestral assim 

como conseguir patrocínio para não ter custos com a impressão. No sétimo tópico 

falamos sobre a REUNIÃO DA ARQUIDIOCESE dia quatorze de fevereiro em 

Florianópolis. O casal secretario leu o convite recebido pelo casal Rosane e Tião para 

participar do Seminário Arquidiocesano do Movimento de Irmãos, onde farão uma 

apresentação de trinta minutos sobre a AMI. Tião perguntou aos casais presentes quem 

gostaria de acompanha-lo nesse seminário. Os casais Katia e Emanuel, Dalva e Nelson, 

Sandra e Ademir Liliane e Robson, Eliane e Anderson se propuseram acompanhar o 

casal presidente, assim como montar a apresentação da AMI para o evento. E para 

finalizar decidimos que a reunião da diretoria será mensal, no primeiro sábado do mês 

no horário das dezesseis horas. Rosane e Tião agradeceram a presença de todos e 

finalizaram a reunião.  Nada mais havendo a tratar, lavramos a presente ata que após 

lida e aprovada será assinada todo.  

ELIANE E ANDERSON - casal secretario 
 

 
PENHA(SC), 30 de Janeiro de 2016. 
 
 
 
 


