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Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 

09h20 min, na sede da AMI, no “Recanto de São Mateus”  realizou-

se a reunião administrativa com os Órgãos Centrais da Associação 

Movimento de Irmãos. O presidente Joel deu as boas vindas e 

agradeceu a presença de todos. Maycon, fez a oração inicial. Joel 

informou que a arrecadação do baile realizado pela Diocese de 

Blumenau, foi revertido parcialmente para a troca de redes do campo 

de futebol, melhorias no vestiário e compra de duas cubas de pia 

para a cozinha. Ainda pensando nas melhorias da cozinha, serão 

aproveitados os mármores antigos para a confecção de bancadas. 

Estava acontecendo o 2o(segundo) “Encontro de Jovens” da Diocese 

de Blumenau no “Galpão”,diante deste evento, Joel convocou que 

sejam realizados mais retiros espirituais, motivando assim as 

atividades na AMI. Emanuel sugeriu a apresentação de Moção, na 

reunião do dia 11/10/2014, na paróquia do Ssmo Sacramento, em 

Itajaí,do Conselho Nacional, com enfoque na explanação da AMI nos 

Encontros de Casais e inclusão da Ficha de Adesão de Sócios nos 

Quadrantes. Em conversação, Joel e Érico, sugeriram na Festa da 

Família divulgar mutirões, onde cada paróquia assumiria o término 

de um apartamento no Recanto de São Marcos. Mário explicou que 

precisam estar prontos a cobertura, o hidro sanitário e a parte 

elétrica. Seria interessante utilizarmos o sistema de mutirão para 

arrecadação das telhas, onde têm-se um custo aproximado de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) e para o reboco mais R$ 30.000,00 

(trinta mil). A entrega de um documento explicativo e documental 

sobre a AMI, seria importante na posse das Lideranças, confirmando 

assim a transparência dos trabalhos. Tião reafirma a proposta da 

primeira reunião anual dos coordenadores de paróquia das Áreas e 

Diocese, acontecerem na AMI, onde aconteceria um maior 

envolvimento. O casal Eliane e Anderson, foram eleitos 

coordenadores de Área da Diocese de Blumenau. Feita a leitura da 

Ata. Emanuel esclareceu a diferença entre mantenedor, sócio e 

associado, ficando esta última classificação específica para a AMI. 

Katia releu a ata referente a aprovação da cor amarela para uso na 

AMI. Nelson, acrescentando as explicações sobre os títulos dos 

colaboradores, falou da entidade mantenedora do Hospital e 

maternidade Marieta Konder Bornhausen, que têm uma associação 

“Madre Tereza de Calcutá”. Robson explanou sobre a situação das 

doações de pisos, onde um grande volume é destruído por ser 

considerado de segunda qualidade, e que poderíamos aproveitar para 

AMI, sugeriu que uma comissão fosse formada, munida de documentos 

visuais e documentais, para arrecadação nas empresas. Continuou 
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informando que na Festa da Família, deste ano, o SESC irá 

disponibilizar brinquedos e monitores, porém não transportam o 

material utilizado. Maycon se compromete com o transporte. De posse 

de um documento ilustrativo elaborado pelo Emanuel, Nelson 

aconselha como Diretor Jurídico e membro do Conselho Nacional, que 

seja retirado da logo utilizada o “R” da marca de registro, que 

tem o direito reservado para o Movimento de Irmãos. Após algumas 

indagações, foi aprovada a retirada. Joel leu a divisão das equipes 

de trabalho para 

a Festa da Família, comentou sobre a decisão tomada em uma reunião 

administrativa, onde cada membro da diretoria e órgãos centrais, 

se puderem, fariam a doação de um brinde para intercalar com o 

bingo eletrônico, vendendo-se os números no valor de R$ 2,00 (dois 

reais) a rodada. Emanuel compromete-se a colocar o vídeo da AMI, 

no site. Rosane questiona o valor diferenciado das taxas de 

aluguel, onde algumas ponderações e sugestões foram dadas, ficando 

assim determinado e aprovado o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) com a taxa de limpeza e utilização do gás. O 1º 

Retiro Espiritual de Casais da paróquia do Santíssimo Sacramento 

de Itajaí, terá sua taxa paga pela paróquia. Mário sugeriu que não 

fosse utilizado o termo “aluguel”, pois as obras ainda não estão 

completamente concluídas. Jô expôs que as cores, preto e amarelo, 

usadas na parte interna do Galpão, ficaram muito carregadas, em 

alguns eventos onde se faz necessário decoração. Concluiu-se e 

aprovou-se que a cor branca seria utilizada na parte interna de 

qualquer obra concluída. Mário esclareceu que temos dois ambiente 

na AMI: o social e o espiritual, e que a cor azul, vem do movimento 

Mariano, onde pesquisou sua origem e encaminhou para o Joel. Mari 

Ângela relata que escutou várias opiniões sobre a cor amarelo e 

preto, do Galpão, e foram as mais positivas possíveis. Nelson 

encerra com a oração final. Sem mais nada a relatar, lavramos a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 

Emanuel e Katia – casal secretário 

 

Penha – SC, 14 de setembro de 2014. 
 

 

 

*RESSALVA:  As  cubas das pias foram pagas pela AMI.  


