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Aos nove dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 09h15min, 

na sede da AMI, realizou-se a reunião administrativa com os Órgãos 

Centrais da Associação Movimento de Irmãos. O presidente Joel deu 

as boas vindas e justificou algumas ausências na reunião. Nelson 

da Dalva fez a oração inicial. Presente no local o Sr Aristides, 

que promove rifas, apresentou a pretensão de uma nova rifa com 

98.000 milhares, tendo como maior premiação um FIAT UNO EVO, que 

é lançamento. Estimou-se uma arrecadação de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais) para a AMI, que correspondente a 60% do lucro, com 

bilhetes no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 10,00 (dez reais), 

com quatro números para sorteio e extração pela Loteria Federal. 

A devolução dos blocos ou bilhetes não vendidos, não precisa ser 

ressarcida. Outras dúvidas e questionamentos serão avaliados pela 

diretoria. Será feito uma convenção entre as partes pelo Nelson, 

Diretor Jurídico. Emanuel fez a explanação do site, precisando 

ainda de alguns complementos, mas já está funcionando. Alguns 

pontos a considerar: a Ata de Eleição está disponibilizada no site; 

boleto poderá ser automático; identificação de sócios e não sócios; 

livro de presença; evangelho do dia, com autorização do Pe Renato; 

galeria de fotos, dividida em cinco álbuns. Ademir Morelli entrega 

a prestação de contas dos meses de 01/2014 e 02/2014. Joel leu a 

relação da nova Diretoria. Para a inclusão de novos cargos ou 

comissões, terá que ser feita uma alteração estatutária. Agradece 

pelos serviços, dedicação, transparência e seriedade enquanto 

esteve `a frente do Financeiro da AMI, o casal Ademir e Ozaléia. 

Joel leu a ata da reunião da Diretoria Administrativa, que tratou 

do assunto referente à construção de alvenaria anexa na casa do 

caseiro, segundo ele, seria um quarto, onde o mesmo afirma ter 

tido autorização do presidente, que foi desmentido pelo Joel. Outro 

fator foi ter usado material da AMI para fazer essa obra, sem 

autorização. Foi instalado relógio de luz, com energia trifásica, 

com um custo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), separando a energia 

da casa do caseiro. Mário relata que essa situação do caseiro, já 

está acontecendo pela segunda vez e que a primeira tinha sido 

negada, quando da construção de um abrigo para carros. Ressalta a 

importância da verdade e transparência para um bom relacionamento 

em todos os níveis. Comprometeu-se a fazer com a Lídia o 

levantamento de todo o patrimônio da AMI. Explanou algumas 

situações; a obra do Recanto de São Marcos e a colocação da laje 

e o levantamento da base da caixa d’água. Érico e o Neudi propõe 

a construção de uma cancha de bocha coberta, esse recurso virá de 



 
 

 

Rua Nossa Senhora de Guadalupe, 55 – Santa Lídia – Penha – Santa Catarina - CEP: 

88350-000  

Fone: (47) 3319-1241 –  CNPJ – 76.701.119/0001-53 

 

 

AMI - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE IRMÃOS 
Utilidade Publica Municipal – Lei 2. 092 de 25.05.2006  

Utilidade Publica Estadual – Lei 14.539 de 20.11.2008 

 

 

 

 

 

 

um baile que acontecerá dia 12/07/2014 na AMI, que foi aceita por 

todos. Joel lembra alguns assuntos como: evento Pirão com Linguiça; 

aumento do quadro societário; aluguel da AMI só para sócios; 

divisão de grupos entre a Diretoria para divulgação da AMI na Área 

I de Itajaí e Diocese de Blumenau, adesão de novos sócios, venda 

dos cartões para o Pirão com Linguiça; participação nas reuniões 

da Área I de Itajaí. Erico apresentou material referente à 

confecção de uma cerca nos fundos do terreno da AMI, este material 

foi avaliado por todos os presentes e a princípio concluiu-se que 

não será muito segura, pois é feito de ferro encapada com plástico. 

Ivo sugeriu a confecção de blocos para o associado ao preço de R$ 

15,00 (quinze reais) o bilhete, em avaliação. Sandra, coordenadora 

da Área I de Itajaí, solicita mais divulgação, transparência e 

credibilidade em relação à AMI. Aprovada pela maioria dos presentes 

a venda da rifa do Sr Aristides. Nelson, diretor jurídico, fará 

uma convenção entre a AMI e o Sr.Aristides. O próximo passo em 

relação à construção do caseiro será: fazer o embargo do mesmo e 

em seguida a demolição, com efeito jurídico. Sugeriu-se o casal 

Elza e Luiz de Florianópolis, para serem o casal AMI para 

divulgação. Joel agradece a presença de todos. Edna lembra que 

Jesus na sua caminhada, apesar de todas as tentações, nunca perdeu 

a direção no seguimento da palavra e de fazer a vontade do Pai, 

assim também nós, não podemos sair nem perder a direção do caminho 

certo, encerrou a reunião fazendo 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, 09 de março de 2014. 

 

 

 

 

 

 


