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Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 20h30 

min, na residência do Robson e Lili, em Itajaí, reuniram-se alguns 

casais da Diretoria Administrativa por solicitação do presidente, 

contando ainda com a presença do casal Elza e Luiz, de 

Florianópolis. Objetivando definir alguns assuntos inerentes à “IV 

Festa da Família Encontrista” que se realizará no dia 28 de 

setembro de 2014. A oração inicial foi feita pela Edna do Manoel, 

Joel expõe a todos para apreciação e aprovação a solicitação do 

Nelson e Dalva, referente utilização da sede da AMI para realização 

do 1º  Retiro Espiritual da paróquia do Santíssimo Sacramento de 

Itajaí, nos dias 03-04-05 de outubro próximo. Tendo um custo de R$ 

20,00 (vinte reais) por casal que será repassado para a AMI. Após 

apreciação, teve aprovação de todos. Explanando sobre a dinâmica 

da Festa da Família, Joel salienta a boa  receptividade na 

colocação das cartelas do Bingo na diocese de Blumenau. Luiz sugere 

que se façam rodadas de roleta com premiações diversas, onde os 

membros da diretoria e comissões poderão colaborar com brindes. 

Fez um breve relato das divisões dos trabalhos das equipes, que 

será concluído em uma próxima reunião com todos os participantes. 

O casal secretário fará comunicados para serem colocados no salão 

referente à proibição do uso das cadeiras plásticas na parte 

externa do Galpão. Encerra-se a reunião com a oração final. Nada 

mais havendo a  relatar, lavramos a presente ata que após lida e 

aprovada será assinada por todos. 

 

Emanuel e Katia – casal secretário 

 

Itajaí – SC, 12 de agosto de 2014. 

 

 


