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Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às 09h40 

min, 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 agradeceu a presença dos casais Sandra 

e Carlos, coordenadores da Área I de Itajaí, Sandra e Nelson, 

coordenadores Arquidiocesanos de Florianópolis. O Sr Wilson fez a 

oração inicial. A Área III, do Vale do Rio Tijucas, questionou por 

telefone, sobre a possibilidade da realização de Encontros na AMI. 

Joel esclareceu que devido alguns ajustes na parte elétrica ainda 

impossibilitam a realização dos mesmos. Relembra que os futuros 

encontros terão a redução de 50% (cinquenta por cento) no valor 

pago pelas Áreas e Dioceses. Com o término do Recanto de São Marcos, 

teremos trinta suítes, onde poderemos usar vinte para Néos e dez 

para dirigentes da Interna. Em relação à Secretaria e Cozinha, 

poderá ser dividido o Galpão. Relembra com os demais participantes 

a dificuldade do início dos encontros em Nova Trento. Lê a 

programação da Festa da Família. Sr João Marinho, fez a doação de 

uma bicicleta para o Bingo. Sandra e Carlos comprometem-se a expor 

o assunto para os coordenadores paroquiais, porém não podem assumir 

o compromisso da venda das cartelas do Bingo Eletrônico por eles. 

O engenheiro Mário esclarece alguns tópicos inerentes à construção 

do Recanto de São Marcos, lembrando que nesse ritmo de baixa 

arrecadação, a conclusão irá demorar além do previsto. Sugere que 

devemos garantir o funcionamento do que já está pronto. Robson 

comenta que a ajuda para a AMI está sendo pouco expressiva, e que 

deveria vir dos sócios e não das paróquias. Marcos gostaria que o 

nome sócio fosse abolido e se colocasse o título de mantenedores. 

Lídia relembra as dificuldades de aceitação de algumas paróquias 

em contribuir com a AMI, só que na hora de utilizarem a mesma, 

toda a paróquia e seus membros são beneficiados. Ademir Pereira 

enfatiza a ligação da AMI com o Movimento de Irmãos e vice-versa, 

que o foco de todo encontrista e paróquia tem que ser para a AMI. 

Sandra do Carlos expõe situações passadas entre sócio e diretoria, 

onde algumas mágoas ainda permanecem por motivos que não ficaram 

bem esclarecidos. Tânia cita a frase “ou nós somos cristãos ou 

somos hipócritas”, temos que perdoar por uma causa superior a tudo 

isso. O casal Sandra e Nelson, coloca firmemente que não poderá 

ser falado da AMI nos Encontros de Casais, mas após, sim. Trabalhar 

nas paróquias através dos sócios e incentivar o aumento do quadro 

societário. Emanuel cita que estamos vivendo um momento importante, 

devido à participação de lideranças na reunião, com isso se ganha 

mais segurança do encontrista no envolvimento com a AMI. Por ter 
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a certificação de filantropia a nível municipal e estadual, a 

possibilidade de arrecadação é maior. Solicitou a permissão as 

lideranças presentes para divulgação da AMI nas reuniões, onde foi 

aceito, porém deverá ser avisado com antecedência. Carlos e Sandra 

agradeceram a clareza da AMI nas informações dos diversos aspectos, 

tanto estatutário como promoções. Algumas solicitações foram 

colocadas como: enviar convite da Festa da Família e Estatuto para 

coordenador Arquidiocesano; permissão para divulgar o Bingo 

Eletrônico na próxima reunião de serviço dia 22 de agosto, na 

paróquia de São João Batista de Itajaí; reativação do “casal AMI” 

nas paróquias. Ademir Pereira leu o relatório de prestação de 

contas. Joel reafirma os valores para utilização da sede da AMI, 

ficando assim: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com uso 

do gás; R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) sem uso do gás; R$ 

50,00 (cinquenta reais) taxa de limpeza. O casal Sandra e Nelson 

encerram a reunião 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, 20 de julho de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 


