ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO SEMINÁRIO DE
AZAMBUJA (AESA) REALIZADA EM 08.08.2009 – No oitavo (8º) dia do mês de agosto de dois
mil e nove (2009), reuniram-se, em Assembleia Geral, nas dependências do Seminário de Azambuja,
os associados da Associação dos Ex-alunos do Seminário de Azambuja (AESA). Iniciando os trabalhos
às 09:30 horas, o Sr. Ernesto José de Souza, Presidente da AESA, declarou aberta a assembleia geral,
compondo a mesa com os senhores Pe. Pedro Schlichting, Pe. Alvino Introvini Milani, Pe. Ney Brasil
Pereira, Pe. José Edgar de Oliveira, Waltamir Külkamp e Luís Gustavo Eccel, encarregando este
último de redigir a presente ata. Feita a oração inicial sob a condução de Pe. Pedro Schlichting, o
Presidente agradeceu a presença de todos, ressaltando a atuação sempre brilhante de Pe. Pedro, Pe.
Gercino, Pe. Ney, Pe. Edgar e de todos os seminaristas. A seguir, Luís Gustavo Eccel, secretário, fez a
leitura da ata da 15ª reunião realizada em 01.05.2009, que foi por todos aprovada. Retomando a
palavra, o Sr. Presidente esclareceu que a presente assembléia foi convocada tendo em vista que as
disposições das leis 10.406/2002 e 11.127/2005 determinam que todas as associações alterem seus
estatutos, condição para que elas obtenham seu registro junto aos respectivos cartórios de registro civil
e tenham personalidade jurídica, inclusive com registro no CNPJ. O edital de convocação foi enviado a
412 (quatrocentos e doze) associados registrados, dos quais 406 (quatrocentos e seis) via postal. Foi
também publicado à página 7 (sete) da edição Ano 54 – Nº 4152, de 04.06.2009, do Jornal “Município
Dia a Dia”, desta cidade de Brusque. Explicou que, em pesquisa junto ao Cartório do Registro Civil de
Brusque, verificou que, apesar de ter havido eleições regulamentares e estatutárias, o último registro
foi efetuado no ano de 1979. Nenhuma das atas posteriores a este ano foi registrada naquele Cartório,
cujas razões desconhece e não lhe cabe avaliar. Assim sendo e para adequar a AESA às disposições
legais vigentes, foi elaborada minuta de novo estatuto, tendo sido preservada a essência do estatuto
original. Alguns artigos foram acrescentados para enquadrar a AESA dentro destes dispositivos legais.
Pediu, então, ao Sr. Secretário que lesse pausadamente esta minuta para análise e apreciação dos
presentes. Finda a leitura, a matéria foi posta em votação. A assembléia decidiu então revogar o
estatuto anterior e aprovar novo estatuto, conforme descrito nos anexos de nºs 1 a 7 da presente ata.
Prosseguindo, foi convalidada a eleição da diretoria eleita em 01.05.2009, que continua assim
constituída com os atuais títulos de cargos: Presidente: ERNESTO JOSÉ DE SOUZA, brasileiro,
viúvo, administrador, portador do RG nº 103.733-SSP/SC, inscrito no CPF nº 005.768.089-20,
residente à Rua Frei Caneca, 426 – AP. 901, bairro Agronômica, Florianópolis (SC), CEP 88025-000;
Vice-Presidente: WALTAMIR KÜLKAMP, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 146.188SSP/SC, inscrito no CPF 178.612.419-04, residente à Rua Mário Cândido da Silva, 60, bairro
Coqueiros, Florianópolis (SC), CEP 88085-475; Diretor Executivo: PE. PEDRO SCHLICHTING,
brasileiro, solteiro, sacerdote, portador do RG nº 16/R-1.926.060-SSP/SC, inscrito no CPF nº
543.554.869-14, residente à Praça de Azambuja, 1.076, bairro Azambuja, Brusque (SC), CEP 88353460; Diretor Financeiro: CARLOS ROBERTO MACHADO, brasileiro, casado, funcionário público
federal, portador do RG nº 195.260-SSP/SC, inscrito no CPF nº 223.346.379-04, residente à Rua João
Sandin, 605, bairro Ipiranga, São José (SC), CEP 88111-350; Diretor Secretário: LUIZ GUSTAVO
ECCEL, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 5.122.995-1-SSP/SC, inscrito no CFP nº
081.184.969-45, residente à Praça de Azambuja, 1.076, Bairro Azambuja, Brusque (SC), CEP 88353460; Membros do Conselho Fiscal: CARLOS PEDRINHO ZIMMERMANN, brasileiro, casado,
funcionário público estadual, portador do RG nº 140.313/SSP-SC, inscrito no CPF nº 067.285.029-04,
residente à Rua Santa Catarina, 501, Bairro Bela Vista I, São José (SC), CEP 88110-300; ROMÃO
JOSÉ FERREIRA, brasileiro, casado, técnico em radiologia, portador do RG nº 129.060/SSP-SC,
inscrito no CPF nº 181.762.249-87, residente à Rua 13 de Junho, 699, bairro Flor de Nápolis, São José

(SC), CEP 88106-470; ONIAS ORSI, brasileiro, casado, dentista, portador do RG nº 143.561-2SSP/SC, inscrito no CPF nº 169.655.749-68, residente à Rua Manoel Luiz da Silva, 330, Centro, São
João Batista (SC), CEP 88240-000; Suplentes do Conselho Fiscal: JONATHAN SPECK THIESEN
JACQUES, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 4.352.616/SSP-SC, inscrito no CPF nº
064.752.379-57, residente à Praça de Azambuja, 1.076, Bairro Azambuja, Brusque (SC), CEP 88353460; DYEGO DELFINO, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 5.031.407-6-SSP-SC,
inscrito no CPF nº 075.919.079-80, residente à Praça de Azambuja, 1.076, Bairro Azambuja, Brusque
(SC), CEP 88353-460; e MURILO GUESSER, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº
4.415.135-SSP/SC, inscrito no CPF nº 056.680.839-00, residente à Praça de Azambuja, 1.076, Bairro
Azambuja, Brusque (SC), CEP 88353-460. Continuando com a ordem do dia contida no edital de
convocação, o Sr. Presidente lembrou que são necessários recursos financeiros para que a AESA
mantenha uma de suas principais finalidades, que é a de contribuir para a manutenção financeira do
Seminário, que está explicitada na letra “c” do artigo 3º do estatuto ora aprovado. Informou que, nos
últimos três meses, apenas quatro associados pagaram mensalidade, cujos valores foram depositados
em conta de poupança na CEF, aberta em nome de Waltamir Külkamp e Carlos Roberto Machado, já
que a AESA não preenchia os requisitos legais para abertura de uma conta bancária em seu nome,
situação essa que será regularizada ainda neste mês de agosto após o registro desta ata no Cartório do
Registro Civil de Brusque e obtenção de inscrição junto ao CNPJ. Foi sugerido o valor de R$ 10,00
(dez reais) a título de mensalidade, o que foi por todos aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou esta assembléia, da qual eu, LUIZ GUSTAVO
ECCEL, Diretor Secretário, lavrei a presença ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada, já
que os demais participantes assinaram o livro de presença.
Brusque (SC), 08 de agosto de 2009
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