AESA – ATA DA REUNIÃO DE 13 DE Julho de 2013.
Aos treze dias do mês de Julho do ano de dois mil e treze, às 13:15hs, na casa de propriedade de
Cleto Tamanini, situada à rua Alois Cicatka, na cidade de Guaratuba, Pr, reuniram-se os
seguintes membros da Associação dos Ex-Alunos do Seminário de Azambuja (AESA) : Cleto
Tamanini – presidente; José Aldori Hammes - Vice-Presidente; Ernesto José de Souza - Diretor
Financeiro;
Leonardo Joaquim Albano e Vilmar Moretão - Conselheiros Fiscais;
AntonioMelchioretto - Coordenador Regional do Paraná; Afonso Mengarda - Coordenador de
BalneárioCamboriu e Camboriu; Moacir Moratelli - Coordenador de Blumenau e região, além
dos associados Waldir Mannes, Gentil A. Soares, Carlos Roberto Machado e de Maria Lucimara
de Campos, esposa do Cleto e Maria Helena dos Santos Moratelli, esposa do Moacir. Na
abertura da reunião, o Presidente justificou a ausência do Diretor Executivo Pe. Pedro
Schlichting e do Diretor Secretário Gabriel Debatin que estavam previamente comprometidos
com evento no Seminário de Azambuja. O Presidente agradeceu a presença dos membros e
destacou com ênfase a gestão de Ernesto José de Souza, Presidente anterior, pelo brilhante
trabalho executado e pelos bons resultados obtidos em suas gestões. Disse que é seu desejo
que a gestão atual seja exercida conjuntamente por todos os membros da Diretoria e demais
membros voluntários, pois confia que o trabalho em equipe se torna mais produtivo e
enriquecido. Ao expor que mensalmente a AESA publica a prestação de contas, acompanhada
de uma mensagem a todos os membros, propôs que a cada mês um dos membros presentes se
encarregue de redigir a mensagem, enviando-a ao Diretor Financeiro através do endereço aesa1975@hotmail.com, até o dia 28 do mês correspondente. Nessa mensagem de tema livre, ficou
combinado que o autor aborde a questão das contribuições/ mensalidades a favor da AESA com
a finalidade de permitir mais condições de atingimento dos objetivos da Associação. Como
houve a concordância de todos, ficou determinado o seguinte cronograma para as mensagens:
Agosto 2013 – Aldori; Setembro – Moacir; Outubro – Vilmar; Novembro – Albano; Dezembro –
Gentil; Janeiro – Antônio Melchioretto; Fevereiro – Carlos R. Machado; Março – Cleto. A escala
para os meses seguintes será organizada em Abril, quando acontecerá a Assembléia Geral
Ordinária no Seminário de Azambuja. A seguir, o Presidente propôs o desafio da edição de um
livro em comemoração aos 40 anos da AESA, que se concretizará em abril de 2015, sendo que o
lançamento ocorreria no 18º Encontro dos Ex-Seminaristas de Azambuja que se realizará
naquele mês daquele ano. Com o intuito de exemplificar sua proposta, o Presidente perguntou
a cada um dos presentes qual dos professores de Azambuja foi seu ícone, ao que todos
manifestaram sua preferência. O Presidente então propôs que cada um escreva sua impressão a
respeito do professor preferido, ao que todos concordaram. Ficou estabelecido que os escritos
serão apresentados na reunião que acontecerá em Novembro deste ano e servirão de
parâmetro para a elaboração do projeto do livro comemorativo. Surgiram diversas sugestões,
sendo que ficou previamente assentado que o livro seria composto basicamente por crônicas
das impressões e memórias do tempo de Seminário, voluntariamente escritas por associados da
AESA, que serão estimulados a participar. Moacir Moratelli ficou encarregado de expor essa
proposta aos demais membros da AESA e incentivá-los a participar de modo a se reunir

suficiente conteúdo para a edição do livro.O companheiro Ernesto – Diretor Financeiro – falou
sobre a Festa de Nossa Senhora de Azambuja, que se celebra no 3º. Domingo de agosto,
solicitando a participação de todos que puderem. Propôs que a AESA faça uma contribuição
para a compra de bilhetes da rifa da festa e foi aprovado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para essa finalidade. O Presidente Cleto expôs sua opinião de que os membros da AESA
mantenham o máximo de contato possível com o Seminário de Azambuja cumprindo-se, assim,
o principal objetivo da Associação do Ex- Seminaristas, que é o de oferecer apoio às atividades
daquele educandário. Ao ser manifestada por um dos presentes a preocupação com o custo de
manutenção daquela estrutura, houve o esclarecimento por parte do companheiro Ernesto de
que boa parte desses custos são arcados pela Paróquia, outra parte por outra Instituição, sendo
que cabe ao Seminário a despesa dos internos e que existe equilíbrio entre receita e despesa.
Como o quarto andar do prédio está desocupado, Ernesto se propôs, no que foi aprovado, a
fazer uma proposta de locação pela AESA, com o objetivo de transformar aquele espaço num
albergue que poderá servir de hospedagem para os que se deslocam de sua cidade para o
Hospital de Azambuja, como também para outras demandas que surgirem. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião cuja ata vai redigida por mim , Moacir
Moratelli, secretário ad hoc.
Guaratuba,Pr, aos 13 de julho de 2013.
Moacir Moratelli.

