ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO
SEMINÁRIO DE AZAMBUJA (AESA) REALIZADA EM 13.04.2014 – No décimo terceiro dia do mês
de abril de dois mil e quatorze (2014), reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, nas dependências do
Seminário Menor Metropolitano de Azambuja, em Brusque (SC), os associados da Associação dos ExAlunos do Seminário de Azambuja (AESA). Iniciando os trabalhos em segunda convocação às 09:00 horas,
o Sr. Cleto Tamanini, Presidente da AESA, declarou aberta a assembleia geral, solicitando ao associado
Moacir Moratelli para secretariar a assembleia, já que o Diretor Secretário não pode comparecer. Compôs a
mesa com este último, que ficou encarregado de redigir a presente ata. Foi feita a oração inicial sob a
condução do Sr. Cleto Tamanini, Presidente da AESA. Tendo em vista que todos receberam o texto da ata da
Assembleia Geral Ordinária de 20.04.2013, os presentes dispensaram a leitura da mesma, que foi
integralmente aprovada. Retomando a palavra, o Sr. Presidente informou que o Edital de Convocação foi
publicado à página 20 da Edição de 06.03.2014 do jornal MUNICÍPIO DIA A DIA, da cidade de Brusque, e
enviado aos sócios que registraram seus endereços de e-mails. Seguindo a ordem do dia, o Sr. Diretor
Financeiro, Ernesto José de Souza, discorreu sobre a movimentação financeira realizada pela AESA no
exercício de 2013, cujo balanço patrimonial foi aprovado pela unanimidade do Conselho Fiscal, quer pelos
membros efetivos, quer pelos membros suplentes. Colocadas em votação, as contas do exercício de 2013
foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. Prosseguindo, o Presidente sugeriu a concessão de título
de sócio benemérito ao associado Mario Lanznaster e à Sra. Isabel Cristina Trierveiler Machado, nos
termos do artigo 10º do nosso estatuto, tendo em vista que os mesmos foram os condutores da doação de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), feita pela empresa Aurora Alimentos à AESA no mês de setembro de 2013,
proposta esta que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Na comemoração dos 40 anos da AESA, o
que ocorrerá no próximo ano, a assembleia decidiu que será editado um catálogo contendo a nominata de
todos os alunos do Seminário de Azambuja, por ordem de ingresso e relação de endereços postais,
telefônicos e virtuais. O Encontrão será realizado nos dias 17 a 19 de abril de 2015, cuja programação será
oportunamente divulgada. Decidiu-se também pela publicação de um livro de crônicas e/ou memórias do
Seminário de Azambuja, condicionada à existência de textos em quantidade suficiente. O Sr. Presidente
informou sobre a necessidade de preenchimento da vaga de suplente do Conselho Fiscal motivada pelo
falecimento de Luiz Gustavo Eccel, indicando para seu preenchimento o nome de GUILHERME DOS

SANTOS, brasileiro, solteiro, seminarista, estudante de teologia, portador do RG nº 5.512.641-SC,
inscrito no CPF sob o nº 090.599.589-93, residente à Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 1690,
Pantanal, Florianópolis (SC), CEP 88040-001, indicação que foi aprovada por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou esta Assembleia Geral
Ordinária, da qual eu, MOACIR MORATELLI, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos os
presentes, vai por mim assinada, já que os demais participantes, no total de 43 (quarenta e três), assinaram o
livro de presença.
Brusque (SC), 13 de abril de 2014
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