ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO SEMINÁRIO DE
AZAMBUJA (AESA) REALIZADA EM 20.04.2013 – No vigésimo dia do mês de abril de dois mil e
treze (2013), reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, nas dependências do Seminário de
Azambuja, os associados da Associação dos Ex-alunos do Seminário de Azambuja (AESA).
Iniciando os trabalhos em segunda convocação às 09:00 horas, o Sr. Ernesto José de Souza,
Presidente da AESA, declarou aberta a assembleia geral, compondo a mesa com Dom Vito
Schlickmann, Bispo Auxiliar Emérito de Florianópolis, Pe. Pedro Schlichting, Reitor do Seminário
e Diretor Executivo da AESA, Cleto Tamanini, Vice-Presidente, Carlos Roberto Machado, Diretor
Financeiro e Guilherme dos Santos, Diretor Secretário, encarregando este último de redigir a
ata desta Assembleia Geral Ordinária. Feita a oração inicial sob a condução de Pe. Pedro
Schlichting, o Presidente agradeceu a presença de todos, bem como os colegas e empresa
patrocinadores do livreto comemorativo do 17º Encontro. A seguir, foi dispensada pelos
presentes a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13.04.2012, já que a
mesma foi amplamente divulgada, sendo aprovada por unanimidade nesta assembleia. O
Presidente informou que o Edital de Convocação foi publicado à página 21 da Edição de
12.03.2013 do jornal MUNICÍPIO DIA A DIA, desta cidade de Brusque, e enviado aos sócios que
registraram seus endereços de e-mails. Seguindo a ordem do dia, o Sr. Presidente discorreu
sobre a movimentação financeira realizada pela AESA no exercício de 2012, 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 2012 foram
aprovadas pela unanimidade dos presentes. Dando sequência à ordem do dia, o Sr. Presidente
sugeriu a concessão de título de SÓCIO BENEMÉRITO ao associado, Reitor do Seminário e
Diretor Executivo da AESA, PE. PEDRO SCHLICHTING, por seu constante e valioso apoio às
causas da AESA, sem o qual muitas metas não teriam sido alcançadas, proposta esta que foi
aprovada pela unanimidade dos presentes. O Presidente passou então a palavra ao Diretor
Secretário, GUILHERME DOS SANTOS, para conduzir a cerimônia de entrega dos títulos de
sócios beneméritos até então concedidos. Convidou, então, Ernesto José de Souza para
entregar o título a PE. PEDRO SCHLICHTING, Carlos Roberto Machado a CLETO TAMANINI,
Romão José Ferreira a PE. NEY BRASIL PEREIRA, Antonio Melchioretto a WALDIR MANES, Cleto
Tamanini a MARCOS ADÃO KRAHL e José Aldori Hammes a ERNESTO JOSÉ DE SOUZA.
Prosseguindo na ordem do dia, o Presidente esclareceu a necessidade de eleição de nova
Diretoria para o período de 01.05.2013 a 30.04.2015 que, após apresentada, foi eleita pela

unanimidade dos presentes e ficou assim constituída: Presidente: CLETO TAMANINI, brasileiro,
casado, professor e auditor, portador do RG nº 742.217-2-PR, inscrito no CPF sob o nº
087.019.899-87, residente à Rua Cristóvão Colombo, 600, Vila Planalto, bairro Vila Bela,
Guarapuava (PR), CEP 85027-460; Vice-Presidente: JOSÉ ALDORI HAMMES, brasileiro, casado,
Oficial Aposentado do Exército (Major), portador do RG nº 911741-5/SC, inscrito no CPF sob o
nº 005.340.569-20, residente à Rua das Tainhotas, 440, Jurerê, Florianópolis (SC), CEP 88053655; Diretor Executivo: PE. PEDRO SCHLICHTING, brasileiro, solteiro, sacerdote, portador do RG
nº 16/R-1.926.060-SC, inscrito no CPF sob o nº 543.554.869-14, residente à Praça de Azambuja,
1.076, bairro Azambuja, Brusque (SC), CEP 88353-460; Diretor Financeiro: ERNESTO JOSÉ DE
SOUZA, brasileiro, viúvo, administrador, portador do RG nº 103.733-SC, inscrito no CPF sob o nº
005.768.089-20, residente à Rua Frei Caneca, 426 – AP 901, bairro Agronômica, Florianópolis
(SC), CEP 88025-000; Diretor Secretário: GABRIEL DEBATIN, brasileiro, solteiro, seminarista
estudante de Filosofia, portador do RG 5.733.621-SC, inscrito no CPF sob o nº 089.925.449-79,
residente à Praça de Azambuja, 1.076, bairro Azambuja, Brusque (SC), CEP 88353-460;
Membros efetivos do Conselho Fiscal: JUVENAL PEDRO CIM, brasileiro, casado, economista,
portador do RG nº 942.535-7-PR, inscrito no CPF sob o nº 056.612.269-34, residente à Rua
Justo Manfron, 526, Mont Parnasse, Almirante Tamandaré (PR), CEP 83508-185; LEONARDO
JOAQUIM ALBANO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 1.437.322-5-PR, inscrito
no CPF sob o nº 093.275.689-15, residente à Rua Marechal Mallet, 751 – AP. 203, Ahu, Curitiba
(PR), CEP 80540-230; VILMAR MORETÃO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº
639.225-3/PR, inscrito no CPF sob o n º 032.860.379-l5, residente à Rua Sete de Abril, 644 – AP.
41, Alto da Rua XV, Curitiba (PR), CEP 80040-120; Membros suplentes do Conselho Fiscal:
ISMAEL WEIDUSCHATH, brasileiro, solteiro, seminarista estudante de teologia, portador do RG
nº 5.485.855-SC, inscrito no CPF sob o nº 085.492.329-20, residente à Rua Deputado Antonio
Edu Vieira, 1690, Pantanal, Florianópolis (SC), CEP 88040-001; LUIZ GUSTAVO ECCEL, brasileiro,
solteiro, seminarista estudante de teologia, portador do RG nº 5.122.995-1-SC, inscrito no CPF
sob o nº 081.184.969-45, residente à Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 1690, Pantanal,
Florianópolis (SC), CEP 88040-001 e PAULO STIPPE SCHMITT, brasileiro, solteiro, seminarista
estudante de teologia, portador do RG nº 5.394.211-SC, inscrito no CPF sob o nº 085.639.17943, residente à Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 1690, Pantanal, Florianópolis (SC), CEP
88040-001. Seguindo a ordem do dia, o Sr. Presidente apresentou os Coordenadores dos
Núcleos Regionais da AESA, designados de acordo com o artigo 2º - item IV do Regimento
Interno, a saber: ESTADO DO PARANÁ: ANTONIO MELCHIORETTO, brasileiro, casado, professor

e administrador, portador do RG nº 740.622-PR, inscrito no CPF sob o nº 147.731.559-49,
residente à Rua Nicolau Maeder, 330 – ap. 61,bairro Alto da Glória, Curitiba (PR), CEP 80030330; COORDENADORIA GERAL: ALOÍSIO STUEPP, brasileiro, casado, advogado, portador do RG
nº 920.653-1-PR, inscrito no CPF sob o nº 163.096.699-15, residente à Rua Vicente Ciccarino,
897 – Sobr. 3, bairro Boa Vista, Curitiba (PR), CEP 82540-120; BLUMENAU: MOACIR MORATELLI,
brasileiro, casado, professor e bancário, portador do RG nº 104.785-SC, inscrito no CPF sob o nº
163.923.889-15, residente à Rua Lázio, 15 – ap. 52, bairro Vila Nova, Blumenau (SC), CEP 89035038; BRUSQUE: MARCILIO CESAR GHISLANDI, brasileiro, casado, administrador hospitalar,
portador do RG nº 1.045.547-SC, inscrito no CPF sob o nº 019.196.639-83, residente à Rua Luiz
Alves, 88, bairro Santa Terezinha, Brusque (SC), CEP 88352-245; FLORIANÓPOLIS: WALTAMIR
KUHLKAMP, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 146.188-SC, inscrito no CPF sob o
nº 178.612.419-04, residente à Rua Mario Cândido da Silva, 60, bairro Abraão, Florianópolis
(SC), CEP 88085-475; ITAJAÍ: NAHOR LOPES DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, professor,
portador do RG nº 3939436-SC, inscrito no CPF sob o nº 044.625.579-30, residente à Rua
Américo Meinick, 572 – Cordeiros, Itajaí (SC), CEP 88311-250 e BALNEÁRIO
CAMBORIÚ/CAMBORIÚ: AFONSO MENGARDA, brasileiro, desquitado, aposentado, portador do
RG nº 1.150.394-PR, inscrito no CPF sob o nº 169.927.769-91, residente à Rua Dom Ricardo, 245
– AP 101 do Bloco A – Vila Real, Balneário Camboriú (SC), CEP 88337-150. Passando ao item d)
do Edital de Convocação, manifestaram os seguintes participantes: Pe. Pedro Schlichting que
saudou os presentes, agradeceu, em nome do Seminário, a presença da AESA na mútua
convivência e sua colaboração financeira, colocando-se sempre à disposição da Associação; Pe.
Jacob Archer que elogiou o núcleo de Curitiba e agradeceu a acolhida em seu passeio à capital
paranaense; Gilberto Luiz Gonzaga que registrou a presença de seus colegas de turma Dom
Vito e Pe. Ney e teceu comentários sobre o Movimento dos Padres Casados, divulgando o jornal
RUMOS do qual é editor e o site da Associação a que pertence, que é www.padrescasados.org.;
Juvenal Pedro Cim que saudou os presentes, elogiou a atual Diretoria da AESA, ovacionando o
Sr. Presidente Ernesto José de Souza por seus esforços, saudou o Presidente ora eleito, Cleto
Tamanini, ressaltando sua intelectualidade, discorreu sobre a solidariedade dos ex-alunos e a
importância da participação de todos e, por fim, prefigurou o sucesso do Presidente eleito; Pe.
Ney Brasil Pereira que saudou os presentes e pediu que todos os participantes da assembleia se
apresentassem, o que aconteceu; Dr. José Braz que saudou os presentes e apresentou o MSBMovimento Solidariedade do Brasil e deixou alguns livros para futuro sorteio; Romão José
Ferreira que falou sobre a saudação do amanhecer nos seus tempos de seminário,

apresentando com muito brilho a sua composição e finalmente sugeriu o retorno da imagem do
Cristo Rei à Capela Maior do Seminário; e Moacir Moratelli que sugeriu a realização de
encontros regionais mais freqüentes. A seguir, o Presidente da assembleia desejou à nova
diretoria sucesso em sua gestão, especialmente ao novo Presidente, Cleto Tamanini, a quem
passou a palavra para suas considerações e encerramento desta assembleia. O Presidente
eleito informou resumida e claramente seu plano de ação, pedindo a colaboração e o apoio de
todos, fatores vitais para o sucesso de toda e qualquer gestão. Terminada sua alocução, deu
por encerrada a presente assembleia geral, da qual eu, Guilherme dos Santos, Diretor
Secretário, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada.

Brusque (SC), 20 de abril de 2013

______________________
GUILHERME DOS SANTOS
Diretor Secretário

A presente ata é cópia fiel da ata fixada às folhas 051 à 52v do Livro de Atas.

ERNESTO JOSÉ DE SOUZA
- Presidente -

