ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS EXALUNOS DO SEMINÁRIO DE AZAMBUJA (AESA) REALIZADA EM
16.04.2016 – No décimo sexto dia do mês de abril de dois mil e dezesseis (2016),
reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, nas dependências do Seminário
Menor Metropolitano de Azambuja, em Brusque (SC), 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 com o Reitor do
Seminário Padre Francisco de Assis Wloch, com o Diretor Financeiro José Aldori
Hammes, com o sócio benemérito Padre Ney Brasil Pereira, com o ex-Presidente
João Paulo Rodrigues, com o nosso benfeitor, Padre Pedro José Koehler, com o
representante dos seminaristas das décadas de 80 e 90 Emmanuel de Borba e por
mim, Diretor-Secretário, Alexandre Amorim, encarregando-me de lavrar a presente
ata. Foi feita a oração inicial sob a condução do Padre Francisco de Assis Wloch. A
seguir e sob a condução do Padre Ney Brasil Pereira foi executado e cantado o Hino
do Seminário. A seguir, o Presidente solicitou a todos que, de pé, fizessem um
minuto de silêncio em memória do associado Cornélio Rohling, falecido em 22 de
fevereiro do corrente ano e criador do grupo de whatsapp dos ex-seminaristas. Tendo
em vista que todos receberam o texto da ata da Assembleia Geral Ordinária de
18.04.2015, 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 19 da Edição de 08.03.2016 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, José Aldori Hammes, discorreu sobre a movimentação financeira
realizada pela AESA no exercício de 2015, com as seguintes palavras: “De acordo
com nossos estatutos, submeto, neste momento, à apreciação dessa egrégia
assembleia geral ordinária, as contas da AESA relativas ao ano de 2015, no que serei
bastante sintético. Eventuais dúvidas serão respondidas ao final desta minha
explanação. Saliento que, no ano de 2015, tivemos duas diretorias: de janeiro ao final
de abril, foi Presidente o associado Cleto Tamanini, sendo à época o Ernesto o nosso
Diretor Financeiro. A partir de maio até o final do ano em estudo, o Ernesto tornouse pela terceira vez nosso Presidente e eu fui empossado como Diretor Financeiro.
Nossas receitas, incluídas as financeiras, somaram o expressivo valor de R$
91.346,46. Ressalte-se que 41,60%, ou sejam, R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
foram doações da Cooperativa Aurora, de Chapecó, cujo Presidente é nosso estimado
ex-aluno Sr. Mário Lanznaster. Deixo aqui registrados nossos agradecimentos por
esta generosa contribuição. Nossas despesas atingiram o valor de R$ 73.218,53.
Neste total estão incluídos os valores de R$ 32.364,00 referentes a repasses

financeiros feitos ao Seminário; R$ 24.686,00 foram gastos em editais e publicações,
nos quais estão incluídos os custos de impressão do livreto AZAMBUJA ANOS
SESSENTA, comemorativo do quadragésimo aniversário da AESA e escrito em
conjunto pelo então Presidente Cleto Tamanini, Moacir Moratelli e Ernesto José de
Souza e R$ 10.612,77 correspondem ao desembolso efetuado durante o 18º
ENCONTRO (recepção à beira da piscina e almoço festivo, com inclusão de
bebidas). As demais rubricas de despesas apresentaram valores bem menos
significativos. Obtivemos um superávit de R$ 18.127,93 que foram incorporados ano
nosso Patrimônio Líquido, que fechou o ano em R$ 39.331,62. Informo que todos os
balancetes de 2015, bem como o balanço geral, estão publicados no site
www.azambuja.org.br e foram aprovados por unanimidade dos Conselhos Fiscais de
cada Diretoria (Cleto e Ernesto).
Estou à disposição para prestar os
esclarecimentos que julgarem necessários, no que vou contar com a ajuda de nosso
Presidente Ernesto.” Colocadas em votação, as contas do exercício de 2015 foram
aprovadas pela unanimidade dos presentes. Prosseguindo, o Presidente sugeriu a
concessão de título de sócio benemérito aos associados João Paulo Rodrigues e Padre
Pedro José Koehler, nos termos do artigo 10 do nosso estatuto, tendo em vista que os
mesmos contribuíram com a AESA no ano de 2015 com R$ 9.456.00 e R$
11.500,00, respectivamente, proposta esta que foi aprovada pela unanimidade dos
presentes. Continuando a ordem do dia, o Sr. Presidente comunicou que, nos termos
do artigo 25 do estatuto, o novo Diretor Executivo é o Padre Francisco de Assis
Wloch, brasileiro, solteiro, sacerdote, portador do RG nº 145.592-SC, inscrito no
CPF sob o nº 223.664.319-53, residente à Praça de Azambuja, 1.076, bairro
Azambuja, Brusque (SC), CEP 88353-460, a quem é dada a posse nesta data. Ato
contínuo, os participantes desta assembleia geral se apresentaram, mencionando seu
nome e local de origem. A seguir, o Sr. Presidente discorreu sobre os preparativos
para o próximo encontro, destacando que a pauta será decidida em futura reunião da
Diretoria, quando então a AESA terá uma previsão mais aproximada de suas receitas
e despesas. Deixou então a palavra livre para os presentes, quando se manifestaram
os associados Roberto Rodrigues de Menezes, Padre Pedro José Koehler, Pe. Ney
Brasil Pereira, Romão José Ferreira, Júlio César de Carvalho, Roberto Carlos de
Souza dando importantes sugestões para os próximos encontros e apresentando
fórmulas de patrocínio do livro 90 ANOS – 90 MOMENTOS, e o Reitor do
Seminário, Padre Francisco de Assis Wloch, que falou sobre o projeto de recuperação
do campo de futebol e sobre a criação da rádio web de Azambuja. O Presidente,
então, lembrou que a sala, onde será instalada a rádio, foi construída com recursos da
AESA que, à época, investiu R$ 30.000,00, detalhe que não foi mencionado pelo Sr.
Reitor. Encerrando a reunião, o Sr. Ernesto José de Souza, Presidente da AESA, fez o
seguinte pronunciamento: Caríssimos aesianos, Inicialmente agradeço a presença de
todos em nosso querido Seminário de Azambuja, com destaque especial para nossos
amigos das décadas de oitenta e noventa, bem como aos atuais seminaristas que não

mediram esforços para a realização deste encontro.. Não poderia deixar de
mencionar, sob pena de cometer uma grande injustiça, o nosso amigo CORNÉLIO
ROHLING que, neste momento, está com certeza na presença de Deus. Deixou-nos
como importante legado um vigoroso grupo de whatsapp, instrumento que permitiu à
AESA expandir sua área de atuação. Confesso-lhes que, após sete anos à frente de
nossa Associação, dos quais dois anos como Diretor Financeiro, e depois da tragédia
sofrida por minha família, sinto-me sem condições de continuar gerindo a AESA. No
próximo ano, encerrarei meu mandato com a sensação do dever cumprido. E neste
momento faço o mesmo apelo que fiz ao término da última assembleia geral
ordinária em abril do ano passado: que nossos colegas e amigos das turmas dos anos
oitenta e noventa assumam a direção da nossa Associação de Ex-Alunos.
Aguardaremos com muito interesse a formação desta chapa. Agradeço aqui a
cooperação sempre generosa do Padre Pedro Schlichting e do Padre Alcides Albony
Amaral que, ao longo dos anos, contribuíram com seu apoio e generosidade ao
sucesso da nossa Associação de Ex-Seminaristas. Foram anos de estreita cooperação
de ambas as partes, permitindo, ao longo desse período, uma contribuição de mais de
R$ 300.000,00 ao querido Seminário. Sem a colaboração, não apenas formal, mas
sim efetiva da Reitoria do Seminário às nossas causas, que sempre estiveram
alinhadas às causas do Educandário Nossa Senhora de Lourdes, a AESA não terá
condições de sobreviver. Encerro essas breves palavras com a poesia do ex-aluno já
falecido, Maestro José Acácio Santana, que faz parte do Hino da AESA: Azambuja
marcou nossa história: Foi ali que seguimos Jesus! Nunca mais vai sair da memória
este vale de paz e de luz! Muito obrigado e até o próximo ano. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou esta Assembleia
Geral Ordinária, da qual eu, ALEXANDRE AMORIM, lavrei a presente ata.
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