ATA DA REUNIÃO AESA DE 23/01/2015
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, com início às 17:00 hs, ocorreu reunião da
AESA, à Rua Frei Caneca, 426, Florianópolis/SC, estando presentes Cleto Tamanini, Diretor Presidente,
Ernesto José de Souza, Diretor Financeiro e os associados Arno Locks, Carlos R. Machado, Waltamir
Kulkamp, Afonso Mengarda e Moacir Moratelli, secretário ad hoc. O presidente abriu a reunião dizendo
que a reunião versaria sobre os preparativos do 18º. Encontro da Aesa a realizar-se nos dias 17, 18 e 19
de deste ano de 2015, nas dependências do Seminário de Azambuja, quando se comemorará os 40 anos
da fundação da AESA – Associação dos Ex-seminaristas de Azambuja. Ficou acordado que no evento será
inaugurada a Galeria dos Ex-Presidentes da Aesa e dos Sócios Beneméritos, para o que o Diretor
Financeiro ficou encarregado de confeccionar banners com nome e fotografia de cada um dos
homenageados. Decidiu-se confeccionar 150 camisetas para os atuais seminaristas, mantendo a
tradição iniciada no ano de 2010. O membro Arno Locks, presente à reunião, efetuou uma doação de 12
salários mínimos, pelo que tornou-se Sócio Benemérito da AESA. A seguir, discutiu-se e foi definida a
programação dos dias do encontro, que será divulgada oportunamente a todos os associados da AESA,
conforme abaixo:
17/04/2015 20:00 h

Jantar à beira da piscina, com churrasco, cantoria e conversa amiga.

18/04/2015 08:00 h

Café no refeitório do Seminário

09:00 h

Assembleia Geral Ordinária:
Prestação de contas e relatório da atual Diretoria.
Aprovação de novos sócios beneméritos.
Outorga de títulos de sócios beneméritos.
Eleição da diretoria para o biênio 2015/2017
Outros assuntos:
Apresentação de músicas do Coral de José Boiteux
Inauguração da galeria dos ex-presidentes.
Inauguração da galeria dos sócios beneméritos.
Lançamento do livro Azambuja anos sessenta e 40 anos da AESA.
Outros assuntos.

11:00 h

Missa Sertaneja.

12:30 h

Almoço festivo.
Tarde e noite livres.

19/04/2015

Livre.

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata foi redigida por mim
Moacir Moratelli, secretário nomeado ad hoc. Florianópolis/SC, aos 23 de Janeiro de 2015.
Moacir Moratelli – secretário _______________________
Cleto Tamanini – presidente _____________________________

