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ATA da 7ª Reunião da Diretoria em 2022 

Dia: 05 de julho de 2022 Horário: 19:33h às 21:32h 
Local: Online 

 
Presentes: Pastor José Daniel Steimetz, Pastor Jordan Madia, Pastor Edgar Lemke, Gustavo 
Silveira (Presidente), Ane Linden (VP Educação Cristã), Juliane Heineck (VP Ação Social), Gabriele 
Steimetz (VP Comunicação), Jackson von Mühlen (VP Administração), Neidi Marques (VP 
Comunhão e Evangelismo), Cássio Amaral e Luis Fernando Fernandes (Conselho Fiscal). 

 

1. Abertura 

a. A reunião iniciou um estudo sobre “Misericórdia – Mateus 9.13” dirigido pelo Pastor Jordan 
Madia. Na sequência, o Pastor Edgar Lemke conduziu uma oração. 

b. A seguir, o Presidente, Gustavo, deu sequência à pauta prevista, como segue: 
 

2. Assuntos tratados 
 
2.1 Situção Maestro Ábner Campos 

 

a. O VP de administração, Jackson, fez um breve histórico sobre o assunto do 
desligamento do maestro. 

b. No dia 05/07, a diretoria recebeu a carta solicitando a demissão do maestro, escrita à 
próprio punho pelo mesmo. 

c. Há três opções para a realização deste processo: a CELC realizar a demissão, o 
maestro pedir demissão com ou sem acordo. (Em anexo segue o e-mail onde a 
contabilidade da CELC encaminhou simulações de valores e benefícios em cada 
situação). 

d. Todos tiveram oportunidade de se manifestar e emitir suas opiniões. O Conselho 
Fiscal também deu seu parecer sobre o assunto demonstrando que existiam duas 
possibilidades dentro da própria equipe que poderiam ser executadas. 

e. Depois de ponderações dos membros da diretoria e conselho fiscal, foi feita a 
votação. Com 4 votos a favor e uma abstenção, foi definido que seria aceito o pedido 
de demissão do Maestro com acordo. 

f. A modalidade decidida permite ao Ábner sacar 80% do seu FGTS, e obriga a CELC a 
pagar ao Ábner multa equivalente a 20% do que lhe foi depositado de FGTS ao longo 
do atual contrato. 
 

2.2 Solicitação do uso do Salão 
 

a. Foi solicitado pela sra. Patrícia Regina o uso do salão no dia 31/07. 
b. Por conta da dificuldade quanto às condições do salão e o acesso ao mesmo, a 

diretoria decidiu que irá informar à solicitante sobre isso e que não poderá garantir que 
será possível utilizar o espaço. A Juliane Heineck ficou responsável por conversar com 
a sra. Patrícia sobre isso.  

c. Quanto ao valor a ser cobrado, foi decidido cobrar 1/6 de salário mínimo, por conta das 
condições do espaço. 
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2.3 Ação Social 
 

a. Foi solicitado que a diretoria auxilie na divulgação e mobilização para a campanha de 
arrecadação de agasalhos, roupas e cestas básicas para a doação aos postos de 
saúde do Morro da Cruz e Vila Jardim. 

b. Embora a ideia seja intensificar a arrecadação até dia 17/07, a campanha deverá ser 
mantida após o período. 

c. As doações serão depositadas nas caixas que estão na Igreja. 
 

2.4 Obras 
 

a. A CELC é responsável por fornecer o banheiro aos funcionários que estão trabalhando 
na obra, bem como pelos gastos inerentes a isso.  

b. Por questões de segurança e para evitar o fluxo dentro da comunidade, a ideia é de 
colocar um “tapume” depois da porta do banheiro masculino ou apenas trancar as 
portas com acesso a partes importantes da comunidade.  

c. Quanto ao barulho causado pelas obras, houve a sugestão de que os 
aconselhamentos pastorais fossem agendados com os pastores para horários em que 
não tenha barulho da obra. 
 

2.5 Relatos AELCA 
 

a. Quanto a situação citada pelo pastor José Daniel na última reunião de diretoria, as 
demissões na AELCA que eram necessárias foram efetivadas. Esse desligamento 
aconteceu no dia de hoje (05/07), pela manhã. 

b. O próximo passo é a busca por uma nova professora de ensino religioso.  
 

2.6 Relatos Morro da Cruz 
 

a. A CEL da Paz teve o primeiro semestre como período de retomada dos departamentos 
e diretoria. Estão com presença média de 25 pessoas por culto.  

 

2.7 Comunicação   

a. Foi solicitado que a área da comunicação entrasse em contato com a IELB para que a 
diretoria começasse a receber os e-mails do grupo “IELB congregações”. 

 

2.8 Agradecimento ao Pastor Jordan  
 

a. O sr. Cássio agradeceu ao pastor Jordan pela sua disposição e trabalho prestado no 
quartel. É um trabalho que está dando frutos e trará benefícios aos cabos e soldados 
do batalhão. O pastor retribuiu a gratidão ao sr. Cássio, visto que, como sub-
comandante do 3º RCG, abriu as portas do batalhão. 

b. Foi relatado pelo pastor o interesse de um soldado em conhecer a comunidade e que, 
inclusive, deverá participar da reunião de jovens do dia 09/07. 

 

3. Encerramento 
 

a. A reunião encerrou com a benção dirigida pelo pastor Edgar Lemke. 
 
 

Gabriele Steimetz 
VP de Comunicação 
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