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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
No 17º dia do mês de julho de 2022, às 11h e 10min, nas dependências da Comuni-
dade Evangélica Luterana da Cruz, CELC, teve início a Assembleia Geral Extraordiná-
ria com a seguinte ordem do dia: Abertura, Obras na CELC – Comunicação e novos 
rumos e Encerramento.  
 

1. Abertura - Diante da impossibilidade previamente comunicada da presença do Pre-

sidente Gustavo e seguindo orientação do Regimento quanto a estes casos, a assem-

bleia foi dirigida pelo VP de Administração, Sr. Jackson von Mühlen.  

O VP de Administração, deu início a Assembleia chamando bem-vindos a todos. Em 

seguida, o pastor José Daniel Steimetz conduziu uma oração. 

2. Obras na CELC – Comunicação e novos rumos: 

Na sequência, o sr. Jackson citou o objetivo da convocação para a assembleia: delibe-
rar sobre o orçamento para as obras. Foi apresentado um PowerPoint (em anexo), 
com o histórico sobre as obras desde o primeiro orçamento aprovado até a formação 
do Grupo de Trabalho (daqui em diante chamado de GT). 

A comunidade aprovou, no primeiro momento, um orçamento para que toda a obra 
fosse efetuada em apenas uma etapa, tendo como teto de gastos o equivalente a 80% 
do valor que a CELC tinha em caixa na época. Por conta da elevação do custo dos 
materiais e altos valores dos orçamentos das construtoras, foi levado pelo GT à reu-
nião de Diretoria e Lideranças, no dia 04 de junho, a proposta de que a obra fosse 
executada em etapas. Tal proposta foi aceita pelas lideranças, as quais também opta-
ram que a primeira etapa fosse a reforma completa do salão, com todos os detalhes 
inclusos (exceto os móveis) e ampliação da lateral direita do mesmo.  

Tomada essa decisão, foi convocada a presente assembleia para apresentação e 
aprovação de um dos três orçamentos que foram solicitados, bem como para esclare-
cimento de dúvidas quanto a obra. Dos três orçamentos recebidos (presentes no 
PPT), o recomendado pelo GT, seria o da empresa do sr. Luciano Thill, membro da 
CELC, visto ter o menor custo e o melhor aproveitamento de tempo.  

Após, o sr. Luciano Thill pediu a palavra para que pudesse explicar de forma mais 
completa os procedimentos a serem tomados. O mesmo, informou sobre a necessi-
dade do reforço estrutural do prédio e alertou que o processo traz riscos de colapso 
estrutural e acredita que por esse motivo, os orçamentos de outras empreiteiras e o 
número de recusas ao projeto sejam tão altos. 

A empresa do sr. Luciano Thill, se compromete a avançar na segunda etapa da obra 
enquanto há o processo de “cura” do concreto da primeira parte, ação que traria rapi-
dez e grande aproveitamento de tempo. Com o aceite dessa empreiteira as obras te-
riam início no dia 1º de agosto. 

A sugestão do GT de obras é aprovar o valor do 3º orçamento e mais 20% para que 

haja uma flexibilidade de gastos visto a grande variação dos preços de materiais na 

atual conjuntura (provavelmente serão utilizados apenas 5% destes 20% extras). Essa 

aprovação faria com que não fosse necessária a convocação de uma nova assembleia 

sobre o assunto em um curto período. A proposta foi aceita de forma unânime. 

Os materiais serão comprados de forma faturada e 80% da mão de obra será em 
nome do contratante. Essa modalidade é chamada de “administração de obra”. Tal 
modalidade proporciona uma redução do custo dos tributos.  

A VP de Comunhão e Evangelismo, sra. Neidi Marques, fez um agradecimento espe-
cial ao sr. Luciano Thill por todo empenho e trabalho ofertado para nossa congrega-
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ção. Para corroborar com o agradecimento, o sr. Luís Gewehr informou que todo o tra-
balho ofertado ficaria aos custos da comunidade em torno de R$70.000,00, dito isso 
dada uma salva de palmas em agradecimento ao sr. Luciano. 

 

 

3. Encaminhamentos - A próxima etapa a ser realizada é a efetivação do contrato 
com os contadores e área jurídica da comunidade.  

Fica como responsabilidade do GT de obras a organização de um acesso provisório à 
comunidade pela porta frontal. 

Conforme contrato, a CELC poderá utilizar o pátio dos fundos do colégio e negocia-
ções quanto ao uso do Playground serão realizadas. 

4. Leitura da Ata – a Ata será encaminhada por e-mail a todos os membros. 
5. Encerramento – Após a deliberação sobre o orçamento das obras, o VP de 
Administração, sr. Jackson von Mühlen agradeceu a presença de todos. Nada mais 
havendo a tratar, o VP de Administração solicitou ao Pastor José Daniel Steimetz que 
encerrasse a assembleia com uma oração e a bênção. A assembleia Extraordinária 
encerrou às 11:47. Participaram nessa Assembleia 25 membros da Comunidade, 
conforme livro de assinaturas. 
 
 
 
 
 Jackson von Mühlen                                           Gabriele Sparremberger Steimetz 
 VP de Administração                                                     VP de Comunicação 


