
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

No 5º dia do mês de dezembro de 2021, Às 11h e 17min, nas dependências da 
Comunidade Evangélica Luterana da Cruz, CELC, teve início a Assembleia 
Geral Ordinária com a seguinte Ordem do dia: Abertura, Leitura de Convocação, 
Transferências, Homologação do Planejamento 2022 (com orçamento), 
Eleições: Diretoria (Vice-Presidente de Administração, VP de Evangelismo e 
Comunhão, VP de Comunhão) e   Conselho Fiscal (1 vagas) e Encerramento. O 
Presidente, Sr. Gustavo Becker da Silveira deu início a Assembleia chamando 
bem-vindos a todos. 

1. Abertura 
2. Oração pelo pastor Edgar Lemke 
3. Leitura da convocação –  
4. Transferências de membros – Pastor Edgar Lemke informa que não 

houve movimentações de membros nesse período. 
5. Homologação do Planejamento 2022 a 2026 – O presidente Gustavo 
inicia destacando a diferença no orçamento previsto para 2022 onde teremos 
um déficit de recursos de mais de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao 
mês. Para a construção do planejamento foi proposta a aprovação do 
orçamento com esse déficit que será coberto com recursos da escola. Não 
havendo dúvidas, o orçamento foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. O planejamento por áreas com detalhamento de planos de 
ação será apresentado na assembleia de Abril/22 junto com os relatórios 
executados em 2021.  
5. Eleições- Foi passada a condução da eleição para a Iara Santos, que junto 
com o pastor Martinho Krebs e a Renate Mauhs, compuseram a comissão 
eleitoral da CEL Da Cruz. Foram apresentados os cargos vacantes: Vice-
Presidente de Administração (substituição ao atual VP Jackson von Mühlen 
tendo como candidato único o próprio), Vice-Presidente de Evangelismo e 
Comunhão (substituição a atual VP Neidi Marques da Silva tendo como 
candidata única a própria), Vice-Presidente de Comunicação (substituição ao 
atual VP Mauro Norberto Heine tendo como candidatos a Gabriele 
Sparremberger Steimetz, a Laura Baier Barbier e o Max Rathke). Para o 
conselho fiscal, as seguintes indicações pela diretoria: Carla Ruppenthal e 
Luis Fernando Silva Fernandes. A coordenadora da comissão eleitoral Iara 
Santos sugere a aclamação dos candidatos Jackson von Mühlen e Neidi 
Marques da Silva que são aprovados por unanimidade para os cargos de 
Vice-Presidente de Administração e Vice-Presidente de Evangelismo e 
Comunhão, respectivamente. Para o cargo de Vice-Presidente de 
Comunicação foi eleita Gabriele Sparremberger Steimetz com 21 votos. A 
candidata Laura Baier Barbier teve 8 votos e o candidato Max Rathke teve 6 
votos. Para o conselho fiscal foi eleito Luis Fernando Silva Fernandes com 
22 votos. A candidata Carla Ruppenthal teve 13 votos. 
7. Leitura da Ata – a Ata será encaminhada por e-mail e whatsapp a todos 
os membros.  
8. Encerramento – a coordenadora da comissão eleitoral agradeceu a 
participação de todos envolvidos no processo, e destacou um agradecimento 
especial para aqueles que se dispuseram a concorrer. O presidente Gustavo 
retomou a palavra e agradeceu ao trabalho do atual VP de Comunicação 
Mauro Heine, que ajudou a consolidar o novo modelo de administração da 



congregação e inovou com muitas atividades na área de comunicação. 
Houve também um agradecimento aqueles que estavam e permanecerão 
nos cargos e também ao Luciano Thill pela condução do projeto de reforma 
da congregação, além da doação dos projetos e do tempo na condução dos 
orçamentos. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente pediu ao pastor José Daniel Steimetz 
que encerrasse a Assembleia. Pastor José Daniel agradeceu o apoio na CEL Da 
Paz no Morro da Cruz e encerrou com uma oração e com a benção às 12h17min. 
Participaram nesta Assembleia 36 membros da comunidade, conforme livro de 
assinaturas, porém apenas 35 votaram na eleição. 

 

 

 

        Gustavo Becker da Silveira                   Mauro Norberto Heine    
             Presidente                                                           Vice-Presidente de Comunicação

  
 


