
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

 
Aos quinze dias do mês de agosto de 2021, às 11h e 20min, na Rua João Obino, 130, Porto 

Alegre/RS, acompanhada também por meio da plataforma virtual Google Meet, teve início a 

Assembleia Geral Extraordinária com a seguinte Ordem do dia:  Abertura, Apresentação das 

demandas e da necessidade de reforma no prédio da CEL da Cruz, Aprovação do Projeto de 

Reforma do Prédio da CEL da Cruz e Encerramento. O presidente Gustavo iniciou a Assembleia 

explicando a dinâmica da mesma e apresentando a Ordem do dia e passou a palavra ao Pastor 

Edgar Lemke, que conduziu os participantes em oração. Após a oração, o Presidente passou a 

palavra ao Vice-presidente de Administração, Jackson von Mühlen, que fez uma rápida 

apresentação do projeto. A seguir, o Diretor de Patrimônio Luciano Thill, representando o Grupo 

de Trabalho responsável pelo planejamento e condução das obras de reforma do prédio, 

apresentou mais detalhadamente o projeto para avaliação pelos participantes. Foram descritos 

o histórico, com as obras da área alugada ao Colégio PanAmericano, as necessidades atuais, uma 

primeira proposta das plantas e de divisão dos espaços. Foi aberta aos participantes a 

oportunidade de realização de perguntas, que geraram os seguintes esclarecimentos: 1) é 

necessário concluir esta obra para que seja dado o habite-se em conjunto com as obras sendo 

realizadas pelo Colégio PanAmericano; 2) o projeto de PPCI atualizado para toda a área está 

incluído no processo; 3) com relação à área prevista para os jovens, ela tem 50m2 de área e é 

maior que o espaço anterior, com um viés de uso dos jovens também para área social, com a 

possibilidade de aumentar o espaço útil para realização de reuniões e estudos; 4) a obra deve 

levar 12 meses, em paralelo à obra do Colégio, que deve entregar a parte de edificação em 9 

meses e inaugurar em 12 ou 13 meses; 5) por uma questão de controlar a circulação na nave da 

igreja, se optou pelo novo elevador acessar o subsolo, o andar dos jovens e o rooftop, sem 

necessidade de acessar o térreo, que já conta com outro elevador.; 6)  sobre a laje da capela já 

foi definida a necessidade de reforço estrutural – o que foi colocado pela Diretoria como diretriz 

para o grupo de trabalho, está incluído no projeto apresentado e, inclusive, levou à decisão de 

não expansão do subsolo na direção oeste ( escada e  Colégio); Foi destacado que o prédio não 

se encontra sob risco, apenas precisando de reforços por movimentos normais do terreno ao 

longo da sua existência; 7) sobre o local para a Ação Social, foi informado que haverá diversos 

novos locais disponíveis, inclusive no hall de entrada ou no fundo do salão no lado oposto ao 

elevador atual. Neste momento não está-se definindo a ocupação exata de cada novo local; 8) 

sobre o isolamento acústico entre a área da Escola Dominical e capela, foram mostradas as 

previsões de divisórias e armários que devem prover tal isolamento. O Gestor de Contratos, Luz 

Gewehr, integrante do grupo de trabalho, informou que as plantas serão enviadas a todos e 

sugestões podem ser enviadas ao grupo para avaliação ao longo da obra. O Sr. Luciano Thill 

passou então a apresentar o orçamento geral preparado pela empresa LP Gerenciamento de 

Obras, prevendo para a obra um valor de R$ 2.194.875,93. O Vice-presidente de Administração 

Jackson von Mühlen informou que atualmente há em caixa a quantia de R$ 2.216.321,87 (saldo 

de 30 de julho de 2021). Em função do alto valor orçado frente ao caixa, o Sr. Jackson sugeriu 

que o projeto seja aprovado e que a execução leve em conta a capacidade financeira da 

Congregação, avaliando a possibilidade de algumas etapas e acabamentos serem postergadas e 

realizadas a partir dos recursos se tornarem disponíveis. O Sr. Luciano Thill esclareceu que o 

orçamento prevê todo o necessário para fazer a obra, deixando fora apenas o novo mobiliário. 

Informou também que os valores de material de construção têm subido muito, então é 

necessária agilidade nas decisões. Respondendo a uma pergunta dos participantes sobre a 

origem dos recursos para a obra e a realidade da Congregação quanto ao número de membros, 

o Presidente Gustavo Becker da Silveira esclareceu que os recursos existem em caixa e que a 



diretoria propõe, uma vez aprovado o projeto e o orçamento, fazer um chamamento aos 

membros para que sejam feitas contribuições específicas para a obra. Informou ainda que, 

conforme os relatórios anuais, o número de membros da Congregação vem crescendo 

linearmente ao longo dos últimos anos. Reforçou que um dos objetivos da reforma é qualificar 

e ampliar as instalações para receber mais pessoas e que a expectativa – inclusive a partir da 

reorganização da administração em áreas com um trabalho mais focado, feita em 2020 – é 

trabalhar no aumento do número de pessoas participando da Congregação. Não havendo novas 

perguntas, o Presidente Gustavo apresentou as propostas para votação, sendo elas: 1) a 

aprovação da planta de expansão da estrutura lateral para que se possa ocupar imediatamente 

o canteiro de obras e negociar o uso dos equipamentos em sincronia com as obras do Colégio. 

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos participantes. 2) que o orçamento apresentado 

seja aprovado e que seja aprovada a utilização de 85% do valor atual em caixa para executar a 

primeira etapa da obra (que deve ser definida levando este valor financeiro como limite). O valor 

corresponde a R$ 1.883.873,58. Esclarece que, se for preciso, poderão ser chamadas novas 

assembleias para aprovar a extensão deste valor a partir das necessidades e objetivos de 

momento na obra e da situação financeira vigente. Foram esclarecidas pelo Sr. Luciano Thill 

algumas dúvidas quanto aos valores sendo aprovados, sobre a condução da obra, sobre o 

orçamento apresentado e os riscos associado à uma obra numa edificação existente. Foi 

informado que o orçamento não foi feito em função do caixa atual da Comunidade, sendo uma 

coincidência os valores terem ficado próximos. Foi também esclarecido, pelo Presidente 

Gustavo, o comportamento atual do fluxo de caixa da Comunidade, que dá segurança em 

comprometer o valor proposto – apesar das ofertas atuais precisarem ser complementadas 

pelos valores de aluguel para fazer frente às despesas mensais e ser necessário incrementar as 

ofertas regulares. A proposta foi aprovada por unanimidade. Aprovadas as propostas, o 

Presidente Gustavo informou que dentre os próximos passos está prevista a convocação pelo 

grupo de trabalho dos representantes dos departamentos e áreas da Comunidade para 

avaliação de detalhes da execução do projeto aprovado. O Sr. Ricardo Marques da Silva destacou 

a importância de focar no projeto tudo que for relevante e que priorize a qualidade e a 

segurança do patrimônio. O Sr. Luciano Thill esclareceu a respeito da separação dos acessos, 

medidas de segurança e separação das redes de água e energia existentes. Finalizando, o 

Presidente anunciou que será convocada uma assembleia em 29 de agosto próximo para 

chamado de um novo Pastor para a Congregação, conforme o trabalho que vem sendo realizado 

desde o início do ano. Pela importância do tema, a proposta atual é que a assembleia seja feita 

tanto quanto possível no modo presencial. O Presidente agradeceu o trabalho voluntário e a 

doação do Sr. Luciano Thill na confecção dos projetos e orçamentos da obra e agradeceu a todo 

o grupo de trabalho pela condução do assunto. O Pastor Edgar Lemke fez o encerramento, 

agradecendo a Deus pela equipe trabalhando no projeto das obras e manifestou seu desejo de 

que todos participem da assembleia de chamado pastoral do dia 29 e de que Deus ilumine as 

conversas e a escolha feita. A assembleia encerrou com a oração da bênção apostólica em 

conjunto.  

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a Assembleia. Participaram nesta Assembleia 

40 membros da Comunidade, sendo 21 presencialmente e 19 através do Google Meet, conforme 

registrado no livro de presenças e na plataforma virtual.  
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