
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, as dezessete horas e cinquenta 

minutos, se deu por aberta a primeira assembleia do ano de dois mil e dezenove com a presença 

de pais, chefes, pioneiros e presidentes de corte de honra sênior. Douglas presidiu a reunião e 

Natalia transcreveu a ata. Pauta 1: A prestação de contas do grupo ficou para ser entregue na 

próxima assembleia de grupo que será dia 11/05/2019, com a concordância de todos os 

presentes. Pauta2:  foram nomeadas para fazer parte do quadro de diretoria, as chefes Josiane 

Freire Schechtel Carpes para o cargo de Diretora Adjunta Financeira, e chefe Iara Denise Pereira 

da Cruz para ser Diretora Adjunta Administrativa.  Estas tomaram posse, devido ao afastamento 

por motivos pessoais das chefes atuais no cargo, chefe Kethlyn Djuly Siqueira e chefe Renata. As 

novas empossadas assumem esse cargo ate o fim do mandato dessa gestão, que se encerra no 

dia 11/05/2019. Todos concordaram com as novas nomeações. Pauta 3: A mensalidade atual é 

no valor de R$ 35,00. Ficou decido que a mensalidade será reajustada para R$ 45,00, com 

desconto de R$ 10,00 para quem pagar a mensalidade até dia 10 de cada mês. Esta passa a valer 

a partir de março e todos concordaram com a decisão. Pauta 4: O chefe diretor do grupo Douglas 

prestou homenagem aos chefes que atuaram no ano de 2018, entregando diploma de mérito, 

aos serviços prestados por cada um deles. Pauta 5: Fica decidido que o lanche não será mais 

cobrado o valor de R$ 2,00, e fica de responsabilidade do grupo flor de lis, fazer a escala de pais, 

para fazer rodízio para trazerem lanche em cada sábado. Todos aprovaram a decisão. Pauta 6:  

foram eleitos os delegados para participarem do Congresso. Como titulares ficaram as chefes 

Josiane Terezinha Soares e Valdirene Viency e como suplentes os chefes Peter Buscher e George 

Conrado Luber. Não mais a tratar, a reunião encerrou-se as dezoito horas e vinte cinco minutos. 

Eu Natalia Wanat, transcrevo essa.  

 


