Ano Novo Casa Nova !
1.

INFORMATIVO #02
Fevereiro 2017

CONVITE – composição da diretoria

Devido às mudanças no seu Estatuto Social, a Associação Casa do Pai deve realizar nova eleição tanto para
a Diretoria Executiva composta por 4 membros: Presidente, Vice Presidente, 1º Tesoureiro e 2º
Tesoureiro; assim como para o Conselho Deliberativo – composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes.
E para o Conselho Fiscal também composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes.
Convidamos vocês a participarem da Chapa Gestão 2017-2021 ou, se preferirem, a formar uma chapa
concorrente. Os pré-requisitos para a candidatura são:



Serem Sócios Fundadores: aqueles que participaram da reunião de sua fundação; ou
Serem Sócios Efetivos: aqueles interessados nos objetivos da entidade, que dela contribuem financeiramente
de forma continuada e regular conforme estabelecido no seu regimento interno.
Serem Sócios Efetivos há pelo menos seis meses, e estarem em dia com sua contribuição.



O prazo para apresentação dos nomes para a composição da Chapa Gestão 2017-2021, ou da apresentação
de chapa concorrente deverá ser até o dia 28 de fevereiro de 2017.
2.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI (ACP).

A ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI, com sede nesta cidade, na rua Francisco Scremin, nº 156, bairro Ahú,
através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr.(a) Florinda Scremin
Marques, CONVOCA através do presente edital, todos os associados fundadores e efetivos da ACP, para
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sua sede, às 20:00 horas, do dia 29 de março de 2017 –
quarta-feira, com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2014/2018.
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2015/2016, mediante parecer do Conselho Fiscal.
3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da ACP, em cumprimento ao
disposto no Capítulo IV – Das Eleições, artigos 36 e 37, do novo Estatuto da ACP.
4- O registro das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da ACP até o dia 28 (vinte-oito) de
fevereiro. A eleição se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão
eleitoral.
5- É vedada a participação de funcionários públicos e/ou diretoria de Associação de Moradores em qualquer
dos cargos da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. (Capítulo VII, art. 53)
6- A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 20 horas, com a presença de metade mais
um dos sócios em exercício e, em segunda convocação, com qualquer número de sócios, quinze minutos
depois, não exigindo a lei quórum especial. (Capitulo IV – art. 22 & 23)
Curitiba, 1º de fevereiro de 2017.
Florinda Scremin Marques
(Presidente da ACP)

MVV – MISSÃO – VISAO – VALORES

3.

MISSÃO
A Associação Casa do Pai acolhe crianças e adolescentes encaminhados por órgãos competentes e se
compromete a orientá-los com amor e dedicação, dentro dos princípios pedagógicos fundamentais e da
legislação vigente, propiciando aos mesmos a base [ética/moral, educacional, espiritual, técnica, física,
psicológica, social e emocional] necessária para que sejam parte da sociedade como cidadãos iguais.
VISÃO
Ser reconhecida como uma associação comprometida com a excelência na qualidade de atendimento a
crianças e adolescentes a ela encaminhados, buscando crescimento como instituição integrada à
sociedade com sustentabilidade.
VALORES
1. Humanismo / Espiritualismo (que englobam)
1. Responsabilidade
2. Princípios Pedagógicos
3. Arte / Criatividade / Esportes
4. Justiça
5. Afetividade e Respeito [criança não é uma
meta!]
6. Entusiasmo, Autoridade, Empatia

2.
3.
4.
5.
6.

Comprometimento
Responsabilidade social
Parceria
Transparência
Ética

4. FESTIVIDADES & ATIVIDADES!









17/jan
Inicio Fev
05/fev
14/fev
16/fev
24/fev
28/fev

5.

Mudança para a nova casa
Passeio ao Kinder Park
Ruan – faz 4 anos!
Matheus – faz 16 anos!
Inicio das aulas
Karolayne – faz 11 anos!
Terça-feira de Carnaval

Parabéns – Ruan!
Parabéns – Matheus!
Parabéns – Karol!

NOTÍCIAS...

a. Sobre a SEGUNDA CASA!


Finalmente mudamos! A Casa 2 já funciona a pleno vapor!!! As crianças estão adorando o espaço!



Contamos com 5 sócios que se dispuseram a contribuir mensalmente para o pagamento do aluguel,
dentro do que havíamos sugerido: Aluguel patrocinado - um grupo de doadores para bancar o aluguel;
porém...

O valor que os sócios se dispõe a contribuir ainda não contempla o valor do aluguel total.
Se você pode contribuir ou aumentando a sua contribuição mensal ou indicando um novo sócio que gostaria
de ajudar, por favor, entre em contato pelo telefone (41) 3343 0928 [escritório Casa1] ou pelo (41) 3373 4861
[escritório Casa2] e fale com a Daniele ou com a Stheffanny. Deixe seu nome e entraremos em contato.

b. Sobre destinação do seu IR 
[Obs. Somente se pode gastar este valor nos itens do projeto que foi aprovado pelo FMCS – Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=1232]
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