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1. CAMPANHA SALVE A CASA DO PAI!    
 

Pedimos para as crianças que desenhassem como se sentem na Casa do Pai. 

Alguns dos seus desenhos → PARA VOCÊS          MUITO OBRIGADO!!!!!! 

 

 

 

Em julho, lançamos este vídeo, explicando as razões desta campanha: https://youtu.be/Vu4ZM62lddk 

E, até o final do mês de agosto, são  

• 58 novos associados!  que vão contribuir com o equivalente a 115 cotas – no valor de R$ 3470,00 

• 4 associados aumentaram suas contribuições – [valor a mais] R$ 110,00 

• E muitos voltaram a contribuir!  

• Muitas doações em $$ (na maioria anônima!)  

• 2 aniversários e 1 casamento (agosto) – as aniversariantes e os noivos pediram aos convidados em vez 

de presentes, uma doação para a Casa do Pai!  

• 1 jantar – noite de sopas – organizado pela Mari e seus amigos (dia 1º de setembro)   

Com tudo isto, conseguimos fechar o mês com um valor por volta de R$ 28000,00!  Ufa!  

Agora, começamos a nos preocupar com setembro... a CAMPANHA continua!  

https://youtu.be/Vu4ZM62lddk
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2. AGENDE-SE!   

• SETEMBRO – dia 15, a partir das 19:00 – o grupo Caravana do Bem Bom está organizando a 1ª Noite 
de Sopas Beneficente, no BISTRÔ JOAQUINA – Av. Des. Hugo Simas, 351 – Bom Retiro.         

Convites: R$40,00    

• OUTUBRO – dia 18 – Assembleia Ordinária para eleição da chapa - Gestão 2018-2022. (abaixo)  

• OUTUBRO – dia 21 – Tradicional ALMOÇO entre AMIGOS e posse da Diretoria Eleita.  

Informações com Florinda – (41) 9 8834 2349. 

3. CONVITE – para composição da diretoria e conselho da ACP 

A gestão da Associação Casa do Pai tem a duração de 4 anos a contar do mês de sua fundação, outubro. A 

Gestão 2014-2018, portanto, termina em outubro próximo, e há a necessidade de se realizar nova eleição. Devido às 

mudanças no seu Estatuto Social (abril 2018), criou-se uma DIRETORIA EXECUTIVA composta por:  

Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Tesoureiros, e Conselho Deliberativo (3 efetivos e 3 suplentes). 

• Ao Conselho Deliberativo compete assessorar a Diretoria Executiva, organizar agendas, secretariar as 

reuniões, auxiliar na elaboração da proposta orçamentaria, executar projetos pré-determinados pelo 

Presidente e desenvolver outras atividades designadas pelo Presidente.  

• As reuniões da DIRETORIA EXECUTIVA ocorrem mensalmente e seus membros realizam seus trabalhos 

de acordo com sua disponibilidade. 

Convidamos vocês para participarem da Chapa Gestão 2018-2022, que ainda está com 3 vagas em aberto tanto para 

o Conselho Deliberativo como para o Conselho Fiscal. 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 2018-2022, ou da apresentação 
de chapa concorrente deverá ser até o dia 30 de setembro de 2018.   

 
4. 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, 

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 18 de outubro de 2018 – quinta-

feira, com a seguinte ordem do dia: 

 
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2016/2017. 
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2016/2017, 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 30 (trinta) de setembro. 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. (Capítulo IV – art. 22 & 23)  

Curitiba, 1º de setembro de 2018.  
Florinda Scremin – Presidente da ACP 

http://www.casadopai.org.br/

