Ata da 15ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Mútuo Auxílio (AMA)
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se as pessoas associadas
da Associação de Mútuo Auxílio (AMA), em Assembleia Geral Extraordinária, nas dependências da
Faculdades EST, Auditório Ernesto Schlieper, prédio S, à Rua Amadeo Rossi, n°467, Bairro Morro
do Espelho, em São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul, atendendo à convocação expedida
por Walter Altmann, presidente da associação, em segunda e última chamada às 14h, com a
presença de 44 pessoas que assinam a lista de presença que consta anexa a esta Ata. 1.
Saudação e meditação: O presidente da AMA, Walter Altmann, abriu os trabalhos saudando e
agradecendo a todas as pessoas presentes e, a seguir, dirigiu a meditação, baseada nos textos
das Senhas Diárias deste dia. Encerrou este momento com uma oração. 2. Ordem do dia: Foi
aprovada a ordem do dia de acordo com o que consta na convocação da assembleia, que se
encontra anexada à Ata (anexo 01). 3. Revisão e aprovação do Estatuto. Em seguida, o
presidente solicitou a Susan Decker, coordenadora administrativo-financeira da AMA, que fizesse
a apresentação das propostas para a revisão dos documentos normativos. Susan iniciou falando
dos objetivos destas revisões, bem como as mudanças gerais propostas pela diretoria. Depois de
apresentados todos os assuntos com as respectivas propostas de alterações, sendo discutidos e
devidamente esclarecidos, o estatuto foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade.
Os artigos que sofreram alteração foram: 07, 08, 12, 17 e 18. 4. Revisão e aprovação do
Regimento Interno: Dando seguimento à assembleia, o presidente solicitou que fossem
apresentadas as propostas de revisão e alteração do Regimento Interno da associação. Depois de
apresentadas e discutidas as propostas de alteração, o Regimento Interno foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade. 5. Revisão e aprovação do Regulamento: Ato contínuo, o
presidente Walter Altmann, em decorrência do horário já estendido, solicitou à assembleia que
delegasse à diretoria a aprovação das alterações propostas para o Regulamento da AMA. Colocou
a questão em votação mediante a enquete (se aprovam, não aprovam, se abstêm ou não votante),
a qual foi aprovada por unanimidade. 6. Diversos: a)Outras alterações necessárias: A
assembleia autorizou a diretoria a fazer adequações dos documentos caso sejam solicitadas pelo
cartório em que o Estatuto será registrado; b)Aprovação da ata: O presidente solicitou que a
assembleia delegasse à diretoria e a mais duas pessoas presentes na assembleia a aprovação da
ata desta Assembleia Extraordinária. As pessoas indicadas para a aprovação da ata são Marcos
Bechert e Ruth Winckler Musskopf. A solicitação foi colocada em votação e aceita por unanimidade
das pessoas presentes; c) Agradecimentos: Por fim, o presidente agradeceu a todas as pessoas
pela participação e pela colaboração nesta assembleia. E assim, às quatorze horas e cinquenta e
cinco minutos, o presidente deu por encerrada a assembleia da qual foi lavrada a presente ata que
vai por mim, secretária, e pelo presidente assinada.

P. Walter Altmann – Presidente

Pa. Bianca Goede Giesch – Secretária

ANEXO 1 – CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Conforme Capítulo III, Artigo 16, 17 e Parágrafo 2º do Artigo 18 do Estatuto da Associação de Mútuo Auxílio
– AMA, convidamos os associados e associadas para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na
Faculdades EST, Auditório Ernesto Schlieper, prédio S, à rua Amadeo Rossi, 467, bairro Morro do Espelho na
cidade de São Leopoldo/RS, no dia 14 de março de 2022, às 13:30h em primeira chamada e às 14:00h em
segunda e última chamada com no mínimo 25 (vinte e cinco) participantes, com a seguinte ordem do dia:

1. Saudação e momento de reflexão;
2. Revisão/aprovação do Estatuto, Regimento Interno e Regulamento da Associação.

São Leopoldo, 25 de fevereiro de 2022

Walter Altmann
Presidente

