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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
DE 5 DE SETEMBRO DE 2019 
 
 
 

Feita a abertura desta Assembleia Geral Extraordinária, na quinta-feira, dia 5 de 

setembro de 2019, no auditório “Acad. Bolivar Bandeira”, em primeiro ato, com oração a 

Deus, concessor de toda sabedoria do alto (Tg 3.17), o Presidente da Academia Evangélica de 

Letras do Brasil, no uso de suas atribuições, transmite aos acadêmicos presentes no plenário as 

boas-vindas, fazendo, por segundo ato da mesma a menção aos temas propostos à esta reunião: 

 

1. Jubilamento do Acad. Isaías Cavalcanti da Silva. 

2. Emerência da Acad. Rosanna Torres Ferreira. 

3. Eleição de dois novos Membros Titulares. 

4. Aprovação de novos Membros Correspondentes. 

 

Quanto ao assunto de número “1”, o Presidente, de posse de suas atribuições, baseado 

no Art. 35, alínea “g”, em razão do Art. 12, anui ao pedido do Acad. Isaías Cavalcanti da Silva 

o seu jubilamento. 
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Sobre o assunto de número “2”, conforme determina o Art. 24, alínea “b”, item 1 do 

Estatuto, o Presidente comunica que a Diretoria convocou esta A.G.E. para que tal processo de 

emerência seja oficialmente aprovado em plenário. 

Sobre o assunto de número “3”, conforme aponta o Art. 54 do Estatuto, e no Capítulo 

V, Sessão 1, Artigos 54, 56 e 59, o Presidente comunica que a Diretoria igualmente convocou 

esta A.G.E., para votação nos candidatos à titularidade das Cadeiras vacantes. 

 

Em terceiro ato, o Presidente procede à leitura do texto em tela: 

 

“Com a passagem do Acad. Isaías Cavalcanti da Silva (Cad. 16) à condição de Jubilado, 

e da Acad. Rosanna Torres Ferreira (Cad. 12), à condição de Emérita, tais nomes foram 

apresentados à Diretoria, em reunião realizada em 13/04/2019 e, a seguir, enviados, no dia 

24/04/2019 à análise da CADM (Comissão de Admissão e Desligamento de Membros). Sendo 

tais pedidos por aprovados por esta comissão, declararam-se abertas duas vagas na categoria de 

Membro Titular da Academia Evangélica de Letras do Brasil as quais, na forma do Art. 54 do 

Estatuto deste sodalício, publicando-se, pelo site da Casa, o Edital de Abertura de Vagas para 

Membros Titulares, sob ofício de número 017 datado de 11/05/2019, com o processo de seleção 

de novos membros, nos quais se exigiam de seus candidatos as seguintes condições: 

 

a. Ser comprovadamente membro de igreja evangélica reconhecida pela AELB. 

b. Gozar de reputação ilibada e de bom conceito. 
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c. Manifestar por escrito, o desejo de candidatar-se a Membro Titular da AELB. 

d. Comprometer-se a contribuir fielmente para a AELB, mantendo em dia suas 

contribuições (mensal, trimestral, semestral ou anual) no valor estabelecido 

para cada ano acadêmico, condição esta indispensável para votar e ser votado. 

e. Assumir a responsabilidade pela frequência às reuniões plenárias, festivas e 

especiais da AELB. 

f. Ser particularmente afeito a uma ou mais das seguintes áreas: Letras, 

Teologia, Filosofia, demais Ciências e Artes.”. 

 

Dito isto, a presidência convoca nesta Assembleia, em quarto ato, o relator da CADM, 

Acad. Germano Soares, a fim de que o mesmo: 

 

a. Apresente o parecer da comissão a respeito dos nomes dos candidatos à 

titularidade das Cadeiras de número 12 e 16, com seus respectivos currículos. 

b. Distribua a Ficha de Votação com tais nomes, orientando aos acadêmicos que 

votem co um “x” em, no máximo, dois destes candidatos, entregando tais 

fichas, devidamente dobradas, à Secretária, Acad. Nancy Dusilek, a qual 

deverá contabilizar o total de votos recebidos por cada candidato, sendo 

apoiada em tal contagem pelo Diretor Secretário-Executivo, Acad. Almir dos 

Santos Gonçalves Júnior. 

c. Feita a contabilização, a Secretária, Acad. Nancy Dusilek, entregará o 

resultado final do escrutínio ao relator da CADM, Acad. Germano Soares, 

que fará a comunicação dos dois nomes aprovados pela Assembleia, face ao 

maior número de votos recebidos, conforme reza o Art. 59, sendo tais nomes 

registrados em Ata pela Secretária, Acad. Nancy Dusilek. 
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Finalizado e registrado em ata o quarto ato, referente à votação e eleição dos novos 

Membros Titulares, procede-se ao quinto ato, pelo próprio relator da CADM, que adentra ao 

último assunto da A.G.E (de número “4”), e apresenta ao plenário os nomes dos candidatos a 

Membros Correspondentes que tenham obtido o parecer favorável da CADM (conforme Art. 

14, alínea “d”), apresentando os seus respectivos currículos, a fim de que a Assembleia aprecie 

afirmativamente tal decisão (Art. 14, alínea “e”). Sob tal apreciação, o relator entrega à 

Secretária, Acad. Nancy Dusilek, os nomes dos aprovados, a fim de que constem na Ata da 

Assembleia. 

 

Por sexto ato, o Presidente formaliza o pedido à secretaria da Academia a fim de que a 

mesma proceda à comunicação verbal e escrita aos novos Membros Titulares e 

Correspondentes, convocando-os à posse e diplomação, a ocorrer na Sessão Magna do 57º 

Aniversário da Casa, a realizar-se na quarta-feira, dia 23 de outubro, às 19:00, na Primeira Igreja 

Batista de Alcântara, presidida pelo Acad. Vanderlei Marins. De igual modo, pede à secretaria 

que oriente os novos Membros Titulares que providenciem, com maior brevidade, a beca, a 

sobrepeliz e a insígnia, as quais devem ser usadas à ocasião. 

 

Por sétimo ato, o Presidente solicita à Secretária, Acad. Nancy Dusilek, que registre em 

ata os nomes dos acadêmicos presentes à esta Assembleia Geral Extraordinária. 
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Por oitavo ato, o Presidente agradece a presença de todos e relembra a todos os 

Membros Titulares e Eméritos devem trajar-se na Sessão Magna de Aniversário com a beca, a 

sobrepeliz  e a insígnia da AELB, e os Membros Correspondentes, de traje de Passeio Completo. 

 

Por nono e último ato, o Presidente pede a todos que se coloquem de pé para finalizarem 

a Assembleia com uma oração, pedindo a abundante e infinita Deus sua graça sobre esta 

instituição criada para a sua glória. 

 

ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 
 

 

Ofício 028 


