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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 

13 DE ABRIL DE 2019 

 

ta da reunião da diretoria da Academia Evangélica de Letras do Brasil, 

realizada no dia 13 de abril do corrente ano. O convite à esta reunião ordinária 

da Diretoria foi realizado pelo presidente da Casa (Artigo 35, alínea “b”) no 

dia 8 de abril, dentro do prazo estabelecido por seu Estatuto (Artigo 64). Na 

convocação, se estebeleceram os horários de 1ª convocação (às 08:45) e de 2ª 

convocação (às 09:00), houve quórum inicial de cinco integrantes e final 

(também) de cinco (perfazendo 55% de seus nove componentes), estando 

presentes os acadêmicos Martinho Lutero Semblano (Presidente), Almir dos Santos Gonçalves 

Filho, Anderson Caleb de Almeida, Nancy Dusilek e Vanderlei Batista Marins; e, ausentes, os 

acadêmicos (todos com ausências justificadas) Germano Soares Silva, Guilhermino Cunha, 

Miguel Ângelo Ferreira e Ruth Pessanha Vianna. A seguir, a reunião foi iniciada com uma oração 

e, a seguir, deu-se início à seguinte pauta de assuntos, sendo a mesma distribuída aos presentes. O 

primeiro assunto tratado foi a apresentação do texto com o ultimato aos devedores que não 

responderam às cartas A.R. enviadas. Tal texto, após lido, foi revisado e aprovado, sendo 

autorizada sua postagem na semana seguinte. A seguir, o presidente comunicou a sugestão do 

Membro Correspondente Luciano Vergara sobre a recomposição das cadeiras em troca por 

menores, rediagramação do auditório e retirada do estoque de revistas. O assunto é considerado e 

constatou-se que cada cadeira do plenário foi comprada pelo Acadêmico Fundados da Academia. 

O acadêmico Vanderlei Marins manifesta sua justificativa por uma questão histórica, econômica e 

praticidade, o plenário deve ficar como está. Quanto aos pacotes de revistas e livros que dão má 

impressão, fica decidido que o presidente e o diretor executivo tratarão do assunto. A secretaria 
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Alexsandra Muniz fará um inventário de todas as revistas publicadas pela Academia nomeando 

quais e quantas. Uma sugestão ventilada é que se distribua tais revistas com igrejas e seminários 

pois é uma forma de divulgar o trabalho da Academia. Outro assunto abordado na reunião foi 

sobre o contato feito pelo Membro Emérito Acadêmico Miguel Ângelo Ferreira, que fez o pedido 

à emerência da Acadêmico Rossana Ferreira (Cad. 12). Após o presidente apresentar esta 

proposta à mesa, a diretoria anuiu a tal pedidio, apenas indicando que tal pedido fosse 

formalizado por escrito, para que o mesmo seja encaminhado à CADM para que, a seguir, 

apresente à assembleia e comunique a vacância de tal cadeira. A seguir, o presidente apresentou a 

preocupação Acadêmico Noélio Duarte sobre um dos palestrantes das plenárias deste ano, depois 

de ter sido alertado por outro acadêmico que o nome do mesmo fora vinculado à uma acusão 

pública. Entretanto, após pesquisas realizadas, observou-se que o mesmo já fora inocentado pela 

Justiça e, por isso, não viu a diretoria necessidade em alterar a agenda. O assunto seguinte 

apresentado pelo presidente foi a respeito do quadro de Membros Correspondentes, ocasião em 

que foi apresentado o pedido de admissão do escritor Gary Haynes, devidamente aprovado por 

todos e cuja ficha será encaminhada à apreciação da CADM. A seguir, foi apresentado o extrato 

bancário atual da conta da AELB a todos os presentes, com o saldo de R$ 7.129,90 (Sete mil 

cento e vinte e nove Reais e noventa centavos), havendo a previsão de despesas no mês de abril 

de R$ 6.313,19 (Seis mil trezentos e treze Reais e dezenove centavos). Outro assunto abordou 

sobre o andamento da atualização das biografias dos Acadêmicos pelo Diretor Secretário 

Executivo, quando foi apresentado o texto da carta a ser enviada, já considerando pequenas 

ressalvas realizadas no dia anterior em reunião entre o Presidente e o Secretário Diretori-

Executivo, e foi aprovado o seu envio. Também se comentou sobre a reunião realizada no dia 

anterior (entre o Presidente e o Duretor Secretário-Executivo) a respeito da atualização do 

Estatuto de 2010. A diretoria deliberou em se anunciar, na assembleia iniciada a seguir, a 

comissão responsável pela mesma, dirigida pelo Acadêmico Almir Gonçalves Junior e tendo, 

dentre seus integrantes, os acadêmicos Anderson Caleb de Almeida, Nancy Dusilek e Vanderlei 

Batista Marins. A seguir, foi entregue a programação da terceira reunião plenária do ano, a 

iniciar-se nos minutos seguintes. Por fim, foi sugerido que, em virtude da ausência do presidente e 

dos dois vice-presidentes na próxima plenária, não houvesse a reunião da diretoria no mês de 
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maio, sendo a próxima a ocorrer no mês de junho, o que foi aprovado. Consequentemente, foi 

definido que a Diretora Secretária, Acadêmica Nancy Dusilek, assuma os trabalhos da plenária de 

11 de maio do corrente. Sem mais a nada a dizer, orarmos ao Senhor e finalizamos a reunião. 
 

ACADÊMICA NANCY DUSILEK (Cad. 08) 

Diretora Secretária 
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