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Rio de Janeiro, 8 de abril de 2019. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

À 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA EM 2019 
 

AOS NOBILÍSSIMOS CONFRADES E CONFREIRAS, MEMBROS DA DIRETORIA DA AELB 

 

“Káris kai eirene!”. 

 

Escrevo-lhes para, com base no Art. 35, alínea “b” de nosso estatuto, convidá-los, na 

presente data, à sessão ordinária da Diretoria desta magnânima Casa de Letras, a realizar-

se no sábado, 13 de abril do corrente ano, em 1ª convocação às 08:45 e, em segunda e última, 

às 09:00 (sob quórum de quatro integrantes1), para deliberar a seguinte ordem do dia: 

 

1. Apresentação do texto com o ultimato aos devedores que não responderam às 

cartas A.R. enviadas. Tal texto, revisado e aprovado, será postado na semana 

seguinte. 

2. Sugestão MC Luciano Vergara ref. reconfiguração do auditório. 

                                                        
1 Art. 33. 
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a. Recomposição das cadeiras: troca por menores, para melhorar a 

distribuição e circulação. 

b. Rediagramação do auditório e mesa. 

c. Retirada dos pacotes de revistas e livros (dão uma má impressão de 

“estoque”). 

i. Consequentemente: trataremos do assunto: o que podemos fazer 

com o estoque de revistas e livros: “Queima de estoque” para 

doação nas igrejas e eventos? 

3. Pedido à emerência de um dos Membros Titulares. 

4. Preocupação Acad. Noélio Duarte sobre um dos palestrantes (obs: já 

inocentado em um processo). 

5. Sobre o quadro de Membros Correspondentes: convites e pedidos de 

admissão. 

6. Apresentação de nosso saldo atual. 

7. Sobre o andamento da atualização das biografias dos Acadêmicos pelo Diretor 

Secretário Executivo: texto da carta a ser enviada. 

8. Sobre a reunião realizada no dia anterior (entre o presidente e o secretário-

executivo) a respeito da atualização do Estatuto: andamento. 

9. Entrega da programação da terceira reunião plenária do ano, a iniciar-se nos 

minutos seguintes. 
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Dado ao limite de tempo, objetivaremos limitar a reunião em 35 minutos (máx. 40 

min.), a fim de não afetar a pontualidade do início da reunião plenária, programada à ocorrer 

às 10:00. 

Ainda que a data e horário desta reunião seja de conhecimento de toda a diretoria, 

tanto pelo tratado in loco como constando na ata da última reunião, este edital será enviado 

através de dois meios eletrônicos: e-mail e WhatsApp. 

 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 
 

 
 

Ofício 008 


