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Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
À 2ª 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 na terça-feira, 19 de 

março do corrente ano, em 1ª convocação às 10:15 e, em segunda e última, às 10:30 (sob quórum de 

quatro integrantes1), para deliberar a seguinte ordem do dia: 

 

1. Apresentação da Ata da Diretoria 2017/2018, devidamente registrada. 

2. Apresentação da Ata da Diretoria 2019/2020, devidamente registrada. 

3. Os atualizaremos sobre o prosseguimento de ações, iniciadas com sabedoria e 

sensibilidade sob o esforço e bom senso sempre presentes na gestão anterior (a qual 

procuro me espelhar), para diminuir o percentual de Membros Correspondentes 

inadimplentes (dos 42 associados, 32 estavam inadimplentes em janeiro de 2019, o que 

equivale à uma inadimplência de 76%). 

                                         
1 Art. 33. 
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a. Conjuntamente aos contatos diretos (telefone e mensagens de texto) realizados 

pela Diretora Financeira Adjunta (Acad. Ruth Vianna), enviamos a todos estes 

– e aos inadimplentes dentre os Membros Titulares – cartas com aviso de 

recebimento (“A.R.”). Como resposta, alguns retornaram contatando a 

secretaria para acerto de valores; outros, com propostas de parcelamento; e, 

outros, pedindo de desligamento da academia (alguns, pagando; outros, dizendo 

que não poderiam fazê-lo). 

b. Apresentação (folha impressa) dos valores devidos que foram pagos, e dos 

valores devidos ainda não pagos, por cada inadimplente (até dezembro de 2018). 

4. Sobre a sugestão de, um mês após o envio destas carta “de cobrança” (termo este 

interno) com A.R. (ou seja, na primeira quinzena de março – sugiro excepcionalmente 

que seja feito antes de nossa reunião plenária, do dia 16), enviar carta “mais clara” sobre 

uma data final para que seja procurada a secretaria para acerto dos valores devidos 

(alguns estão devendo nove anos) ou, lamentavelmente, passado tal prazo, 

apresentaremos tais nomes à CADM para que se proceda ao desligamento dos mesmos 

do quadro de membros. 

a. Definição da Diretoria a tal prazo de retorno do contato. 

5. Sobre o quadro de Membros Correspondentes: pedidos de desligamento já realizados. 

6. Sobre o quadro de Membros Correspondentes: convites e pedidos de admissão. 

7. Sobre uso de recursos oriundos de contribuições de anuidades recebidas em janeiro: 

a. Sobre a quitação da dívida realizada junto à SBB. 

b. Sobre a quitação da dívida realizada junto ao FGTS. 

c. Sobre o início do pagamento das dívidas do INSS (o Diretor Financeiro exporá 

as reuniões que teve junto ao contador, partilhando sobre os assuntos afins). 
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d. Sobre o início do pagamento das dívidas junto ao contador  

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

Secretário Executivo, a fim de que as mesmas mantenham-se atualizadas no site da 

AELB, principal meio de divulgação pública de seus registros históricos2. 

9. Sobre as duas TVs doadas e a realização de pequena obra de adaptação. 

10. Sobre ideias para a reunião plenária da Abertura do Ano Sócio-Cultural. 

11. Assuntos Gerais. 

 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 

 

 
 

Ofício 005 

                                         
2 Art. 38, alínea “H”. 


