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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 

14 DE MARÇO DE 2019 

 

ta da reunião da diretoria da Academia Evangélica de Letras do Brasil, realizada no dia 

14 de março do corrente ano. O convite à reunião ordinária da Diretoria para o dia 14 

de março de 2019 foi realizado pelo presidente da Casa (Art. 35, alínea “b”) no dia 21 

de fevereiro, dentro do prazo estabelecido por seu Estatuto (Art. 64). Na convocação, 

se estebeleceram os horários (de 1ª convocação) para duas reuniões, sendo a segunda e 

última convocação para os quinze minutos posteriores: 09:00: Reunião da Diretoria 

Financeira, e 10:15: Reunião da Diretoria (Geral). Entretanto, sendo a Diretoria Financeira composta de três 

integrantes, e havendo um deles (Acadêmica RuthVianna) justificado sua ausência – plenamente 

compreendida por todos – sugeriu o presidente ao outro membro da mesma que pudessem abordar tais 

assuntos na segunda reunião in supra, ao que o mesmo anuiu, dando-se reunião única, de toda Diretoria, às 

10:15 da data estipulada anteriormente, na primeira reunião da diretoria (em janeiro). Houve quórum inicial 

de cinco integrantes e final (também) de cinco (perfazendo 55% de seus nove componentes) Estavam 

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

Anderson Caleb, Germano Soares Silva e Vanderlei Batista Marins. Estavam ausentes os acadêmicos 

Guilhermino Cunha, Miguel Ângelo Ferreira, Ruth Pessanha Vianna e Nancy Dusilek. Dada à sua ausência, 

a mesma foi substituída, em sua função de secretariar a reunião pelo próprio presidente, “ad hoc”. Após, foi 

realizada uma devocional pelo presidente, tendo por base o texto de 1Pe 2.5 (“Também vós mesmos, como 

pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 
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sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo”). 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 foi sobre a pauta da Diretoria Financeira, incluída na reunião da Diretoria 

(Geral), foram apresentados os seguintes temas: Listagem dos devedores, que foram contatados ou por 

telefonemas ou mensagem eletrônica (Acadêmica RuthVianna), ou por carta “A.R.”, reiterando, aqui, que a 

Diretoria Financeira deliberou na reunião de janeiro do corrente, em conjunto com o presidente, que não 

haverá anistia de saldos devidos, mas tão somente a facilitação do pagamento de tal débito em parcelas. Lista 

“A”: Foram contatados e QUITARAM suas dívidas 8 membros (sendo 4 acadêmicos e 4 correspondentes), 

cujos nomes foram citados na reunião. Lista “B”: Foram contatados, negociaram e começaram a pagar suas 

dívidas 5 membros (sendo 4 acadêmicos e 1 correspondente), cujos nomes foram citados na reunião. Lista 

“C”: Foram contatados, fizeram contato com a secretaria e desejam acertar suas dívidas 8 membros (sendo 

2 acadêmicos e 6 correspondentes), cujos nomes foram citados na reunião. Lista “D”: As cartas retornaram, 

não tendo, por isso, dado retorno, 3 membros (sendo todos correspondentes), cujos nomes foram citados na 

reunião. Lista “E”: Fizeram contato, mas não querem / não podem pagar: 1 membro (correspondente), 

cujos nomes foi citados na reunião, mas que, a pedido de um dos membros da mesa, foi relocado à lista “C”. 

Lista “F”: Não fizeram nenhum contato após recebidas as cartas (sendo estas, de recebimento 

confirmado) 24 membros (sendo 6 acadêmicos e 18 correspondentes), cujos nomes foram citados na 

reunião. Foi proposta na mesa a deliberação dos passos a serem tomados com relação aos 25 membros da 

lista “F” (sendo 6 titulares, 1 emérito e 18 correspondentes). Faz-se lembrar a esta mesa sobre os tópicos 

“D5” e “D6” da pauta da primeira reunião da Diretoria do presente ano registram: “Se, entretanto, não 

retornarem a ligação, o nome dos mesmos será entregue à Comissão de Admissão e Desligamento, a qual será 

recomendada que envie uma “Carta com AR” estabelecendo o prazo de 7 (sete) dias para que tais contatem a 

secretaria a fim de negociar os valores devidos”. Caso se logre o contato, será sugerido o pagamento do valor devido 

à vista ou, caso prefira, o parcelamento do valor em até doze vezes, sem prejuízo da mensalidade corrente. Se o mesmo 
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não demonstrar condições em aceitar tal proposta, poderá oferecer uma contraproposta, a qual será analisada 

posteriormente pela Diretoria Financeira, a fim de que delibere sobre a mesma. Se este membro da AELB não 

demonstrar interesse em saldar o seu compromisso, seu nome será apresentado à Comissão de Admissão e 

Desligamento – que, então, decidirá sobre a manutenção ou descontinuidade do mesmo no quadro de membros da 

AELB. A deliberação da diretoria foi a de enviar carta “A.R.”dando prazo de 15 dias para contato dos 

devedores diretamente com a secretária da AELB e, findo o prazo, comunicar à diretoria na reunião de abril. 

Ainda sobre a questão de valores devidos, com a apresentação da seguinte questão: como ficará o caso 

daqueles que pedirem o seu desligamento da AELB mas que se encontram inadimplentes? A deliberação da 

mesa a de incluir esta questão na atualização do Regimento Interno. Houve a apresentação à Diretoria 

Financeira de um planejamento de quitação de dívidas, após quitadas as devidas à SBB e ao FGTS. O Diretor 

Financeiro, Acadêmico Germano Silva, apresentou o andamento do pagamento das dívidas relacionadas ao 

INSS – e o parcelamento negociado – e ao contador. Plano de quitação de dívidas com um dos membros da 

diretoria anterior, mencionado na reunião, que, por amor e zelo pela Academia, adiantou recursos próprios 

para apoiá-la em vários pagamentos, conforme lista anexa apresentada aos integrantes da mesa, totalizando 

um saldo devedor (entre 15/09/2017 e 05/12/2018), da AELB ao querido acadêmico, de R$ 12.449,67. A 

deliberação da mesa foi a seguinte: Pagar em março corrente o valor de R$ 1.489,67. Em março, também, 

descontar as anuidades que totalizam R$ 960,00. Entre abril e dezembro, pagar as nove parcelas mensais no 

valor de R$ 1.111,11. Foi comentado sobre o registro das atas das Diretorias dos biênios 2017/2018 e 

2019/2020 pelo Diretor Financeiro. A seguir, se iniciaram assuntos relacionados à Diretoria. Se comentou 

sobre as obras para projeções nas duas TVs doadas pelo presidente: agradecimento aos senhores Celso 

Ricardo Conceição, Israel Danon e Luis Silva pela graciosa dedicação de tempo e serviço.Se comentou sobre 

o envio de cartas pelos Correios: Edital de Convocação à Diretoria; convite a todos os membros (titulares, 

eméritos e correspondentes) à plenária, com o cartaz do primeiro semestre deste ano. Se abriu à mesa 

sugestões de roteiro da reunião plenária de abertura do Ano Sócio-Cultural, que ocorreu dois dias depois, no 
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sábado, 16 de março, às 10:00. As sugestões da mesa foram a de se reincluir o “Momento Musical”, à cargo 

dos seguintes acadêmicos: março (a/c Acadêmico Vanderlei Marins); abril (a/c Acadêmico Anderson 

Caleb); maio (a/c Acad, Almir Gonçalves Filho) e em junho (a/c Acadêmico Germano Silva). A este respeito: 

como foi a divulgação de tal plenária em vossas igrejas? E a distribuição dos cartazes? Houve a apresentação, 

à Comissão de Admissão e Desligamento, de dois candidatos a Membros Correspondentes, com seus 

respectivos currículos, indicados pelo presidente: Rute Salviano Almeida e Idauro Campos Junior. Se 

comentou sobre o envio de presença e ausência dos acadêmicos nas plenárias, assim como dos 

correspondentes, e envio de tal relação à Diretoria, por e-mail, na semana seguinte pela secretária. Análise, 

ao final do ano, a respeito dos mesmo com excessiva ausência. Foi analisada a proposta do presidente a 

respeito da autorização de correspondentes e visitantes de se sentarem nos assentos de acadêmicos que não 

tenham chegado à reunião plenária até o início agendado à mesma. Deliberação: proposta apoiada, 

recomendando-se, pelo presidente, após iniciada a plenária, a que os acadêmicos se sentem nas duas 

primeiras fileiras, e os correspondentes e visitantes nas três fileiras de trás. Se comentou sobre eventualmente 

a diretoria fazer uma reunião online (depois faremos um teste, mas para quando não der tempo de abordar 

todos os assuntos nas reuniões que precederão as plenárias. Se comentou sobre a atualização das biografias 

dos Acadêmicos, a fim de que as mesmas mantenham-se atualizadas no site da AELB, principal meio de 

divulgação pública de seus registros históricos. Deliberação: O Acadêmico Almir fará um texto-padrão a ser 

preenchido por todos os acadêmicos, juntamente com a biografia atual (desatualizada), para que usem-nas, 

caso desejem, como base. Já a secretária, Aleksandra Muniz, irá fazer os contatos, copiar as biografias 

atualmente disponibilizadas no site e as encaminhar, com o texto-padrão, aos acadêmicos. Se comentou 

sobre publicar, na página “Artigos”, do site, os esboços de todas devocionais e palestras realizadas nas 

plenárias, devendo a secretária pedir aos devocionalistas e palestrantes, que enviem por e-mail os mesmos. 

O mesmo já foi feito, com a palestra e o devocional da reunião do dia 16 de março. Se comentou sobre a 

proposta, feita pelo Diretor-Secretário Executivo, com apoio do presidente, de atualização do Estatuto e do 
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Regimento Interno. Ficou este assunto a ser tratado a posteriori. Definição de uma comissão, dirigida pelo 

mesmo, e com a presença sugerida de advogado(s) dentre o quadro de membros, que ofereçam, pro bono, 

seus serviços de orientação jurídica. Envio do estatuto, em documento .DOCX, aos membros da comissão, 

para faciliar-lhes o trabalho. Sem mais a nada a dizer, orarmos ao Senhor e finalizamos a reunião. 

 

ACADÊMICO MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cadeira 25) 

Secretário “Ad Hoc” 
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