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Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2019. 

 

EDITAL E PAUTA DA REUNIÃO DA DIRETORIA 

 

Convite à reunião ordinária da Diretoria para o dia 5 de dezembro de 2019 

realizada por este meio pelo presidente da Casa (Art. 35, alínea “b”) no corrente 

dia 28 de novembro, distribuído pelo grupo da Diretoria da AELB no aplicativo 

WhatsApp. Nesta, estebelecem-se os horários de 1ª convocação para 13:30 e, de 

2ª convocação, para 13:45, desde que se alcance o quórum de quatro integrantes, 

conforme citado no Art. 33, motivo pelo qual pede-se, pelo mesmo aplicativo, 

confirmação de outros três membros da Diretoria, a fim de que tal reunião seja 

ratificada, não havendo deslocamentos desnecessário à mesma. 

Na pauta prevista, após oração de abertura, constam os seguintes assuntos: 

 

• 1º. Sugestão à que a Mesa oficialize uma pausa na Reforma 

do Estatuto, com vistas ao retorno, quando em plenas 

condições de saúde, do seu relator, o Acad. Almir Gonçalves 

dos Santos Junior. 
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• 2º. Definição do tema anual das reuniões plenárias do ano 

2020, com seus subtemas, dentre as propostas que sejam 

apresentadas na mesma. 

• 3º. Após deliberado o segundo assunto da pauta, analisar as 

sugestões dos palestrantes colocadas à mesa pelos membros 

da Diretoria que se façam presentes, assim como sugestões 

de nomes dos devocionalistas do próximo ano. 

• 4º. Leitura dos arquivos relacionados ao 1º Concurso 

Literário, realizado em 2014, a fim de que tal assunto entre 

na pauta da próxima reunião da Diretoria, e, acordo com o 

estabelecido na reunião realizada em novembro. 

 

Ficando, assim, no aguardo da confirmação de mais três membros da 

Diretoria, para que tais assuntod sejam ali tratados. 

 

ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (CAD. 25) 

Presidente 
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