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ATA DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EM 2019 

 

ta da Reunião da Diretoria da Academia Evangélica de Letrsa do Brasil, 

realizada no dia 10 de janeiro de 2019. O convite à esta reunião extraordinária 

da Diretoria foi realizado pelo presidente da Casa (Art. 35, alínea “b”), por e-

mail, no dia 2 do corrente mês, dentro do prazo estabelecido por seu Estatuto 

(Art. 64). A reunião iniciou-se, após 1ª convocação às 14:15, em segunda e 

última, às 14:30, sob quórum1 inicial de cinco integrantes e final de sete2 (perfazendo 77% de 

seus nove componentes): Acad. Martinho Lutero Semblano (Presidente),  Acad. Almir dos 

Santos Gonçalves Filho, Acad. Germano Soares Silva, Acad. Guilhermino Cunha, Acad. 

Nancy Dusilek, Acad. Ruth Pessanha Vianna e Acad. Vanderlei Batista Marins. Para registros, 

ressalte-se que, na mesma data, entre 10:30 e 12:00 foi realizada a Reunião da Diretoria 

Financeira, a qual agrupou o presidente (Acad. Martinho Lutero Semblano), os Diretores 

Financeiros (Acad. Germano Soares Silva e Acad. Ruth Pessanha Vianna) e a secretária, Sra. 

Aleksandra Muniz. 

Após uma devocional feita pelo presidente, tendo por base o texto de 2Sm 5.16, A 

reunião da Diretoria foi iniciada com uma oração e, a seguir, com uma palavra de gratidão pelo 

                                         
1 O quórum é de quatro integrantes, conforme citado no Art. 33. 
2 Após a reunião, a secretária nos enviará, para registro, a relação dos presentes e dos ausentes. 
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novo presidente quanto ao magnífico serviço realizado pelo presidente do período anterior, 

Acad. Guilhermino Cunha, cujo plantio realizado com amor, sabedoria e empenho, certamente 

trará maravilhosas colheitas na gestão atual. 

A seguir, o presidente distribuiu a pauta da reunião aos presentes, atualizada no presente 

texto, e com a mesma, a Diretoria deliberou sobre a seguinte ordem do dia, descrita nos tópico 

relacionados a seguir: 

Sobre a divulgação da AELB, foi apresentado o novo site e da conta do Instagram 

(@aelb1962) e do Twitter (também @aelb1962). Houve a sugestão para que se replique na 

página inicial a última postagem do Instagram. No caso do Instagram, o presidente também 

mostrou a postagem de frases de acadêmicos duas a três vezes por semana, além da menção 

aos aniversariantes do dia. Sobre este assunto, os aniversários dos acadêmicos, o presidente 

comunicou que os mesmos já estão publicados na agenda da AELB, disponível no site 

(www.aelb.org/agenda), e também serão comunicados através das contas do Instagram e 

Twitter. Quanto à conta do YouTube, o presidente apresentou as estatísticas de acesso aos 

vídeos (em 9 de janeiro do corrente, às 09:30, havendo 12 vídeos e 61 inscritos no canal. Quanto 

aos vídeos, o presidente mencionou a proposta para mini-vídeos de divulgação/convite, para o 

site, YouTube e Instagram, em dtas serão agendadas posteriormente, assim como a proposta 

de mini-vídeos de estudos bíblicos (sugerida ao presidente pelo Acad. Erlie Lenz César Filho, 

após a plenária de 10 de dezembro de 2018). 
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Depois, foi dada a palavra ao Diretor de Comunicação Social, Acad. Vanderlei Batista 

Marins, que apresentou sugestões para amplificar a divulgação da AELB no país3, assim como 

comentar sobre intercâmbio com associações congêneres4, no ano de 2019, dentre as quais aqui 

citamos: Realização de um Congresso Nacional com associações congêneres; participação da 

AELB em eventos denominacionais (pedido de 5 min. de palavra e exposição de pequeno vídeo 

promocional – a ser produzido – de 1 min.) – para tal, será enviado um ofício com antecedência 

aos responsáveis pelos mesmos. Também a divulgação, através do envio de um ofício, aos 

seminários, com os temas a serem abordados nas plenárias; a volta do Concurso Literário (este 

será agendado a posteriori, após avaliação da Diretoria Financeira). 

Depois, foi apresentada a proposta de um novo dia para as reuniões mensais da Diretoria, 

diante das delimitações da presença do presidente às segundas-feiras à tarde, a ser aprovada 

pela maioria dos membros da Diretoria presentes. Assim, após apresentadas sugestões, foi 

aprovada por unanimidade, que as reuniões da Diretoria serão realizadas, salvo 

excepcionalidades, em duas ocasiões: Quando houver um volume de assuntos que requeiram 

maior tempo, as reuniões da Diretoria ocorrerão nas quintas-feiras, em primeira convocação às 

09:00 e segunda convocação às 09:05. E, quando houver menos quantidade de assuntos a serem 

tratados, as reuniões da Diretoria ocorrerão aos sábados, em primeira convocação às 09:00 e 

segunda convocação às 09:05, terminando no máximo às 09:45. Vale ressaltar que, de maneira 

                                         
3 Art. 40, alínea “A”. 
4 Art. 40, alínea “F”. 
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excepcional, a reunião da Diretoria do mês de março foi agendada para a manhã da terça-feira, 

19 de março. Nesta data, havia sido sugerido o horário de 09:00 para a Reunião da Diretoria. 

Entretanto, olvidando-se o presidente de compartilhar que precisaria, antes, ter uma reunião 

com os dois Diretores Financeiros, solicitou o reagendamento horário, para o mesmo dia, nos 

seguintes tempos (observação: tais horários já foram atualizados na agenda disponível no site): 

reunião da Diretoria Financeira: 09:00. A seguir, reunião da Diretoria: 10:15. 

Em acordo com o exposto pelo Acad. Damy Ferreira na última assembleia, realizada em 

10 de dezembro de 2018, o presidente encaminhou à Diretoria proposta a respeito dos dias em 

que são realizadas as reuniões plenárias, fazendo uma avaliação sobre a manutenção da mesma 

nas segundas-feiras à noite ou outra levantarmos outra opção de dia e horário que melhor 

alcance a presença de membros (Titulares, Eméritos e Correspondentes), assim como de 

convidados5. Foi aprovada por unanimidade, pelos membros da Diretoria presentes, que as 

reuniões plenárias passarão a ocorrer no segundo sábado de cada mês, de 10:00 às 12:00, no 

auditório da AELB, sendo a primeira reunião a ocorrer neste horário, após a Plenária de 

Abertura do Ano Sócio-Cultural6, no sábado 13 de abril. Com exceções da reunião plenária de 

abertura do Ano Sócio-Cultural e da Sessão Magna de Aniversário, que tradicionalmente 

ocorrem nas dependências de um templo, em horário noturnoe. 

                                         
5 Art. 2, alínea “B”. 
6 A realizar-se em 29 de março, às 19:30, conforme pode-se ver no tópico seguinte. 
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Foram apresentadas pelo presidente sugestões da temática das palestras a serem 

abordadas nas reuniões plenárias do ano e, dentre os três assuntos sugeridos, foi escolhido 

como tema do ano da Academia Evangélica de Letras do Brasil, “Bíblia: o livro das Sagradas 

Letras”, baseado no texto de 2Tm 3.14-15 De igual modo, foram definidos os títulos das 

plenárias mensais, pautados sobre o tema supracitado: Março (“Bíblia: o livro Suficiente”); 

abril (“Bíblia: o livro da Unidade”); maio (“Bíblia: o livro da Sabedoria”); junho (“Bíblia: o 

livro da Oração”); agosto (“Bíblia: o livro da Direção”); setembro (“Bíblia: o livro da 

Libertação”); outubro (tema livre, pois trata-se da Sessão Magna de Aniversário); novembro 

(“Bíblia: o livro da Esperança”); e dezembro (“Bíblia: o livro da Redenção”). 

Não houve tempo hábil em se definirem seus respectivos oradores e, por isso, tal assunto 

será enviado por e-mail pelo presidente aos membros da Diretoria, a fim de que tal definição, 

aprovada pela maioria dos membros da Diretoria que se manifestem no prazo proposto incluído 

em tal missiva eletrônica, ocorra em tempo de ser divulgada, pelas redes sociais, o cartaz a ser 

produzido. 

Foram sugeridos locais para que se definisse qual acolheria a primeira sessão da 

Academia, na abertura do Ano Sócio-Cultural 2019, assim como a data da mesma. Assim 

sendo, a Diretoria deliberou que o local a abrigar a primeira Sessão Plenária de 2019 será o 

templo da Igreja de Nova Vida da Tijuca, localizada à rua Conde de Bonfim, 604, Tijuca (na 

calçada da estação de metrô Uruguai, saída D), igreja esta presidida pela Acad. Martinho Lutero 
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Semblano, que, presente à reunião, anuiu à tal sugestão da mesa. Também foi definido que tal 

sessão ocorrerá na sexta-feira, dia 29 de março, às 19:30. 

No mesmo sentido, foram apresentadas sugestões quanto ao local a ocorrer a Sessão 

Magna da AELB, no dia de seu aniversário, 23 de outubro, que neste ano ocorre em uma quarta-

feira. Assim, foi deliberado que o local a abrigar a Sessão Magna do 57º aniversário da AELB 

será o templo da Primeira Igreja Batista de Alcântara, localizada à Estrada Raul Veiga, 330, 

Alcântara, São Gonçalo, igreja esta presidida pela Acad. Vanderlei Batista Marins, que, 

presente à reunião, anuiu à tal proposta da mesa, sugerindo que o evento se incie às 19:00. 

A seguir, foi apresentado, pelos Diretores Financeiros (Acad. Germano Soares e Acad. 

Ruth Vianna, adjunta)7, um relatório resumido abordando quanto a assuntos que foram tratados 

em reunião específica dos mesmos8 junto ao presidente (e com presença da secretária, Sra. 

Aleksandra Muniz), realizada às 10:30 do mesmo dia 10 de dezembro de 2019. Em acordo com 

o exposto pelo Acad. Josué Ebenézer na última assembleia, realizada em 10 de dezembro de 

2018, foi feito um estudo sobre as taxas pagas ao sistema Boleto Simples e ao Banco Bradesco, 

de acordo com os contatos realizados junto à tais instituições foi apresentado pela secretária, 

Sra. Aleksandra Muniz. Entretanto, após expôr incongruências entre as empresas “Boleto 

Simples” e o “Bradesco” (que tem descontado todos os boletos emitidos, e não apenas os 

                                         
7 Art. 39. 
8 No próprio dia 10 de janeiro, em reunião agendada com os mesmos para 10:30 (primeira convocação) e 
10:45 (segunda e última).  
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pagos), ficou a mesma a tentar resolver o problema e apresentar uma sugestão de solução na 

próxima reunião da Diretoria Financeira. De todo modo, o presidente apresentou o quadro atual 

quanto ao percentual debitado pelo Banco Bradesco com relação às entradas dos boletos, 

observando que, quanto às entradas, que totalizam 81% dos valores que efetivamente entraram 

na conta bancária da AELB, foram resultantes apenas dos boletos “pagos”, mas, quanto às 

tarifas debitadas pelo banco Bradesco, que totalizaram 19% dos valores que entraram, estas 

foram feitas tendo por base os boletos “emitidos”: 

Foi apresentada uma planilha com gráficos sobre previsão de entrada de valores pelos 

membros da AELB, referentes ao ano 2018, nos quais se pode observar que, somente de valores 

devidos, atualizados na data 11 de janeiro corrente, a AELB teria a receber, caso todos os que 

estão em débito venham a honrar seus compromissos, o montante de quase R$ 20.000,00, 

relativos ao ano de 2018. Destes valores, mais da metade (55%) se referem a compromissos 

não pagos da parte de Membros Correspondentes. Já os Titulares totalizam 41% dos devedores, 

e os Eméritos, apenas 4%, percentual este que vemos como plenamente quitável nos próximos 

dias, através dos contatos a serem realizados pela Diretora Financeira Adjunta.  
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A Diretoria Financeira deliberou, em conjunto com o presidente, que não haverá anistia 

de saldos devidos, mas tão somente a facilitação do pagamento de tal débito em parcelas9. 

A respeito dos contatos realizados pela Diretora Financeira Adjunta, Acad. Ruth Vianna, 

com os membros inadimplentes (Titulares, Eméritos e Correspondentes), a expôs algumas 

dificuldades encontradas, tais como telefonemas não atendidos; telefonemas em que deixou 

recado gravado mas não lhe retornaram; telefonemas em que deixou recado com terceiros, mas 

não obteve nenhum retorno. Neste caso, houve a seguinte deliberação (quanto a análise da 

continuidade ou descontinuidade de membros inadimplentes) através de uma limitação de 

tentativas de contato: A primeira tentativa de contato continuará sendo realizada através de 

telefonema, pela acadêmica supracitada: a segunda tentativa, através de recado de texto 

telefêonico (SMS, WhatsApp); a terceira, por e-mail; a quarta, por fim (caso não retornem à 

nenhuma das três tentativas anteriores), será feita por “Carta com AR”. 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 

não demonstrar condições em aceitar tal proposta, poderá oferecer uma contraproposta, a qual 

                                         
9 Ou, naturalmente, oferta da parte de Acadêmicos ou outros terceiros, que se sensibilizem com tais 
contextos e queiram auxiliar um ou mais confrades. 



 

ACADEMIA EVANGÉLICA 

DE LETRAS DO BRASIL 

 
www.aelb.org  
@aelb1962 

 

 
 

 
 

Rua Buenos Aires, 135 / 8º andar, Centro, CEP 20070-021, Rio de Janeiro, RJ 
)  (21) 2252-1051 

9 

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. 

Foi comunicado que a Diretoria Financeira, junto ao presidente, aprovou a quitação 

imediata dos débitos referentes a 6 meses do ano 2018 devidos à Sociedade Bíblica do Brasil 

e aos 6 meses do ano 2018 devidos do FGTS. Foi comunicado que há saldo para quitação 

imediata de ambos compromissos. A mesma Diretoria Financeira, tendo por base a análise do 

saldo e das projeções de mensais (já considerando eventuais inadimplências e as entradas 

regulares, tendo por base ano de 2018), sugeriu uma negociação com o contador sobre 15 

honorários devidos ao contador, abrangendo os anos de 2017 e 2018, na perspectiva de serem 

pagos no dia 20 de cada mês, sem prejuízo do valor mensal. De igual modo, a mesma aprovou 

o pagamento imediato do registro das atas das Diretorias dos biênios 2017/2018 e 2019/2020. 

O Acad. Germano Soares Silva, Diretor Financeiro, observou a importância de renegociar o 

INSS atrasado, comprometendo-se ir, junto com o contador, na semana seguinte a esta reunião, 

a fim de buscarem um parcelamento do montante apresentado. Mas tal parcelamento somente 

se iniciará após pagamento das atas supracitadas, sem prejuízo de um capital de giro estimado 

pela Diretoria Financeira. 
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A secretária se informou junto ao banco Bradesco, conforme sugestão apresentada na 

AGO de 10 de dezembro de 2018, sobre a possibilidade de que as mensalidades dos acadêmicos 

pudessem ser feitas através de débito automático, mas, conforme explicado pelo gerente do 

banco, isto não é mais possível para Pessoas Jurídicas, exceto se o correntista ir à sua própria 

agência e, de forma individual, pedir que assim seja feito. O Diretor Financeiro, Acad. 

Germano Soares, confirmou esta informação, conforme verificado junto ao Banco Itaú. Nesta 

oportunidade, foram colhidas as assinaturas para as duas atas (referentes a AGO e a AGE do 

dia 10 de dezembro de 2018) pelos Acadêmicos Guilhermino Cunha e Nancy Dusilek, e os 

pares de assinaturas para os membros da nova Diretoria, referente ao movimento bancário, 

dentre os Acadêmicos Martinho Lutero Semblano, Miguel Ângelo Ferreira (que não pode estar 

presente, e, por isso, tal assinatura será colhida a posteriori), Germano Soares Silva e Ruth 

Pessanha Vianna. 

Foi apresentada a respeitosa carta com o pedido de desligamento, como Membro 

Correspondente, de Manoel Bernardino de Santana Filho (enviada por e-mail em 31/12/2018), 

ficando a Comissão de Admissão e Desligamento, através da secretária, de enviar carta ao 

mesmo confirmando o cumprimento de tal solicitação e agradecendo-lhe o período em que 

esteve integrando os quadros da AELB, e a orientação à secretária deve retirá-lo das próximas 

cobranças do sistema “Boleto Simples” (vale ressaltar que o mesmo encontra-se com suas 

responsabilidades financeiras em dia, em nada tendo a dever à AELB). 
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Sobre as biografias, a serem atualizadas pelo Diretor-Secretário Executivo, Acad. Almir 

dos Santos Gonçalves Júnior, foi sugerido pelo presidente que os novos candidatos a Membros 

Correspondentes, quando aprovados, sejam contatados pelo Diretor-Secretário Executivo a fim 

de que os mesmos entreguem suas biografias, por e-mail, a fim de registro histórico e posterior 

uso (quando no caso de se tornarem Membros Titulares). 

Com o fito de serem publicadas na página “Artigos”, do site, os esboços de todas 

devocionais e palestras realizadas nas plenárias, ficou o Diretor-Secretário Executivo 

responsabilizado em pedir aos devocionalistas e palestrantes (através da secretária, caso assim 

deseje), que enviem por e-mail os mesmos. 

Também foi partilhado que a leitura da Carta de Notícias passará a ser feita pelo Diretor 

de Comunicação Social, Acad. Vanderlei Batista Marins, ou por quem por ele for delegado, 

quando não puder estar presente (Art. 40). 

Premidos pelo tempo, uma vez que dois membros da Diretoria, assim como o próprio 

presidente, precisavam ausentar-se às 17:00, houve a abertura para que se coolocassem à mesa 

os “Assuntos Gerais”, mas, diante do contexto aqui apresentado, foi sugerido que, havendo tais 

assuntos, os mesmos fossem tratados na reunião da Diretoria agendada para março. 

Sem mais a nada a dizer, a Diretoria orou ao Senhor – outorgador de toda graça –, a 

seguir, finalizou a reunião, aludindo a expressão de nosso mui estimado e sempre referenciável 

presidente, Acad. Guilhermino Cunha: “Somos servos, salvos para servir”. 
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Para constar, lavro e assino esta ata com o presidente. 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2019. 

 

 

ACAD. NANCY GONÇALVES DUSILEK (Cad. 08) 

Diretoria Secretária 

 

 

 
ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 

 

PS: Esta ata encontra-se disponibilizada em PDF de página do site (visualizada apenas 

com acesso restrito pela senha – aelb1962 – toda em minúsculas). 
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