
 

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 

1 

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 2019. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
À 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EM 2019 

 

AOS NOBILÍSSIMOS CONFRADES E CONFREIRAS, MEMBROS DA DIRETORIA DA AELB 

 

“Káris kai eirene!”. 

 

No pleno desejo de que os senhores tenham passado um magnífico Natal celebrando o nascimento 

de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e uma excelente e mui feliz entrada no ano de 2019, escrevo-lhes 

para, com base no Art. 35, alínea “b” de nosso estatuto, convidá-los, na presente data, à sessão 

extraordinária da Diretoria desta magnânima Casa de Letras, a realizar-se na quinta-feira, 10 de janeiro do 

corrente ano1, em 1ª convocação às 14:15 e, em segunda e última, às 14:30 (sob quórum de quatro 

integrantes2), para deliberar a seguinte ordem do dia: 

 

1. Sobre a divulgação da AELB3. 

                                         
1 Dentro do prazo estabelecido no Art. 64. 
2 Art. 33. 
3 Art. 2, alínea “B”. 
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2. 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 analisada pelos membros da 

Diretoria presentes. 

3. Em acordo com o exposto pelo Acad. Damy Ferreira na última assembleia, realizada em 10 

de dezembro de 2018 (sob a observância de uma maior frequência, especialmente dos 

Membros Titulares), analisarmos a respeito de outras possibilidade sobre os dias em que 

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

nas segundas-feiras à tarde ou, então, analisarmos outra opção de dia e horário que melhor 

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

convidados4. 

4. Sugestões e definição da temática das palestras a serem abordadas mas reuniões plenárias 

do ano e, a seguir, seus respectivos oradores5. 

5. Definição do local a acolher a primeira sessão da Academia, na abertura do Ano Sócio-

Cultural 2019. 

6. No mesmo sentido, acolher sugestões do local a ocorrer a Sessão Magna da AELB, no dia 

de seu aniversário, 23 de outubro, que neste ano ocorre em uma quarta-feira. 

7. Apresentação, da parte dos Diretores Financeiros (Acad. Germano Soares e Acad. Ruth 

Vianna, adjunta)6, de um relatório resumido abordando quatro assuntos que terão sido 

                                         
4 Art. 2, alínea “B”. 
5 Art. 35, alínea “I”. 
6 Art. 39. 
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tratados em reunião específica dos mesmos7, junto ao presidente e a secretária (Sra. 

Aleksandra Muniz): 

a. Sobre os contatos realizados com os membros inadimplentes (pela Acad. Ruth 

Vianna). 

b. Em acordo com o exposto pelo Acad. Josué Ebenézer na última assembleia, 

realizada em 10 de dezembro de 2018, um estudo sobre as taxas pagas ao sistema 

Boleto Simples e ao Banco Bradesco, de acordo com os contatos realizados junto à 

tais instituições pela a secretária, Sra. Aleksandra Muniz. 

c. Apresentar, após contato realizado com o 1º Vice-Presidente, Acad. Anderson 

Caleb S. de Almeida8, alternativas de recursos para a AELB. 

d. Sobre a previsão de pagamentos a serem realizados em janeiro de 2019, incluindo 

pendências9 a serem pagas pela AELB no referido mês, os quais serão decididas 

pelos dois diretores supracitados, havendo ciência e anuência do presidente, na 

reunião que antecederá a reunião da Diretoria. 

8. Partilhar tarefa de 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 históricos10. 

9. Cobrança, da parte da secretaria, para inclusão nos artigos do site da AELB, dos esboços 

das últimas devocionais e palestras realizadas na plenária. 

                                         
7 No próprio dia 10 de janeiro, em reunião agendada com os mesmos para 10:30 (primeira convocação) e 
10:45 (segunda e última).  
8 Art. 39, alínea “G”. 
9 Conforme apresentado em relatório na reunião da Diretoria de 3 de dezembro de 2018. 
10 Art. 38, alínea “H”. 
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10. Sobre o aumento dos quadros de Membros Correspondentes da AELB. 

11. Assuntos Gerais. 

 

A pauta plena dos tópicos supracitados será entregue aos presentes na reunião. 

 

E, aludindo a expressão de nosso mui estimado e sempre referenciável presidente, Acad. 

Guilhermino Cunha: “Somos servos, salvos para servir”. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
ACAD. MARTINHO LUTERO SEMBLANO (Cad. 25) 

Presidente 
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