
Ata da reunião da Diretoria da Academia Evangélica de Letras do Brasil, AELB, 
realizada aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove em sua sede à Rua 
Buenos Aires, 135, 8º. Andar, na cidade do Rio de Janeiro. Às 14h10 o Presidente inicia 
a reunião com a presença dos Acadêmicos: Martinho Lutero Semblano, Almir dos 
Santos Gonçalves, Nancy Gonçalves Dusilek e Anderson Caleb Soares de Almeida. O 
Presidente passa a palavra ao relator da comissão de revisão do Estatuto da AELB, 
Acadêmico Almir Gonçalves Junior que faz uma apresentação das providências 
tomadas, que os itens modificados estão em cores diferentes e até o dia 30 deste mês 
encaminhará à comissão com as alterações sugeridas para serem avaliadas e o texto 
final será encaminhado à sessão plenária do mês de abril de 2020 devido aos meses de 
recesso no inicio do ano. 

O Presidente solicita que os membros da Diretoria tragam para a próxima reunião em 
dezembro o tema geral do ano de 2020 para as tertúlias bem como sugestão dos nomes 
dos convidados. Em seguida é apresentado o movimento financeiro com um saldo em 
caixa de R$1.515,00 (hum mil, quinhentos e quinze reais). Aguardamos o parecer da 
Comissão de Finanças. Também no dia 23 de outubro por ocasião do 57º. Aniversário 
da AELB foi levantada uma oferta entre os presentes no valor de R$            

O Presidente sugere que tenhamos novamente o Concurso Literário entre alunos e 
seminaristas na intenção de despertar novos escritores. A secretária Aleksandra ficou 
responsável por verificar os detalhes do primeiro concurso e enviar para a diretoria a 
fim de que possamos elaborar os critérios para este novo Concurso. 

Também fica decidido em publicar mais uma edição da Antologia, porém em 
quantidade menor em papel e analisar a possibilidade de ser em book também. Fica 
decidido que o conteúdo da Antologia serão as Tertúlias apresentadas durante 2019. 
Além dessas o Presidente acrescenta mais três Acadêmicos com seus textos. São eles, 
Almir dos Santos Gonçalves Junior, Vanderlei Batista Marins e Nancy Gonçalves 
Dusilek, além de poemas de alguns dos Acadêmicos. 

Sobre a anuidade dos membros fica decidido que manteremos o mesmo valor, sem 
alterações, isto é, R$960,00 (novecentos e sessenta reais). Sobre a previsão 
orçamentária o relator, Acadêmico Germano Soares Silva, responsável, o Presidente 
entrará em contato para que ele providencie o relatório para o mês de dezembro. 
Aleksandra enviará os dados para a montagem desse orçamento para 2020. Também ela 
está responsável pelas atualizações dos dados dos Acadêmicos em suas biografias e 
enviar ao presidente. 

A reunião é encerrada às 14h55 orando o Acadêmico Anderson Caleb. Em seguida 
temos a Reunião Plenária da Academia. 

Para constar, lavro esta ata que é assinada por mim e pelo presidente. 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019. 

Nancy Gonçalves Dusilek – Secretária 
 
Martinho Lutero Semblano – Presidente  


