
 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACMEB 
 

Na qualidade de Presidente da Aliança Pró Capelania Militar Evangélica do Brasil 

(ACMEB), com fundamento nos artigos 16-III e 28-I do Estatuto da entidade, convoco os Afiliados para 

uma Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 11 de novembro de 2017 (um 

sábado), na Sede da Convenção Batista Nacional: SDS, Edifício Venâncio Júnior, Bloco M, Cobertura, 

Sala 01, CEP 70394-900 - Brasília – DF, nos horários e condições abaixo indicados: 
 

 08:00h - 1ª chamada, seguida do ato de instalação da Assembleia, desde que estejam presentes metade 

mais um dos Afiliados votantes. (Art. 29-I do Estatuto); 

 08:30h - 2ª e última chamada, seguida do ato de instalação da Assembleia, desde que estejam presentes 

¼ dos Afiliados votantes. (Art. 29-II do Estatuto).  

 A Lista de Afiliados integra o presente Edital, ao qual se acha anexa, sendo votantes aqueles 

Afiliados qualificados nos temos do Art. 11 do Estatuto. 

A presente convocação tem por fim: 

1º) Alterar as seguintes partes do seu Estatuto Social:  

 No Art. 27, caput: antecipar a Reunião Ordinária da Assembleia do quarto trimestre para o primeiro 

quadrimestre do ano, face à necessidade de adequação da prestação de contas relativa ao ano civil 

e/ou fiscal à legislação brasileira. 

 No Art. 30, inciso II: adequar e dar mais clareza e precisão à redação desse inciso, a partir da 

seguinte sugestão: “aprovação do planejamento e orçamento do ano em curso e, após parecer 

do Conselho Fiscal, das contas do ano civil anterior.” 

 No Capítulo X – Das Disposições Gerais: ajustar, por meio de novo artigo, a duração dos mandatos em 

curso, alusivos aos cargos eletivos, em decorrência da alteração do Art. 27. 
 

2º) Criar, no Estatuto Social, a Comissão de Indicação. 
 

3º) Eleger a Comissão de Indicação. 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

1. Os Afiliados Natos (Presidentes das Denominações e Igrejas Afiliadas) impossibilitados de atender a 

presente convocação poderão indicar representantes (Estatuto, Art. 4
o 
– Parágrafo único).  

2. Os Afiliados Ativos impossibilitados de atender a presente convocação deverão solicitar aos Presidentes de 

suas Denominações ou Igrejas o envio dos respectivos suplentes. 

3. Os Capelães Militares, Afiliados Permanentes, que desejarem atender a presente convocação poderão 

solicitar ao Presidente da ACMEB que envie aos seus respectivos Comandantes pedido de liberação para 

tal fim, se necessário. 

4. Aos afiliados compete providenciar junto às suas Denominações ou Igrejas o custeio das despesas 

decorrentes de sua participação na Assembleia Geral da ACMEB.  

5. O Plenário da Assembleia Geral, por proposta da Presidência, poderá alterar a sequência da Ordem do Dia, 

conforme a necessidade dos trabalhos. 

6. Os pedidos de informação sobre a Assembleia Geral deverão ser encaminhados ao Rev. Aluísio, via: 

Celular (62)9.9689-9550 – Operadora Tim, com WhatsApp ou e-mail: contatoacmeb@acmeb.org.br  
 

Brasília – DF, 28 de setembro de 2017. 

 

 

 

Rev. ALUÍSIO LAURINDO DA SILVA 

Presidente 

 

PS.: O Estatuto da ACMEB está disponível no site http://acmeb.org.br/quem-somos/estatuto/  
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