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 Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2020. 

 

 

Ao  

Presbitério de Guanabara - PGNB 

Reunião Ordinária 

Nesta 

 

          Vimos por meio desta, comunicar a este concilio que no dia 25 de outubro de 2020, foi 

realizada uma Assembleia Extraordinária para eleger Pastor Efetivo, por um período de cinco 

anos (2021 a 2025) para nossa Igreja conforme artigo 110 da CI/IPB.                   

 

           Encaminhamos a Ata desta Assembleia em anexo para apreciação e aprovação, onde foi 

eleito o Rev. Alexander Assis de Oliveira. 

 

           Comprovada a regularidade da eleição aguardamos as providências desse Presbitério, 

para o cumprimento do Art. 34 letras “a” e “b” da CI/IPB. 

 

             Na esperança da aquiescência a solicitação supra, de antemão agradecemos, rogando 

as mais copiosas bênçãos de Deus sobre a RO deste egrégio Concilio. 

 

 

 

____________________________________ 

Presb. Marcio São Luiz de Santana 

Secretário do Conselho 
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Ata1 da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana Maracanã, reunida às 

onze horas e oito minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte, nas 

dependências da igreja, situada na Rua Goiânia, número trinta e oito, Andaraí, Rio de 

Janeiro, RJ, para   eleição de pastor efetivo, conforme Capítulo II, artigo 9º, parágrafo 

1º, letra “a” e artigo 110 e 112 da CI/IPB. A reunião é presidida2 pelo vice-presidente do 

Conselho Presbítero Fabrício Xavier do Carmo, são escolhidos para compor a mesa o 

Presbítero Marcio São Luiz de Santana, como secretário “ad-hoc”, e as irmãs Camile 

Azevedo Pinheiro, Cláudia Maria dos Santos Medeiros Fortunato e Rozana dos 

Santos Souza como escrutinadoras. Registra-se a presença do presidente do Presbitério 

Guanabara Presbítero Paulo Sérgio Storck e do irmão Armando Braga que são 

convidados para participarem da assembleia. O Presbítero Fabrício faz leitura Bíblica, no 

livro de Efésios, capítulo cinco, versículo vinte e três, faz breve reflexão sobre o texto e 

ora o irmão Armando. Quórum3: Faz-se a chamada e verifica-se quórum com trinta e 

nove membros votantes presentes. Esclarecimento4: O Presbítero Fabrício esclarece o 

plenário sobre a eleição de pastor conforme Capítulo IV, Seção 2ª, artigos 31, 32, 33 

“parágrafo 1”, 34 “a” e 36 da CI/IPB, bem como o período de cinco anos para o exercício 

da função do eleito. Eleição5: Passa-se ao processo eleitoral e é eleito em primeiro 

escrutínio o Reverendo Alexander Assis de Oliveira. Faz-se leitura da presente ata6 que é 

aprovada nos seus termos. Não havendo mais nada para ser tratado, encerra-se7 a 

Assembleia às doze horas e cinco minutos com oração pelo Presb. Paulo Storck. E eu, 

Presb. Marcio, secretário ad-hoc, a tudo presente, lavro e assino a presente ata.------------
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1 Ata da Assembleia Geral Extraordinária para eleição do pastor efetivo da Igreja Presbiteriana 
Maracanã; 
2 Preside: Presb. Fabrício. 
3 Presentes: membros votantes; 
4 Esclarecimento sobre as funções e procedimento da Assembleia conforme CI/IPB 
5 Eleito o Rev Alexander Assis; 
6 Leitura e aprovação da ata; 
7 Encerramento: 25/10/2020 às 12h05. 


