
                      IGREJA PENTECOSTAL ASSEMBLÉIA DE DEUS – MINISTÉRIO RESTAURAÇÃO 

                         Sede Internacional: Av. Farrapos, 312 – Floresta – Porto Alegre. RS -  Fone. (51) 3931.6000 

 

EDITAL Nº 032, de 18 de dezembro de 2021. 
 

Convoca Assembléia Geral Ordinária. 

O PRESIDENTE DA IGREJA PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS – 
MINISTÉRIO RESTAURAÇÃO, no uso regular de suas atribuições e competências a ele 
conferidas pelo art. 37, inciso VIII, alínea a, do Estatuto da Igreja, e de acordo com decisão 
do Plenário da Convenção de Ministros tomada em 28.11.2021, CONVOCA: 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 
I. DATA:     07 de janeiro de 2022. 

II.  HORÁRIO: 19h30, em primeira chamada, e às 20h, em segunda. 
III. LOCAL:     Igreja Sede – Av. Farrapos, 312, Porto Alegre, RS, Brasil, 

presencialmente. 
Tendo em vista os cuidados sanitários, será 
oportunizado, excepcionalmente, a participação dos 
delegados por meio virtual, para as áreas que assim o 
desejarem, por meio do aplicativo ZOOM, cujo “link” 
será disponibilizado pelo Diretor de Secretaria, por meio 
dos aplicativos Signal e Telegram, aos Supervisores de 
Região, que, por sua vez, o disponibilizarão aos 
encarregados das áreas em dia com as obrigações 
estatutárias, nos termos do art. 20, §1º, do Estatuto, a 
partir das 19h20min. 

IV.  ORDEM DO DIA:  
a. Eleição do Conselho Fiscal; 
b. Discussão e deliberação sobre o Parecer Técnico de Auditoria do Conselho 

Fiscal acerca das prestações de contas de 2018, 2019 e 2020; 
c. Apreciação de Proposta de Alterações do Estatuto e do Regimento Interno; 

d. Assuntos gerais. 
V. INFORMAÇÕES GERAIS:  

a. Para cada 10 membros, a Área elegerá em culto administrativo um 
representante, preferencialmente obreiro;  

b. O número de delegados de cada área será calculado de acordo com o número 
de membros cadastrados no sistema informatizado da Igreja, nos termos do 
art. 20, § 1º, do Estatuto. 

c. Será disponibilizado link, pelo app ZOOM aos encarregados das áreas em dia 
com as obrigações estatutárias, nos termos do Art. 20 § 2º, do Estatuto. Os 
Encarregados de Área devem se responsabilizar por reunir os delegados no 
templo sede da respectiva área, se optarem por participar da Assembleia Geral 
por meio virtual. 

d. As listas de presença, cujo modelo será fornecido pela Diretoria de Secretaria, 
serão impressas e fornecidas pelo encarregado da Área, que as enviará para 
a Sede Geral. 

 
Porto Alegre, RS 18 de dezembro de 2021, 17º ano do Ministério Restauração. 

 

 

 

Pr. HUMBERTO SCHIMITT VIEIRA, 
Presidente. 

 

 

 

 


