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Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Estadual das Assembleias 

de Deus do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, com sede à Alameda Durão, 14, Jardim 

Primavera, Duque de Caxias/RJ; realizada no dia 10 de Agosto de 2019, com início 

às 10h49. Feita terceira e última chamada, pelo 1º secretario Pr. Anderson da Silva 

Guimarães, conforme norma estatutária. Em ato contínuo o mesmo fez a composição 

da Mesa Diretora, conforme ordem de chamada: secretário adjunto: presbítero Israel 

Fernandes da Silva; 3º tesoureiro: pastor Elso Correia Silva; 2º tesoureiro: pastor 

José Luiz filho; 1º tesoureiro: pastor Paulo de Souza Carvalho; 3º secretario: pastor 

Josué Pereira; 2º secretario: pastor Elias José Maria; 1º secretario: pastor Anderson 

da Silva Guimarães; secretario geral: pastor Hamilton Cardoso dos Santos; 3º vice–

presidente: pastor Samuel Luciano Santos; 2º vice–presidente: pastor Almir Ferreira 

de carvalho; 1º vice-presidente: pastor Levi da Conceição; presidente: pastor Elizeu 

Alves Gomes Cardoso. Em seguida o 1º secretário entregou a direção da Assembleia 

Geral extraordinária a quem de direito, Sr. presidente pastor Elizeu Alves Gomes 

Cardoso, o qual deu as boas vindas e início à cerimônia de abertura, Passando a 

oportunidade ao 4ºvice-presidente Pr. Júlio Cesar Barcellos Ribeiro que iniciou  AGE 

com uma oração. Ato Contínuo Sr. presidente passou a oportunidade às 

Representantes do ITL Instituto Transforma Lifes Psicanálise Lúcia Helena e 

Tatiana, a coordenadora a Lúcia Helena informou á plenária a grade do curso e 

oferecerá o mesmo mensalmente na sede administrativa.  Ato Contínuo o Sr. 

presidente Apresentou o Pr.Josuel ,vindo da coirmã CEADER.  Em Ato contínuo foi 

feita a leitura da minuta do Estatuto da CEADERJ pelo Pr. Júlio Cesar Barcellos 

Ribeiro. Ato continuo o Sr. Presidente deu uma pausa  no CAP.IV para que a plenária 

presente se manifesta-se sobre assunto em pauta. Ato Continuo foi dada a 

oportunidade ao Pr. José Fabiano da Silva, que pediu para que apreciasse a história da 

CEADERJ ,bem como seus presidentes. Ato Continuo foi dada a oportunidade ao 

Pr.Eleucir Crispim Costa, que observou o CAP.IV do Art.9 § 2° - O Conselho 

Deliberativo será composto de sete membros pastores de igrejas, indicados pela junta 

Executiva, sendo liderado pelo Presidente da CEADERJ ou outro  por ele designado.  

Ato Contínuo, segundo o seu ponto de vista o Pr. Eleucir Crispim Costa pediu que se 

apreciasse o Art.9 §5 Será permitida Apenas uma Reeleição para o presidente. De 

igual modo também o Art.10 A diretoria será eleita por escrutínio secreto ou 

aclamação, quando aprovada por maioria dos presentes, em votação nominal direta 



 

 

 

 

 

ou através de chapas, em Assembleia Geral, que empossará, com mandato de três 

anos, facultada Uma reeleição por mais 3 anos.  Em ato Contínuo seguiu igualmente 

com o Art.10º § 5° - A eleição será sempre na primeira seção da A.G.O., realizada no 

segundo sábado do mês de janeiro do ano do término do mandato da gestão da 

diretoria em exercício. A posse dos diretores eleitos será na segunda seção.  Ato 

Continuo o Pr. Eleucir Crispim Costa Propôs a mudança do Art. 11ºLinea a) -

Imediatamente a A.G.O. reunida nomeará uma Junta Interventora Especial, que terá 

um prazo de noventa dias, para concluir todos os levantamentos documentais 

Administrativos, Financeiros e Patrimoniais. Nesta A.G.O. em que se apresentará os 

relatórios, será definida as providências disciplinares e outra qualquer providência. 

Esgotado os meios administrativos, poderá ocorrer ação judicial para que sejam 

reparados os prejuízos e danos causados à CEADERJ, pelo descuido e má 

administração.  Em Ato continuo o Pr. Eleucir Crispim Costa continua com Proposta 

do Art.14 Línea a)   1ª chamada  pelo Edital de Convocação; Para a 2ª. chamada o 

prazo será de 15 minutos. Ocorrerá uma 3ª última chamada, 15 minutos após a 

Segunda convocação.  Ato Continuo, 1º Pr. Anderson da Silva Guimarães  propôs  a 

Centralização das AGO e AGE , para que os convencionais possam ter fácil acesso 

de Chegada no local programado. Após apreciação e debates, o Sr. Presidente Pediu 

a Aprovação do novo Estatuto  da CEADERJ,  Unanimente foi Aprovado. Ato 

Continuo a Miss. Marilza Alvarenga Costa Informou à plenária assuntos referentes 

ao  Congresso da UFADBERJ. Ato Continuo o Sr. Presidente Passou a oportunidade 

ao Pr. Levi da Conceição 1ºVice Presidente para orar pelo encerramento da AGE, e o 

Sr.presidente Pr.Elizeu Alves Gomes Cardoso impetrou a Benção Apostólica . Eu 1º 

secretário, pastor Anderson da Silva Guimarães, lavrei a presente Ata, e conferida 

pelo Secretario Geral, pastor Hamilton Cardoso dos Santos, segue assinada e por 

quem mais de direito. 

 
 

 

 

 
                    Pr. Elizeu Alves Gomes Cardoso                  Pr. Anderson da S. Guimarães 
 

                              Presidente- CEADERJ                           1ºSecretario - CEADERJ 
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