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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
1ª Sessão
Data, hora e local – Dia 12 de Março de 1999, com início às 19:00 horas, no Escritório Central da IPI
do Brasil, Rua Amaral Gurgel 452, sobreloja, São Paulo, SP. Presidente Rev. Leontino Farias dos
Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Diretoria – Presidente – Rev.
Leontino Farias dos Santos; Primeiro Vice-Presidente – Rev. Othoniel Gonçalves; Terceiro VicePresidente – Rev. Edival Ferreira Brandão; Primeiro Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães;
Segundo Secretário – Rev. Celso Cézar Machado; Terceiro Secretário – Presb. Rui de Araújo Lobo.
Ausente – Segundo Vice Presidente – Presb. Roberto da Freiria Estêvão, por motivo de falecimento de
seu progenitor. DELEGADOS SINODAIS - SÍNODOS: Borda do Campo - Presb. João Américo dos
Santos; Meridional - Rev. Alceu Roberto Braga; Minas Gerais – Rev. Eliseu Bittencourt; Ocidental –
Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista – Presb. Walter Signorini; Oriental – Rev. Fernando
Bortolleto Filho; Osasco - Rev. Rubens Franco Lacerda; Rio-São-Paulo – Rev. Enock Coelho de Assis;
São Paulo – Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues; Setentrional – Rev. Valdir Mariano de Souza; Sul de
São Paulo – Rev. Jonas de Araujo; Vale do Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges Machado. Ausente:
Sínodo Brasil Central. Outras presenças: Rev. Noidy Barbosa de Souza, Secretário Executivo; Presb.
Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro. Reunião iniciada com exercícios devocionais, dirigidos pelo Senhor
Presidente. Leitura do Salmo 127, oração pelo Rev. Alceu e reflexão sobre o texto bíblico lido. A
reunião obedecerá a seguinte Agenda de Trabalhos: Dia 12 de Março – Abertura – Exercícios
Devocionais; Verificação de Presenças; Recebimento e Assento do Sínodo Sudoeste Paulista;
Aprovação das Atas do Supremo Concílio; Recebimento de Documentos e Nomeação de Comissões
de Trabalho; Plenária. Dia 13 de Março – Devocional; Verificação de Presenças; Plenária; Assinatura
de Contrato com a Brasil Prev Almoço; Plenária: Jantar: Plenária. Dia 14 de Março (se necessário) –
Devocional; Verificação de Presenças; Plenária; Encerramento dos Trabalhos. Os trabalhos terão
início às 8:oo horas e encerramento previsto para as 23:00 horas (dias 12 e 13) e 12 :OO horas (dia 14,
se necessário). Registra-se o relatório da Comissão de Organização do Sínodo Sudoeste Paulista,
organizado no dia 27 de fevereiro de 1999. Em conseqüência, toma assento, na qualidade de
representante do referido Concílio recém organizado, o Rev. Ademar Rogato. O Rev. Éber Ferreira
Silveira Lima toma assento como assessor da Presidência. Nomeia-se Comissão para revisão das Atas
do Supremo Concílio (Fev. 99), composta do Rev. Valdir Mariano de Souza e Presb. Walter Signorini.
ENTRADA DE DOCUMENTOS: foram recebidos e numerados os documentos a seguir listados, com
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origem e assunto: CET 01/99 (SC 14/99 da Secretaria de Música e Liturgia) - relatório e SC 54/99, da
Secretaria de Forças Leigas - encaminhando documento da Coordenadoria Nacional do Umpismo,
Assessoria de Imprensa e Comunicação, Secretaria de Educação Cristã, Secretaria de Música e
Liturgia, Secretaria de Diaconia e Secretaria de Missões; CET 02/99 - (SC 23/99 - do Presbitério
Maringá) - propondo que os Presbitérios criem "Centros de Reflexão Pastoral" e SC 34/99 da
Secretaria de Ação Pastoral, propondo que sejam levados em conta o objetivo e Estratégias do Plano
Eclesiástico 95/98 no Planejamento da Secretaria de Ação Pastoral; CET 03/99 (SC 031/99 do
Presbitério de Assis) - questionando os aumentos das mensalidades do Seminário de Londrina; CET
04/99 - (SC 033/99 da Secretaria de Ação Pastoral) - Relatório; CET 05/99 - (SC 45/99, do Sínodo
Oriental) - Consulta sobre o andamento do trabalho da Comissão responsável pela nossa Confissão de
Fé; CET 06/99 - (SC 052/99, da Assessoria de Informática) - proposta do "Guia para lavratura de Atas
por processo eletrônico"; CET 07/99 - (SC 109/99 - da Secretaria de Forças Leigas) - encaminha
proposta da Coordenadoria Nacional do Umpismo - convocação de Congresso da CNU para alteração
dos Estatutos; CET 08/99 - (SC 112/99, da Secretaria de Forças Leigas) - encaminha proposta da
CNU à Secretaria de Música e Liturgia - reformar e redirecionar a Produção do Canteiro; realização de
oficinas de música; CET 09/99 - (SC 61/99 da Secretaria Nacional de Ação Social e Diaconia) - Propõe
dispositivo que determine a participação de Diáconos nos Conselhos; CET 010/99 - (SC 071/99, do
Plenário - proponente: vários) - propõem que os Presbitérios não poderão impedir que os
representantes de igreja tomem assento por falta de pagamento de taxas estabelecidas; CET 011/99 (SC 072/99, do Presb. Casso Martins Vieira / Presb. Sul do Paraná) - consulta: como as pessoas
poderão usufruir do § 3º do art. 42; CET 012/99 - (SC 079/99, do Plenário: Rev. Othoniel Gonçalves) Propõe formação de Comissão para intermediar as negociações na formação político-agrária; CET
013/99 - (SC 081/99 - do Plenário - Rev. Gerson Mendonça de Annunciação) - Propõe extinção da
figura do ouvidor, criada pela Secretaria de Educação Teológica; CET 014/99 - (SC 088/99, do Sínodo
Sul de São Paulo) - propõe a criação de um sistema de comunicação eficaz; CET 015/99 - (SC 095/99 do Plenário - Rev. Enock Coelho de Assis) - propõe nomeação de Comissão para analisar as
regulamentações que ainda estão em vigor, à luz da nova Constituição; CET 016/99 - (SC 099/99 do
Plenário - Rev. Kléber Nobre Queiroz) - propõe que se estabeleça critérios quanto às despesas de
representantes junto à Comissão Executiva; CET 017/99 - (SC 035/99 da Comissão Executiva) Encaminha documento CET 61/98 da Secretaria de Forças Leigas; CET 018/99 - (SC 042/99 da
Comissão para emitir parecer sobre casais com convivência marital por mais de cinco anos serem
recebidos como membros da Igreja) - solicitando prazo de seis meses para apresentar o parecer; CET
019/99 - (SC 060/99 - Livro de Atas da Comissão Executiva) Comissão - Dar conhecimento sobre a
decisão do Supremo Concílio referente ao Exame do Livro de Atas da Comissão Executiva: "aprovar a
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transcrição de atas da Comissão Executiva do Supremo Concílio, com as seguintes observações: a)
falta numeração das atas, conforme exigência das normas para elaboração das atas (item IV); b) os
termos de abertura e encerramento não estão numerados e não consta nos mesmos a quantidade de
folhas contidas no livro; c) entre as folhas 3 e 4 há uma ata cuja folha não está numerada e nesta está
registrada a ata de 10 de junho de 1998 (item IV); d) as siglas GTME e CELADEC são mencionadas
nas páginas 58 e 59 em seu significado (item V); e) na ata de 10 de julho de 1998, página 543, a
convocação do Supremo Concílio está incompleta, por não mencionar a natureza das reuniões
(extraordinária e ordinária); f) não consta o registro das observações no livro de atas da Comissão
Executiva do Supremo Concílio, realizado em 24 de Dezembro de 1997, na 5 ª sessão, página 34, linha
28; g) na ata de 20 de novembro de 1998, página 57, registrou-se a dotação de verba no valor de R$
70.000,00 (setenta mil reais) para o pagamento de honorários advocatícios, omitindo-se as
informações sobre as razões da contratação desse serviço (item V);"T; CET 020/99 - (SC 030/99 - do
Presbitério de Votorantim) - solicita parcelamento da dívida com o Supremo Concílio da IPI de
Itapetininga-SP., cuja decisão foi a seguinte: "Encaminhar à Comissão Executiva, para avaliação e
decisão, conforme o procedimento adotado em casos anteriores". CET 021/99 - Secretaria (SC
085/99 - do Rev. Jonas Gonçalves) - Consulta em nome de quem se encontra escriturada a
propriedade onde funciona o Lar Betel, cuja decisão foi a seguinte: "Informar que, conforme cópia do
auto de integração de posse, processo Nº 2.555/97, 3 ª Vara Cível, Comarca de Sorocaba, relativa à
Demanda Judicial com a ENCOL, a Gleba "A", com 2.783,42 m 2 e a Gleba "C", com área de 11.064,00
m2, localizadas na vila Betel, registradas no 1º CRI de Sorocaba, sob números 80.114 e 89.233, é de
propriedade da IPI do Brasil. Por outro lado, nada podemos afirmar sobre os demais terrenos situados
na Vila Betel, desmembrados da Gleba "B", com 55.598,70m 2 sob matrícula 80.115, do 2º CRI de
Sorocaba, visto não termos documentos comprobatórios em mãos. Recomendar à Comissão Executiva
contrate um profissional da área jurídica, para que no ano de 1.999 seja regularizada a situação
patrimonial de Betel, no que diz respeito à sua área dimensional". CET 022/99 - (SC 113/99 - da
Secretaria de Forças Leigas) - Encaminha proposta da CNU à SDI - incentivo dos jovens a se unirem
com as Mesas Diaconais; que a SDI produza material apropriado para instruir as crianças, cuja decisão
foi a seguinte: "Atender à solicitação, recomendando à Comissão Executiva que dê os passos para sua
realização." CET 023/99 - (SC 105/99 - da Comissão de Patrimônio) - Relatório completando o doc.
CET 50/98, a qual foi a seguinte : "a) reconhecer que, apesar das dificuldades decorrentes da
descontinuidade nos trabalhos da Comissão de Patrimônio, os diferentes componentes que
trabalharam na referida Comissão durante o quadriênio, em seus respectivos períodos executaram
satisfatoriamente suas tarefas, no cuidado e manutenção do patrimônio da Igreja; c) determinar à
Comissão Executiva da Igreja a redefinição de papéis, competências e funções da referida Comissão,
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desobrigando-a da execução da manutenção e conservação dos imóveis, cabendo essa função à
administração da Igreja; d) determinar que a Comissão de Patrimônio estabeleça critérios para a
contratação de profissionais, especialmente para as áreas jurídicas e de gestão de negócios, quando
necessário; e) determinar à Comissão Executiva a normalização de critérios de licitação para
contratação de serviços e aquisição de bens. Registra-se que foi concedida a palavra ao Presb. Naur
do Valle Martins, para prestar informações ao plenário sobre o conteúdo deste documento. Registra-se
um voto de apreciação pelos trabalhos realizados aos dois relatores, Presbs. Naur e Lindemberg da
Silva Pereira. CET 024/99 - Presbitério Litoral Paulista - Encaminha solicitação de Licenciatura do
irmão Presb. Arnaldo de Carvalho Filho, conforme art. 44, § 2º da Constituição. CET 025/99 - Comissão
Interventora do Sínodo Rio-São Paulo e Presbitério Fluminense - Relatório. CET 026/99 - Secretaria de
Missões - apresentação de nomes como representantes da IPI do Brasil junto à Missão Evangélica
Caiuá. CET 027/99 – Diretoria - Proposta de estruturação e funcionamento da Secretaria de
Administração e Planejamento, nomeações das Secretarias, Comissões e Assessorias, e outros
assuntos. CET 028/99 - Presb. Walter Signorini - Propõe nomeação de Comissão para estudar plano
de cargos e salários de pessoal a ser contratado pela IPI do Brasil. CET 029/99 - Presb. Walter
Signorini - Propõe que se crie um ítem na folha de estatística com denominação: "Campanhas
Especiais" ou "Ofertas Especiais" para Reforma e Construção. CET 030/99 - Coordenadoria Nacional
do Umpismo - Proposta Orçamentária para CNU. CET 031/99 - (SC 005/99 - da Comissão Executiva) documento CET 48/98, SET - Relatório; CET 032/99 - (SC 046/99 - documento CET 64/98 da
Associação Evangélica e Literária Pendão Real - Relatório e documento CET 69/98 - da Assessoria
Administrativa). CET 033/99 (SC 096/99 - Rev. Enock C. Assis - Proposta de nomeação de Comissão
para elaborar anteprojeto de regulamentação dos artigos da Constituição que se façam necessários,
através de leis ordinárias pertinentes). DECISÕES: Quanto ao documento CET 027/99, resolve-se: a)
Criar a Secretaria de Administração e Planejamento, que será composta de: Presb. Reuel de Matos
Oliveira – Secretário de Área; Presb. Lauro Ferreira Júnior, Presb. Sidney Luiz Tizziani, Presb. Arialdo
Germano e Rev. Hilder Campagnucci Stutz. Atribuições: 1) A Secretaria de Administração e
Planejamento encampará vários projetos na área administrativa que estavam em curso ou haviam sido
idealizados na legislatura anterior, a saber: Sistema de Dados Gerais (SDG), Sistema de Dados
Estatísticos (SDE), IPIBnet, Gerenciamento Eletrônico de documentos (GED), Plano Eclesiástico
Financeiro Comentado, Plano de Conta Padrão, Rede de Computadores, Pesquisa & Estatística,
Elaboração de Orçamento, Sistema de Distribuição de Despesas e Desenvolvimento de Softwares; 2)
A SAD assessorará a diretoria da Igreja na elaboração dos Manuais Administrativos, de Formulários e
de Recursos Humanos. Mediante autorização da Diretoria poderá ainda assumir as atribuições das
seguintes áreas: Assessoria de Estatística, Assessoria Administrativa e Assessoria de Informática,
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beneficiando-se, entre outras coisas, da redução com gastos de reuniões. A médio prazo, como seu
principal trabalho, apresentará proposta e da reestruturação organizacional da IPIB; 3) Remunerar o
Secretário de Área pelos serviços prestados, em tempo parcial, na condição de Executivo, com a
quantia de R$ 1.000,00 mensais, pelo período experimental de um ano. SECRETÁRIO EXECUTIVO –
1) contratar o Rev. Éber Ferreira Silveira Lima para o cargo de Secretário Executivo da IPI do Brasil, a
fim de realizar as funções previstas no Regimento Interno da Igreja e aquelas previstas no Plano de
Gestão, nas seguintes bases salariais mensais: a) proventos – R$ 2.000,00; b) FGTM – R$ 160,00; c)
Vale Alimentação - R$198,00; d) Seguro Saúde – R$ 132,00; Total – R$ 2.490,00. O Rev. Éber
desempenhará o cargo de Secretário Executivo, em regime parcial, para atender às necessidades do
Seminário Teológico Rev. Antonio de Godoy Sobrinho, em Londrina. Em conseqüência, o Rev. Éber é
investido em seu cargo, a partir desta sessão, tomando assento com direito a voz. Registra-se voto de
agradecimento ao Rev. Noidy Barbosa de Souza, pelos serviços prestados à Igreja na qualidade de
Secretário Executivo. Aprovar a implantação dos seguintes projetos: a) Projeto “Natanael”, que tem o
objetivo de dobrar o número de membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em quatro
anos, sob a coordenação da Secretaria de Missões; b) Projeto “Pequenas Igrejas, Grandes
Ministérios”, que tem como objetivos: 1) fortalecer o ministério das pequenas igrejas locais, através de
programa de incentivo e ajuda financeira que torne eficaz seu trabalho na comunidade; 2) socializar os
recursos da IPI do Brasil, no sentido de melhor utilizar as potencialidades das pequenas igrejas,
buscando crescimento digno, quantitativo e qualitativo; 3) desafiar as pequenas igrejas a saírem do
lugar comum em sua prática missionária, de seu ministério entre quatro paredes. Autorizar a Diretoria a
contratar um executivo para esse projeto e que os recursos sejam obtidos mediante o remanejamento
do projeto orçamentário da Igreja. c) Ante-projeto de Educação Teológica para a IPI do Brasil: acolher o
texto e encaminhá-lo à Secretaria de Educação Teológica para estudos e apresentação de parecer
conclusivo, a ser encaminhado para aprovação até a última reunião da Comissão Executiva deste ano;
Projeto de Ação Pastoral, acolher o texto e encaminhá-lo à Secretaria de Ação Pastoral, para estudos
e parecer conclusivo, a ser encaminhado para aprovação até a última reunião da Comissão Executiva
do ano de 1999; d) Criar a Comissão de Koinonia, com o objetivo de empreender campanhas de
edificação, despertamento espiritual e de fortalecimento da Igreja durante a presente legislatura. Para
compor essa Comissão, nomeiam-se os seguintes: Rev. Mathias Quintela de Souza –relator, Revs.
Messias Anacleto Rosa, Abival Pires da Silveira, Assir Pereira e Leontino Farias dos Santos; e)
determinar à Associação Evangélica e Literária Pendão Real que assuma a responsabilidade de
publicar os periódicos da Igreja, incluindo “O Estandarte” e “Alvorada”, sem prejuízo das atividades das
respectivas assessorias, bem como outras publicações que a Igreja venha a empreender. A
Associação, em conjunto com os demais órgãos apresentará regulamentação até a próxima reunião
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desta Comissão Executiva; recomendar a contratação de um Secretário Executivo, a tempo parcial,
visando à agilização das atividades da Associação; f) Criar uma Comissão de Eventos Especiais, a fim
de elaborar e implementar um programa de reflexão sobre os 500 anos do Brasil, dos 2000 do
Cristianismo e celebração do Centenário da Igreja. Essa Comissão será composta da Diretoria da
Igreja, dos Secretários de Área e terá como relator o Secretário Executivo; g) Determinar à Secretaria
de Administração e Planejamento que proceda a estudos com vistas à aquisição ou terceirização de
um veículo, para utilização da Diretoria da Igreja em seus deslocamentos e viagens de interesse da
Igreja, bem como para atender as necessidades da Comissão de Koinonia. Nada a tratar, encerra-se a
sessão às 23:00 horas com oração. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na qualidade de 1º Secretário,
lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o Secretário Executivo. a) HIRCIO
DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO FARIAS DOS SANTOS
(presidente)___________________a)
Executivo)____________________.

ÉBER

FERREIRA

SILVEIRA

LIMA

(Secretário
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
2ª Sessão
Data, hora e local – Dia 13 de Março de 1999, com início às 9:00 horas, no Escritório Central da IPI do
Brasil, Rua Amaral Gurgel 452, sobreloja, São Paulo, SP. Presidente Rev. Leontino Farias dos Santos;
Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Diretoria – Presidente – Rev. Leontino
Farias dos Santos; Primeiro Vice-Presidente – Rev. Othoniel Gonçalves; Terceiro Vice-Presidente –
Rev. Edival Ferreira Brandão; Primeiro Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães; Segundo
Secretário – Rev. Celso Cézar Machado; Terceiro Secretário – Presb. Rui de Araújo Lobo. Ausência –
Segundo Vice Presidente – Presb. Roberto da Freiria Estêvão. DELEGADOS SINODAIS - SÍNODOS:
Borda do Campo: Presb. – João Américo dos Santos; Meridional - Rev. Alceu Roberto Braga; Minas
Gerais – Rev. Eliseu Bittencourt; Ocidental – Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista – Presb.
Walter Signorini; Oriental – Rev. Fernando Bortolleto Filho; Osasco - Rev. Rubens Franco Lacerda;
Rio-São-Paulo – Rev. Enock Coelho de Assis; São Paulo – Rev. Carlos Barbosa; Setentrional – Rev.
Valdir Mariano de Souza; Sudoeste Paulista – Rev. Ademar Rogato; Sul de São Paulo – Rev. Jonas de
Araujo; Vale do Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges Machado. Ausente: Sínodo Brasil Central. Outras
presenças: Rev. Noidy

Barbosa de Souza com exercícios devocionais, dirigidos pelo Senhor

Presidente. Sessão iniciada com exercícios devocionais, sob a direção do Rev. Edival, com reflexão
baseada no livro de Atos 9.31. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. DECISÕES: a) Sobre o
documento CET 032/99 (orçamento/99 para a Secretaria de Educação Cristã): Aprovar a projeção
orçamentária da Secretaria para o exercício de 1999, mediante redimensionamento do orçamento geral
da Igreja, como segue: RECEITAS – R$ 106.000,00 (dotação da IPI do Brasil); DESPESAS: Munus
Salários – R$ 53.000,oo (Secretário, redatores e funcionária); Comunicação – R$ 5.400,00; Material de
Expediente – R$ 1.800,00; Boletins e Publicações – R$ 4.500,00; Biblioteca da Secretaria – R$
2.700,00; Equipamentos e Software – R$ 3.600,00; Reuniões – R$ 10.000,00; Viagens às regiões – R$
10.000,00; Cursos para Professores – R$ 15.000,00 – TOTAL GERAL – R$ 106.000,00. Registra-se
que a sede provisória da Secretaria será o Seminário Teológico Rev. Antonio de Godoy Sobrinho, em
Londrina. b) sobre o documento CET 025/99 - relatório da Comissão Interventora no Sínodo Rio São
Paulo e Presbitério Fluminense – O Rev. Enock Coelho de Assis, Secretário da referida Comissão,
presta esclarecimentos sobre o teor do referido relatório. Resolve-se: à luz do relatório preliminar do
Rev. Enock Coelho de Assis sobre o trabalho da Comisssão Interventora do Sínodo Rio-São Paulo e
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Presbitério Fluminense, deplorar a atitude dos ministros citados no referido relatório, a saber: Rev.
Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, Rev. Deoclécio de Oliveira Rodrigues e Rev. Selmo Cândido de Oliveira,
na sua tentativa deliberada de obstar os trabalhos da Comissão Interventora, bem como de sua postura
de rebeldia em relação às decisões já tomadas pela Assembléia Geral. Diante disso, resolve oficiar ao
Presbitério do Rio de Janeiro, ao qual estão jurisdicionados dois dos obreiros mencionados, para que
tomem ciência dos fatos, enviando-lhes cópia deste relatório.c) sobre o documento CET 027/99 outras
resoluções: NOMEAÇÕES – SECRETARIAS, ASSESSORIAS E COMISSÕES - SECRETARIAS Educação Cristã - Rev. Silas de Oliveira (secretário de área), Rev. José Carlos Volpato, Rev. Luiz
Alexandre Solano Rossi, Rev. Manuel Alves Guerra, Rev. Onésimo Eugênio Barbosa, Bel. Shirley
Maria Santos Proença, Profa. Noemi Machado Alves, Presb. Jônatas Silva Menezes; Educação
Teológica - Rev. Júlio Paulo Tavares Zabatiero (secretário de área), Rev. Lysias Oliveira Santos, Rev.
Clayton Leal da Silva, Rev. Jonas Araújo, Rev. Sérgio Francisco dos Santos, Presb. Neilton Diniz Silva
e, na qualidade de representantes dos Seminários de São Paulo, Londrina e Fortaleza,
respectivamente, os Rev. Gerson Correia de Lacerda, Rev. Silas Oliveira, Rev. Áureo Rodrigues
Oliveira; Secretaria de Missões - Rev. Gérson Mendonça de Annunciação (secretário de área), Profa.
Tirza Pereira Guimarães, Rev. José Rômulo de Magalhães Filho, Rev. Valdir Brizola de Almeida, Rev.
Ademar Rogato, Rev. Auri Vieira Reinaldet, Rev. Antonio Carlos Alves, Rev. Marco Antonio Barbosa,
Vera Maria Roberto, Rev. Valdir Alves dos Reis; Secretaria de Ação Pastoral - Rev. Valdinei Aparecido
Ferreira (secretário de área), Rev. Naamã Mendes, Rev. Mário Balduíno de Oliveira Júnior, Rev.
Calvino Camargo, Rev. Uriel Silveira, Rev. Elizeu Rodrigues Cremm, Rev. Aldo Antonio Gonçalves,
Rev. Pedro Sanches Vierma; Secretaria de Relações Intereclesiásticas - Rev. Leontino Farias dos
Santos (secretário de área), Rev. Abival Pires da Silveira (coordenador da área internacional), Rev.
Hírcio de Oliveira Guimarães (coordenador da área nacional), Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, Rev.
Gérson Mendonça de Annunciação, Rev. Luís Alberto de Mendonça Sabanay, Rev. Cláudio Oliver dos
Santos, Secretaria de Música e Liturgia -Profa. Elisabete Jansen Cintra Damião Alves (secretária de
área), Rev. Edílson Botelho Nogueira, Rev. Elizeu Rodrigues Cremm, Rev. Valdomiro Pires de Oliveira,
Rev. Fernando Bortoletto Filho, Prof. Farris MacDaniel Goodrum, Profa. Elaine Miranda Guimarães,
Marieny Barbosa Leite da Freiria Estêvão, Nelson Rodrigues da Silva Filho, Hermes Rangel, Secretaria
de Administração e Planejamento – Presb. Reuel de Matos Oliveira (secretário de área), Presb. Lauro
Ferreira Júnior, Presb. Sidney Luiz Tizziani, Rev. Hilder Campagnucci Stutz, Presb. Arialdo Germano;
Fundação “Eduardo Carlos Pereira” – Rev. Tiago Escobar de Azevedo (relator), Rev. Paulo Cintra
Damião, Rev. Filippo Blancato, Rev. Doracy Natalino de Souza, Rev. Silvio Araujo Lobo, Presb. Renê
Ribeiro da Silva, Presb. Darnei Machado, Presb. Lindemberg da Silva Pereira, Presb. Nerode de
Moraes; COMISSÕES: - Brasilprev - Titulares: Presb. Alcy Thomé da Silva (relator), Rev. Luiz Pereira
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de Souza, Suplentes: Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, Presb. Moacir Húngaro, Rev. Noidy Barbosa de
Souza; Comissão para Estudo e Parecer sobre Regras Parlamentares da Igreja (DOC. SC 73/99) –
Rev. João Luiz Furtado (relator), Presb. Reuel Matos de Oliveira e Presb. Lázaro Alves Sobrinho;
Comissão Especial (estudo sobre redução de contribuição à AG e isenção de pagamento de
mensalidades de candidatos oficiais ao ministério) - Rev. Odilon de Carvalho (relator), Rev. Gérson
Mendonça de Annunciação, Presb. Eduardo Mendonça, Comissão Especial (estudo sobre
transferência da sede administrativa) - Rev. Leontino Farias dos Santos (relator), Rev. Enock Coelho de
Assis, Rev. Luís Alberto de Mendonça Sabanay, Presb. Reuel de Matos Oliveira, Rev. Éber Ferreira
Silveira Lima; Comissão de Adequação ortográfica do texto constitucional - Rev. Paulo Cintra Damião
(responsável); Comissão de Patrimônio -Rev. Dimas Barbosa Lima (relator), Rev. Cláudio Oliver dos
Santos, Presb. Walterlan Rodrigues, Presb. João Daniel Migliorini; Comissão de História, Museu e
Arquivo - Rev. Gerson Correia de Lacerda (relator), Rev. Frank Arnold (membro honorário), Rev.
Deoclécio de Oliveira Rodrigues, Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, Rev. Alfredo dos Santos Oliva, Rev.
Agnaldo Pereira Gomes, Rev. Jonas Furtado do Nascimento, Rev. Jonas Araújo, Rev. José Xavier de
Freitas, Rev. Márcio Pereira de Souza; Comissão de Ética -. Valdir Mariano de Souza (relator); Rev.
Kleber Nobre de Queiroz, Rev. Raul Hamilton de Souza, Rev. Auri Reinaldet, Rev. Jorge Antonio
Rodrigues Barbosa, Presb. Onésimo Mendonça Annunciação; Comissão para emitir parecer sobre
casais com convivência marital por mais de 05 anos, para que sejam recebidos como membros da
Igreja - Rev. Filippo Blancato (Relator), Rev. Valdemar de Souza, Rev. Jorge Antonio Rodrigues
Barbosa, Presb. Onézimo Mendonça Annunciação; Comissão Permanente de Diálogo entre IPIB e IPB
(COPAD) - Rev. Leontino Farias dos Santos, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, Rev. Paulo Melo
Cintra Damião; Comissão de Educação Cristã (atender ao solicitado no doc. SC 11/99) - Rev. Leonildo
Silveira Campos (relator), Presb. Boanerges de Oliveira, Presb. Arnold Ferle; ASSESSORIAS –
Assessoria Jurídico-Institucional - Rev. Carlos Barbosa (relator), Rev. João Luiz Furtado, Rev. Roberto
Viani, Rev. Mario Ademar Fava, Presb. Roberto da Freiria Estêvão, Presb. Lázaro Alves Sobrinho,
Presb. Casso Martins Vieira; Assessoria de Informática, Estatística e Estado Espiritual - Presb. Reuel
Matos de Oliveira (relator), Rev. Wellington Barbosa de Camargo, Rev. Fernando Bortolleto Filho, Rev.
Carlos Jeremias Klein, Presb. Paulo Cesquin, Presb. Wagner Jardim da Costa; Assessoria de
Imprensa e Comunicação (O Estandarte) - Rev. Gerson Correia de Lacerda (relator), Rev. Josué
Xavier, Rev. Altamiro Carlos de Menezes, Rev. Eduardo Galasso Faria, Alberto Klein, Presb. Nilson
Zanella; Assessoria de Fé e Ordem -Rev. Leonildo Silveira Campos (relator), Rev. Áureo Rodrigues de
Oliveira, Rev. Eduardo Galasso de Farias, Rev. Lysias de Oliveira Santos, Rev. Clayton Leal da Silva,
Rev. Carlos Fernandes Meier; Comissão Administrativa e Financeira – dissolver a Comissão, por serem
suas atividades absorvidas pela recém criada Secretaria de Administração e Planejamento.
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REPRESENTAÇÕES – Missão Caiuá – Titulares -Rev. Misael Barbosa, Rev. Jonas Furtado do
Nascimento, Suplentes: Presb. Hanani Lara, Rev. Gerson Mendonça Annunciação; Missão
Presbiteriana do Brasil –Titulares : Rev. Leontino Farias dos Santos, Rev. Jonas Gonçalves, Suplentes:
Rev. Éber F. Silveira Lima, Rev. Gerson M. Annunciação; Associação Evangélica Manaaim - Rev. Éber
Ferreira Silveira Lima; CESE -Rev. Luis Alberto de Mendonça Sabanay; CELADEC -Rev. Silas de
Oliveira, Rev. José Carlos Volpato; CLAI - Vera Maria Roberto, Rev. Paulo Sergio de Proença;
CENACORA - Rev. Leontino Farias dos Santos (titular), Rev. Simão Alberto Zambissa (suplente);
AIPRAL -Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães, GTME - Rev. Jonas Furtado do Nascimento; Instituto de
Pós Graduação em Ciência da Religião -Rev. Abival Pires da Silveira,

Rev. Antonio Gouveia de

Mendonça; Instituto Ecumênico de Pós Graduação em Teologia (São Leopoldo) - Rev. Uriel Silveira,
Rev. Silas de Oliveira. Registra-se a presença de Representantes do Banco do Brasil e da Brasilprev,
que comparecem a esta reunião para firmar contrato com a IPI do Brasil, para a implantação do
processo de aposentadoria complementar para o ministério ordenado, a saber: Sr. Pedro Augusto
Carvalho Dias e Sra. Irene Emiko M. Iyama, do Banco do Brasil; Sr. Paulo Hirai, Sr. Mauro Guadagnoli
e sra. Sandra Harumi Nishio, da Brasilprev. O Senhor Presidente dá as boas vindas aos visitantes. O
Sr. Paulo Hirai, falando em nome da Brasilprev, fala do privilégio da organização que representa, de
firmar esse contrato com a IPI do Brasil. Procede-se à assinatura do mesmo, assinando-o, por parte da
Igreja os Revs. Leontino Farias dos Santos e Othoniel Gonçalves e da parte da Brasilprev os Srs.
Paulo Hirai, diretor administrativo e Raymundo Monteiro Moreira, diretor financeiro. Registra-se voto de
apreciação pelo trabalho do Rev.Noidy e do Presb. Alcy, que conduziram o processo que permitiu a
concretização desse plano de aposentadoria. Os trabalhos são suspensos às 12:30 horas para almoço
e reiniciados às 15:00 horas, à chamada do Sr. Presidente. Relatório sobre a Secretaria de Diaconia,
pelo Rev. Valdir: Fusão da Secretaria de Diaconia com Betel – Lar da Igreja. Providência a ser tomada:
convocar a Assembléia para eleição da Diretoria, após cumpridas as formalidades legais para sua
convocação. É dada a palavra ao Rev. Luis Alberto de Mendonça Sabanay, que apresenta informações
sobre a Associação Betel. Decisão: Dar posse à Diretoria de Betel eleita em 12 de março de 1999. À
luz dos documentos oriundos do Supremo Concílio, já acompanhados de pareceres, a Comissão
Executiva resolve, quanto ao documento: CET 001/99 (AG 14/99 e 54/99): a) Dissolver a Secretaria de
Forças Leigas e criar as Secretarias de Adultos, UMPISMO, Adolescentes e de Crianças; Registram-se
votos contrários dos Sínodos São Paulo e Borda do Campo; b) O Conselho Editorial da revista
“Alvorada” será composto por pessoas indicadas das Secretarias dos segmentos; CET 002/99 (AG
23/99 e 34/99) – encaminhar o documento à Secretaria de Ação Pastoral, para que seja re-elaborado e
apresentado à próxima reunião da Comissão Executiva; CET 003/99 (SC 031/99) – encaminhar o
documento à Secretaria de Educação Teológica, para análise e pronunciamento perante a Comissão
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Executiva em sua próxima reunião; CET 004/99 (SC 033/99) – Aprovar o relatório; CET 005/99 (SC
045/99) – acolher o documento e encaminhá-lo à Assessoria de Fé e Ordem, determinando que a
mesma elabore ante-projeto da nova Confissão de Fé e Ordem da IPI do Brasil; CET 007/99 (SC
109/99) – acolher e arquivar o documento; CET 008/99 (SC 112/99) –a) recomendar à Secretaria de
Música e Liturgia a retomada da produção de “O Canteiro”, associando-o à realidade da igreja; b)
oferecer suporte financeiro adequado, para que a Secretaria alcance seus objetivos de forma
satisfatória; CET 009/99 (SC 061/99) – arquivar o documento, considerando-se sua
inconstitucionalidade; CET 010/99 (SC 071/99) – Promulgar Lei Ordinária sobre pagamento de taxas
estabelecidas, como segue: Fundamentação “Artigo 1 º - Os Presbitérios não poderão impedir que
representantes de Igrejas locais e ministros tomem assento por falta de pagamento de taxas
estabelecidas. Artigo 2º - Revogam-se as disposições contrárias.”

CET 011/99 (SC 072/99) –

encaminhar o documento à Secretaria de Educação Teológica, para que responda a consulta; CET
012/99 (SC 079/99) – encaminhar o documento à Comissão de Ética para exame e apresentação de
parecer na próxima reunião da Comissão Executiva; CET 013/99(SC 081/99) – extingüir a figura do
ouvidor, criada pela Secretaria de Educação Teológica; CET 014/99 (SC 08 – 088/99) – encaminhar o
documento à apreciação da Secretaria Administrativa e Planejamento, para estudo de sua viabilização;
CET 015/99 (SC 095/99) – encaminhar o documento à Assessoria Jurídico-Institucional, determinando
que a mesma proceda ao levantamento de regulamentações que ainda estão em vigor, à luz da nova
Constituição da IPIB, bem como de análise dos artigos que necessitam de regulamentação e a
respectiva providência; CET 016/99 (SC 099/99) – autorizar a Diretoria da IPIB para que proceda às
alterações orçamentárias, visando à destinação de uma verba para socorro a Sínodos e presbitérios
em dificuldades financeiras, cujo valor a ser alocado, bem como os critérios para sua distribuição
deverão ser precedidos de prudente análise; CET 017/99 (035/99) - aprovar o relatório, registrando-se
voto de apreciação pelo trabalho realizado pela Secretaria de Forças Leigas; CET 018/99 (SC 042/99)
- conceder o prazo de seis meses para que a Comissão apresente seu parecer; CET 019/99 transcrever as observações feitas pelo Supremo Concílio, em sua última reunião ordinária, sobre os
registros das Atas desta Comissão Executiva, como segue: “ Aprovar a transcrição de atas da
Comissão Executiva do Supremo Concílio, com as seguintes observações: a) falta numeração das
atas, conforme exigência das normas para elaboração de atas (item IV); b) os termos de abertura e
encerramento não estão numerados e não consta nos mesmos a quantidade de folhas contidas no
livro; c) entre as folhas 3 e 4 há uma ata, cuja folha não está numerada e nesta está registrada a ata de
10 de junho de 1998 (item IV); d) a sigla GTME e CELADEC são mencionadas nas páginas 58 e 59
sem seu significado (item V); e) na ata de 10 de julho de 1998, página 543, a convocação do Supremo
Concílio está incompleta, por não mencionar a natureza das reuniões (extraordinária e ordinária); f) não
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consta o registro das observações no livro de atas da Comissão Executiva do Supremo Concílio,
conforme observação feita no livro de atas da Comissão, página 34,linha28; g) na ata de 20 de
novembro de 1998, página 57, registrou-se a dotação de verba no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais) para pagamento de honorários advocatícios, omitindo-se as informações sobre as razões da
contratação desse serviço (item V)”. À luz das observações feitas pelo Supremo Concílio, esta
Comissão Executiva informa que os R$ 70.000,00 foram utilizados para pagamento de honorários
advocatícios, para defesa dos interesses da IPI do Brasil no Processo de Reintegração de Posse
movido contra ENCOL S.A., em Sorocaba, estado de São Paulo. CET 020/99 – atender ao solicitado,
conforme procedimento adotado em casos anteriores; CET 021/99 – à luz da recomendação do
Supremo Concílio, determinar à Diretoria que contrate de profissional da área jurídica, para que no ano
de 1999 seja regularizada a situação patrimonial de Betel, no que diz respeito à sua área dimensional,
bem como de outros profissionais, se necessário, ouvidas a Assessoria Jurídico-Institucional e a
Comissão de Patrimônio”. CET 022/99 – manter o documento sobre a mesa, até regularização da
Associação Betel; CET 023/99 – à luz das determinações do Supremo Concílio em sua última reunião
ordinária: a) determinar à Comissão de Patrimônio que elabore um Plano de Ação Global da Igreja para
inventariar, cadastrar e definir a melhor utilização do patrimônio da Igreja; b) proceder a estudos que
visem à re-definição de papéis, competências da referida Comissão, desobrigando-a da execução da
manutenção e conservação dos imóveis, cabendo essa função à administração da Igreja; c) determinar
que a Comissão de Patrimônio estabeleça critérios para a contratação de profissionais, especialmente
para as áreas jurídicas e de gestão de negócios, quando necessário; d) proceder à normatização de
critérios de licitação contratação de serviços e aquisição de bens. Em conseqüência, recomendar à
Secretaria de Administração e Planejamento que efetue estudos relativos às alíneas “b” e “d”,
apresentando parecer na próxima reunião desta Comissão Executiva. CET 024/99 – Encaminhar o
documento à Secretaria de Educação Teológica para apreciação; CET 025/99 - à luz do relatório
preliminar do Rev. Enock Coelho de Assis sobre o trabalho da Comisssão Interventora do Sínodo RioSão Paulo e Presbitério Fluminense, deplorar a atitude dos ministros citados no referido relatório, a
saber: Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, Rev. Deoclécio de Oliveira Rodrigues e Rev. Selmo Cândido
de Oliveira, na sua tentativa deliberada de obstar os trabalhos da Comissão Interventora, bem como de
sua postura de rebeldia em relação às decisões já tomadas pela Assembléia Geral. Diante disso,
resolve oficiar ao Presbitério do Rio de Janeiro, ao qual estão jurisdicionados dois dos obreiros
mencionados, para que tomem ciência dos fatos, enviando-lhes cópia deste relatório. CET 26/99 –
arquivar o documento; CET 28/99 – Encaminhar o documento à Secretaria de Administração e
Planejamento, para estudo e parecer, a ser enviado à Comissão Executiva, em sua próxima reunião;
PRORROGAÇÃO DE MANDATO - Secretaria de Diaconia - prorrogar o mandato dos atuais diretores:
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Rev. Luis Alberto de Mendonça Sabanay (Secretário de Área), Rev. Eliabe Gouveia de Deus, Rev.
José Antonio Gonçalves, Rev. Márcio Pereira de Souza, Rev. Nenrod Douglas de Oliveira Santos, Rev.
Romeu Olmar Klich, Miss. Virgínia Clares Gartrell (Assessores), Diac. Adiloar Franco Zemuner, Diac.
Sonia Leme da Rocha (Secretária), Diac. João Ferreira Cunha (Tesoureiro), Dic. Dora Corrêa Neto,
Diac. Francisca Cezarina da Silva (vogais), nos termos em que está atuando, até que se concretize o
processo de adequação de Betel. NOMEAÇÕES- Secretaria de Adultos – Presb. Francisco de Almeida
(secretário de área), Inailda Bicudo, Florivaldo Lauriano, Profa. Isva Ruth Xavier e Presb. Ezechias
Soares Correia; Secretaria de Infância – Bel. Shirley Maria dos Santos Proença (Secretária de área),
Bel. Sueli da Silva Machado Mancini, Iris Hansen Ramos, Marieny Barbosa Leite da Freiria Estêvão,
Edna Rodrigues, Edílson Oliveira Rodrigues e mais dois orientadores eleitos pelos pelos orientadores
regionais; Secretaria de Adolescentes – Noemi Machado Alves, mais dois orientadores eleitos pelos
Orientadores regionais; Secretaria de Juventude – Ronaldo Dias de Andrade (secretário de área),
Maria Aparecida Silva Lisboa, Marcelo Silveira e Vera Maria Roberto. Resolve-se reconsiderar a
decisão, no que se refere às nomeações para a Secretaria de Missões e de História, Museu e Arquivo,
incluindo-se, em conseqüência, os nomes do Rev. Silvanio Silas Cabrial para a SMI e Rev. Deoclécio
de Oliveira Rodrigues, para a Comissão de História, Museu e Arquivo. CET 29/99 e CET 30/99 –
remeter à Secretaria de Administração e Planejamento, para análise e providências. Encaminhar os
documentos que não receberam parecer à apreciação da próxima reunião da Comissão Executiva,
sendo: os documentos CET 006/99, CET 031/99, CET 032/99 e CET 033/99 e os RELATÓRIOS
FINANCEIROS – 3 Seminários, Forças Leigas, Missões e Pendão Real – falta aprovar. Nomeia-se a
seguinte comissão para relatar referidos documentos: Presb. Luiz Ribeiro da Silva (relator), Presb.
Walter Signorini e Rev. Eliseu Bittencourt. OUTRAS RESOLUÇÕES: a) Eleger a diretoria da
Associação Evangélica e Literária Pendão Real, composta de: Rev. Leontino Farias dos Santos,
Presidente, Presb. Hanani Lara, Rev. Jonas Gonçalves, Presb. Adair Sérgio Camargo, Rev. Levi
Franco de Alvarenga, Presb. Lúcio de Oliveira Batista, Presb. José Maria Siqueira, Rev. Mauro
Antunes, Presb. Edilson Souza de Oliveira. Delega-se aos nomeados a competência de atribuição dos
diferentes cargos; b) Delegar poderes à diretoria até o limite de gastos de R$ 10.000,00 mensais para
contratar seguro de vida para os pastores da Igreja; c) Aprovar a ata da Quarta sessão da Reunião
Ordinária do Supremo Concílio da IPIB (Campinas, Fevereiro de 1999); d) Remeter à próxima reunião
da Assembléia Geral observação referente ao documento SC 44/99, pela contradição de sua decisão
com resolução do Concílio Maior sobre a mesma matéria; e) Autorizar os Revs. Leontino Farias dos
Santos, Hircio de Oliveira Guimarães, Éber Ferreira Silveira Lima, com recursos da IPIB e Gérson
Mendonça de Annunciação, com recursos da SMI, a fazerem viagem de representação e visita à Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos, no próximo mês de Maio deste ano; f) Autorizar o Rev. Hircio de
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Oliveira Guimarães a representar a Igreja junto à Assembléia Geral da IP-USA, no mês de junho
próximo junto às Igrejas de tradição reformada de Moçambique, no mesmo mês de junho, com
recursos próprios. g) Sobre a Tesouraria: Nomear o Presb. Alcy Thomé da Silva para o trabalho de
Tesouraria, Contabilidade e Gerenciamento do Escritório Central da Igreja, incluindo os segmentos da
IPIB (seminários, CTMs, SMI, “O Estandarte”, “Alvorada”, Forças Leigas), mediante o pagamento
mensal de R$ 3.500,00, mais auxílio-refeição, hospedagem e uma passagem mensal ida-e-volta de
avião São Paulo-Curitiba. O contrato terá vigência até o final do corrente ano para os trabalhos de
Contabilidade e de Tesouraria e de caráter interino para a função de gerenciamento, até contratação
de um profissional pela Diretoria da Igreja. Registrar votos de pesar pelo falecimento do Rev. Alfredo
Maciel Ferreira de Melo, pastor da 3 ª IPI do Recife-PE, falecido em 08 de Março de 1999, oficiando-se
à sua família, na pessoa da viúva Francisca Ferreira de Melo e pelo falecimento do progenitor do
Presb. Roberto da Freiria Estêvão, Segundo Vice-Presidente da Assembléia Geral e da Comissão
Executiva da IPI do Brasil. Registra-se o agradecimento da Comissão Executiva pela dedicação e
espírito de serviço demonstrados pelos funcionários do Escritório Central. Nada a tratar, encerra-se a
reunião à 01:30 horas do dia 14/03/99, com oração. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na qualidade de
1º Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o Secretário
Executivo. a) HIRCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO FARIAS
DOS SANTOS (presidente)___________________a) ÉBER FERREIRA SILVEIRA LIMA (Secretário
Executivo)____________________.
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
Data, hora e local – Dia 14 de Março de 1999, com início às 01:35 horas, no Escritório Central da IPI
do Brasil, Rua Amaral Gurgel 452, sobre-loja, São Paulo, SP. Presidente Rev. Leontino Farias dos
Santos; Secretário – Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Diretoria – Presidente – Rev.
Leontino Farias dos Santos; Primeiro Vice-Presidente – Rev. Othoniel Gonçalves; Terceiro VicePresidente – Rev. Edival Ferreira Brandão; Primeiro Secretário – Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães;
Segundo Secretário – Rev. Celso Cézar Machado; Terceiro Secretário – Presb. Rui de Araújo Lobo.
Ausência – Segundo Vice Presidente – Presb. Roberto da Freiria Estêvão. DELEGADOS SINODAIS SÍNODOS: Borda do Campo: Presb. – João Américo dos Santos; Meridional - Rev. Alceu Roberto
Braga; Minas Gerais – Rev. Eliseu Bittencourt; Ocidental – Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista
– Presb. Walter Signorini; Oriental – Rev. Fernando Bortolleto Filho; Osasco - Rev. Rubens Franco
Lacerda; Rio-São-Paulo – Rev. Enock Coelho de Assis; São Paulo – Rev. Carlos Barbosa; Setentrional
– Rev. Valdir Mariano de Souza; Sudoeste Paulista – Rev. Ademar Rogato; Sul de São Paulo – Rev.
Jonas de Araujo; Vale do Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges Machado. Ausente: Sínodo Brasil Central.
Havendo quorum, o senhor presidente declara aberta a sessão. É tomada a seguinte DECISÃO: Sobre
Tesouraria: Nomear o Presb. Alcy Thomé da Silva para o trabalho de Tesouraria, Contabilidade e
Gerenciamento do Escritório Central da Igreja, incluindo os segmentos da IPIB (seminários, CTMs,
SMI, “O Estandarte”, “Alvorada”, Forças Leigas), mediante o pagamento mensal de R$ 3.500,00, mais
auxílio-refeição, hospedagem e uma passagem mensal ida-e-volta de avião São Paulo-Curitiba. O
contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 1999, para os trabalhos de Contabilidade e de
Tesouraria e será de caráter interino para a função de gerenciamento, até contratação de um
profissional pela Diretoria da Igreja. Nada a tratar, encerra-se a reunião à 02:00 horas, após leitura e
aprovação da presente e oração. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na qualidade de 1º Secretário,
lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o Secretário Executivo. a) HIRCIO
DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO FARIAS DOS SANTOS
(presidente)___________________a)
Executivo)____________________.

ÉBER

FERREIRA

SILVEIRA

LIMA

(Secretário
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Data, hora, local: 19 de Junho de 1999, às 8:30 horas, no Instituto Salesiano Pio XI, à Rua Pio XI,
1100, Bairro Alto da Lapa, cidade de São Paulo, São Paulo. Presentes: Presidente - Rev. Leontino
Farias dos Santos, 1.o Vice-Presidente - Rev. Othoniel Gonçalves, 2.o Vice-Presidente - Presb.
Roberto da Freiria Estevão, 3.o Vice-Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão 2.o Secretário - Rev
Celso Cézar Machado, 3.o Secretário - Presb. Rui Araújo Lobo, Secretário Executivo -Rev. Éber
Ferreira Silveira Lima, Tesoureiro - Presb. Alcy Thomé da Silva. Ausente: o 1.o secretário - Rev. Hírcio
de Oliveira Guimarães, por

estar representando a IPIB no exterior. Presentes os seguintes

representantes sinodais: Presb. João Américo dos Santos – Sínodo Borda do Campo; Rev. Onésimo
Eugênio Barbosa – Sínodo Brasil Central; Rev. Márcio Borges Ribeiro – Sínodo Meridional; Presb. Luiz
Ribeiro da Silva – Sínodo Ocidental; Presb. Walter Signorini – Sínodo Oeste Paulista; Rev. Fernando
Bortolleto Filho – Sínodo Oriental;

Rev. Elias Soares Heringer – Sínodo de Osasco; Rev. Enock

Coelho de Assis – Sínodo Rio-São Paulo; Rev. Carlos Barbosa – Sínodo de São Paulo; Rev. Valdir
Mariano de Souza – Sínodo Setentrional; Rev. Clayton Leal da Silva – Sínodo Sudoeste Paulista; Rev.
Jonas de Araújo – Sínodo Sul de São Paulo; Presb. Hanani Lara –Sínodo Vale do Rio Paraná.
Ausência: Sínodo Minas Gerais. Outras Presenças: Rev. Luiz Alberto de Mendonça Sabanay
( Secretário Executivo da Associação Betel e Secretário de Diaconia da IPIB ), Rev. Selmo Cândido de
Oliveira, Rev. Luiz Alexandre Solano Rossi e Rev. Nenrod Douglas de Oliveira Santos (Coordenador do
Projeto Pequenas Igrejas Grandes Ministérios ) . Havendo quorum, o presidente declarou aberta a
reunião, dando início à devocional com leitura do Salmo 21, oração por dois representantes sinodais e
bênção apostólica. COMISSÕES DE TRABALHO E ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comissão de
Finanças: Rev. Jonas Araújo (relator) , Presb. João Américo dos Santos. Doc. CET 034/99: da
Secretaria de Educação Teológica - encaminha parecer sobre o Doc. CET 03/99 (SC 031/99) – do
Presbitério de Assis, questionando o aumento das mensalidades do Seminário Teológico "Antônio de
Godoy Sobrinho". Doc. CET 043/99: da Secretaria de Missões - solicita dotação adicional ao seu
orçamento, para o 2.o Semestre de 1999. Doc. CET 060/99: da Secretaria de Administração e
Planejamento - apresenta parecer sobre o Doc. CET 30/99. Doc. CET 069/99: da Secretaria de
Missões - solicita dotação para viabilizar a condução do Projeto Natanael. Doc. CET 071/99: da
Tesouraria - apresenta balancete referente aos meses: Janeiro a Abril/99. Doc. CET 078/99: da
Associação Evangélica e Literária Pendão Real - solicita perdão da dívida anterior da Associação, no
valor de R$ 22.209,76. Comissão de Relações Intereclesiásticas: Presb. Luiz Ribeiro da Silva (relator),
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Rev. Fernando Bortolleto Filho e Rev. Elias Soares Heringer. Doc. CET 038/99: da Secretaria
Executiva - Encaminha carta enviada pelo Rev. Eriberto Soto em 20.5.99, agradecendo a visita da
Diretoria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil à PC ( USA ) . Doc. CET 045/99: da Diretoria encaminha carta enviada pela PC (USA) em 30.4.99 sobre o envio de contribuição anual dessa Igreja
para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil . Doc. CET 046/99: da Secretaria Executiva encaminha documento do CLAI referente ao Plano de Trabalho para o biênio 1999/2000. Doc. CET
050/99: da Diretoria - encaminha relatório de viagem de representação aos Estados Unidos e outros
documentos da Secretaria Executiva. Doc. CET 061/99: Do representante da IPIB junto ao CLAI - Rev.
Paulo Sérgio Proença – comunica a eleição da nova diretoria do CLAI. Doc. CET 062/99: da Secretaria
Executiva - encaminha a convocação para a IV Assembléia Geral do CLAI. Comissão de Projetos e
Assuntos Especiais: Rev. Valdir Mariano de Souza (relator) e Rev. Márcio Borges Ribeiro Doc. CET
040/99: Comissão Interventora Sínodo Rio-São Paulo - comunica as viagens feitas pela Comissão e o
encerramento de suas atividades. Doc. CET 064/99: da Comissão Processante do Sínodo Rio-São
Paulo - solicita dilação do prazo por mais 90 dias, para conclusão do trabalho. Doc. CET 068/99: da
Secretaria de Ação Pastoral - apresenta Projeto de Ação Pastoral e proposta de criação de um fundo
de assistência pastoral. Doc. CET 073/99: da Secretaria Executiva - apresenta o texto referente ao
Projeto “Pequenas Igrejas, Grandes Ministérios”. Doc. CET 074/99: da Secretaria Executiva - solicita
autorização para a Diretoria empreender estudos para a instalação de dois escritórios regionais de
representação da IPIB, com prioridade para o Nordeste e o Centro-Oeste do país. Doc. CET 080/99 :
da Comissão Interventora do Sínodo Rio-São Paulo – Relatório de Atividades. Doc. CET 082/99: da
Associação Betel - apresenta Ata da Assembléia Ordinária para aprovação (vide resolução ata
separada). Doc. CET 083/99: do Presbitério Centro-Oeste Paulista - apresenta relatório sobre a
Primeira IPI de Araçatuba. Comissão de Papéis e Consultas I – Rev. Clayton Leal da Silva (relator),
Rev. Carlos Barbosa e Presb. Hanani Lara. Doc. CET 035/99: da Secretaria de Missões - encaminha
documento referente a doação de terreno em Ilha Comprida – Estado de São Paulo - para a IPIB.
Doc. CET 036/99: do Presbitério Vale do Paraíba - Encaminha cópia da ata de Reunião Extraordinária
e cópia do fax enviado pela IPI Central de Taubaté/SP. Doc. CET 037/99: Presb. Francisco de Almeida
encaminha proposta para criação da Secretaria Nacional do Presbiterato. Doc. CET 039/99: da
Secretaria Executiva - propõe inclusão do Rev. Richard William Irwin na Secretaria de Música e
Liturgia. Doc. CET 041/99: da Secretaria de Missões - comunica inclusão de novos missionários na
Secretaria de Missões. Doc. CET 042/99. da Secretaria de Missões - solicita procurações em nome da
IPIB-CTMs para abertura e movimentação de contas bancárias. Doc. CET 044/99: da Secretaria de
Missões - solicita autorização para abertura de conta corrente no exterior a fim de facilitar o envio de
sustento missionário e recebimento de recursos para os projetos da Secretaria. Doc. CET 047/99: da
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Administração do Escritório Central - encaminha solicitação de regularização do Estatuto da IPIB, com
base na Constituição aprovada em janeiro de 1999. Doc. CET 048/99: da Administração / Presb. Alcy
Thomé da Silva - Solicita elaboração de ata específica sobre a regulamentação dos CTMs. Doc. CET
049/99: da Comissão de Estudos sobre BrasilPrev – solicita regularização da composição de membros,
alteração do nome da Comissão e aprovação do Regimento Interno do IPIBPrev. Doc. CET 051/99: da
IPI de Ribeirão Preto/ Rev. José Santos dos Passos - Solicita providências quanto à regularização do
imóvel da extinta IPI de Monte Aprazível. Doc. CET 052/99: da Comissão de Estudos sobre Regras
Parlamentares - apresenta parecer sobre o documento SC 073/99 (Regimento Parlamentar) e
encaminha documento sobre Procedimentos Parlamentares na IPIB. Doc. CET 053/99: da Secretaria
da Juventude - apresenta proposta de Estatuto da Secretaria para aprovação. Doc. CET 054/99: da
Comissão de Ética - encaminha cópia de Ata onde constam detalhamentos sobre a composição e as
responsabilidades da Comissão, bem como parecer sobre o documento CET 012/99. Doc. CET 055/99:
Secretaria de Música e Liturgia - solicita a inclusão de nomes na Secretaria. Doc. CET 081/99:
Presbitério Distrito Federal - solicita pedido de dispensa de reciclagem de curso teológico para o Presb.
Rui de Araújo Lobo. Doc. CET 085/99: da Fundação Eduardo Carlos Pereira - Relatório. Doc. CET
086/99: da Comissão de Patrimônio – apresenta esclarecimentos sobre a propriedade da IPIB em
Sorocaba e questões que envolvem a ENCOL. Comissão de Papéis e Consultas II – Presb. Walter
Signorini (relator), Rev. Onésimo Barbosa e Rev. Enock Coelho de Assis. Doc. CET 056/99: da
Secretaria de Administração e Planejamento - apresenta parecer sobre o Doc. CET 014/99. Doc. CET
057/99: Secretaria de Administração e Planejamento - apresenta parecer sobre o Doc. CET 023/99 –
alíneas “b” e “d”. Doc. CET 058/99: da Secretaria de Administração e Planejamento - apresenta parecer
sobre o Doc. CET 028/99. Doc. CET 059/99: Secretaria de Administração e Planejamento - apresenta
parecer sobre o Doc. CET 029/99. Doc. CET 063/99: da Secretaria de Adolescentes - encaminha
relatório de atividades da Secretaria. Doc. CET 065/99: da Secretaria de Adultos - encaminha diversos
documentos da Secretaria para aprovação. Doc. CET 066/99: da Comissão Especial de Estudo sobre
contribuição à AG e Isenção de Mensalidades nos seminários teológicos - solicita providências da
Secretaria de Administração e Planejamento, bem como pronunciamento dos Seminários e CTMs, para
que a Comissão possa dar continuidade a seu trabalho. Doc. CET 067/99: da Secretaria de Crianças apresenta projeto da Secretaria para 1999 e Regimento Interno para aprovação. Doc. CET 070/99: da
Comissão para análise e parecer dos documentos pendentes do SC e CET/99 - Solicita inclusão de
dois membros na Comissão e prorrogação de prazo para a entrega dos pareceres. Doc. CET 072/99:
da Comissão de Estudos sobre o BrasilPrev - apresenta informações sobre o andamento do processo
da IPIB com o IPIBPrev. Doc. CET 075/99: da Diretoria - apresenta relatório das ações da Diretoria,
intitulado: “150 dias Administrando a Igreja”. Doc. CET 076/99: da Comissão Especial de Estudos sobre
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convivência marital - apresenta parecer sobre Doc. SC 063/97: do Presbitério Oeste do Paraná – sobre
recepção de pessoas que convivem maritalmente por mais de 5 anos, como membros da IPIB. Doc.
CET 077/99: do Rev. Naamã Mendes – apresenta declinação de seu nome para a Secretaria de Ação
Pastoral. Doc. CET 079/99: do Sínodo Meridional - solicita providências para a legalização do Estatuto
aprovado pelo Sínodo em 5.6.99. Doc. CET 084/99: da Associação Betel - proposta de compra de
propriedades para funcionamento das casas-lares. Doc. CET 087/99: da Comissão Especial de
Estudos sobre transferência da Sede Administrativa da IPIB - Relatório. Decide-se encerrar a entrada
de documentos. A presidência comunica o falecimento do Rev. Sebastião Gomes Moreira e que em
seu sepultamento, na Capital Federal, a IPIB foi representada pela quase totalidade de seus diretores.
Suspende-se a reunião para o trabalho das comissões, às 9:05 horas. Retomam-se os trabalhos do
plenário às 12:00 horas. RESOLUÇÕES: Doc. CET 039/99 - Que se atenda a solicitação, também
contemplada no documento CET 055/99. Doc. CET 055/99 - Aprovar a solicitação nos seguintes
termos: 1) manter o Rev. Professor Farris MacDaniel Goodrum; 2) incluir os Revs. Richard W. Irwin e
Odair Pedroso Mateus. Doc. CET 041/99 –1) Que a contratação de professores para os CTMs seja
sempre definida em reunião conjunta das Secretarias: de Educação Teológica e de Missões, nos
termos do inciso 3º da resolução de regulamentação dos CTMs (CET 980710); 2) Que se consulte o Sr.
Secretário de Missões a respeito do processo de admissão dos referidos missionários; 3) Determinar
que a SMI entre em entendimento com a SET para regularizar a contratação dos missionários para os
CTMs.. Doc. CET 042/99 - Atender a solicitação. Doc. CET 047/99 - Encaminhar o assunto à
Assessoria Jurídico – Institucional, para a elaboração de minuta e apresentação na próxima reunião da
Comissão Executiva. Doc. CET 048/99 - Atender a solicitação. Doc. CET 049/99 - 1) Regularizar a
composição de membros da Comissão, passando o Rev. Noidy Barbosa de Souza à condição de titular
ao lado do Presb. Alcy Thomé da Silva e do Rev. Luiz Pereira de Souza; 2) Alterar o nome da
Comissão para "Comissão Permanente IPIBPrev"; 3) Aprovar o Regimento Interno do IPIBPrev. Doc
CET 054/99 - Tomar ciência e arquivar, aprovando-se as decisões tomadas. Doc CET 036/99 Receber o documento, registrando em ata o lamento desta Comissão Executiva, especialmente no que
se refere à perda da comunidade. Doc. CET 044/99 - Que se devolva o documento, a fim de que a
própria Secretaria de Missões faça tal estudo, informando posteriormente esta Comissão
Executiva.Doc. CET 035/99 - Que a Comissão de Patrimônio se encarregue de verificar com o doador
as condições do imóvel, com especial atenção para o seu valor, sua situação atual e a existência ou
não de ônus legais e fiscais sobre o mesmo, apresentando relatório à Comissão Executiva. Doc. CET
051/99: 1) Considerando a necessidade de ato judicial para a regularização do imóvel, conforme
mencionado na carta enviada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana Independente de Ribeirão Preto;
2) Considerando a inexistência de Departamento Jurídico da Igreja Nacional ( a Assessoria Jurídico –
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Institucional não abriga tais funções consistindo seu trabalho em mera assessoria à Assembléia Geral,
Comissão Executiva e Diretoria da Igreja Nacional para assuntos de natureza eclesiástica ); 3)
Considerando a solicitação anterior desse Conselho quanto à doação do imóvel à IPI de Ribeirão
Preto, a qual foi prontamente atendida e, portanto, os direitos de propriedade lhe foram transferidos;
Resolve: Orientar o Conselho consulente a procurar a contratação de advogado para as providências
judiciais cabíveis .Doc. CET 037/99: Nomear uma Comissão para estudar o assunto, composta dos
irmãos: Revs. Clayton Leal da Silva, Carlos Barbosa e presbíteros Hanani Lara, Francisco de Almeida,
Walter Signorini e Luis Ribeiro da Silva, apresentando parecer na próxima reunião da Comissão
Executiva. Doc. CET 052/99 - 1) Acolher o documento, no que se refere à não adoção de um
“Regimento Parlamentar”, uma vez que o mesmo, basicamente, repete o conteúdo do Regimento
Interno da IPIB; 2)Rejeitar as demais propostas, por já ter a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
uma regra parlamentar em vigor.Doc. CET 053/99: 1) Devolver o documento, a fim de que seja
transformado em normas de funcionamento da Secretaria; 2) Que se envie o documento à Assessoria
Jurídico - Institucional , para exame e parecer, antes de re-encaminhá-lo à Comissão Executiva. Doc.
CET 043/99 - Que a Secretaria de Missões se reúna com a Secretaria de Administração e
Planejamento e o Tesoureiro, Presb. Alcy Thomé da Silva, para estudo conclusivo quanto a dotação
solicitada, retornando o assunto na próxima reunião da Comissão Executiva. Doc. CET 034/99 - Que
se acolha o pronunciamento da Secretaria de Educação Teológica, dando ciência ao Presbitério de
Assis, com exclusão da expressão: “cabe ressaltar ainda que o valor da mensalidade do Seminário de
Londrina é ligeiramente inferior ao valor praticado pelo Seminário de São Paulo”. Doc CET 078/99: 1)
Atender ao pedido. 2) Determinar que a Diretoria da Associação Evangélica e Literária Pendão Real
apresente na próxima reunião da Comissão Executiva um relatório circunstanciado sobre a situação
econômica, financeira, administrativa e comercial da entidade. Docs. CET 040 e 080/99 - 1) Restaurar
de direito, em seus respectivos cargos, as diretorias do Sínodo Rio-São Paulo e do Presbitério
Fluminense, levantando a intervenção. 2) Determinar ao Sínodo Rio-São Paulo que verifique a situação
dos licenciados do Presbitério Fluminense: Srs. Wilson Breta de Oliveira, Elson Cândido da Silva e
José Elias Gomes, tomando as decisões cabíveis ao caso e remetendo relatório à Comissão Executiva
num prazo máximo de 60 dias, dando conhecimento de tal fato a todas as igrejas do Sínodo. 3)
Recomendar: a) que a Igreja, como instituição, esteja mais presente na vida das igrejas locais do Rio
de Janeiro e região, através de reuniões, consultas, congressos, etc. b) Que a Igreja, a partir de suas
lideranças e Seminários, fomente a ida de pastores com ministérios bem sucedidos e expressivos em
outras regiões, para o Rio de Janeiro. 4) Encaminhar à Secretaria de Educação Teológica as
seguintes recomendações: a) Que seja agilizada a criação de um núcleo do curso de Bacharel em
Teologia por módulos, conforme proposta da nova diretoria e programa da SET, na região do Rio de
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Janeiro, com duas possibilidades: Rio de Janeiro ou Volta Redonda; b) Que a SET elabore um manual,
definindo filosofia, critérios e metodologia do curso, explicitando-os aos candidatos à reciclagem, e
também sinalize para cada candidato, no início de seu curso, com respeito às disciplinas e tarefas que
deverão realizar até a conclusão do mesmo. 5) Registrar um voto de apreciação ao importante trabalho
realizado pela Comissão Interventora. Com relação à carta deixada pelo Rev. Selmo Cândido de
Oliveira sobre a mesa da Diretoria após o almoço, decide-se fazer o seguinte registro em ata:
MANIFESTAÇÃO DA CET A RESPEITO DO DOCUMENTO MANUSCRITO E SUBSCRITO PELO
REVERENDO SELMO CANDIDO DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DO SÍNODO RIO-SÃO PAULO.
Como é do conhecimento de todos, o Sínodo Rio-São Paulo sofreu, por determinação da Assembléia
Geral da IPIB, ação da Comissão Interventora nomeada a mando do Supremo Concílio. Após o
trabalho da referida comissão, houve consenso de seus membros de que a intervenção deveria ser
concluída, com a normalização da situação no âmbito do mencionado Sínodo (assim como no
Presbitério Fluminense). Essa decisão foi comunicada aos membros daquele concílio. Por isso, na
reunião da Comissão Executiva da IPIB ora em andamento, compareceu nesta data (19 de junho de
1999), o Rev. Selmo Cândido de Oliveira, como seu representante, isto pela manhã, período durante o
qual as comissões da CET estavam funcionando para apreciação de documentos, pareceres e
relatórios, inclusive aquele da Comissão Interventora nomeada pela Assembléia Geral. Por volta de
14:00 horas, quando após o almoço foram retomados os trabalhos da plenária da CET, o Presidente da
Assembléia Geral da IPIB encontrou sobre a mesa da Diretoria, o documento manuscrito e subscrito
pelo referido Pastor, elaborado nos seguintes termos, literalmente: “SP. 19.06.99 Ao Sr. Presidente da
Ass. Geral da IPIB. Graça e Paz. Querido irmão, tive que ir embora pois não estava sentido-me bem e
também porque minha presença como representante do Sínodo Rio/SP não estava sendo respeitada.
Creio que as materias tratadas sobre a região deveriam ocorrer após tomar assento. Não vim do Rio
para ouvir injúrias calado. Gostaria de poder falar, como não pude, minha pressão ficou descontrolada,
assim sendo resolvi voltar à minha terra. Boa reunião e grato pela boa acolhida. Grato Rev. Selmo
Cândido de Oliveira”(SIC). Ao referido documento estava anexado o crachá de identificação de seu
subscritor. Em seguida, após consulta do Presidente da Assembléia Geral da Igreja, todos os
presentes, inclusive os relatores de comissões, informaram que não houve qualquer palavra de ofensa
ou de injúria à região ou ao referido Pastor. Também é de se registrar que, efetivamente durante o
funcionamento da plenária da Comissão Executiva, não existiu nenhuma palavra injuriosa ou ofensiva,
quer ao referido Pastor ou à sua região. De se registrar que o referido Rev. Selmo, após o almoço,
sequer retornou ao local de funcionamento da plenária da CET, mesmo tendo conhecimento de que o
relatório da Comissão Interventora seria votado por primeiro, com o subsequente assento do
Representante daquele Sínodo, na reunião desta Comissão Executiva. Em face do exposto, reputa-se
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totalmente infeliz e inoportuno o documento apresentado de inopino pelo representante enviado pelo
Sínodo Rio/São Paulo. Decide-se, ainda, que fiquem consignados em ata da Comissão Executiva os
termos deste parecer, que, após assinado por todos os presentes, será encaminhado ao Sínodo
Rio/São Paulo, bem como aos Presbitérios-membros e respectivas igrejas a eles pertencentes,
anexada cópia do documento acima transcrito. Seguem-se as assinaturas. Doc. CET 064/99 Conceder uma prorrogação de 30 dias para a conclusão efetiva do processo, registrando a
impossibilidade de nova prorrogação de prazo. Doc. CET 083/99 - Delegar à Diretoria da Igreja, mais o
tesoureiro Presb. Alcy Thomé da Silva, para que, em conjunto com o Presbitério Centro-Oeste Paulista,
se busque um pastor com perfil adequado para a reestruturação e fortalecimento da igreja, alocando
inclusive, recursos financeiros se possível. O Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Presidente do Presbitério
Centro-Oeste Paulista, estando presente a convite da direção da Igreja, prestou esclarecimentos ao
plenário e agradeceu o apoio da IPIB. Doc. CET 074/99 - Autorizar a diretoria a proceder tais estudos,
apresentando-os à Comissão Executiva em sua próxima reunião. Interrompe-se os trabalhos às 15:30
horas, para que a Comissão Executiva passe a funcionar como Assembléia da Associação Betel.
Reabrem-se os trabalhos da Comissão Executiva às 16:30 horas. Doc. CET 056/99: 1) Não acolher a
proposta; 2) Que a devida comunicação seja feita através das regiões, da seguinte forma: o Secretário
Executivo da IPIB comunica aos presidentes dos Sínodos e estes, por sua vez, aos presidentes dos
presbitérios, que comunicarão às igrejas locais.3) Que seja providenciada pelo Escritório Central uma
lista sempre atualizada dos presidentes de Sínodos e de Presbitérios. Doc. CET 057/99 - Aprovar o
documento como orientador para o trabalho da Comissão porém, dar liberdade à mesma para
acrescentar outros itens não elencados no texto, apresentando relatório na próxima reunião da
Comissão Executiva. Doc. CET 058/99 - Aprovar o documento. Doc. CET 059/99 - Aprovar o
documento. Doc. CET 063/99 - Aprovar o documento, parabenizando a Secretaria pela realização do
Encontro de Orientadores de Adolescentes. Doc. CET 065/99 - Aprovar os projetos para o quadriênio;
encaminhar a previsão orçamentária para estudo e parecer conjunto da Secretaria de Administração e
Planejamento e Tesouraria da Igreja; devolver a proposta de Regimento Interno, por na verdade tratarse de Estatuto, para que a Secretaria de Adultos elabore efetivamente um regimento para seu
funcionamento, com encaminhamento à Assessoria Jurídico- Institucional, para necessário exame,
antes do encaminhamento final à CET; que todo e qualquer documento encaminhado pelos órgãos da
Igreja à CET, abordando questões jurídicas, seja encaminhado primeiramente à Assessoria Jurídico –
Institucional, para necessária adequação e posterior encaminhamento à Comissão Executiva . Doc.
CET 066/99 1) Não atender as solicitações do documento. 2) Encerrar as discussões sobre os
assuntos em pauta -. Doc. CET 067/99 - 1) Aprovar o projeto; 2) Devolver o Regimento Interno à
Secretaria, por tratar-se de Estatuto; 3) Que a Secretaria elabore um novo texto de Regimento,
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encaminhando-o à Comissão Executiva em sua próxima reunião, não sem antes enviar o mesmo à
Assessoria Jurídico - Institucional, para exame e parecer. Doc. CET 070/99 - Aprovar o documento da
Comissão, concedendo o prazo solicitado, incluindo na mesma os presbíteros João Américo dos
Santos e José Maria Siqueira; aprovar o documento da CET 006/99, encaminhando o “Guia para
Lavratura de Atas por Meios Eletrônicos" aos concílios menores, para implantação imediata. Doc. CET
072/99 - Receber e arquivar o documento. Doc. CET 075/99 - Aprovar o relatório, parabenizando a
diretoria pelo trabalho realizado, acrescentando visita já realizada ao Distrito Federal. Doc. CET 077/99
- Aceitar o pedido de desligamento. Doc. CET 076/99 - Encaminhar o documento à próxima reunião da
Assembléia Geral, face à importância do assunto. Suspende-se a reunião às 19:00 horas para o jantar,
reabrindo-se às 19:50 horas. Doc. CET 079/99 – Aprovar o Estatuto do Sínodo Meridional, com a
seguinte observação: no artigo 11, parágrafo 1º, e no artigo 16 e seu parágrafo único , onde se lê
“Secretário Permanente ” , leia-se “Secretário Executivo ”. Doc. CET 038/99 - Receber e arquivar o
documento, registrando-se em ata um voto de reconhecimento aos irmãos que representaram a IPIB
nessa viagem. Doc. CET 045/99 - 1) Que se receba o documento; 2) que se oficie à PC (USA),
agradecendo o envio da referida contribuição, com cópia para a Missão Presbiteriana do Brasil. Doc.
CET 046/99 - Que se registre o recebimento, divulgando o texto para conhecimento de nossas igrejas.
Doc. CET 061/99 - Tomar conhecimento e arquivar. Doc. CET 062/99 - Tomar conhecimento e
comunicar aos representantes da IPIB junto ao CLAI, para que tomem as providências necessárias,
visando a participação de nossa Igreja nesse evento. Doc. CET 050/99 - 1) Aprovar o relatório com os
seguintes destaques: 1.1) Manutenção e aprofundamento da parceria com a PC (USA); 1.2) Atenção e
carinho para com os nossos missionários que servem nos EUA; 1.3) Resultados apresentados: 1.3.1 –
Bolsas de Estudos no Seminário Fuller, da Califórnia; 1.3.2- Envio de mais missionários para
trabalharem com a PC (USA); 1.3.3- Possibilidade de parceria para o projeto “Pequenas Igrejas,
Grandes Ministérios” ; 1.3.4 - Possibilidade de apoio logístico e financeiro para implantação de uma
Universidade Presbiteriana Independente; 2) Voto de apreciação ao relatório da Secretaria Executiva,
informando de forma precisa e detalhada sobre as atividades desenvolvidas. Doc. CET 068/99 Aprovar o relatório, parabenizando a Secretaria de Ação Pastoral pelo trabalho que está sendo
realizado. 2) Devolver a proposta de criação de um fundo de assistência pastoral, devendo a Secretaria
encetar uma pesquisa junto aos Presbitérios, a fim de colher mais e melhores subsídios, para uma
futura proposta à Assembléia Geral. Doc. CET 073/99 - Aprovar o projeto, circunstanciando a questão
financeira a um estudo mais aprofundado, por uma comissão composta pelos seguintes membros:
Presbs. Alcy Thomé da Silva, Luiz Ribeiro da Silva e João Américo dos Santos, a qual deverá
apresentar parecer conclusivo na próxima reunião da Comissão Executiva, tendo em vista o orçamento
do ano 2.000. Doc. CET 085/99 - Enviar o documento à Diretoria da Igreja, para que esta encontre
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alternativas de solução para o pagamento da dívida, apresentando proposta sobre essa questão na
próxima reunião da Comissão Executiva. Doc. CET 086/99 - Acolher o documento, ressaltando, porém,
que a decisão de desencadear as medidas judiciais acenadas pelo advogado devem ser analisadas
com profundidade, tendo em vista a notória incapacidade financeira da Encol. Doc. CET 084/99 - Que
se dêem os passos necessários para a devida aquisição dos lotes e a construção de uma casa que
abrigue as crianças que estão alojadas nas dependências de Betel e a seguir sejam dados os mesmos
passos, em havendo recursos disponíveis, para a construção da segunda casa. Registram-se os
seguintes votos contrários: “Registro voto contrário em face da Comissão Executiva estar
descumprindo resolução anterior do Supremo Concílio” – Presb. João Américo dos Santos – Sínodo
Borda do Campo. “Considerando: a) que o Supremo Concílio da IPIB em sua reunião ordinária de
1997, vinculou de maneira expressa a destinação do dinheiro auferido com a venda de parte do terreno
de Sorocaba, determinando que o referido dinheiro deveria ser investido, com prioridade máxima, em
investimentos que gerassem recursos para o desenvolvimento da obra social da IPIB; b) que ao
aprovar o relatório da Comissão e autorizando gasto do dinheiro com a construção de casas, a
Comissão Executiva contraria o que foi decidido por aquela Assembléia Geral, registro o presente voto
de protesto” – Rev. Carlos Barbosa - Sínodo São Paulo e Rev. Valdir Mariano de Souza – Sínodo
Setentrional. Doc. CET 087/99 – dar os passos para transferência da sede administrativa da IPIB para
Sorocaba, após cumprir a transferência das crianças para as casas-lares e havendo recursos para
atender a solicitação. Doc. CET 081/99 - Que se encaminhe o dossiê do candidato à Secretaria de
Educação Teológica, para apreciação e apresentação de parecer à Comissão Executiva, conforme
artigo 42, § 2º da Constituição da IPIB. Doc. CET 071/99 – Aprovar o relatório e arquivar. Doc. CET
069/99 – Atender a solicitação, fazendo-se a necessária adequação do orçamento. Doc. CET 060/99 –
Que o documento fique com a diretoria para que, junto com a Secretaria de Administração e
Planejamento, faça as devidas adequações, apresentando nova proposta na próxima reunião da
Comissão Executiva. REGISTROS: Voto de pesar pelo falecimento dos pastores: Revs. Sebastião
Gomes Moreira (da IPIB), Jaime Wright (da Igreja Presbiteriana Unida) e Tércio Brisola ( da Igreja
Presbiteriana do Brasil ). Voto de apreciação pela liderança exercida pelo Presidente desta reunião,
Rev. Leontino, que foi decisiva para o cumprimento de toda a pauta proposta. Adia-se a leitura da
presente ata. Encerrou-se a reunião às 23:10hs. com oração pelo Rev. Elias Soares Heringer. Eu,
Celso Cézar Machado, na qualidade de 2º Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o
Presidente e com o Secretário Executivo. a) CELSO CÉZAR MACHADO____________________ a)
LEONTINO FARIAS DOS SANTOS (presidente)___________________a) ÉBER FERREIRA SILVEIRA
LIMA (Secretário Executivo)____________________.
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Data, hora e local – Dia 14 de Novembro de 1999, com início às 9:30 horas, no Escritório Central da IPI
do Brasil, rua Amaral Gurgel 452, sobreloja, São Paulo, Capital. Presidente – Rev. Leontino Farias dos
Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Diretoria – Rev. Leontino
Farias dos Santos, presidente; Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente; Rev. Edival Ferreira
Brandão, terceiro vice-presidente; Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso
Cézar Machado, segundo secretário e Presb. Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. AUSENTE:
Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente. REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos:
Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos; Brasil Central – Rev. Onésimo Eugênio Barbosa;
Meridional – Rev. Alceu Roberto Braga; Minas Gerais –Rev. Eliseu Bittencourt; Ocidental – Presb. Luiz
Ribeiro da Silva; Oeste Paulista – Presb. Walter Signorini; Oriental – Rev. Fernando Bortolleto Filho;
Osasco – Rev. Elias Soares Heringer; Rio-São Paulo – Rev. Selmo Cândido Oliveira; Sínodo São
Paulo – Rev. Carlos Barbosa; Setentrional – Rev. Kléber Nobre Queiroz; Sudoeste Paulista – Rev.
Clayton Leal da Silva; Sul de São Paulo – Rev. Jonas de Araújo; Vale do Rio Paraná – Rev. Otoniel
Borges Machado. OUTRAS PRESENÇAS - Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, secretário executivo e
Presb. Alcy Thomé da Silva, tesoureiro. Os trabalhos são iniciados com exercícios devocionais dirigidos
pelo senhor Presidente. ENTRADA DE DOCUMENTOS CET: 088 - PC (USA) Convite para a
participação no “Diálogo sobre Economia Global e as Igrejas do Brasil, USA e Coréia”; CET 089 Diretoria - Proposta de nomeação de Grupo de Trabalho ligado ao “Projeto Universidade”; Proposta de
nomes para comporem Grupo de Trabalho ligado ao “Projeto Universidade” ; CET 090 – Diretoria sobre renúncia de Secretário de área (SET); CET 091 – Diretoria - Proposta sobre instalação de
Escritórios Regionais da IPIB; CET 092 - Secretaria Executiva - Solicita demarcação de procedimentos
na utilização do “Modelo de Estatuto para as Igrejas Locais”; CET 093 - Presbitério Centro-Oeste
Paulista - Aplicação do Art. 42, § 3º da Constituição; CET 094 - Presbitério Mato Grosso / Rondônia Aplicação do Art. 42, § 3º da Constituição; CET 095 – Diretoria - Solicita que a CET regulamente
participação da IPIB na Campanha da Fraternidade do CONIC; CET 096 - Secretaria Executiva Solicita da CET clara manifestação sobre reciclagem em nossos seminários para candidatos que
apresentem diploma teológico emitido por seminários não-denominacionais e seminários de outras
denominações; CET 097 - Secretaria de Educação Teológica - Parecer sobre consulta do Presbitério
Sul do Paraná referente ao Art. 42, § 3º da Constituição; CET 098 - Presb. Alcy Thomé da Silva Administração do Escritório Central - Solicita providências para dar baixa na Documentação da Junta
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de Missões e solicita regularização do CPF do responsável pela SMI e endereço da SMI no CNPJ da
IPI/SMI; CET 099 - Comissão Especial de Estudo sobre a Questão Financeira do Projeto “Pequenas
Igrejas, Grandes Ministérios - Apresentação de parecer; CET 100 - Presbitério Campinas - Consulta
sobre Congregação Presbiterial; CET 101- Presbitério Campinas - Proposta de estudo e adequação
dos benefícios dos Planos: de Previdência Privada, Saúde e Seguro de Vida; CET 102 - Presbitério
Campinas - Apresenta documentos para subsidiar estudos sobre a redução das contribuições das
igrejas junto à Assembléia Geral da IPIB; CET 103 - Sínodo Brasil Central - Estatuto do Sínodo,
aprovado em sua última reunião (05.09.99); CET 104 - Administração do Esc. Central - Presb. Alcy
Thomé da Silva - Solicita providências para regularização da Secretaria de Missões no CNPJ; CET 105
- Representante da IPIB junto à CELADEC - Relatório de Atividades; CET 106 - Secretaria de
Educação Cristã - Relatório de Atividades; CET 107 - Secretaria de Juventude - Relatório de
Atividades; CET 108 - Secretaria de Ação Pastoral - Indicação de nome para compor a Secretaria no
lugar do Rev. Naamã Mendes; CET 109 - Secretaria de Ação Pastoral - Relatório de Atividades; CET
110 - Secretaria de Música e Liturgia - Relatório de Atividades; CET 111 - Comissão de Patrimônio Relatório de Atividades; CET 112 - Secretaria de Missões - Relatório de Atividades; CET 113 Coordenadoria de Adultos - Aplicação dos artigos 102, alínea “j”, 116, alínea “d” e 93, alínea “g” da
Constituição em todos as áreas da IPIB; CET 114 - Secretaria de Adultos - Solicita homologação sobre
a reforma dos Estatutos das Coordenadorias Locais, Regionais e Nacional de Adultos; CET 115 Secretaria de Adolescentes - Relatório de Atividades; CET 116 - SRI / Vera Maria Roberto - Relatório
de Atividades; CET 117 - Representante da IPIB junto ao CLAI - Relatório de Atividades; CET 118 CLAI – Conselho Latino - Americano de Igrejas - Relatório de Atividades (3º Trimestre/99); CET 119 Presbitério Sergipe - Solicita implantação do Escritório Regional da IPIB no Estado de Sergipe; CET
120 - Comissão Permanente IPIBPrev - Solicita substituição do relator da Comissão; CET 121 Representante da IPIB junto à AMIR / Rev. Áureo R. Oliveira - Relatório de Atividades; CET 122 - IPI
Torre de Pedra / Rev. Florisval Carbona Costa - Solicita ajuda no sentido de legalizar a transferência
de imóvel da extinta 2a. IPI Torre de Pedra para a IPI Torre de Pedra; CET 123 - Associação
Evangélica Literária Pendão Real - Relatório Econômico, Financeiro, Administrativo e Comercial; CET
124 - Secretaria de Diaconia - Relatório de atividades; CET 125 - Associação Betel - Apresenta
arrazoado da Associação; CET 126 - Comissão Permanente IPIBPrev - Relatório de atividades; CET
127 - Secretaria de Diaconia - Apresenta arrazoado da Secretaria; CET 128 - Comissão de Patrimônio
– Sugestão sobre terreno de Betel; CET 129 - Presbitério Centro-Oeste Paulista - Solicita anistia de
débito da 1a. IPI Araçatuba ; CET 130 - Secretaria de Música e Liturgia - Solicita apoio da CET na
divulgação das atividades da Secretaria junto às igrejas locais; CET 131 - Comissão Especial de
Estudo sobre Secretaria do Presbiterato - Solicita prorrogação de prazo para entrega de parecer; CET
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132 - Sínodo Borda do Campo - Apresenta propostas relativas ao artigo “A fidelidade necessária”, de
autoria do Presidente (Rev. Leontino F. Santos), publicado na edição de novembro de “O Estandarte”; CET 133 - Comissão de Exame de Contas - Apresenta parecer sobre Exame de contas dos
Seminários, Secretaria de Missões, Tesouraria e Associação Pendão Real; CET 134 - Sínodo Rio-São
Paulo - Solicita dispensa de licenciatura para o Presb. Elson Cândido da Silva; CET 135 – Secretaria
de Administração e Planejamento – Proposta Orçamentária para o ano 2000 e CET 136 -Secretaria de
Administração e Planejamento – Proposta de adoção de medidas para redução de despesas. São
nomeadas as seguintes Comissões de Trabalho: 1) Análise de Relatórios I – Rev. Kléber, relator, Revs.
Onésimo e Alceu – docs. 105, 106, 110, 111, 117, 118, 126); 2) Análise de Relatórios II (Rev.
Bortolleto, relator, Rev. Eliseu e Presb. João Américo – docs. 107, 109, 112, 115, 121, 124); 3)
Finanças e Orçamento – Presb. Signorini, relator, Rev. Jonas – docs. 099, 102, 123, 129, 133) – 4)
Papéis e Consultas (Rev. Clayton, relator, Revs. Elias e Selmo – docs. 088, 089, 090, 091, 095, 098,
100, 101, 104, 108, 119, 120, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 134); 5) Jurídica (Rev. Carlos, relator, Rev.
Otoniel Machado e Presb. Luiz – docs. 092, 093, 094, 096, 097, 103, 113, 114, 122).Os trabalhos são
suspensos às 10:00 horas, para atividades das Comissões. Trabalhos reabertos às 14:45 horas.
Registram-se as presenças da jovem Maria Aparecida Lisboa, Coordenadora Nacional de Juventude,
Professora Inailda Bicudo, Coordenadora Nacional de Adultos e Presb. Francisco de Almeida,
Secretário Nacional de Adultos, que dão informações e falam das esperanças e expectativas sobre os
segmentos e secretaria que lideram. RESOLUÇÕES – Quanto ao documento número CET: 088 - PC
(USA) - Convite para a participação no “Diálogo sobre Economia Global e as Igrejas do Brasil, USA e
Coréia” – 1) aceitar o convite; 2) a Diretoria nomeará as pessoas competentes; CET 089 - Diretoria Proposta de nomeação de Grupo de Trabalho ligado ao “Projeto Universidade”; Proposta de nomes
para comporem Grupo de Trabalho ligado ao “Projeto Universidade” - 1) aprovar, em conseqüência
ficam nomeados os seguintes: Área Técnica: Presb. Manoel Campos Silva (coordenador), Rev.
Leonildo Silveira Campos, Presbs. Olímpio Ferreira Sobrinho e Renê Ribeiro da Silva – Área Política:
Revs. Abival Pires da Silveira (coordenador), Lysias Oliveira Santos e Nenrod Douglas Oliveira Santos;
2) incluir o nome do Presb. Oduvaldo Câmara Marques Pereira, para atuar na área técnica; CET 090 Diretoria - sobre renúncia de Secretário de área (SET) – 1) registrar a renúncia; 2) promover a
substituição do Rev. Júlio na Secretaria de Educação Teológica, nomeando outra pessoa para compor
a mesma; CET 091 - Diretoria - Proposta sobre instalação de Escritórios Regionais da IPIB – Autorizar,
conforme solicitado; CET 092 - Secretaria Executiva - Solicita demarcação de procedimentos na
utilização do “Modelo de Estatuto para as Igrejas Locais” - recomendar aos concílios inferiores que
revejam os estatutos das igrejas de sua respectiva jurisdição, adequando-os ao “Modelo de Estatuto
para as Igrejas Locais “, não sendo permitida supressão ou modificação de qualquer artigo; CET 093 –
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Presbitério Centro - Oeste Paulista - Aplicação do Art. 42, § 3º da Constituição - Considerar o pedido,
após parecer da Secretaria de Educação Teológica, a ser apresentado na próxima reunião da CET;
CET 094 – Presbitério Mato Grosso / Rondônia - Aplicação do Art. 42, § 3º da Constituição –
Considerar o pedido, após parecer da Secretaria de Educação Teológica, a ser apresentado na
próxima reunião da CET; CET 095 – Diretoria - Solicita que a CET regulamente participação da IPIB
na Campanha da Fraternidade do CONIC – Nomear comissão composta dos Revs. Clayton, Bortolleto
e Éber, para oferecer o texto de regulamentação aos membros da CET, dando poderes à mesma para
redação do texto final e providências decorrentes; CET 096 – Secretaria Executiva - sobre reciclagem
em nossos seminários – alertar, através de todos os meios de comunicação disponíveis, a toda
jurisdição, deixando claro que a determinação constitucional impede a recepção de candidatos de
seminários que não pertençam a denominações reconhecidas, a saber, os chamados seminários
indenominacionais ou interdenominacionais; CET 097 - Secretaria de Educação Teológica - Parecer
sobre consulta do Presbitério Sul do Paraná referente ao Art. 42, § 3º da Constituição – remeter o
parecer da SET ao Presbitério Sul do Paraná; CET 098 - Administração do Escritório Central - Solicita
providências para dar baixa na Documentação da Junta de Missões – Atender, como solicitado; CET
099 – Comissão Especial de Estudo sobre a Questão Financeira do Projeto “Pequenas Igrejas,
Grandes Ministérios” – 1) Aprovar o relatório; 2) adequar ao orçamento; CET 100 – Presbitério
Campinas - Consulta sobre Congregação Presbiterial – Encaminhar à Assessoria Jurídica para
emissão de parecer, devolvendo o documento à CET para posterior deliberação; CET 101 – Presbitério
Campinas - Proposta de estudo e adequação dos benefícios dos Planos: de Previdência Privada,
Saúde e Seguro de Vida – Não acolher o documento; CET 102 - Presbitério Campinas - Apresenta
documentos para subsidiar estudos sobre a redução das contribuições das igrejas junto à Assembléia
Geral da IPIB - a) Parabenizar o Presbitério de Campinas e a IPI do Parque Itajaí pelo trabalho
realizado (Pesquisa sócio-econômica); b) criar Comissão para reestudo sobre a matéria, tendo esse
documento como um dos subsídios para o referido reestudo; CET 103 - Sínodo Brasil Central Estatuto do Sínodo, aprovado em sua última reunião (05.09.99) – Homologar o Estatuto do Sínodo,
ouvida a Assessoria Jurídica, quanto aos aspecto legais; CET 104 - Administração do Escritório
Central - Solicita providências para regularização da Secretaria de Missões no CNPJ – Atender,
conforme solicitado; CET 105 - Representante da IPIB junto à CELADEC - Relatório de Atividades Tomar conhecimento e arquivar; CET 106 - Secretaria de Educação Cristã - Relatório de Atividades –
Aprovar o relatório, registrando-se apreciação pelo trabalho realizado; CET 107 - Secretaria de
Juventude - Relatório de Atividades – Recomendar à Secretaria de Juventude que tenha uma
participação melhor distribuída, buscando estar presente nas diferentes regiões do país. CET 108 Secretaria de Ação Pastoral - Indicação de nome para compor a Secretaria no lugar do Rev. Naamã
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Mendes – Informar a Secretaria que, por motivos de contenção de despesas, não é possível atender à
indicação. CET 109 – Da Secretaria de Ação Pastoral - relatório de Atividades – Solicitar à Secretaria
de Ação Pastoral apresentação dos resultados da pesquisa sobre o Congresso de Pastores de 1999.
CET 110 - Secretaria de Música e Liturgia - Relatório de Atividades – 1) aprovar o relatório; 2) sugerir a
realização de uma ampla consulta, buscando subsídios para a organização do “Cancioneiro”. CET 111
- Comissão de Patrimônio - Relatório de Atividades – Aprovar o relatório. CET 112 - Secretaria de
Missões - Relatório de Atividades – Recomendar à SMI que tenha projetos e iniciativas também na
área de “Missões Urbanas”, além da preocupação com o desenvolvimento e multiplicação de Igrejas.
CET 113 - Coordenadoria de Adultos - Aplicação dos artigos 102, alínea “j”, 116, alínea “d” e 93, alínea
“g” da Constituição em todos as áreas da IPIB – recomendar aos concílios inferiores, em nome do
princípio da unidade federativa da IPIB, que não meçam esforços no sentido de promoverem a
implantação dos importantes segmentos da Igreja de acordo com o modelo atual em vigor; CET 114 Secretaria de Adultos - Solicita homologação sobre a reforma dos Estatutos das Coordenadorias
Locais, Regionais e Nacional de Adultos – Aprovar a reforma dos Estatutos; CET 115 - Secretaria de
Adolescentes - Relatório de Atividades – Aprovar o relatório, reconhecendo que tal esforço deva ser
intensificado; CET 116 - SRI / Vera Maria Roberto - Relatório de Atividades – Devolver o documento à
signatária, recomendando que o mesmo seja enviado através da Secretaria de Relações
Intereclesiásticas; CET 117- Representante da IPIB Junto ao CLAI - Relatório de Atividades – Aprovar
o relatório; CET 118 - CLAI – Conselho Latino-Americano de Igrejas - Relatório de Atividades (3º
Trimestre/99) – Aprovar o relatório; CET 119 - Presbitério Sergipe - Solicita implantação do Escritório
Regional da IPIB no Estado de Sergipe – manter o documento sobre a mesa até a próxima reunião da
CET; CET 120 - Comissão Permanente IPIBPrev - Solicita substituição do relator da Comissão –
Atender a solicitação e nomear o Rev. Luiz Pereira de Souza; CET 121 - Representante da IPIB junto à
AMIR / Rev. Áureo R. Oliveira - Relatório de Atividades – Aprovar o relatório, com exceção da
realização do Congresso da AMIR, dando à Diretoria plenos poderes para deliberar sobre o assunto; 2)
destacar a escolha do Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus para assumir a Secretaria Executiva do
Departamento de Teologia da AMIR; CET 122 - IPI Torre de Pedra / Rev. Florisval Carbona Costa Solicita ajuda no sentido de legalizar a transferência de imóvel da extinta 2a. IPI Torre de Pedra para a
IPI Torre de Pedra –Atender à solicitação. CET 123 - Associação Evangélica Literária Pendão Real Relatório Econômico, Financeiro, Administrativo e Comercial – 1) Acolher o documento, parabenizando
a atual administração da Associação Evangélica Literária Pendão Real, pela seriedade e pelo
desempenho; 2) à vista do ocorrido, determinar que as dotações orçamentárias sejam distribuídas em
“duodécimos”; 3) Solicitar ao Presbitério de Campinas que salde a dívida da IPI de Amparo; CET 124 Secretaria de Diaconia - Relatório de atividades - Aprovar o relatório. CET 125 - Associação Betel -
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Apresenta arrazoado da Associação - Manter a Associação Betel como organismo distinto da SAD;
CET 126 - Comissão Permanente IPIBPrev - Relatório de atividades – 1) Aprovar o relatório, com
registro de apreciação do trabalho realizado; 2) solicitar ao Rev. Luiz Pereira de Souza que prepare
matéria sobre o assunto, a ser publicada em “O Estandarte”, para esclarecimento da Igreja sobre as
questões e dúvidas mais comuns sobre o IPIBPrev; CET 127 – Secretaria de Diaconia - Apresenta
arrazoado da Secretaria - a) manter a Secretaria de Ação Social e Diaconia e a Associação Betel como
organismos afins; b) ambas deverão desenvolver e operacionalizar por meio de interfaces as atividades
de interesses comuns relativos a vocação e prática da ação social da IPIB; c) aprovar, de acordo com a
jurisprudência da Igreja, a seguinte estrutura de funcionamento para a SAD: Diretoria, composta de
nove membros, incluindo o secretário (a) relator (a), e considerar na composição a representação dos
diáconos(isas) indicados regionalmente por ocasião dos congressos nacionais de Diaconia; CET 128 –
Comissão de Patrimônio – Sugestão sobre terreno de Betel – autorizar a venda indicada, observada a
legalidade do ato; CET 129 - Presbitério Centro Oeste Paulista - Solicita anistia de débito da 1a. IPI
Araçatuba – Perdoar a dívida da 1 ª IPI de Araçatuba e autorizar o parcelamento do saldo
correspondente ao período de abril a dezembro de 1999,com pagamentos a partir do ano 2000,
conforme solicitado; CET 130 - Secretaria de Música e Liturgia - Solicita apoio da CET na divulgação
das atividades da Secretaria junto às igrejas locais – 1) Atender a solicitação; 2) a Secretaria de Música
e Liturgia deve apresentar relatório na próxima reunião da CET; CET 131 – Comissão Especial de
Estudo sobre Secretaria do Presbiterato - Solicita prorrogação de prazo para entrega de parecer –
atender, recomendando à Comissão encaminhamento de parecer na próxima reunião da CET; CET
132 – Sínodo Borda do Campo - Apresenta propostas relativas ao artigo “A fidelidade necessária” de
autoria do Presidente (Rev. Leontino Farias Santos) publicado na edição de novembro de “O
Estandarte” – Não acolher a proposta, tendo em vista que os problemas levantados estão sendo
sanados; CET 133 - Comissão de Exame de Contas - Apresenta parecer sobre Exame de contas dos
Seminários, Secretaria de Missões, Tesouraria e Associação Pendão Real – 1) Retornar o relatório à
Comissão, para que aprofunde o seu trabalho, apresentando relatório conclusivo na próxima reunião;
2) adotar as medidas sugeridas extensivas a todos os departamentos da Igreja, a saber: a) livro-caixa,
onde deverão constar todos os lançamentos, de entrada e saída dos numerários; b) recibo padronizado
(RPA) e histórico bem detalhado, anexado a cópia de cheque padrão; c) que a legislação fiscal com
relação a Nota Fiscal, e também de empregados, seja seguida; d) todos os cheques deverão ser
nominais e com cópia; e) nomear uma comissão permanente para acompanhamento das contas, tendo
um membro de cada Secretaria e Seminário, e que se revezem anualmente, apresentado relatório nas
reuniões da Comissão Executiva da IPIB. Se possível, com autoridade para orientar as pessoas
responsáveis pelos pagamentos (as pessoas nomeadas devem ter conhecimento de Contabilidade,
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Administração ou Assemelhados); f) autorizar o tesoureiro da IPIB a estornar a débito da conta caixa os
documentos que possuírem vícios formais ou não forem considerados hábeis para comprovação de
gastos, devolvendo-os para regularização; g) edificações de imóveis com os respectivos projetos,
memorial descritivo e previsão orçamentária; h) verbas para viagens, deverão estar acompanhadas do
relatório e documentos comprobatórios; i) as verbas dotadas pela IPIB serão repassadas no critério de
1/12. CET 134 - Sínodo Rio-São Paulo - Solicita dispensa de licenciatura para o Presb. Elson Candido
da Silva – 1) Não atender, por obediência aos artigos 42 e 44 da Constituição da Igreja; 2) Enviar carta
ao Conselho da IPI de Nilópolis, reconhecendo o ministério do Presb. Elson, e explicando a
necessidade da observância da Constituição. CET 135 – Secretaria de Administração e Planejamento
– Proposta Orçamentária para o ano 2000 – Aprovar a peça orçamentária para o ano 2000, com
entradas e saídas no valor de R$ 3.415.000,00: (em reais – R$ - excluídos os centavos) RECEITAS –
Tesouraria – 2.200.000; Secretaria de Missões – 340.000; Secretaria de Educação Teológica – 30.000;
Seminário de São Paulo – 315.000; Seminário Rev. “Antonio de Godoy Sobrinho”: – 275.000;
Seminário de Fortaleza – 180.000; Forças Leigas(Alvorada) – 25.000; Relações Intereclesiásticas –
30.000; Imprensa e comunicação (Estandarte) – 50.000; Projeto Natanael – 7.000; DESPESAS –
Administração Geral – 400.000; Tesouraria – 19.500; Secretaria Executiva –55.000; Presidência –
25.000; Secretaria de Missões 850.000; Secretaria de Educação Teológica – 25.000; Seminário de São
Paulo – 470.000; Seminário Rev. “Antonio de Godoy Sobrinho” – 400.000; Seminário de Fortaleza –
360.000; Diaconia – 10.000; Pastoral – 5.000; Educação Cristã – 30.000; Administração – 14.000;
Adultos – 10.000; Juventude – 10.000; Adolescentes – 10.000; Crianças – 10.000; Forças Leigas
(Alvorada) – 25.000; Música e Liturgia – 10.000; Relações Intereclesiásticas – 30.000; Estatística –
1.000; Imprensa e comunicação (Estandarte) – 75.000; Jurídica – 1.000; História da Igreja – 5.000;
Patrimônio – 5.000; Natanael – 25.000; Pequenas Igrejas, Grandes Ministérios – 36.000; Universidade
– 12.000; Escritório Regional de Manaus – 50.000; Seguro pastoral – 110.000; Brasilprev – 45.000;
Dotação Pendão Real – 40.000; Dotação Assoc. Betel – 60.000; Jubilados/viúvas – 90.000; Reuniões
Diretoria/Com. Executiva – 50.000; Reserva de Contingência – 31.500. CET 136 - Secretaria de
Administração e Planejamento – Proposta de adoção de medidas para redução de despesas – Adotar
as seguintes medidas: 1) Fazer uma revisão de todas as contratações feitas desde o início do ano,
estabelecendo critérios para a utilização das secretárias em regime de “pool”, i.e., uma secretária
realizar o trabalho de mais de uma área da organização; 2) revisar e adotar novos critérios para o
pagamento de assistência médica a funcionários e colaboradores; 3) revisar e adotar critérios para os
colaboradores que recebem mais de um salário, considerando-se a dedicação de tempo de cada um
deles; 4) estabelecer critérios para as despesas de viagem e posterior prestação de contas; 5)
estabelecer periodicidade semestral para as reuniões de secretarias que impliquem alto custo
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financeiro e, em paralelo, explorar novos meios tecnológicos disponíveis para serem utilizados no
interregno das reuniões, devendo os casos especiais serem levados ao conhecimento da Presidência e
Tesouraria para autorização; 6) estabelecer procedimentos para o uso dos meios de telecomunicação
(telefones convencionais, celulares, fax) e contas de acesso à Internet, visando à redução de custos; 7
– definir a remuneração dos colaboradores da Secretaria de Educação Cristã, em função do trabalho
contratado para os quadrimestres, e não mensalmente como na situação presente; 8) ampliar o uso do
sistema “IMPRESSO” para reduzir despesas postais; 9) reduzir a freqüência das viagens do Secretário
Executivo a São Paulo para uma vez cada duas semanas, e estabelecer que as viagens dos
secretários de área ficarão condicionadas à autorização da Presidência, ouvida a Tesouraria; reduzir
também o número de reuniões da Diretoria durante o ano 2000; 10) estabelecer que as viagens do
Presidente e Secretário Executivo a igrejas e concílios, quando a convite, deverão ser integralmente
suportadas por quem convida, exceto nos casos de interesse oficial ou por determinação da
Assembléia Geral, Executiva ou Diretoria; soluções particulares deverão ser tratadas caso a caso pela
Presidência, ouvida a Tesouraria; 11) reavaliar o trabalho desenvolvido pelo Tesoureiro na acumulação
das funções de Contador e Gerente do Escritório Central, que na prática tem implicado sacrifícios
pessoais e prejuízo no desempenho de tantas tarefas para a organização; 12) adotar novo sistema
informatizado de acompanhamento das contribuições das igrejas através de códigos de barras, visando
agilizar a comunicação para as igrejas inadimplentes ou irregulares na contribuição, bem como aos
concílios a que estão jurisdicionadas; 13) definir a relação IPIB – Associação Evangélica Literária
Pendão Real, considerando principalmente a movimentação e compromisso de recursos financeiros
entre ambas; 14) determinar à Secretaria de Administração que faça uma revisão do plano salarial
estabelecido unilateralmente pela Secretaria de Missões, apresentando relatório conclusivo à Diretoria
para deliberar sobre sua implantação, aproveitando-se do processo de centralização da folha de
pagamento de toda a IPIB em curso na Tesouraria Central. NOMEAÇÕES – Rev. Clayton, para o cargo
de Presidente da Secretaria de Educação Teológica; Comissão Permanente de Exame de Contas –
Presb. Walter Signorini, Presb. Luiz e Rev. Eliseu; Comissão para Estudos sobre a contribuição das
igrejas junto à AG da IPIB: Rev. Luiz Pereira, relator, Rev. Nilson Shogen Dakuzaku e Presbs. Reuel
Matos de Oliveira e Sidney Luis Tizziani. OUTRAS RESOLUÇÕES – 1) Prorrogar o contrato de
trabalho com o tesoureiro, Presb. Alcy Thomé da Silva até a próxima reunião da CET, mantendo-se os
mesmos termos. 2) Determinar à Secretaria de Educação Teológica que envie todos os documentos
que dependem de parecer da mesma, até a próxima reunião desta CET. São lidas e aprovadas as atas
da reunião de 19 de junho de 1999 e da presente reunião, sem observações. Nada mais a tratar,
encerra-se a reunião às 1:40 horas do dia 15 de Novembro de 1999. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães,
na qualidade de 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o
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Secretário Executivo. a) HIRCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO
FARIAS DOS SANTOS (presidente)___________________a) ÉBER FERREIRA SILVEIRA LIMA
(Secretário Executivo)____________________.
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Data, hora e local – Dia 27 de Fevereiro de 2000, com início às 8:15 horas, no Escritório Central da IPI
do Brasil, rua Amaral Gurgel 452, sobreloja, São Paulo, Capital. Presidente – Rev. Leontino Farias dos
Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Diretoria – Rev. Leontino
Farias dos Santos, presidente; Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente; Rev. Edival Ferreira
Brandão, terceiro vice-presidente; Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso
Cézar Machado, segundo secretário e Presb. Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. AUSENTE:
Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente. REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos:
Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos; Brasil Central – Rev. Onésimo Eugênio Barboza;
Meridional – Rev. Alceu Roberto Braga; Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista –
Presb. Walter Signorini; Oriental – Rev. Fernando Bortolleto Filho; Osasco – Rev . Rubens Franco
Lacerda; Sínodo São Paulo – Rev. Carlos Barbosa; Setentrional – Rev. Kléber Nobre de Queiroz;
AUSÊNCIAS – SINODOS - Minas Gerais, Rio-São Paulo, Sudoeste Paulista, Sul de São Paulo e Vale
do Rio Paraná. OUTRAS PRESENÇAS - Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, secretário executivo e
Presb. Alcy Thomé da Silva, tesoureiro. Os trabalhos são iniciados com exercícios devocionais dirigidos
pelo senhor Presidente. ENTRADA DE DOCUMENTOS: CET 01, da Secretaria de Educação Teológica
- Parecer sobre docs. SC 075 e 083/99 (ajuda à família do Rev. Antonio de Godoy Sobrinho); CET 02,
da Secretaria de Educação Teológica - Parecer sobre doc. CET 081/99 (dispensa de reciclagem de
curso teológico para o Presb. Rui Lobo); CET 03, do Presbitério Sul do Paraná - Consulta sobre uso de
nome fantasia como estratégia de marketing por uma igreja do Presbitério; CET 04, da 1 ª IPI São Luís
(MA) - Pedido para sediar o escritório de representação da IPIB no norte/nordeste; CET 05, da
Secretaria Executiva - Solicita autorização da CET para que a diretoria da IPIB administre verba anual
enviada pela PC(USA); CET 06, da Diretoria -Comunica a organização da 1 ª Igreja em solo americano
como fruto da parceria entre a IPIB e a PC(USA); CET 07, da Diretoria - Comunica a situação dos
apartamentos da IPIB localizados em Londrina/PR e futuras providências; CET 08, da Secretaria de
Educação Teológica - Parecer da SET sobre pedido de dispensa de reciclagem de curso teológico para
o Presb. Arnaldo de Carvalho Filho; CET 09, da Secretaria de Educação Teológica - Apresenta
critérios para a criação de uma extensão do curso de Bacharel em Teologia na cidade do Rio de
Janeiro; CET 10, da 5 ª IPI do Rio de Janeiro - Oferece suas dependências para funcionamento dos
“módulos” referente à extensão do curso de teologia a ser implantado pela SET na cidade do Rio de
Janeiro; CET 11, do Presbitério Sudoeste de Minas - Solicita dispensa de revalidação do Curso
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Teológico para o Sr. Nilson Cândido Ferreira; CET 12, do Presbitério do Norte - Solicita à CET ajuda
financeira para cobrir despesas com a reforma da Casa de Parnaíba/PI de propriedade da IPIB; CET
13, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil - Apoio e aprovação de Projetos em parceria com a IPIB;
CET 14, da Secretaria Executiva - Encaminha consulta do Presbitério de Campinas sobre seminários
que pertençam a denominações reconhecidas; CET 15, da Secretaria de Missões - Comunica decisões
da diretoria da SMI sobre contratação de professores para os CTMs; CET 16, do Sínodo Setentrional Solicita desmembramento do Sínodo em dois: Sínodo Setentrional e Sínodo Nordeste; CET 17, do
Sínodo Setentrional - Solicita que a próxima reunião da Assembléia Geral seja realizada na Região
Nordeste; CET 18, do Presbitério de Londrina - Solicita dispensa de reciclagem do curso teológico
para os Revs. Alberto Fernando Roldán e José Roberto Christófane (professores do Seminário Rev.
Antonio de Godoy Sobrinho); CET 19, do Presbitério de Londrina - Consulta se a IPIB reconhece a
Igreja Católica como ramo legítimo da Igreja de Cristo (art. 4º da Constituição) - CET 20, do Presbitério
Presidente Prudente - Propostas de reedição dos livros: a) “A maçonaria e a Igreja Cristã”, “Os Annaes
da 1ª Egreja Presbyteriana de São Paulo” e “Dogmática Evangélica” numa edição comemorativa do 1º
Centenário da IPIB; CET 21, da Secretaria de Educação Teológica - Parecer sobre o doc. CET 093/99
(consulta do Presbitério Centro-Oeste Paulista sobre aplicação do art. 42, parágrafo 3); CET 22, da
Secretaria de Educação Teológica - Parecer sobre o doc. CET 094/99 (consulta do Presbitério Mato
Grosso-Rondônia sobre aplicação do art. 42, parágrafo 3); CET 23, da Diretoria - Propõe: a) que a
CET nomeie uma Comissão Especial para elaborar e por em prática um projeto de incentivo à
contribuição e de captação de recursos para a Igreja e suas instituições; b) nomes para comporem a
Comissão; CET 24, da Secretaria Executiva - Encaminha pedido da Igreja Presbiteriana “Cristo el Rey”
(Argentina) para que a IPIB estude a possibilidade de examinar e ordenar futuros candidatos ao
ministério pastoral; CET 25, do Presbitério Fluminense - Consulta sobre Seminários indenominacionais
e interdenominacionais; CET

26, do Presbitério Fluminense - Consulta sobre o rebatismo e

participação na Santa Ceia para pessoa católica; CET 27, do Presbitério Fluminense - Consulta sobre
acúmulo de funções do Secretário Executivo, Rev. Éber Ferreira Silveira Lima; CET 28, da Diretoria Solicita aprovação de parcerias da IPIB com a IPUB em algumas áreas; CET 29, da Diretoria –
Encaminha documento do Rev. João Luiz Furtado esclarecendo sobre o processo n. 3.658/99 em
trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP; CET 30, da Secretaria Executiva Encaminha carta do Dr. Will Browne da PC(USA), comunicando a nomeação de novo coordenador de
área para a América do Sul; CET

31, da Comissão de Eventos Especiais - Proposta para

comemoração dos 500 anos do Brasil em âmbito nacional; CET 32, da Diretoria - Encaminha carta da
AMIR propondo que a IPIB seja anfitriã do Diálogo bilateral entre pentecostais e reformados em São
Paulo; CET 33, da Secretaria de Educação Cristã - Solicita revisão do orçamento da SEC, repasse de
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um percentual da venda das revistas produzidas pela SEC e que seja reconsiderada a contratação dos
redatores e Secretário Executivo; CET 34, da Secretaria de Educação Cristã - Solicita substituição do
Rev. Silas de Oliveira como Secretário e membro da SEC; CET 35, da Secretaria de Educação Cristã Solicita nomeação do Rev. José Carlos Volpato para o cargo de Secretário da SEC; CET 36, do
Presbitério Ourinhos - a) Manifesta repúdio à decisão referente a “igrejas cristãs” no texto das
Ordenações Litúrgicas; Propõe que a direção da Igreja se pronuncie sobre o assunto, dando
esclarecimento sobre a questão; CET

37, do Presbitério Ourinhos - Solicita autorização para

licenciatura do Presb. José Luiz Ferraz de Andrade; CET 38, do Presbitério Ourinhos - Comunica a
exoneração do ministro Rev. Deusdécio Vasconcelos; CET 39, do Sínodo Borda do Campo - Solicita
justificativas necessárias para avaliação da CET e posterior deliberação referente às Casas Lares de
Betel; CET 40, do Presbitério Fluminense - Proposta de reforma Constitucional referente ao Art. 42, §
1º; CET 41, do Presbitério Fluminense - Proposta de reforma para o “Modelo de Estatutos para as
Igrejas Locais” referente ao Art. 21, alínea “c”; CET 42, do Presbitério Fluminense - Ratifica apoio à
instalação da extensão de Seminário Teológico nas dependências da 1 ª IPI do Rio de Janeiro; CET 43,
do Sínodo Borda do Campo - Consulta sobre a recepção de ministros oriundos de outra denominação;
CET 44, da Secretaria Executiva - Proposta sobre o “Modelo de Estatutos para as Igrejas Locais”; CET
45, da Secretaria Executiva - Apresenta texto intitulado “Culto de consagração e envio de
missionários”, elaborado pelo Rev. Gerson Correia de Lacerda, por solicitação da Comissão Especial,
para inclusão nas novas Ordenações Litúrgicas, cumprindo decisão da AG 991113; CET 46, da
Diretoria - Apresenta relatório de atividades da Presidência e Secretaria Executiva referente ao período:
junho/dezembro de 1999; CET 47, do Sínodo Borda do Campo - Solicita informações atualizadas
sobre regularização dos terrenos da IPIB em Sorocaba/SP; CET 48, do Sínodo Borda do Campo Proposta para que a redação da Lei Ordinária sobre restrições à participação em reuniões dos
concílios seja reformulada; CET 49, do Sínodo Borda do Campo - Solicita informações atualizadas
sobre o assunto: “Ministério Igrejas em Células”; CET 50, do Sínodo Borda do Campo - Solicita
informações verídicas sobre venda de parte do imóvel de Betel; CET 51, do Sínodo Borda do Campo Propostas de revisão dos Estatutos das Igrejas Locais; CET 52, do Sínodo Borda do Campo Propostas sobre as decisões da Assembléia Geral e da Comissão Executiva; CET 53, do Sínodo
Borda do Campo - Consulta sobre uso de placas de publicidade nas propriedades da Igreja em
Sorocaba; CET 54, da Assessoria de Estatística – Proposta para implementação de um censo 2000 de
todos os membros da IPIB e elaboração de um guia para organização de rol de membros; CET 55, da
Secretaria de Administração – Proposta de Revisão do orçamento geral 2000; CET 56, da Secretaria
de Administração – Solicita definição sobre remuneração de funcionário da FECP: CET 57, da
Secretaria de Administração – Proposta de revisão de todas as procurações atuais concedidas para
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movimentação bancária; CET 58, da Secretaria de Administração – solicita esclarecimentos sobre a
situação das atividades da Secretaria de Ação Social e Diaconia, Associação Betel e colaboradores
envolvidos no trabalho; CET 59, da Secretaria de Administração – Proposta de transferência da sede
da Secretaria de Missões, de Londrina para Sorocaba; CET 60, da Secretaria de Administração e
Planejamento– proposta para retenção das dotações orçamentárias em caso de atraso no envio de
documentação contábil; CET 61, do Presbitério Fluminense – solicita anistia de dívida com o Seminário
de São Paulo e com o Seminário “Rev. Antonio de Godoy Sobrinho”; CET 62, da Secretaria Nacional
de Ação Social e Diaconia – Relatório de atividades de construção das novas casas lares de Betel;
CET 63, do Presbitério de Londrina – solicita que a CET encaminhe à Secretaria de Educação
Teológica pedido de crédito de matérias para o candidato Josué Soares Flores; CET 64, da Comissão
Permanente IPIBPREV – Relatório; CET 65, da Secretaria de Ação Pastoral – sugestão para que a sra.
Zilda de Mattos Alvarenga, viúva do Rev. Paulo Bueno de Alvarenga, seja colocada no rol de
beneficiados; CET 66, da Secretaria de Ação Pastoral – Pesquisa entre os pastores da IPIB; CET 67,
do Presbitério do Ipiranga – solicita manifestação da CET sobre recebimento do Rev. Douglas Nassif
Cardoso, da União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil; CET 68, do Sínodo Meridional –
comunica a organização do Presbitério Paranaense; CET 69, do Sínodo Borda do Campo – propostas
para solucionar questões relacionadas aos imóveis da IPIB; CET 70, da Comissão de Ética – Relatório;
CET 71, da Secretaria de Missões – apresenta demonstrativos econômicos para o ano 2000; CET 72,
da Secretaria Executiva – esclarecimentos sobre acúmulo de funções do Secretário Executivo; CET 73,
do Presbitério de Presidente Prudente – consulta sobre o novo texto das Ordenações Litúrgicas; CET
74, da Coordenadoria Nacional de Adultos – Relatório; CET 75, do Presbitério Fluminense – Proposta
de reforma constitucional referente ao Artigo 38; CET 76, do Presbitério do Ceará – solicita orientação
quanto ao procedimento necessário em relação a um pastor do Presbitério que está abrindo uma
instituição de ensino teológico; CET 77, do Rev. Carlos Barbosa – solicita autorização para nãocumprimento das ordenações litúrgicas e seu imediato afastamento das funções pastorais e de
presidência do Presbitério Leste Paulistano no caso do indeferimento de sua petição, em virtude de
conflitos pessoais; CET 78, do Rev. Carlos Barbosa – solicita manifestação clara e inequívoca da CET
sobre a questão do re-batismo; CET 79, do Rev. Carlos Barbosa – coloca seu cargo como relator e
membro da Assessoria Jurídico-Institucional à disposição da CET; CET 80, do Sínodo Borda do Campo
– solicita informações sobre a mudança do Seminário de São Paulo para a nova Sede; CET 81, da
Comissão Permanente de Exame de Contas – recomenda a não aprovação do relatório financeiro
apresentado pela Associação Pendão Real e sugere o uso de prerrogativas cabíveis com uso de
instrumentos legais disponíveis. É lida e aprovada a ata da Reunião Extraordinária da Assembléia
Geral da Igreja, realizada no dia 26 de Fevereiro de 2000, por delegação da mesma ; NOMEAÇÃO DE
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COMISSÕES DE TRABALHO E DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS – PAPÉIS E CONSULTAS – Revs.
Kleber e Rev. Fernando - Docs. 3, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 44, 45, 46,
49, 51, 63, 67, 68, 73, 76, 77, 78, 79 e 80; ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS – Presb. Walter e Rev.
Alceu - Docs. 5, 12, 23, 27, 29, 33, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 71 e 72; DAS SECRETARIAS E DOS
PROJETOS – Rev. Onésimo e Presb. Luis - Docs. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 20, 28, 31, 34, 35, 42, 64, 66,
70 e 74; PATRIMÔNIO – Presb. João Américo e Rev. Rubens Lacerda - Docs. 7, 39, 47, 50, 53, 62 e
69. RESOLUÇÃO – Quanto ao doc. CET 02, da Secretaria de Educação Teológica - Parecer sobre
doc. CET 081/99 (dispensa de reciclagem de curso teológico para o Presb. Rui Araújo Lobo) – Atender
o pedido do Presbitério do Distrito Federal, dispensando da exigência de reciclagem de curso teológico
o Presbítero Rui de Araújo Lobo, em consonância com o Artigo 42, Parágrafo Segundo, da
Constituição da IPI do Brasil. Ora em favor do irmão Rui o Rev. Hircio. Os trabalhos são suspensos às
11:30 horas para atividade das Comissões, devendo ser reabertos à chamada do Sr. Presidente.
Reabertos os trabalhos às 16:45 horas. RESOLUÇÕES - CET 05 - Secretaria Executiva - Solicita
autorização da CET para que a diretoria da IPIB administre verba anual enviada pela PC (USA); –
autorizar a Diretoria da Igreja a administrar a verba a ser recebida da PC(USA), com a recomendação
de que haja critério e bom senso, apresentando sempre relatório detalhado e prestação de contas
quanto aos gastos efetuados nas gestões e participações internacionais. CET 07, Diretoria - Comunica
a situação dos apartamentos da IPIB localizados em Londrina/PR e futuras providências – registrar a
informação sobre a situação dos imóveis da IPIB em Londrina-PR, devendo a Comissão de Patrimônio
manter a CET informada até o registro da Escritura no Cartório de Registro de Imóveis. CET 08, da
Secretaria de Educação Teológica - Parecer da SET sobre pedido de dispensa de reciclagem de curso
teológico para o Presb. Arnaldo de Carvalho Filho - acolher o parecer da SET, não atendendo ao
pedido do Concílio. CET 09, da Secretaria de Educação Teológica - Apresenta critérios para a criação
de uma extensão do curso de Bacharel em Teologia na cidade do Rio de Janeiro; CET 10, da 5 ª IPI do
Rio de Janeiro - Oferece suas dependências para funcionamento dos “módulos” referente à extensão
do curso de teologia a ser implantado pela SET na cidade do Rio de Janeiro e CET 42, do Presbitério
Fluminense - Ratifica apoio à instalação da extensão do Seminário Teológico nas dependências da 1 ª
IPI do Rio de Janeiro; 1) aprovar o documento CET 09; 2) anexar os documentos CET 10 e 42, como
subsídios para decisão final das SET quanto ao local do Curso de Teologia referente ao item 03 do
documento CET 09. CET 11, do Presbitério Sudoeste de Minas - Solicita dispensa de revalidação do
Curso Teológico para o Sr. Nilson Cândido Ferreira - Encaminhar à SET. CET 23 - da Diretoria Propõe: 1) que a CET nomeie uma Comissão Especial para elaborar e por em prática um projeto de
incentivo à contribuição e de captação de recursos para a Igreja e suas instituições; 2) nomes para
comporem a Comissão; 1) nomear uma Comissão para elaborar e por em prática um projeto de
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incentivo à contribuição e de captação de recursos para a Igreja e suas instituições, diretamente
subordinada à Diretoria da Igreja; 2) nomear os: Presbs. Ariovaldo Ferraz Arruda, 1a. IPI de Londrina,
Antônio Burani ( IPI Bela Vista, Osasco), Reuel de Matos Oliveira (IPI do Cambuci), Carlos Fernandes
Franco ( 1a. IPI de São Paulo). A esses nomes acrescentar-se-ão mais dois nomes, por indicação da
Diretoria da Igreja. CET 27, do Presbitério Fluminense - Consulta sobre acúmulo de funções do
Secretário Executivo, Rev. Éber Ferreira Silveira Lima - Considerando que os termos e condições da
contratação do Secretário Executivo foram objeto de apreciação e aprovação desta CET em sua
reunião de Março de 1999, e considerando que o contrato está cumprindo normalmente os termos de
sua contratação, esta CET resolve, por unanimidade, rejeitar a proposta apresentada. CET 29, da
Diretoria – Encaminha documento do Rev. João Luiz Furtado esclarecendo sobre o processo n.
3.658/99 em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP - acolher o documento,
determinando que a Diretoria, em conjunto com a Comissão de Patrimônio e a Assessoria JurídicoInstitucional, contando com o apoio do Rev. João Luiz Furtado, adote todas as providências cabíveis,
com vistas a garantir os interesses da IPIB, atentando para as recomendações contidas no documento
e prestando relatórios sobre o desenvolvimento do assunto em todas as reuniões da CET. CET 31, da
Comissão de Eventos Especiais - Propostas para comemoração dos 500 anos do Brasil em âmbito
nacional - 1) acolher o documento; 2) realizar ampla divulgação, com urgência, em todo o arraial
presbiteriano independente; 3) recomendar que, durante o mês de Abril, seja dada ênfase para o
referido evento na Escola Dominical; CET 33, Secretaria de Educação Cristã - Solicita revisão do
orçamento da SEC, repasse de um percentual da venda das revistas produzidas pela SEC e que seja
reconsiderada a contratação dos redatores e Secretário Executivo – remeter à Comissão de Revisão
do Orçamento. CET 39, do Sínodo Borda do Campo - Solicita justificativas necessárias para avaliação
da CET e posterior deliberação referente às Casas Lares de Betel - arquivar o documento, visto que os
questionamentos estão respondidos no documento CET 62. CET 47, do Sínodo Borda do Campo Solicita informações atualizadas sobre regularização dos terrenos da IPIB em Sorocaba/SP – arquivar
o documento, pelo fato do assunto ter sido definido no parecer do doc CET 29. CET 50, do Sínodo
Borda do Campo - Solicita informações verídicas sobre venda de parte do imóvel de Betel – arquivar o
documento, visto o assunto estar contemplado no documento CET 29. CET 53, do Sínodo Borda do
Campo - Consulta sobre uso de placas de publicidade nas propriedades da Igreja em Sorocaba – 1)
que se adotem as providências cabíveis para a regularização, com acompanhamento da AJI; 2)
conceder à Associação Betel o direito de explorar os espaços para locação de publicidade e destinar a
receita auferida para cobrir despesas com a manutenção do imóvel, contabilizando na própria
Associação. CET 55, da Secretaria de Administração e Planejamento– Proposta de Revisão do
orçamento geral 2000 - acolher as propostas feitas no documento: a) estabelecer como meta a ser
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cumprida durante o exercício 2000 a formação de uma “reserva” para pagar o empréstimo no valor de
R$ 100.000,00; b) determinar a suspensão dos critérios estabelecidos unilateralmente pela SMI para a
aplicação de benefícios extras em sua folha de pagamento, assim como aos demais órgãos da Igreja;
c) nomear uma Comissão de sete pessoas, com pelo menos três membros da Secretaria de
Administração, para, no prazo de um mês, à luz do que foi anteriormente considerado e estabelecido,
revisar e definir o Orçamento Geral 2000; d) determinar que a Secretaria de Administração e
Planejamento, juntamente com a Tesouraria, emita relatórios mensais sobre a realização do
orçamento, enviando cópia a todos os membros da Comissão Executiva. Em conseqüência, nomear a
seguinte Comissão: Presb. Reuel Matos de Oliveira, relator, Rev. Hilder Campagnucci Stutz, Presb.
Arialdo Germano, Presb. Alcy Thomé da Silva, Presb. Walter Signorini, Presb. João Américo dos
Santos e Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. CET 60, da Secretaria de Administração e Planejamento
– proposta para retenção das dotações orçamentárias em caso de atraso no envio de documentação
contábil – acolher as propostas feitas no documento: 1) determinar à Tesouraria que não faça o
repasse das dotações orçamentárias enquanto não receber os documentos contábeis referentes ao
mês imediatamente anterior; 2) divulgar a adoção desta medida a todas as áreas da Igreja; 3) oficiar
aos diretores dos Seminários Teológicos de São Paulo e Fortaleza, exigindo explicações sobre o
atraso no envio dos documentos à Tesouraria da Igreja, a fim de ser analisado e deliberado na próxima
reunião da Comissão Executiva. CET 62, da Secretaria Nacional de Ação Social e Diaconia – Relatório
de atividades de construção das novas casas lares de Betel - 1) acolher o relatório da SAD e da
Comissão de Patrimônio; 2) determinar aos órgãos acima que dêem prosseguimento ao processo
preliminar, sob o acompanhamento da AJI e a execução da obra, observando a disponibilidade de
verba para isso, sempre em conjunto e de comum acordo, cabendo, no entanto, a fiscalização da obra
exclusivamente à Comissão de Patrimônio; 3) determinar ainda aos departamentos envolvidos que
apresentem relatórios sobre o andamento da obra, em todas as reuniões da CET. CET 67, do
Presbitério do Ipiranga – solicita manifestação da CET sobre recebimento do Rev. Douglas Nassif
Cardoso, da União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil – encaminhar o referido assunto
à SET. CET 68, do Sínodo Meridional – comunica a organização do Presbitério Paranaense – fazer os
devidos registros, para que o mesmo tome assento na próxima reunião da Assembléia Geral; CET 72,
da Secretaria Executiva – esclarecimentos sobre acúmulo de funções do Secretário Executivo –
Devolver o documento ao signatário. CET 76, do Presbitério do Ceará – solicita orientação quanto ao
procedimento necessário em relação a um pastor do Presbitério que está abrindo uma instituição de
ensino teológico – recomendar ao Presbitério para que tome as medidas necessárias junto ao referido
ministro e que o assunto seja remetido à Comissão de Ética, para, com urgência, emitir parecer. CET
80, do Sínodo Borda do Campo – solicita informações sobre a mudança do Seminário de São Paulo
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para a nova Sede - Solicitar que a Diretoria da FECP apresente todas as informações, bem como todos
os levantamentos de eventos, administração, recursos e contrato de comodato e outros necessários,
referente à compra do prédio para o Seminário e apresente com urgência o relatório detalhado à
Comissão Executiva, em sua próxima reunião. RESOLUÇÃO – Sobre a Fundação Eduardo Carlos
Pereira – 1) Solicitar que a Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira apresente todas as
informações, bem como todos os levantamentos de custos, administração, recursos e contrato de
comodato e outros necessários, referentes à compra do prédio para o Seminário de São Paulo e
apresente o relatório detalhado à Comissão Executiva, dentro de trinta dias. 2) nomear uma Comissão
para fazer um levantamento do dinheiro levantado para compra do Prédio para o Seminário de São
Paulo pela FECP, com especial atenção ao valor remanescente onde foi depositado, qual o rendimento
auferido, em que data foi liberado pelo curador e quando foi depositado em conta da FECP. Em
conseqüência, fica nomeada a Comissão a que se refere o item 2: Presb. Luiz Ribeiro, relator, Rev.
Onésimo Eugênio Barbosa e Rev. Carlos Barbosa. Sobre Ato da Diretoria – Ratificar ato da Diretoria de
abrir linha de crédito no valor de R$ 100.000,00 junto ao Banco Bradesco S.A., para suprir o caixa da
Igreja. Os documentos não considerados, a seguir relacionados, serão encaminhados à apreciação da
CET em sua próxima reunião, dias 17 e 18 de março próximos, conforme segue: CET 01; CET 03,
CET 04, CET 06, CET 12, CET 13, CET 14, CET 15, CET 17, CET 18, CET 19, CET 20, CET 21,
CET 22, CET 25, CET 26, CET 28, CET 30, CET 32, CET 34, CET 35, CET 36, CET 37, CET 38,
CET 43, CET 44, CET 45, CET 46, CET 49, CET 51, CET 52, CET 54, CET 56, CET 58, CET 59,
CET 61, CET 63, CET 64, CET 66, CET 69, CET 70, CET 71, CET 73, CET 74, CET 77, CET 78, CET
79, CET 81 e CET 82. Os documentos CET 24 e CET 57 serão encaminhados à próxima reunião da
Diretoria e os documentos CET 16, 40, CET 41, CET 48, CET 65 e CET 75 serão encaminhados à
próxima reunião da Assembléia Geral, por se tratarem de assuntos de competência da mesma.
Resolve-se adiar a leitura e aprovação desta ata para a próxima reunião desta CET. Decide-se que a
CET, em sua próxima reunião, delibere apenas sobre os documentos remanescentes desta reunião.
Encerram-se os trabalhos às 21:30 horas, com oração e bênção pelo senhor Presidente. Eu, Hircio de
Oliveira Guimarães, na qualidade de 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o
Presidente
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
1ª Sessão

Data, hora e local – Dia 17 de março de 2000, com início às 9:00 horas, com exercícios devocionais
dirigidos pelo Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, no Escritório Central da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, sito à Rua Amaral Gurgel, 450 – sobreloja, São Paulo. PRESIDENTE – Rev.
Leontino Farias dos Santos. SECRETÁRIO – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Rev.
Leontino Farias dos Santos, presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente, Rev. Edival
Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev.
Celso Cézar Machado, segundo secretário, Presb. Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário.
REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodos – BORDA DO CAMPO – Presb. João Américo dos Santos;
BRASIL CENTRAL – Rev. Onésimo Eugênio Barboza; MERIDIONAL – Rev. Márcio Borges Ribeiro;
MINAS GERAIS - Rev. Eliseu Bittencourt; OCIDENTAL – Presb. Luiz Ribeiro da Silva; OESTE
PAULISTA – Presb. Walter Signorini; ORIENTAL – Rev. Fernando Bortoletto Filho; OSASCO - Rev.
Rubens Franco Lacerda; SETENTRIONAL – Rev. Kleber Nobre de Queiroz; SUDOESTE PAULISTA –
Rev. Clayton Leal da Silva; VALE DO RIO PARANÁ – Rev. Otoniel Borges Machado. Às 17:15 h toma
assento o Rev. Carlos Barbosa, representante do Sínodo São Paulo. OUTRAS PRESENÇAS – Rev.
Éber Ferreira Silveira Lima, Secretário Executivo, Presb. Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro.
AUSÊNCIAS: Diretoria – Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente – Sínodos: RIO –
SÃO PAULO e SUL DE SÃO PAULO. AGENDA – Dia 17 – 9:00 h. – Abertura, leitura da ata da reunião
anterior, entrada de documentos; 10:00 h. trabalho das comissões; 12:00 h – Almoço; 13:30 h. –
Plenário; 18:00 h – Jantar; 19:00 h – Plenário; 21:00 h.- Encerramento da sessão. Dia 18 – 8:00 h –
Plenário; 13:00 h – Encerramento dos trabalhos, com prorrogação até às 18:00 h, se necessário. É lida
e aprovada a ata da reunião anterior. ENTRADA DE DOCUMENTOS remanescentes da reunião
anterior: CET 01, da Secretaria de Educação Teológica - Parecer sobre docs. SC 075 e 083/99 (ajuda
à família do Rev. Antonio de Godoy Sobrinho) - CET 03, Presbitério Sul do Paraná - Consulta sobre
uso de nome fantasia como estratégia de marketing por uma igreja do Presbitério; CET 04, da 1 ª IPI
São Luís (MA) - Pedido para sediar o escritório de representação da IPIB no norte/nordeste; CET 06,
da Diretoria - Comunica a organização da 1 ª Igreja em solo americano como fruto da parceria entre a
IPIB e a PC(USA); CET 12, do Presbitério do Norte - Solicita à CET ajuda financeira para cobrir
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despesas com a reforma da Casa de Parnaíba/PI de propriedade da IPIB; CET 13, da Igreja
Presbiteriana Unida do Brasil - Apoio e aprovação de Projetos em parceria com a IPIB; CET 14 Secretaria Executiva - Encaminha consulta do Presbitério Campinas sobre seminários que pertençam
a denominações reconhecidas; CET 15, da Secretaria de Missões - Comunica decisões da diretoria da
SMI sobre contratação de professores para os CTMs; CET 17, do Sínodo Setentrional - Solicita que a
próxima reunião da Assembléia Geral seja realizada na Região Nordeste; CET 18, do Presbitério de
Londrina - Solicita dispensa de reciclagem do curso teológico para os Revs. Alberto Fernando Roldán e
José Roberto Christófane (professores do Seminário Rev. Antonio de Godoy Sobrinho); CET 19, do
Presbitério de Londrina - Consulta se a IPIB reconhece a Igreja Católica como ramo legítimo da Igreja
de Cristo (art. 4º da Constituição); CET 20, do Presbitério Presidente Prudente -

Propostas de

reedição dos livros “A maçonaria e a Igreja Cristã”, “Os Annaes da 1 ª Egreja Presbyteriana de São
Paulo” e “Dogmática Evangélica” numa edição comemorativa do 1º Centenário da IPIB; CET 21, da
Secretaria de Educação Teológica - Parecer sobre o doc. CET 093/99 (consulta do Presbitério CentroOeste Paulista sobre aplicação do art. 42, parágrafo 3); CET 22, Secretaria de Educação Teológica Parecer sobre o doc. CET 094/99 (consulta do Presbitério Mato Grosso-Rondônia sobre aplicação do
art. 42, parágrafo 3); CET 24, da Secretaria Executiva - Encaminha pedido da Igreja Presbiteriana
“Cristo el Rey” (Argentina) para que a IPIB estude a possibilidade de examinar e ordenar futuros
candidatos ao ministério pastoral; CET 25, do Presbitério Fluminense - Consulta sobre Seminários
indenominacionais e interdenominacionais; CET 26, do Presbitério Fluminense - Consulta sobre o rebatismo e participação na Santa Ceia para pessoa católica; CET 28, da Diretoria - Solicita aprovação
de parcerias da IPIB com a IPUB em algumas áreas; CET 30, da Secretaria Executiva - Encaminha
carta do Dr. Will Browne da PC (USA), comunicando a nomeação de novo coordenador de área para a
América do Sul; CET 32, da Diretoria - Encaminha carta da AMIR sugerindo que a IPIB seja anfitriã do
Diálogo bilateral entre pentecostais e reformados em São Paulo; CET 34, da Secretaria de Educação
Cristã - Solicita substituição do Rev. Silas de Oliveira como Secretário e membro da SEC; CET 35, da
Secretaria de Educação Cristã - Solicita nomeação do Rev. José Carlos Volpato para o cargo de
Secretário da SEC; CET 36, do Presbitério de Ourinhos – a) Manifesta repúdio à decisão referente à
expressão “igrejas cristãs” no texto das Ordenações Litúrgicas; b) Propõe que a direção da Igreja se
pronuncie sobre o assunto, dando esclarecimento sobre a questão; CET 37, do Presbitério Ourinhos –
Solicita autorização para licenciatura do Presb. José Luiz Ferraz de Andrade; CET 38, do Presbitério
Ourinhos - Comunica a exoneração do ministro Deusdécio Vasconcelos; CET 40, do Presbitério
Fluminense - Proposta de reforma Constitucional referente ao Art. 42, § 1º; CET 43, do Sínodo Borda
do Campo; Consulta sobre a recepção de ministros oriundos de outra denominação; CET 44, da
Secretaria Executiva - Proposta de revisão do texto sobre o “Modelo de Estatutos para as Igrejas
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Locais”; CET 45, da Secretaria Executiva - Apresenta texto intitulado “Culto de consagração e envio de
missionários”, elaborado pelo Rev. Gerson Correia de Lacerda, para inclusão nas novas Ordenações
Litúrgicas, cumprindo decisão da AG 991113; CET 46, da Diretoria - Apresenta relatório de atividades
da Presidência e Secretaria Executiva referente ao período de junho/dezembro 1999; CET 49, do
Sínodo Borda do Campo - Solicita informações atualizadas sobre o assunto: “Ministério Igrejas em
Células”; CET 51, do Sínodo Borda do Campo – Propostas de revisão dos Estatutos das Igrejas
Locais; CET 52, do Sínodo Borda do Campo – Propostas: a) fazer levantamento de todas as decisões
da Assembléia Geral e da Comissão Executiva das cinco últimas gestões, disponibilizando esse
material para consulta; b) que a Diretoria, com base nesse levantamento, elabore proposta de revisão
ou revogação de decisões que se tornaram inadequadas, apresentando-as na próxima reunião
ordinária da Assembléia Geral ; CET 54, da Assessoria de Estatística - Proposta para implementação
de um Censo 2000 de todos os membros da IPIB e elaboração de um Guia para Organização de Rol
de Membros; CET 56, da Secretaria de Administração e Planejamento - Solicita definição sobre
remuneração de funcionário da Fundação Eduardo Carlos Pereira; CET

57, da Secretaria de

Administração - Proposta de revisão de todas as procurações atuais concedidas para movimentação
bancária; CET 58, da Secretaria de Administração e Planejamento - Solicita esclarecimentos sobre a
situação das atividades da Secretaria de Ação Social e Diaconia, Associação Betel, e colaboradores
envolvidos no trabalho; CET 59, da Secretaria de Administração - Proposta de transferência da sede
da Secretaria de Missões, de Londrina para Sorocaba; CET 61; do Presbitério Fluminense - Solicita
anistia de dívida com o Seminário de São Paulo e com o Seminário Rev. Antônio de Godoy Sobrinho;
CET 63, do Presbitério Londrina - Solicita que a CET encaminhe a Secretaria de Educação Teológica
pedido de crédito de matérias para o candidato Josué Soares Flores; CET

64, da Comissão

Permanente IPIBPrev – Relatório; CET 65, da Secretaria de Ação Pastoral - Solicita que a Sra. Zilda
M. Alvarenga, viúva do Rev. Paulo Bueno de Alvarenga seja colocada no rol de beneficiários; CET 66,
da Secretaria de Ação Pastoral - Pesquisa entre os pastores da IPIB; CET 69, do Sínodo Borda do
Campo - Propostas para solucionar questões relacionadas aos imóveis da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil; CET 70, da Comissão de Ética – Relatório; CET 71, da Secretaria de Missões
- Apresenta demonstrativos econômicos para o ano 2000; CET 73, do Presbitério de Presidente
Prudente - Consulta sobre o novo texto das Ordenações Litúrgicas; CET 74, da Coordenadoria
Nacional de Adultos – Relatório; CET 77, do Rev. Carlos Barbosa – Solicita seu imediato afastamento
das funções pastorais e de presidência do Presbitério Leste Paulistano, em virtude de conflitos
pessoais quanto ao cumprimento das novas Ordenações Litúrgicas; CET 78, do Rev. Carlos Barbosa Solicita manifestação clara e inequívoca da CET sobre a questão do re-batismo; CET 79, do Rev.
Carlos Barbosa - Coloca seu cargo como relator e membro da Assessoria Jurídico-Institucional à
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disposição da CET; CET 81, da Comissão Permanente de Exame de Contas - Recomenda a nãoaprovação do relatório financeiro apresentado pela Associação Pendão Real referente a 1998 e
sugere o uso de prerrogativas cabíveis com uso de instrumentos legais disponíveis; CET 82 , da
Diretoria - Encaminha documento da Secretaria de Diaconia, propondo a nomeação de sua diretoria.
RESOLUÇÃO ESPECIAL – Esta CET decide que, à luz de novos fatos e tendo em vista facilitar o
andamento da reunião, acolher os seguintes documentos: CET 83, da Secretaria Executiva Encaminha e-mail do Presbitério de Campinas solicitando motivos do não-acolhimento do documento
CET 101/99; CET 84, do Presbitério Fluminense - Encaminha documentos comunicando o
desligamento da IPI de Voldac da IPIB; CET 85, do Rev. João Luiz Furtado - Apresenta informações
sobre o caso Betel; CET 86, Secretaria Executiva - Proposta de regulamentação do papel e das
funções do Escritório Regional para a Amazônia; CET 87 e anexo, da Diretoria - Proposta de
adiamento da entrada em vigência das “Ordenações Litúrgicas” até a próxima reunião ordinária da
Assembléia Geral; CET 88, do Seminário Teológico de São Paulo - apresenta resposta à decisão
desta CET de nº 060/2000; CET 89, da Fundação Eduardo Carlos Pereira – apresenta balanço de
31.12.99 e anexos; CET 90, da Diretoria – Proposta relativa ao Tesoureiro da IPIB; CET 91, da
Comissão Especial para levantar dados sobre compra do prédio para o Seminário São Paulo –
Apresenta parecer para aprovação da CET. RESOLUÇÕES – Quanto ao documento: CET 87, da
Diretoria - Proposta de adiamento da entrada em vigor das “Ordenações Litúrgicas” até a próxima
reunião ordinária da Assembléia Geral e proposta de re-estudo dos seguintes tópicos: a) dispensa de
re-batismo; b) Santa Ceia para membros não-professos; c) cultos de cura: 1) aprovar a proposta na
íntegra; 2) que se comunique esta resolução a todos os concílios, pastores e igrejas, para sua imediata
aplicação. Registra-se voto contrário do Rev. Márcio Borges Ribeiro e do Presb. João Américo dos
Santos. Os trabalhos são suspensos às 11:35 h. para atividade das comissões e almoço, devendo ser
reabertos à chamada do senhor Presidente. Trabalhos reabertos às 14:00 h. À vista dos pareceres das
comissões, tomam-se as seguintes RESOLUÇÕES: Documento CET 01, da Secretaria de Educação
Teológica - Parecer sobre docs. SC 075 e 083/99 (ajuda à família do Rev. Antonio de Godoy Sobrinho)
- Não atender o referido pedido, mediante parecer da SET, considerando o fato de que a família, sendo
consultada, declarou sentir-se devidamente amparada; CET 03, do Presbitério Sul do Paraná Consulta sobre uso de nome de fantasia como estratégia de marketing por uma igreja do Presbitério:
Considerando que na última reforma constitucional a mudança do nome da denominação foi
amplamente rejeitada, visando a preservação da identidade da Igreja e a necessidade da preservação
da unidade e identidade da Igreja, Resolução: Que tais práticas sejam proibidas no âmbito de nossa
denominação e que se dê amplo conhecimento de tal decisão; CET 04, da 1 ª IPI São Luís (MA) Pedido para sediar o escritório de representação da IPIB no Norte/ Nordeste: Acolher o documento,
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anexando-o ao que já se encontra em poder desta CET para futura decisão, após ouvir os Sínodos e
os Presbitérios quanto a melhor localização; CET 06, da Diretoria - Comunica a organização da 1 ª
Igreja em solo americano como fruto da parceria entre a IPIB e a PC(USA): 1) Tomar ciência,
reconhecendo a importância da referida parceria, envidando esforços na continuidade da expansão do
Reino de Deus através da mesma; 2) enviar documento ao Rev. Cláudio Carvalhaes e sua esposa,
Ester Carvalhaes, parabenizando-os pelo ministério realizado até aqui naquela região; CET 12, do
Presbitério do Norte - Solicita à CET ajuda financeira para cobrir despesas com a reforma da casa de
Parnaíba/PI, de propriedade da IPIB - diante da realidade financeira da Igreja Nacional, encaminhar a
solicitação à SMI, para levantamento do valor solicitado através de campanhas, ofertas e outros, sem
prejuízo do seu orçamento; CET 19, do Presbitério de Londrina - consulta se a IPIB reconhece a Igreja
Católica Romana como ramo legítimo da Igreja de Cristo (art. 4º da Constituição); CET 26, do
Presbitério Fluminense - Consulta sobre o re-batismo e participação na Santa Ceia para pessoa
católica; CET 36, do Presbitério Ourinhos – 1) Manifesta repúdio à decisão referente a expressão
“igrejas cristãs” no texto das Ordenações Litúrgicas; 2) Propõe que a direção da Igreja se pronuncie
sobre o assunto, dando esclarecimento sobre a questão; CET 73, do Presbitério Presidente Prudente Consulta sobre o novo texto das Ordenações Litúrgicas; CET 78, do Rev. Carlos Barbosa - Solicita
manifestação clara e inequívoca da CET sobre a questão do re-batismo: - arquivar todos esses
documentos, dando ciência das razões aos consulentes; CET 20, do Presbitério de Presidente
Prudente - Propostas de reedição dos livros: a) “A Maçonaria e a Igreja Cristã”, “Os Annaes da 1 ª
Egreja Presbyteriana de São Paulo” e “Dogmática Evangélica”, numa edição comemorativa do 1º
Centenário da IPIB: Encaminhar as propostas para a Associação Pendão Real, recomendando estudo
da viabilidade em atender o referido pedido; CET 21, da Secretaria de Educação Teológica - Parecer
sobre o doc. CET 093/99 (consulta do Presbitério Centro-Oeste Paulista sobre aplicação do art. 42,
parágrafo 3): Aprovar os critérios adotados pela SET; CET 22, da Secretaria de Educação Teológica Parecer sobre o doc. CET 094/99 (consulta do Presbitério Mato Grosso-Rondônia sobre aplicação do
art. 42, parágrafo 3): aprovar os critérios adotados pela SET; CET 25, do Presbitério Fluminense Consulta sobre Seminários não- denominacionais e interdenominacionais: devolver o documento ao
concílio subscritor para que remeta a esta CET maiores informações a respeito do seminário
mencionado na consulta; CET 28, da Diretoria - Solicita aprovação de parcerias da IPIB com a IPUB
em algumas áreas: Aprovar a solicitação; CET 34, da Secretaria de Educação Cristã - Solicita
substituição do Rev. Silas de Oliveira como Secretário e membro da SEC: 1) Acolher a solicitação; 2)
Registrar voto de gratidão a Deus pelos relevantes serviços prestados à SEC; 3) Desejar ao Rev. Silas
profícua administração à frente do Seminário Teológico Rev. Antonio de Godoy Sobrinho; CET 35, da
Secretaria de Educação Cristã - Solicita nomeação do Rev. José Carlos Volpato para o cargo de
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Secretário da SEC: Aprovar a indicação, nomeando o Rev. José Carlos Volpato para assumir o cargo
de Secretário da SEC; CET 37, do Presbitério Ourinhos - Solicita autorização para licenciatura do
Presb. José Luiz Ferraz de Andrade: encaminhar o documento à SET, solicitando ao Presbitério de
Ourinhos que envie um curriculum vitae, contendo cópia do histórico escolar e demais documentos,
diretamente à SET; CET 45, da Secretaria Executiva - Apresenta texto intitulado “Culto de consagração
e envio de missionários”, elaborado pelo Rev. Gerson Correia de Lacerda, para inclusão nas novas
Ordenações Litúrgicas, cumprindo decisão da AG 991113 – Anexar ao doc CET 87, para fins de
encaminhamento à próxima AG. CET 46, da Diretoria - Apresenta relatório de atividades dos diretores
da Igreja: Acolher o documento, dando amplo conhecimento à Igreja das realizações e do trabalho
realizado pela Diretoria; CET 49, do Sínodo Borda do Campo - Solicita informações atualizadas sobre o
assunto: “Ministério Igrejas em Células”: 1) Considerar indevido o termo “apócrifo” ao tratar do
documento da diretoria da Igreja, visto que o mesmo tem caráter oficial e foi veiculado pelos meios
oficiais; 2) Determinar que a referida Comissão apresente o seu parecer impreterivelmente até a
próxima reunião da CET; 3) Que se prestem os esclarecimentos devidos ao Sínodo Borda do Campo;
CET 51, do Sínodo Borda do Campo - Propostas de revisão de texto do Modelo de Estatutos das
Igrejas Locais: encaminhar o documento à Assessoria Jurídico-Institucional, para estudo de
reformulação e adequação do Modelo de Estatuto, recomendando seja contemplado o estabelecimento
de artigos pétreos (que não podem ser modificados), devendo o mesmo ser encaminhado aos órgãos
competentes para aprovação e aplicação. Registra-se voto contrário do Presb. João Américo dos
Santos; CET 56, da Secretaria de Administração e Planejamento - Solicita definição sobre
remuneração de funcionário da Fundação Eduardo Carlos Pereira: a) informar à consulente que o
documento trata de matéria de competência da FECP; b) determinar à Diretoria da Igreja que, em
conjunto com a diretoria da FECP, resolva definitivamente a situação, apresentando relatório a CET em
sua próxima reunião; CET 58, da Secretaria de Administração e Planejamento - Solicita
esclarecimentos sobre a situação das atividades da Secretaria de Ação Social e Diaconia, Associação
Betel, e colaboradores envolvidos no trabalho: Devolver o documento à consulente, recomendando que
a mesma busque os esclarecimentos junto aos órgãos mencionados; CET 59, da Secretaria de
Administração e Planejamento - Proposta de transferência da sede da Secretaria de Missões, de
Londrina para Sorocaba: Nomear Comissão Especial, composta de três membros dentre os
componentes desta CET, com o objetivo de fazer uma análise profunda de toda a estrutura funcional
da SMI, apresentando as alternativas e sugestões necessárias à reestruturação da mesma, se for o
caso, delegando-se poderes à referida Comissão, para que decida sobre a mudança ou não do local de
instalação da sede da SMI, de comum acordo com a Secretaria de Administração e Planejamento; CET
63, do Presbitério de Londrina - Solicita que a CET encaminhe a Secretaria de Educação Teológica
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pedido de crédito de matérias cursadas no Seminário Sul-Americano, para o candidato Josué Soares
Flores: Devolver ao Presbitério para que encaminhe o documento diretamente ao Seminário Rev.
Antonio de Godoy Sobrinho; CET 64, da Comissão Permanente IPIBPrev – Relatório: 1) Acolher o
relatório; 2)Registrar estranheza da pequena adesão até o momento registrada; 3) Recomendar que se
promova Campanha e conscientização junto aos Presbitérios e Sínodos; 4) Pedir o auxílio da SPA na
conscientização dos ministros sobre a importância de adesão ao plano; CET 66, da Secretaria de Ação
Pastoral - Pesquisa entre os pastores da IPIB: 1) Acolher o documento, recomendando que seja
encaminhado a todos os presbitérios e sínodos, a fim de possam tomar conhecimento; 2) Acolher a
proposta de ações, autorizando a Diretoria a viabilizar o projeto dentro das possibilidades; 3) Registrar
voto de apreciação pela pesquisa realizada; CET 70, da Comissão de Ética – Relatório: Nomear
Comissão Especial para tratar do documento encaminhado pelo Rev. Othoniel Gonçalves, que trata do
“Movimento sem-Terra”, e que a conclusão dessa Comissão seja encaminhada à CET em sua última
reunião do ano 2000; CET 74, da Coordenadoria Nacional de Adultos – Relatório: Aprovar o relatório,
parabenizando a CNA pelo trabalho desenvolvido; CET 77, do Rev. Carlos Barbosa - Solicita seu
imediato afastamento das funções pastorais e de presidência do Presbitério Leste Paulistano em
virtude de conflitos pessoais quanto ao cumprimento das novas Ordenações Litúrgicas: Devolver o
documento ao proponente, por defeito de encaminhamento; CET 83, da Secretaria Executiva Encaminha e-mail do Presbitério de Campinas solicitando motivos do não-acolhimento do documento
CET 101/99: Informar ao Concílio que o não-acolhimento da proposta deveu-se: 1) à não-existência de
qualquer recurso de seguro de vida no Plano IPIBPrev; 2) a impossibilidade financeira de a Igreja
atender, no momento, aos anseios por um plano de saúde. CET 86, Secretaria Executiva - Proposta de
regulamentação do papel e das funções do Escritório Regional para a Amazônia; 1) aprovar o
documento; 2) dar ciência às lideranças da região, para que possa sentir a presença da Igreja na
Amazônia; OUTRAS RESOLUÇÕES – Sobre propriedade de Sorocaba – Betel – Determinar à
Comissão de Patrimônio que proceda às reformas mais urgentes (muro de arrimo e cercas limítrofes)
em Betel, de modo a garantir a segurança e a integridade física dos usuários do imóvel. Os
documentos remanescentes serão remetidos para decisão na segunda sessão. Nada a tratar, encerrase a reunião às 19:10 h. com oração pelo Rev. Rubens Franco Lacerda. Eu, Hircio de Oliveira
Guimarães, na qualidade de 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente
e com o Secretário Executivo. a) HIRCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a)
LEONTINO FARIAS DOS SANTOS (presidente)___________________a) ÉBER FERREIRA SILVEIRA
LIMA (Secretário Executivo)____________________.
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
2ª Sessão
Data, hora e local – Dia 18 de março de 2000, com início às 9:00 horas, no Escritório Central da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, sito à Rua Amaral Gurgel, 450 – sobreloja, São Paulo.
PRESIDENTE – Rev. Leontino Farias dos Santos. SECRETÁRIO – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães.
PRESENÇAS – Rev. Leontino Farias dos Santos, presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vicepresidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães,
primeiro secretário, Rev. Celso Cézar Machado, segundo secretário, Presb. Rui de Araújo Lobo,
terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodos – BORDA DO CAMPO – Presb. João
Américo dos Santos; BRASIL CENTRAL – Rev. Onésimo Eugênio Barboza; MINAS GERAIS - Rev.
Eliseu Bittencourt; OCIDENTAL – Presb. Luiz Ribeiro da Silva; OESTE PAULISTA – Presb. Walter
Signorini; ORIENTAL – Rev. Fernando Bortolleto Filho; OSASCO

- Rev. Rubens F. Lacerda;

SETENTRIONAL – Rev. Kleber Nobre de Queiroz; SUDOESTE PAULISTA – Rev. Clayton Leal da
Silva; VALE DO RIO PARANÁ – Rev. Otoniel Borges Machado. Às 17:15 h toma assento o Rev. Carlos
Barbosa, representante do Sínodo São Paulo. OUTRAS PRESENÇAS – Rev. Éber Ferreira Silveira
Lima, Secretário Executivo, Presb. Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro. AUSÊNCIAS –Diretoria – Presb.
Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente; Sínodos: MERIDIONAL, RIO – SÃO PAULO e
SUL DE SÃO PAULO. REGISTRO DE PRESENÇA - SÍNODO SÃO PAULO – às 10:15 h. toma
assento o Rev. Carlos Barbosa. Concede-se autorização para retirar-se do plenário ao Rev. Clayton
Leal da Silva, às 10: 20 h. Registram-se os documentos remanescentes da Primeira Sessão, em 17 de
março de 2000, com suas respectivas resoluções: CET 13, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil Apoio e aprovação de Projetos em parceria com a IPIB: aprovar; CET 14, da Secretaria Executiva Encaminha consulta do Presbitério Campinas sobre seminários que pertençam a denominações
reconhecidas: Informar ao concílio que não há como responder, nos termos da consulta; CET 15, da
Secretaria de Missões - Comunica decisões da diretoria da SMI sobre contratação de professores para
os CTMs: a) não autorizar alteração da regulamentação, no que se refere à contratação de professores
para os CTMs; b) recomendar à SMI que instrua os CTMs a enviarem as informações sobre o corpo
docente pretendido, com boa antecência. Registre-se voto contrário do Rev. Kleber. CET 17, do Sínodo
Setentrional – Solicita que a próxima reunião da Assembléia Geral seja realizada na Região Nordeste:
delegar poderes à Diretoria da Igreja para que, em contato com o concílio proponente, defina sobre a
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matéria, dentro de trinta dias; CET 18, do Presbitério de Londrina - Solicita dispensa de reciclagem do
curso teológico para os Revs. Alberto Fernando Roldán e José Roberto Christófane (professores do
Seminário Rev. Antonio de Godoy Sobrinho) : Encaminhar o documento à SET; CET 30, da Secretaria
Executiva - Encaminha carta do Dr. Will Browne da PC (USA), comunicando a nomeação de novo
coordenador de área para a América do Sul: tomar conhecimento e arquivar; CET 32, da Diretoria Encaminha carta da AMIR sugerindo que a IPIB seja anfitriã do Diálogo bilateral entre pentecostais e
reformados em São Paulo: Adotar os procedimentos necessários para realizar o evento; CET 43, do
Sínodo Borda do Campo - Consulta sobre a recepção de ministros oriundos de outra denominação:
responder negativamente à consulta do Sínodo. CET 44, da Secretaria Executiva - Proposta sobre o
“Modelo de Estatutos para as Igrejas Locais” – encaminhar o documento à Assessoria JurídicoInstitucional, para estudo de reformulação e adequação do Modelo de Estatuto, recomendando seja
contemplado o estabelecimento de artigos pétreos (que não podem ser modificados), devendo o
mesmo ser encaminhado aos órgãos competentes para aprovação e aplicação. CET 52, de Sínodo
Borda do Campo - Propostas sobre as decisões da Assembléia Geral e da Comissão Executiva: a)
acolher as preocupações exaradas no documento; b) determinar a Diretoria para tome as providências
necessárias à realização das propostas em questão; CET 54, da Assessoria de Estatística - Proposta
para implementação de um Censo 2000 de todos os membros da IPIB e elaboração de um Guia para
Organização de Rol de Membros: devolver o documento à proponente, recomendando que o
reencaminhe a esta CET como projeto circunstanciado. CET 61, do Presbitério Fluminense - Solicita
anistia de dívida com o Seminário de São Paulo e com o Seminário Rev. Antônio de Godoy Sobrinho:
Não atender; CET 69, do Sínodo Borda do Campo - Propostas para solucionar questões relacionadas
aos imóveis da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil: 1) Acolher o documento, aprovando as
propostas contidas nos itens 2-b: “Determinar à Secretaria Executiva que efetue um levantamento das
decisões da Assembléia Geral e do extinto Supremo Concílio (pelo menos das últimas quatro
legislaturas), que envolvam os imóveis da Igreja”; 2-c: “Determinar à Comissão de Patrimônio que
elabore um circunstanciado estudo sobre os imóveis da IPIB, abordando, dentre outros aspectos, o
preço de marcado de cada um deles”; e 2-d: “Determinar à Diretoria que, à luz do levantamento da
Secretaria Executiva e do trabalho da Comissão de Patrimônio, elabore uma proposta sobre o destino
dos imóveis para deliberação definitiva da próxima reunião ordinária da Assembléia Geral.” CET 70, da
Comissão de Ética – relatório: nomear Comissão Especial para pronunciar-se, a partir do documento
enviado pelo Rev. Othoniel Gonçalves à Assembléia Geral da Igreja, sobre a questão da Reforma
Agrária no Brasil, composta dos: Revs. Fernando Bortolleto Filho (relator), Valdomiro Pires de Oliveira,
Valdinei Aparecido Ferreira, Clayton Leal da Silva e Presb. Adair Sérgio Camargo; CET 71, da
Secretaria de Missões - Apresenta demonstrativos econômicos para o ano 2000: Tomar conhecimento
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e remeter para a Comissão criada para revisão do Orçamento; CET 79, do Rev. Carlos Barbosa Coloca seu cargo como Assessor Jurídico à disposição da CET: não acolher a solicitação do Rev. Dr.
Carlos Barbosa, delegando poderes à diretoria para buscar o entendimento com o referido irmão.
Esgotadas as possibilidades de composição, fica a Diretoria autorizada a designar outro relator. CET
81, da Comissão Permanente de Exame de Contas - Recomenda a não aprovação do relatório
financeiro apresentado pela Associação Pendão Real

referente a 1998 e sugere o uso de

prerrogativas cabíveis com uso de instrumentos legais disponíveis: Aprovar o relatório financeiro da
Associação Pendão Real, ano 1998, registrando-se a ausência de alguns documentos, após o registro
contábil dos mesmos e o encerramento do balanço patrimonial de 1998. É dada a palavra aos Revs.
Silas de Oliveira e José Carlos Volpatto, ex-diretores da “Pendão Real”, para prestarem
esclarecimentos sobre a matéria. CET 82, da Diretoria - Encaminha documento da Secretaria de
Diaconia, propondo nomes para a nova diretoria: a) aceitar a indicação de nomes para comporem a
Secretaria, oriunda do Congresso Nacional de Ação Social e Diaconia e, em conseqüência, nomear as
seguintes pessoas: Rev. Eliabe Gouveia de Deus, Reverendo José Antonio Gonçalves, Francisca
Cezarina da Silva, Maria Ines Barbosa, Dora Correia Neto Machado, Neide Pereira Barros e Sonia
Leme Rocha; b) nomear o Rev. Marcio Pereira de Souza para o cargo de Secretário de Ação Social e
Diaconia; c) não acolher a indicação do Rev. Romeu Olmar Klich, considerando não estar o mesmo, no
entender desta CET, envolvido com as atividades da IPIB; d) nomear o Rev. Jessé Moraes de Araújo,
para compor referida Secretaria; CET 84, do Presbitério Fluminense - Encaminha documentos
comunicando o desligamento da IPI de Voldac da IPIB: 1) tomar ciência, lamentando o ocorrido; 2)
encaminhar o documento à Diretoria, para as providências cabíveis; 3) requerer informações ao
Presbitério Fluminense, em decorrência da saída da IPI Voldac da jurisdição da IPI do Brasil, se foram
e quais as providências já tomadas pelo referido concílio, para preservar os direitos da igreja sobre as
propriedades da referida comunidade, até a próxima reunião desta CET. CET 85, do Rev. João Luiz
Furtado – Apresenta informações sobre o caso Betel: tomar conhecimento e arquivar; CET 88, do
Seminário Teológico São Paulo (apresenta resposta à decisão desta CET 060/2000, da Secretaria de
Administração e Planejamento, com proposta para retenção das dotações orçamentárias em caso de
atraso no envio de documentação contábil)- 1) determinar ao diretor do Seminário Teológico São Paulo
que justifique detalhadamente as razões do atraso no envio dos documentos contábeis referentes ao
mês de Dezembro de 1999; 2) reiterar ao diretor do Seminário Teológico de Fortaleza a determinação
de envio de justificativa detalhada pelo atraso na remessa dos documentos contábeis, em especial os
referentes ao mês de dezembro de 1999, que foram entregues ao Escritório Central em 9 de março de
2000. CET – 90, da Diretoria – proposta de manutenção do contrato de prestação de serviços pelo
Presb. Alcy Thomé da Silva, até o final do presente ano, para atividades de tesouraria, administração
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do Escritório Central: aprovar a proposta em seus termos, com pagamentos mensais, como segue: a)
salário de R$ 3.000,00, considerando-se o acúmulo de funções de tesoureiro e administrador do
Escritório Central; b) refeições – R$ 600,00; d) uma viagem aérea mensal, trecho São Paulo – Curitiba
– São Paulo: aprovar. RESOLUÇÃO: Ratificar ato da Diretoria, quanto à contratação do Presb. José
Maria Siqueira, para os serviços de Contadoria da Igreja, acumulando a função de gerente da
Associação Pendão Real, em caráter experimental. Registra-se voto contrário do Presb. João Américo
dos Santos. Documento CET 91/00, da Comissão Especial para Levantamento de dados sobre compra
do prédio para o Seminário Teológico de São Paulo – Apresenta parecer: acolher o parecer e arquivar.
OUTRAS RESOLUÇÕES – 1) Determinar à Secretaria Executiva que oficie aos Sínodos cujos
representantes não participaram da presente reunião, solicitando justificativa dos motivos de ausência;
2) A Comissão Permanente para o Exame de Contas relativas ao ano 2000 fica encarregada de
realizar o mesmo procedimento referente ao ano de 1999; 3) Nomeia-se a seguinte comissão Especial
para fazer levantamento da situação administrativa, financeira e contábil da SMI: Rev. Onésimo, relator,
e Presb. Rui Araujo Lobo e Presb. Luiz Ribeiro da Silva; 4) Registra-se voto de congratulação com o
Rev. Leonildo Silveira Campos pelo debate realizado através da televisão, programa “O Brasil Pensa”,
representando a IPI do Brasil; 5) Registra-se o falecimento do Rev. Fernando José Bataglia e Rev.
Alcides Correia de Moraes. Por delegação da Assembléia Geral da Igreja, em sua última reunião, esta
CET procedeu à leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária da AG 0226/2000. Nada mais a
tratar, é lida e aprovada a presente ata. Encerra-se a reunião às 19:15 h, com oração intercessória
pelo Rev. Fernando Bortolleto Filho e Oração do Pai Nosso. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na
qualidade de 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o
Secretário Executivo. a) HIRCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO
FARIAS DOS SANTOS (presidente)___________________a) ÉBER FERREIRA SILVEIRA LIMA
(Secretário Executivo)____________________.
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Primeira Sessão
Dia, hora e local – Dia 25 de Agosto de 2000, com início às 18:00 horas, nas dependências do
Seminário Teológico Presbiteriano Independente de São Paulo, Rua Genebra, 180, São Paulo, Capital.
Exercícios devocionais dirigidos pelo Senhor Presidente. Presidente - Rev. Leotino Farias dos Santos;
Secretário - Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. – Diretoria - Rev. Leontino Farias dos Santos,
presidente, Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente, Rev. Hircio de Oliveira
Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cezar Machado, segundo secretário e Presb. Rui de Araújo
Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos – Borda do Campo – Presb. João
Américo dos Santos; Brasil Central - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; Meridional - Rev. Alceu Roberto
Braga; Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Oriental - Rev.
Fernando Bortolleto Filho; São Paulo - Rev. Carlos Barbosa; Sudoeste Paulista - Rev. Clayton Leal a
Silva; Sul de São Paulo - Rev. Jonas de Araújo; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado.
Outras presenças –Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé de Souza. Ausências – Rev. Othoniel Gonçalves,
primeiro vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente. Representantes
Sinodais – Sínodos: Minas Gerais - Rev. Marcelo Pereira; Osasco - Rev. Elias Souza Heringer; Rio-São
Paulo - Rev. Lutero Alberto Gaspar; Setentrional - Rev. Kleber Nobre de Queiroz. OUTRAS
PRESENÇAS: - Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, Secretário Executivo e Presb. Alcy Thomé da Silva,
Tesoureiro. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Número, procedência e assunto: CET 092, Presbitério
Paulistano - Estranha envio de correspondência aos membros das igrejas solicitando participação
financeira na campanha “Unidos no 31 de Julho”; CET 093 – Secretaria de Adultos (Presb. Ezechias
Soares Correia) – Carta de renúncia ao cargo de membro da Secretaria de Adultos; CET 094,
Seminário de São Paulo - Apresenta razões pelo não envio, na data, de documentos contábeis à
Tesouraria da IPIB; CET 095,

Presbitério de Presidente Prudente - Propõe criação de selo

comemorativo do centenário da IPIB, com solicitação formal para a Companhia de Correios e
Telégrafos; CET 096, Presbitério de Presidente Prudente - Consulta sobre nível de formação em CTMs
da Igreja Nacional; CET 097, Presbitério Sul do Paraná - Encaminha documento da 1ª IPI de Curitiba,
questionando adiamento da vigência das Ordenações Litúrgicas pela CET; CET 098, Secretaria de
Educação Teológica - Consulta sobre dispensa de reciclagem em relação a procedimentos da SET;
CET 099, Secretaria de Educação Teológica - Indica nome para compor a SET; CET 100, Secretaria
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de Educação Teológica - Dá parecer sobre dispensa de revalidação de curso teológico, referente ao
irmão Nilson Cândido Ferreira; CET 101, Secretaria de Educação Teológica - Dá parecer sobre
dispensa de reciclagem de curso teológico, referente aos irmãos Drs. Alberto Fernando Roldán e José
Roberto Cristófane; CET 102, Secretaria de Educação Teológica - Informa sobre o programa de
reciclagem do missionário Joel Franco de Moraes e sua desistência do mesmo; CET 103, Secretaria de
Educação Teológica - Dá parecer sobre autorização para licenciatura; CET 104, Secretaria de
Educação Teológica - Dá parecer sobre processo de recebimento de novo obreiro pelo Presbitério do
Ipiranga; CET 105, Secretaria de Educação Teológica - Solicita homologação de alterações no
Regimento Interno da SET; CET 106, Secretaria de Educação Teológica - Apresenta proposta de
adoção de “Plano de Carreira Docente” para os Seminários da IPIB; CET 107, Associação “Pendão
Real” - Solicita verba da Campanha “Unidos no 31 de Julho” para publicações da Associação; CET
108, Presbitério Fluminense -

estranha decisão da CET sobre as “Ordenações Litúrgicas” e

encaminha propostas sobre o assunto; CET 109, Presbitério de Maringá - Encaminha proposta sobre
admissão de professores para os seminários teológicos da IPIB; CET 110, Presbitério de Maringá Encaminha proposta sobre alterações na composição da SET; CET 111, Rev. Silvânio Silas Ribeiro
Cabrial - Consulta sobre possibilidade de recepção de grupo oriundo da IPB; CET 112, Presbitério de
Maringá - Apresenta proposta sobre distribuição de bolsas de estudo oferecidas à IPIB; CET 113,
Presbitério de São Paulo - Pede esclarecimentos sobre o conteúdo do “Modelo de Estatutos para
Igrejas Locais” e sua aplicação; CET 114, SMI - Informa já ter projetos na área de Missão Urbana; CET
115, SMI - Apresenta relatório sobre participação do Rev. Gérson Annunciação em reunião com a
PC(USA), na Flórida, Estados Unidos; CET 116, Fundação Eduardo Carlos Pereira - Apresenta
balanço da FECP ref. 1999 e anexos (documento que ficou sobre a mesa – CET 089); CET 117,
Presbitério do Amazonas - Agradece a IPI pela instalação do Escritório Central de Manaus; CET 118,
Secretaria Regional para a Amazônia da IPIB - Apresenta relatório de atividades e propostas da
Secretaria Regional para 2001, bem como encaminha projeto do Presbitério do Amazonas; CET 119,
Comissão de Projeto “Universidade Presbiteriana Independente” - Apresenta relatório parcial de
atividades e faz propostas; CET 120, 5 ª IPI de Londrina - Solicita perdão dos débitos da Igreja para
com a Assembléia Geral; CET 121, Rev. Mathias Quintela de Souza - Renuncia ao cargo de relator da
Comissão de Koinonia; CET 122, Associação Pendão Real - Apresenta relatório da situação financeira
da Associação em 31/07/2000; CET 123, Presbitério Fluminense - Consulta a CET sobre situação e
providência a respeito de candidatos ao ministério cursando o Seminário Teológico Unido; CET 124,
Presbitério Fluminense

- Comunica o desligamento da IPI de Voldac; CET 125 - Presbitério

Fluminense - Registra indignação e pede explicações pela realização do evento “Unidos no 31 de
Julho” em Volta Redonda sem passar pela direção do Presbitério; CET 126, Sínodo Borda do Campo -
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Pede homologação do novo Estatuto do Sínodo; CET 127, Presbitério Bahia - Propõe criação da
Secretaria Regional da IPI em Salvador; CET 128, Sínodo Oriental - Consulta sobre transferência de
licenciados (Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, artigo 106, parágrafo 3.0);
CET 129, Sínodo Oriental - Pede homologação do seu Estatuto; CET 130, Secretaria de Educação Pede autorização para receber candidatos à reciclagem oriundos de seminários não denominacionais,
no ano de 2000; CET 131, Secretaria de Educação Teológica e Seminários da IPIB Propõe medidas
sobre orçamento e despesas dos seminários da IPIB; CET 132, Sínodo Borda do Campo - Propõe
medidas e pede esclarecimentos sobre a não publicação, até o presente momento, das atas dos
presbitérios e sínodos e “O Estandarte”; CET 133, Sínodo Borda do Campo – Propõe medidas
relacionada a realização de eventos de caráter nacional patrocinados por Secretarias da IPIB; CET
134, Sínodo Borda do Campo - Manifesta preocupação pela decisão da CET que adiou a vigência da
novas “Ordenações Litúrgicas”; CET 135, Comissão especial para Construção de “Casas Lares” Informa das providências às casas lares de Betel; CET 136, Comissão Especial de Estudos Sobre
Contribuição - Encaminha proposta com alteração do atual método de contribuição das igrejas locais
para a Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; CET 137, da Comissão
Especial de Revisão Orçamentária -

Apresenta proposta de revisão orçamentária para o ano

2000.Nomeação de Comissões de trabalho – Papéis e Consultas – Revs. Carlos e Fernando, Presbs.
João Américo e Roberto (documentos CET 092, 093, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133 e
134); Projetos - Revs. Clayton, Alceu, Jonas e Presb. Walter (documentos CET 106, 118, 119, 127 e
135); Finanças - Revs. Onésimo, Othoniel e Jonas e Presb. Luiz Ribeiro (documentos CET – 094, 107,
116, 120, 122, 131, 136). Os trabalhos são suspensos às 19:30 horas, para atividade das Comissões.
Encerra-se a sessão às 22:00 horas, com oração. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na qualidade de 1º
Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o Secretário Executivo.
a) HIRCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO FARIAS DOS SANTOS
(presidente)___________________a)
Executivo)____________________.

ÉBER

FERREIRA

SILVEIRA

LIMA

(Secretário

56

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
Dia, hora e local – Dia 26 de Agosto de 2000, com início às 8:00 horas, nas dependências do
Seminário Teológico Presbiteriano Independente de São Paulo, Rua Genebra, 180, São Paulo, Capital.
Exercícios devocionais dirigidos pelo Presb. João Américo dos Santos. Presidente - Rev. Leotino
Farias dos Santos; Secretário - Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS - Diretoria - Rev.
Leontino Farias dos Santos, presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente, Presb.
Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro
secretário, Rev. Celso Cezar Machado, segundo secretário e Presb. Rui de Araujo Lobo, terceiro
secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos – Borda do Campo – Presb. João Américo dos
Santos; Brasil Central - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; Meridional - Rev. Alceu Roberto Braga;
Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Oriental - Rev.
Fernando Bortolleto Filho; São Paulo - Rev. Carlos Barbosa; Setentrional - Rev. Kleber Nobre de
Queiroz; Sudoeste Paulista - Rev. Clayton Leal a Silva; Sul de São Paulo - Rev. Jonas de Araujo; Vale
do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. Outras presenças – Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé da
Silva, Secretário Executivo, Rev. Éber Ferreira Silveira Lima. AUSÊNCIAS –Rev. Edival Ferreira
Brandão, terceiro vice-presidente. Representantes Sinodais – Sínodos: Minas Gerais - Rev. Marcelo
Pereira; Osasco - Rev. Elias Souza Heringer; Rio-São Paulo - Rev. Lutero Alberto Gaspar;.
RESOLUÇÕES – Procedência, documento, assunto: Secretaria de Adultos (Presb. Ezechias Soares
Correia), CET 093 – Apresenta renúncia ao cargo de membro da Secretaria de Adultos – Aceitar o
pedido, agradecendo a colaboração do irmão presbítero Ezechias. Seminário de São Paulo, CET 094 Apresenta razões pelo não envio, na data, de documentos contábeis à Tesouraria da IPIB - Aceitar as
justificativas apresentadas pelo Seminário Teológico de São Paulo, determinando, no entanto que, para
o futuro, a direção do Seminário adote as providências cabíveis para evitar atrasos, que comprometem
o bom andamento dos serviços. Presbitério Sul do Paraná, CET 097 - Encaminha documento da 1ª IPI
de Curitiba, questionando adiamento da vigência das Ordenações Litúrgicas pela CET - Encaminhar o
documento para análise e deliberação da Assembléia Geral, em sua próxima reunião. Secretaria de
Educação Teológica, CET 099 - Indica nome para compor a SET - Acolher a indicação e nomear o
Rev. João Batista de Souza para compor a SET. Secretaria de Educação Teológica, CET 100 - Dá
parecer sobre dispensa de revalidação de curso teológico, referente ao irmão Nilson Cândido Ferreira -
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Acolher o parecer, dando ciência aos interessados. Secretaria de Educação Teológica, CET 101 - Dá
parecer sobre dispensa de reciclagem de curso teológico, referente aos irmãos Drs. Alberto Fernando
Roldán e José Roberto Cristófane – Acolher o parecer, dando ciência aos interessados. Secretaria de
Educação Teológica, CET 102 - Informa sobre o programa de reciclagem do missionário Joel Franco
de Moraes e sua desistência do mesmo - Registrar a desistência do missionário Joel Franco de Moraes
do programa de reciclagem. Secretaria de Educação Teológica, CET 103 - Dá parecer sobre
autorização para licenciatura - Acolher o parecer dando ciência aos interessados. Secretaria de
Educação Teológica, CET 104 - Dá parecer sobre processo de recebimento de novo obreiro pelo
Presbitério do Ipiranga - Acolher o parecer dando ciência ao Presbitério do Ipiranga. Secretaria de
Educação Teológica, CET 105 - Solicita homologação de alterações no Regimento Interno da SET –
Devolver à SET, por falta de documentos. Secretaria de Educação Teológica, CET 106 - Apresenta
proposta de adoção de “Plano de Carreira Docente” para os Seminários da IPIB – Determinar que
cada seminário faça um levantamento circunstanciado das despesas com a implantação do plano de
carreira e apresente-o na próxima reunião da Executiva. Associação “Pendão Real”, CET 107 - Solicita
verba da Campanha “Unidos no 31 de Julho” para publicações da Associação - Não atender tal
solicitação. Presbitério Fluminense, CET 108 - Estranha decisão da CET sobre as “Ordenações
Litúrgicas” e encaminha propostas sobre o assunto – Encaminhar o assunto para análise e deliberação
da próxima reunião da Assembléia Geral. Fundação Eduardo Carlos Pereira, CET 116 - Apresenta
balanço da FECP referente ao exercício de 1999 e anexos (documento que ficou sobre a mesa – CET
089) - Aprovar o balanço em virtude das contas já estarem aprovadas pela comissão de exame de
contas. Secretaria Regional da IPIB para a Amazônia, CET 118 - Apresenta relatório de atividades e
propostas da Secretaria Regional para 2001, bem como encaminha projeto do Presbitério do
Amazonas – Recomendar que a Diretoria, juntamente com o Escritório Regional para a Amazônia,
procure parcerias e recursos para a execução das propostas contidas no documento. Comissão de
Projeto “Universidade Presbiteriana Independente”, CET 119 - Apresenta relatório parcial de atividades
e faz propostas - Acatar no todo as conclusões do documento apresentado pelo Rev. Abival Pires da
Silveira. 5ª IPI de Londrina, CET 120 - Solicita perdão dos débitos da Igreja para com a Assembléia
Geral – Orientar o conselho da igreja para que entre em contato com a tesouraria da Igreja Nacional
para quitar os débitos através do referido plano de parcelamento. Rev. Mathias Quintela de Souza,
CET 121 – Apresenta renúncia ao cargo de relator da Comissão de Koinonia – 1) Acolher a renúncia,
agradecendo a colaboração do Rev. Mathias Quintela de Souza. 2) Delegar poderes à Diretoria para
designar, dentre os membros da Comissão, outro relator. Associação Pendão Real, CET 122 Apresenta relatório da situação financeira da Associação em 31/07/2000 - Devolver o documento.
Sínodo Borda do Campo, CET 126 - Pede homologação do novo Estatuto do Sínodo - Encaminhar o
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documento à Assessoria Jurídico Institucional para análise, retornando à CET na próxima reunião, para
deliberação final. Presbitério Bahia, CET 127 - Propõe criação da Secretaria Regional da IPI em
Salvador - Não atender o pedido por ora, tendo em vista as dificuldades financeiras enfrentadas
atualmente pela Igreja; Sínodo Oriental, CET 129 - Pede homologação do seu Estatuto – Encaminhar o
documento à Assessoria Jurídico Institucional para análise, retornando à CET na próxima reunião para
deliberação final. Secretaria de Educação, CET 130 - Pede autorização para receber candidatos à
reciclagem, oriundos de seminários não denominacionais, já matriculados no ano de 2000 – Acolher o
parecer da SET. Secretaria de Educação Teológica e Seminários da IPIB, CET 131 - Propõe medidas
sobre orçamento e despesas dos seminários da IPIB – 1) Acatar os itens referentes ao registro de
professores e funcionários. 2) Comunicar as decisões por escrito. 3) Estudar com a Diretoria a
disponibilidade de caixa para atender essa necessidade; Sínodo Borda do Campo, CET 133 - Propõe
medidas relacionadas à realização de eventos de caráter nacional patrocinados por Secretarias da IPIB
– Acolher a proposta na íntegra. Sínodo Borda do Campo, CET 134 - Manifesta preocupação pela
decisão da CET que adiou a vigência da novas “Ordenações Litúrgicas” - Encaminhar o documento
para a análise e deliberação da próxima reunião da Assembléia Geral. Comissão especial para
Construção de “Casas Lares”, CET 135 - Informa das providências sobre as casas-lares de Betel – 1)
Aprovar o relatório, 2) Revogar a decisão anterior; 3) ratificar nomes de nova Comissão, indicados pela
Diretoria da Igreja. Comissão Especial de Estudos Sobre Contribuição, CET 136 – Encaminha proposta
com alteração do atual método de contribuição das igrejas locais para a Assembléia Geral da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil – Encaminhar a proposta para decisão da Assembléia Geral.
Comissão Especial de Revisão Orçamentária, CET 137 - Apresenta proposta de revisão orçamentária
para o ano 2000 – a) Quanto à Associação Betel (item 4.2) – Determinar à Diretoria da Associação
Betel e seu Conselho Fiscal que façam urgentemente um levantamento e análise das despesas e
receitas da Associação Betel, sua estrutura de funcionamento ( funcionários e organização) e
cumprimento dos seus objetivos sociais, com relatório a ser apresentado a esta CET em sua próxima
reunião ordinária (matéria votada com abstenção dos Revs. Othoniel, Jonas e Presb. Walter). b)
Quanto aos Seminários (item 4.3) – Determinar à Secretaria de Educação Teológica - SET que, até 31
de Outubro de 2000, apresente à Diretoria e à Secretaria de Administração (para elaboração de
normas) os critérios de contratação e remuneração de ministros professores e demais funcionários dos
seminários de São Paulo, Londrina e Fortaleza. Determinar ainda à Tesouraria que efetue o
recolhimento do INSS dos professores, referente às atividades nos seminários, segundo as seguintes
orientações: 1) suspender o recolhimento daqueles que já têm vínculo empregatício fora da Igreja e
que já contribuam pelo teto; 2) cobrir apenas a diferença de contribuição até o teto, daqueles que já
têm vínculo empregatício fora da Igreja, mas que não contribuam pelo teto; 3) manter o recolhimento
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daqueles ministros que não têm qualquer vínculo empregatício fora da Igreja (matéria votada com
registro de voto contrário do Rev. Clayton). Quanto à Editora Pendão Real (item 4.4) – 1)
Redimensionar o quadro de funcionários atuais da “Pendão Real” para compatibiliza-lo com o
desempenho comercial vigente. 2) Buscar opções de terceirização para as atividades não essenciais,
tais como edição, publicação e distribuição, preservando-se a definição do conteúdo editorial
consoante com a doutrina e prática da IPIB, até o dia 15 de Setembro de 2000. 3) Quanto ao “O
Estandarte” (4.5) – proposta rejeitada. 4) Quanto ao Seguro Pastoral (item 4.6) - proposta rejeitada; 5)
Quanto ao Brasilprev (item 4.7) - Adequar o valor previsto originalmente em função das adesões
ocorridas; 6) Quanto a Viúvas e Jubilados (item 4.8) – Adequar o valor à situação vigente; 7) Quanto às
Reuniões da Diretoria e Comissão Executiva (item 4.9) Reduzir a verba votada no orçamento original
em R$ 15.000,00; 8) Quanto ao projeto “Universidade” (item 4.10) – Reduzir a verba votada no
orçamento original em R$ 10.000,00; 9) Secretarias e Assessorias (item 4.11) – Reduzir as verbas
alocadas para reuniões e despesas relacionadas da Secretaria de Música e Liturgia, Assessoria
Jurídica, Assessoria de Estatística, Comissão de História e Museu da Igreja, Comissão de Patrimônio;
10) Aprovar em seu todo o Ajuste Orçamentário para o Ano 2000, com Receitas e Despesas no valor
de R$ 3.452.000,00, destacando-se as seguintes alterações nas dotações dos seguintes segmentos
internos, a saber: Reduções - SMI - R$ 50.000,00; Secretaria de Educação Teológica – R$ 3.000,00;
Seminário de São Paulo – R$ 20.000,00; Seminário de Londrina - R$ 15.000,00; Seminário de
Fortaleza – R$ 19.000,00; Secretaria de Administração – R$ 6.000,00; Secretaria de Educação Cristã –
R$ 3.500,00; Secretaria de Crianças – 9.000,00; Secretaria de Música e Liturgia – R$ 8.000,00;
Assessoria de Estatística – R$ 1.000,00; Assessoria Jurídico-Institucional – 1.000,00; Comissão Para
Escrever a História da Igreja -

R$ 5.000,00; Comissão de Patrimônio – R$ 5.000,00; Projeto

Universidade – R$ 10.000,00; Brasilprev – R$ 20.000,00; Associação Betel – R$ 20.000,00; Jubilados e
Viúvas – R$ 20.000,00; Reuniões da Diretoria e Comissão Executiva – R$ 15.000,00 – Total – R$
230.500,00. Acréscimos – Secretaria de Educação Teológica – R$ 8.000,00; Reserva de Contingência
– R$ 222.500,00 - Total – R$ 230.500,00. 11) Centralizar todos os pagamentos na Tesouraria da
Igreja, exceto os relativos aos Seminários Teológicos de São Paulo, Antônio de Godoy Sobrinho e
Fortaleza; 12) Determinar que o tesoureiro da Igreja efetue as despesas orçadas somente se houver
disponibilidade de caixa; 13) Suspender contratação de pessoal, aumentos salariais e gratificações em
todos os departamentos e órgãos que recebem verbas da Igreja; 14) nomear o Rev. Éber Ferreira
Silveira Lima para conduzir, urgentemente, com a SMI um processo de busca de parcerias com nossas
igrejas locais, bem como fora da IPIB, para cobrir o déficit em sua dotação até o final do ano 2000;
Comissão Especial para Análise da situação da SMI, CET 138 – Apresenta relatório e propostas Restaurar a SMI nos pontos abaixo discriminados, a partir de 2001:1) Diminuir o quadro da Diretoria
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para 07 membros. 2) Excluir a figura do Secretário Executivo, concentrando essa função no Secretário
de Missões, remunerado e de tempo integral para SMI. 3) Firmar convênios com os Presbitérios onde
existem campos missionários, designando pessoas que atuarão como Supervisores de Campos, para
aprimorar avaliações anuais à respeito de cada campo. A SMI cobrirá as despesas desses
Supervisores. 4) Realizar uma ampla avaliação de todos os campos existentes, principalmente os
investimentos feitos e, futuramente, tomar decisões quanto à manutenção ou fechamento de campos,
caso se chegue a conclusão de que, apesar de todo o esforço realizado, referidos campos não
alcançaram nenhum desenvolvimento. Que se realize um trabalho preparatório conduzindo os irmãos
que compõem o referido campo para uma outra igreja irmã, de preferência, presbiteriana, batista,
metodista ou congregacional. 5) Que a Secretaria de Administração, juntamente com a SMI, apresente
plano de carreira e salários para a Igreja Nacional, na próxima reunião desta CET. 6) Providenciar a
transferência da Sede para a cidade de Sorocaba. 7) Determinar que a SMI apresente relatório
circunstanciado sobre a avaliação e revisão das parcerias existentes, na próxima reunião desta CET;
Secretaria Executiva, CET 140 – Presta informações sobre diversos assuntos (Secretaria de Diaconia,
Assessoria Jurídico-Institucional, Publicação da Constituição da IPIB e próxima reunião da Assembléia
Geral) – 1) Acolher as informações da Secretaria Executiva; 2) Nomear o Rev. Eliabe Gouveia de Deus
para o cargo de Secretário de Diaconia. Rev. Onésimo Eugênio Barboza - CET 141 – Encaminha
pedido de renúncia, em caráter irrevogável – Aceitar a renúncia, agradecendo ao Rev. Onésimo pelos
serviços prestados à Secretaria de Educação Cristã; RESOLUÇÃO – Sobre contribuições das igrejas
locais aos diferentes Concílios da IPIB - Recomendar aos Presbitérios que solicitem às igrejas
jurisdicionadas que apresentem os livros de tesouraria durante as reuniões ordinárias dos mesmos e
que nomeiem comissão especial para verificação da regularidade das contribuições devidas aos
diferentes Concílios da IPIB. Registra-se a presença do Rev. Jango Magno Fernandes Miranda,
coordenador do Projeto “Sertão”, que presta informações sobre o andamento do referido projeto. Ora
em favor do mesmo o Rev. Othoniel. Registra-se voto de pesar pelo falecimento do Rev. Sinval
Carvalho da Luz e do Rev. Lauresto Rufino. Recomendar à Diretoria da Igreja que viabilize meios para
atender o Rev. João Luiz França, vítima de sério acidente. Os documentos remanescentes adiante
relacionados serão encaminhados à próxima reunião da Comissão Executiva. - Presbitério Paulistano,
CET 092 – Manifesta estranheza pelo envio de correspondência aos membros das igrejas, solicitando
participação financeira na campanha “Unidos no 31 de Julho” - Presbitério de Presidente Prudente,
CET 095 - Propõe criação de selo comemorativo do centenário da IPIB, com solicitação formal para a
Companhia de Correios e Telégrafos; Presbitério de Presidente Prudente, CET 096 – Apresenta
consulta sobre nível de formação em CTMs da Igreja Nacional; Secretaria de Educação Teológica, CET
098 – Encaminha consulta sobre dispensa de reciclagem em relação a procedimentos da SET;
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Presbitério de Maringá, CET 109 - Encaminha proposta sobre admissão de professores para os
seminários teológicos da IPIB; Presbitério de Maringá, CET 110 - Encaminha proposta sobre alterações
na composição da SET; Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, CET 111 – Encaminha consulta sobre
possibilidade de recepção de grupo oriundo da IPB; Presbitério de Maringá, CET 112 - Apresenta
proposta sobre distribuição de bolsas de estudo oferecidas à IPIB; Presbitério de São Paulo, CET 113 Pede esclarecimentos sobre o conteúdo do “Modelo de Estatutos para Igrejas Locais” e sua aplicação;
SMI, CET 114 - Informa sobre projetos na área de Missão Urbana; SMI, CET 115 - Apresenta relatório
sobre participação do Rev. Gérson Annunciação em reunião com a PC(USA), na Flórida, Estados
Unidos; Presbitério do Amazonas, CET 117 - Agradece a IPI pela instalação do Escritório Central de
Manaus; Presbitério Fluminense, CET 123 - Consulta sobre situação e providência a respeito de
candidatos ao ministério cursando o Seminário Teológico Unido - Presbitério Fluminense, CET 124 Comunica o desligamento da IPI de Voldac; Presbitério Fluminense, CET 125 – Manifesta indignação e
pede explicações pela realização do evento “Unidos no 31 de Julho” em Volta Redonda sem passar
pela direção do Presbitério; Sínodo Oriental, CET 128 - Consulta sobre transferência de licenciados
(Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, artigo 106, parágrafo 3 º ); Sínodo Borda
do Campo, CET 132 - Propõe medidas e pede esclarecimentos sobre a não publicação, até o presente
momento, das atas dos presbitérios e Sínodos em “O Estandarte” ; Presbitério Leste Paulistano, CET
139 – Encaminha pedido de dispensa de reciclagem teológica. Nada a tratar, encerra-se a reunião às
22:20 horas, com oração e bênção pelo Rev. Celso Cézar Machado. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães,
na qualidade de 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o
Secretário Executivo. a) HIRCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO
FARIAS DOS SANTOS (presidente)___________________a) ÉBER FERREIRA SILVEIRA LIMA
(Secretário Executivo)____________________.

62

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Primeira Sessão
Dia, hora e local – Dia 10 de novembro de 2000, com início às 19:30 horas, nas dependências da
Associação Betel, Rua Av. Comendador Pereira Inácio, 445, Sorocaba, São Paulo. Os trabalhos são
iniciados com oração. Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – Rev. Hircio de
Oliveira Guimarães. Presenças - Rev. Leontino Farias dos Santos, presidente, Presb. Roberto da
Freiria Estevão, segundo vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente, Rev.
Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cézar Machado, segundo secretario e
Presb. Rui de Araujo Lobo, terceiro secretário. Ausência: Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vicepresidente. Exercícios devocionais dirigidos pelo Senhor Presidente. REPRESENTAÇÃO SINODAL –
Presenças: Sínodos – Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos; Brasil Central - Rev.
Onésimo Eugênio Barbosa; Ocidental - Presb Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter
Signorini; Setentrional - Rev. Kleber Nobre de Queiroz; Sudoeste Paulista - Rev. Clayton Leal a Silva;
Sul de São Paulo - Rev. Jonas de Araujo. Outras presenças –Secretário Executivo, Rev. Éber Ferreira
Silveira Lima, Tesoureiro, Presb. Alcy Tomé da Silva, Rev. Sérgio Francisco dos Santos e Rev. João
Luiz Furtado. Ausências – Sínodo: Meridional - Rev. Alceu Roberto Braga; Minas Gerais - Rev. Marcelo
Pereira; Oriental - Rev. Fernando Bortolleto Filho; Osasco - Rev. Elias Souza Heringer; Rio-São Paulo Rev. Lutero Alberto Gaspar; São Paulo - Rev. Carlos Barbosa; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel
Borges Machado. No início da sessão, é dada a palavra ao Rev. Clayton, na qualidade de Secretário
de área da Secretaria de Educação Teológica, que tece comentários sobre a implantação de extensão
do Seminário de São Paulo na cidade do Rio de Janeiro. A seguir, usa da palavra o Rev. Sérgio
Francisco, que presta informações sobre a implantação do Escritório Regional da Igreja em Manaus e
os evidentes benefícios já prestados à membresia de nossa Igreja na região amazônica. Registra-se
voto de gratidão a Deus pela vida do Rev. Sérgio, pela disponibilidade em ir para o Amazonas,
evidenciando seu interesse e compromisso com a Igreja, na obra de promoção do Reino de Deus.
Concede-se a palavra ao Rev. João Luiz Furtado, que presta informações sobre as providências legais
para preservar o patrimônio da Igreja em todo o país. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Número,
procedência e assunto: Presbitério Paulistano - CET 142 (CET-092 de Ago 27 00) – Estranha envio de
correspondência aos membros das igrejas solicitando participação financeira na campanha “Unidos no
31 de Julho”; Presbitério Presidente Prudente - CET 143 (CET-095 de Ago 27 00) – Propõe criação de
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selo comemorativo do centenário da IPIB, com solicitação formal para a Companhia de Correios e
Telégrafos; Presbitério Presidente Prudente - CET 144 (CET-095 de Ago 27 00) - Consulta sobre nível
de formação em CTMs da Igreja Nacional; Presbitério Sul do Paraná - CET 145 (CET-095 de Ago 27
00). Encaminha documento da 1ª IPI de Curitiba, questionando adiamento da vigência das Ordenações
Litúrgicas pela CET; Secretaria Educação Teológica - CET 146 (CET-098 de Ago 27 00). Consulta
sobre dispensa de reciclagem em relação a procedimentos da SET; Presbitério Maringá - CET 147
(CET-109 de Ago 27 00). Encaminha proposta sobre admissão de professores para os seminários
teológicos da IPIB; Presbitério Maringá - CET 148 (CET-110 de Ago 27 00). Encaminha proposta sobre
alterações na composição da SET;Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial - CET 149 (CET-111 de Ago 27
00). Consulta sobre possibilidade de recepção de grupo oriundo da IPB; Presbitério Maringá - CET 150
(CET-112 de Ago 27 00). Apresenta proposta sobre distribuição de bolsas de estudo oferecidas à IPIB;
Presbitério São Paulo - CET 151 (CET-113 de Ago 27 00). Pede esclarecimentos sobre o conteúdo do
“Modelo de Estatutos para Igrejas Locais” e sua aplicação; Secretaria de Missões - CET 152 (CET-114
de Ago 27 00).Informa já ter projetos na área de Missão Urbana; Secretaria de Missões - CET 153
(CET-115 de Ago 27 00). Apresenta relatório sobre participação do Rev. Gérson Annunciação em
reunião com a PC(USA), na Flórida, Estados Unidos; Presbitério Amazonas - CET 154 CET-117 de
Ago 27 00). Agradece à CET pela instalação do Escritório Central de Manaus; Presbitério Fluminense CET 155 (CET-123 de Ago 27 00). Consulta a CET sobre situação e providência a respeito de
candidatos ao ministério cursando o Seminário Teológico Unido; Presbitério Fluminense - CET 156
(CET-124 de Ago 27 00). Comunica o desligamento da IPI de Voldac 13/7/00; Presbitério Fluminense CET 157 (CET-125 de Ago 27 00). Registra indignação e pede explicações pela realização do evento
“Unidos no 31 de Julho” em Volta Redonda sem passar pela direção do Presbitério; Sínodo Oriental CET 158 (CET-128 de Ago 27 00). Consulta sobre transferência de licenciados (Constituição da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, artigo 106, parágrafo 3; Sínodo Borda do Campo - CET 159
(CET-132 de Ago 27 00). Propõe medidas e pede esclarecimentos sobre a não publicação, até o
presente momento, das atas dos presbitérios e Sínodos em

“O Estandarte; Presbitério Leste

Paulistano - CET 160 (CET-139 de Ago 27 00). Encaminha pedido de dispensa de reciclagem
teológica, irmão Nilo Sérgio da Silva; Comissão de estudos para a criação de uma Secretaria do
Presbiterato - CET 161 - Encaminha relatório e faz propostas sobre o assunto; Secretaria Missões CET 162 Pedido de demissão de Vera Maria Roberto da diretoria da SMI; Secretaria Missões - CET
163 Comunica decisões sobre o campo de Parnaíba e solicita venda da propriedade da IPI no local;
Rev. Cláudio Oliver dos Santos - CET 164 - Relatório da representação da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil junto à Campanha da Fraternidade do ano 2000. Presbitério Norte - CET 165
Solicitação de transferência da propriedade de Paranaíba para o Presbitério do Norte; Seminário
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Teológico Antônio de Godoy Sobrinho - CET 166 Plano Orçamentário para 2001; Tesouraria - CET 167
Controle orçamentário Ref: Janeiro A 09/00; Assessoria de Fé e Ordem - CET 168 Solicitação de novo
relator para esta área; Comissão de Avaliação da SET - CET 169 - Relatório parcial, referente ao
período 1999-2000; Associação Betel - CET 170 Relatório de Atividades do Ambulatório de Palmas no
período de Janeiro a Julho de 2000; Seminário Teológico de Fortaleza CET 171 Relatório do Biênio
199/2000; Rev. João Luiz Furtado - CET 172 Relatório relativos aos imóveis de Cananéia, Cesário
Lange e Mundo Novo; Comissão de Avaliação da Educação Cristã - CET 173 Relatório parcial
1999/2000; Secretaria de Educação Teológica - CET 174 Dá parecer sobre aplicação do art. 42,
páragrafo 3º da Constituição da IPIB, referente à Srª Nair Borges Birzeneck; Secretaria de Juventude CET 175 Relatório de Atividades 1999/2000 e previsão orçamentária 2001; Assessoria Jurídico –
Institucional - CET 176 - Pareceres de membros da AJI sobre os Estatutos dos Sínodos Oriental e
Borda do Campo; Secretaria de Música e Liturgia - CET 177 Relatório Bi-anual 199/2000; Sínodo Sul
de São Paulo - CET 178 Justifica ausência de representação do Sínodo na última reunião da CET;
Secretaria Regional para a Amazônia - CET 179 Apresenta Relatório Anual com propostas em anexo;
Seminário Teológico de São Paulo - CET 180 Previsão orçamentária do Seminário Teológico de São
Paulo da IPIB para o ano de 2001; Assessoria de Imprensa e Comunicação - CET 181 Relatório
referente ao biênio 199/2000; Seminário Teológico de São Paulo - CET 182 Relatório das atividades
referente ao biênio 1999/2000; Comissão de Museu e História - CET 183 Relatório das atividades
referente ao biênio 1999/2000; Secretaria Executiva - CET 184 - Presta relatório sobre o movimento
“Unidos no 31 de Julho” e oferece outras informações de caráter geral; Secretaria de Adultos - CET 185
Solicita nomeação de membro para a Secretaria; Secretaria de Ação Pastoral - CET 186 Relatório de
Referência – abril/99 a outubro/2000; Secretaria de Educação Teológica - CET 187 Equiparação
Salarial; Secretaria de Educação Teológica - CET 188 Alterações orçamentárias; Secretaria de
Educação Teológica - CET 189 Procedimentos quanto à recepção de ministros de outras
denominações; Secretaria de Educação Teológica - CET 190 Relatório de Atividades da SET;
Secretaria Nacional de Crianças - CET 191 Relatório de Atividades – (1999/2000); Secretaria de
Educação Teológica - CET 192 Reforma do Regimento Interno; Secretaria de Educação Teológica CET 193 - Plano de Carreira; Secretaria de Educação Teológica - CET 194 Critérios para contratação
de docente; Secretaria de Educação Teológica - CET 195 Relatório de Atividades do Seminário
Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho; Secretaria de Educação Teológica - CET 196 Previsão
Orçamentária do Seminário Teológico de Fortaleza; Secretaria de Missões - CET 197 Proposta de
orçamento/2001 e estabelecimento do escritório em Sorocaba; Secretaria de Missões - CET 198 1)
Comunicação: Desligamento do Rev. Valdir Alves dos Reis da SMI; 2) Solicitação de passagens
aéreas para estudos no exterior; Secretaria de Missões CET 199 Desligamento de diretora, irmã Vera
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Maria Roberto; Diretoria - CET 200 Encaminha proposta para “Master Plan” da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil; Secretaria de Educação Teológica - CET 201 Verba para a extensão do
Seminário São Paulo no Rio de Janeiro; Secretaria de Educação Cristã - CET 202 Relatório das
atividades da SEC no Biênio 1999/2000; Secretaria de Ação Social e Diaconia - CET 203 Solicitação
de nomeação de diretor para SAD; Conselho Fiscal – Associação Betel - CET 204 Parecer do exercício
de 1999; Secretaria de Missões - CET 205 Relatório bi-anual; Secretaria de Missões - CET 206
Solicitação de permanência do Projeto Natanael em Londrina; Projeto Pequenas Igrejas, Grandes
Ministérios - CET 207 Relatório bienal e anexos; Secretaria Executiva - CET 208 Encaminha telegrama
da Secretária de adolescentes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; Secretaria Executiva CET 209 Propõe nomeação do Rev. João Luiz Furtado para elaborar proposta de reforma estatutária
para Associação Betel e Associação Pendão Real; Secretaria de Missões - CET 210 Relatório bi-anual;
Comissão de Orçamento - CET 211 Proposta de previsão orçamentária para o ano 2001; Comissão de
Exame de Contas - CET 212 Relatório da Comissão de Exame de Contas da Tesouraria da IPIB,
referente ao ano de 1999; Comissão de Exame de Contas - CET 213 Proposta de elaboração de
manual para nortear os documentos de despesa; Comissão de Patrimônio - CET 214 Relatório da
Comissão de Patrimônio; Comissão Especial – Casas Lares - CET 215 Informa procedimentos sobre
construção das Casas Lares em Sorocaba. NOMEAÇÃO DE COMISSÕES DE TRABALHO – Papéis e
Consultas – Revs. Clayton e Presbs. João Américo e Walter (documentos CET 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 165, 168, 172, 174, 176, 185, 189b,
192, 193, 194, 198, 199, 203, 204, 206 e 209); Projetos e Ações Departamentais: Presb. Luiz e Rev.
Jonas (documentos CET 163, 164, 169, 170, 171, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 190, 191,
195, 200, 202, 205, 207, 210); Finanças Revs. Kleber e Onésimo ( Doc. CET 166, 167, 175, 180, 187,
188, 189a, 196, 197, 201, 211, 212, 213). RESOLUÇÕES – Quanto aos documentos: Presbitério
Maringá - CET 148 (CET-110 de Ago 27 00). Encaminha proposta sobre alterações na composição da
SET – Encaminhar o documento à reunião da próxima Assembléia Geral, para deliberação. Secretaria
Missões CET 163 - Comunica decisões sobre o campo de Parnaíba e solicita venda da propriedade da
IPI no local. Encaminhar o documento à reunião da próxima Assembléia Geral, para deliberação.
Presbitério Norte CET 165 - Solicitação de transferência da propriedade de Parnaíba para o Presbitério
do Norte. Encaminhar o documento à reunião da próxima Assembléia Geral, para deliberação. Encerrase a sessão às 21:40 horas, com oração pelo Presidente. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na
qualidade de 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o
Secretário Executivo. a) HIRCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO
FARIAS DOS SANTOS (presidente)___________________a) ÉBER FERREIRA SILVEIRA LIMA
(Secretário Executivo)____________________.
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
Dia, hora e local – Dia 11 de novembro de 2000, com início às 08:45, nas dependências da Associação
Betel, Rua Av. Comendador Pereira Inácio, 445, Sorocaba, São Paulo. Os trabalhos são iniciados com
oração. Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães.
Presenças - Rev. Leontino Farias dos Santos, presidente, Presb. Roberto da Freiria Estevão, segundo
vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente, Rev. Hircio de Oliveira
Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cézar Machado, segundo secretario e Presb. Rui de Araújo
Lobo, terceiro secretário. Ausência: Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente. Exercícios
devocionais dirigidos pelo Senhor Presidente. REPRESENTAÇÃO SINODAL – Presenças: Sínodos –
Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos; Brasil Central - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa;
Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Ocidental - Presb Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista Presb. Walter Signorini; São Paulo - Rev. Carlos Barbosa; Setentrional - Rev. Kleber Nobre de Queiroz;
Sudoeste Paulista - Rev. Clayton Leal a Silva; Sul de São Paulo - Rev. Jonas de Araújo; Vale do Rio
Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. Outras presenças –Secretário Executivo, Rev. Éber Ferreira
Silveira Lima, Tesoureiro, Presb. Alcy Tomé da Silva, Rev. Sérgio Francisco dos Santos e Rev. João
Luiz Furtado. Ausências – Sínodo: Minas Gerais - Rev. Marcelo Pereira; Oriental - Rev. Fernando
Bortolleto Filho; Osasco - Rev. Elias Souza Heringer; Rio-São Paulo - Rev. Lutero Alberto Gaspar;.
Resolução – Nomeia-se a seguinte Comissão para assessorar a Presidência no encaminhamento das
questões de ordem: Presb. Roberto e Rev. Jonas, com assessoria dos Revs. João Luiz e Cláudio
Oliver. A comissão presta relatório e, em conseqüência, toma-se a seguinte resolução: RESOLUÇÃO
– Incluir os nomes de: Rev. Otoniel na Comissão de Finanças, Rev. Márcio e Rev. Carlos na Comissão
de Projetos e Ações Departamentais. Registra-se a presença do Presb. Euclides de Oliveira e Sr.
Gunnar Bedicks Jr., Conselho de Comunicação e Marketing da Igreja Presbiteriana do Brasil,
convidados para proferir palestra sobre a importância da comunicação no desenvolvimento das
atividades da Igreja. Registra-se o agradecimento da Igreja pelo trabalho apresentado pelos ilustres
visitantes. A sessão é suspensa às 12:15 horas para almoço e trabalho das comissões. Os trabalhos
em plenário são reabertos às 16:30 h. Registra-se a presença do Presb. Aristeu de Oliveira, da IPI da
Freguesia do Ó, que fez a doação de um terreno à IPIB, localizado no município de Cesário Lange,
neste Estado, para construção de um Centro de Recuperação de Dependentes Químicos e Alcoólicos.
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O Presidente, falando em nome da Igreja, agradece a doação feita. ENTRADA DE DOCUMENTOS:
Número, procedência e assunto: Secretaria de Adultos CET 216

- Encaminha relatório da

Coordenadoria Nacional de Adultos.RESOLUÇÕES – Quanto ao documento: Presbitério Sul do Paraná
CET 145 (CET-097 de Ago 27 00 - Encaminha documento da 1ª IPI de Curitiba, questionando
adiamento da vigência das Ordenações Litúrgicas pela CET) - Encaminhar o documento à Assembléia
Geral para deliberação. Presbitério Maringá CET 147 (CET-109 de Ago 27 00 - Encaminha proposta
sobre admissão de professores para os seminários teológicos da IPIB ) – Dar ciência ao Presbitério de
Maringá da decisão da CET sobre a matéria já tratada no doc CET 194. Rev. Silvanio Silas Ribeiro
Cabrial CET 149 (CET-111 de Ago 27 00 - Consulta sobre possibilidade de recepção de grupo oriundo
da IPB)– Informar ao consulente que: a) os membros podem ser recebidos na forma do artigo 21,
alínea “c” da Constituição da IPIB; b) os ministros podem ser recebidos, desde que observados os
dispositivos do artigo 39 da Constituição da IPIB. À Luz da consulta, esta CET decide nomear
comissão para esclarecer sobre os procedimentos constitucionais para recebimento de ministros e
ministras vindos de outras comunhões eclesiásticas, formados em nossos seminários. Presbitério
Maringá CET 150 (CET-112 de Ago 27 00) - Apresenta proposta sobre distribuição de bolsas de estudo
oferecidas à IPIB )– a) acolher a proposta; b) encaminhar o documento à Secretaria de Educação
Teológica, para elaborar proposta de estabelecimento de critérios para concessão de bolsas.
Presbitério São Paulo CET 151 (CET-113 de Ago 27 00 - Pede esclarecimentos sobre o conteúdo do
“Modelo de Estatutos para Igrejas Locais” e sua aplicação )– Encaminhar o documento à Assessoria
Jurídico Institucional, que já está trabalhando o assunto, dando ciência ao Presbitério de São Paulo.
Secretaria de Missões CET 152 (CET-114 de Ago 27 00 - Informa já ter projetos na área de Missão
Urbana) – Registrar a informação, solicitando, no entanto, detalhamento das ações da Secretaria de
Missões na área de missão urbana. Secretaria de Missões CET 153 (CET-115 de Ago 27 00 Apresenta relatório sobre participação do Rev. Gérson Annunciação em reunião com a PC(USA), na
Flórida, Estados Unidos) – Acolher o documento e arquivar. Presbitério Amazonas CET 154 (CET-117
de Ago 27 00 ) - Agradece à CET pela instalação do Escritório Regional de Manaus) – a) registrar o
recebimento da comunicação; b) registrar a alegria pelos resultados obtidos na região amazônica com
a instalação do Escritório Regional de Manaus; c) encaminhar ao O Estandarte para publicação.
Sínodo Borda do Campo CET 159 (CET-132 de Ago 27 00 - Propõe medidas e pede esclarecimentos
sobre a não publicação, até o presente momento, das atas dos presbitérios e Sínodos em “O
Estandarte) – Determinar que as atas dos sínodos e presbitérios sejam publicadas durante o primeiro
semestre do ano de 2001; Presbitério Leste Paulistano – CET 160 (CET – 139 de Ago 27 00) –
Encaminha pedido de dispensa de reciclagem teológica, irmão Nilo Sérgio da Silva – Encaminhar o
pedido à SET, para parecer.Comissão de estudos para a criação de uma Secretaria do Presbiterato
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CET 161 - Encaminha relatório e faz propostas sobre o assunto - Arquivar o documento, por
inviabilidade de sua implantação, por razões financeiras; Seminário Teológico Antônio de Godoy
Sobrinho CET 166 - Plano Orçamentário para 2001 . Arquivar. Tesouraria CET 167 – (Controle
orçamentário Ref: Janeiro A) – Tomar conhecimento. Assessoria de Fé e Ordem CET 168 - Solicitação
de novo relator para esta área – Dissolver a referida Assessoria. Rev. João Luiz Furtado CET 172 Relatório relativos aos imóveis de Cananéia, Cesário Lange e Mundo Novo – Encaminhar à Diretoria
para os procedimentos cabíveis. Secretaria de Educação Teológica CET 174 - Dá parecer sobre
aplicação do art. 42, parágrafo 3º da Constituição da IPIB, referente à Srª Nair Borges Birzeneck) –
Dispensar da reciclagem teológica a senhora Nair Borges Birzenek com fundamento no art. 42
parágrafo 3º da Constituição da Igreja, para efeito de licenciatura ao sagrado ministério. Secretaria de
Juventude CET 175 - Relatório de Atividades 1999/ 2000 e previsão orçamentária 2001 – a) Acolher o
documento; b) quanto à solicitação de aumento da dotação financeira, encaminhar a Comissão de
Finanças para análise. Secretaria de Música e Liturgia CET 177 - Relatório Bi-anual 199/2000 ) –
Tomar conhecimento e enviar à Assembléia Geral. Escritório Regional para a Amazônia CET 179 Apresenta Relatório Anual com propostas em anexo – a) acolher o relatório; b) quanto às propostas
nele contidas, encaminhar à SMI para estudo e viabilização. Seminário Teológico de São Paulo CET
180 - Previsão orçamentária para o ano de 2001 - Encaminhar à Comissão de orçamento. Assessoria
de Imprensa e Comunicação CET 181 Relatório referente ao biênio 199/2000 – Tomar conhecimento e
enviar à Assembléia Geral. Seminário Teológico de São Paulo CET 182 - Relatório das atividades
referente ao biênio 1999/2000 - Tomar conhecimento e enviar à Assembléia Geral. Comissão de
Museu e História CET 183 - Relatório das atividades referente ao biênio 1999/2000) – Devolver o
documento e solicitar maiores esclarecimentos quanto às dificuldades apresentadas. CET 184 - Presta
relatório sobre o movimento “Unidos no 31 de Julho” e oferece outras informações de caráter geral Acolher o documento, com as seguintes observações: a) quanto ao movimento “31 de Julho”,
recomendar à diretoria que evite os deslizes de sobrepor-se à jurisdição dos concílios inferiores,
procurando caminhar dentro da legalidade constitucional; b) registrar voto de apreciação pelo evento;
c) autorizar a realizar o evento no ano 2001; d) quanto à “Constituição e Normas”, determinar a
publicação do texto oficialmente aprovado, com a urgência que se faz necessária; Secretaria de Ação
Pastoral CET 186 Relatório de atividades – abril/99 a outubro/2000 - Tomar conhecimento e enviar à
Assembléia Geral. Secretaria de Educação Teológica CET 187 - Equiparação Salarial - Devolver à SET
para que apresente proposta mais detalhada que, inclusive, contemple a titulação dos professores.
Secretaria de Educação Teológica CET 188 - Alterações orçamentárias – Rejeitar a proposta.
Secretaria de Educação Teológica CET 190 - Relatório de Atividades da SET – Encaminhar à
Assembléia Geral. Secretaria Nacional de Crianças CET 191 - Relatório de Atividades – (1999/2000) –

70

a) dar ciência e apoiar a divulgação sobre os cursos promovidos pela Secretaria; b) enviar à
Assembléia Geral. Secretaria de Educação Teológica CET 192 - Reforma do Regimento Interno Aprovar a reforma do Regimento da SET da forma proposta. Secretaria de Educação Teológica CET
193 - Plano de Carreira - Adiar a implantação do Plano, por motivos financeiros. Secretaria de
Educação Teológica CET 194 - Critérios para contratação de docente - Aprovar na forma como está.
Secretaria de Educação Teológica CET 196 - Previsão Orçamentária do Seminário Teológico de
Fortaleza - Encaminhar a Comissão de orçamento. Secretaria de Missões CET 197 - Proposta de
orçamento/2001 e estabelecimento do escritório em Sorocaba – a) quanto ao orçamento da Secretaria,
o pedido foi contemplado dentro da previsão orçamentária; b) quanto ao acúmulo de cargos,
reconsiderar decisão anterior desta CET, mantendo, em conseqüência, a distinção de cargos entre
Secretário de Área e Secretário Executivo; quanto à mudança do escritório da SMI para Sorocaba,
determinar que, com a mudança, seja mantido no quadro administrativo apenas o funcionário Pedro
Henrique dos Santos e conseqüente dispensa dos demais funcionários do escritório. Secretaria de
Missões CET 198 1) Comunicação - Desligamento do Rev. Valdir da SMI; 2) Solicitação de passagens
aéreas - 1) Homologar o desligamento 2) não atender a solicitação, devendo o bolsista procurar
recursos em fontes externas, não devendo, em qualquer hipótese, os recursos sair dos cofres da
tesouraria da Igreja ou da SMI. Secretaria de Missões CET 199 - Desligamento de diretor – Homologar
o pedido. Diretoria CET 200 - Encaminha proposta para “Master Plan” da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil - Aprovar a proposta, nos seguintes termos: Em cumprimento de decisão da
Assembléia Geral da Igreja, e de comum acordo com a Comissão de Patrimônio da IPIB, a Comissão
Executiva propõe à AG que tome as seguintes decisões relativas ao “Master Plan”, sobre as
propriedades da Igreja, particularmente as de Betel (Sorocaba), do Escritório Central e dos dois
apartamentos na Rua Amaral Gurgel, do apartamento e da loja “O” na Rua Rego Freitas, e do
apartamento da Rua General Jardim, todos esses em São Paulo: 1. Considerar os referidos imóveis,
face ao conjunto de possibilidades de utilização e negociação dos mesmos, como unidades de um
“Master Plan – Fase 1”, abrindo-se caminho para a elaboração de outras fases de otimização do
patrimônio da Igreja; 2. Relativamente ao “Master Plan – Fase 1”, decidir: 2.1 Que se reconheça a
possibilidade de otimização imediata de utilização das unidades mencionadas acima, com o objetivo
de desafogar o “staff” administrativo e operacional da IPIB, bem como de acionar o patrimônio em seu
máximo potencial de usufruto nas atuais condições do memento histórico da Igreja; 2.2 Lembrar que,
no caso das possibilidades de negociação dos referidos imóveis (exceto o de Betel), a AG concedeu
autorização à CET para isso, caso surjam situações que atendam o interesse da Igreja; 2.3
Reconhecer, no entanto, as dificuldades existentes no momento para qualquer tipo de negociação de
imóveis, diante da situação do país e da instabilidade do mercado imobiliário; 2.4 Tomando em conta
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essa dificuldade negocial, embora momentaneamente, remanejar o “staff” da IPIB para os seguintes
edifícios, nos termos que seguem: 2.4.1 Retomar o imóvel da Rua Arthur Prado (atualmente em uso
pelas Escolas Objetivo) removendo o Escritório Central e Gabinete da Presidência para o prédio
referido, e instalando ainda no mesmo prédio o Arquivo Histórico e o Museu da Igreja, tão logo isso
seja possível; 2.4.2 Instalar todo o “staff” operacional da IPIB no Pavilhão “Cornélia Franco” em Betel
(onde já se encontram a Associação Betel, a Associação Pendão Real, “Pequenas Igrejas, Grandes
Ministérios” e, em janeiro do próximo ano, a Secretaria de Missões), a partir de abril de 2001, data
prevista para a transferência de Betel – Casas Lares para sua nova sede, na mesma cidade de
Sorocaba, sede essa em construção (duas casas de 300m2 cada); 2.4.3 Instalar na casa-sede da
administração atual de Betel – Lar da Igreja (o sobrado que se encontra na entrada da propriedade, do
lado direito), um Centro de Apoio para eventos denominacionais e setoriais, com a possibilidade de
hospedar trinta pessoas, economizando recursos da Igreja; Manter os apartamentos da Rua Rego
Freitas, Rua Amaral Gurgel (2), Rua General Jardim, a fim de que os mesmos dêem apoio logístico às
atividades da administração da Igrejas em São Paulo, bem como a eventos da IPIB na capital paulista;
2.4.5 Negociar, tão logo seja possível, o escritório da Rua Amaral Gurgel (todo o andar) e a loja “O” da
Rua Rego Freitas, aplicando os valores obtidos nas obras de ampliação e melhoria das propriedades
da Rua Arthur Prado e/ou de Betel em Sorocaba; 2.4.6 Estabelecer um plano de construção de novos
edifícios em Betel, visando a ampliação e melhoria das atuais instalações (essas últimas, já
aprimoradas grandemente nos últimos seis meses) e instalação do campus principal da futura
Universidade Presbiteriana Independente, levando em conta conversações conjuntas com a Secretaria
de Educação Teológica e Fundação Eduardo Carlos Pereira; 2.4.7 Retomar negociações com
incorporadoras para a negociação dos esqueletos dos edifícios da ENCOL, em bases que beneficiem e
financiem a instalação da Universidade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em Betel; 2.4.8
Considerar a possibilidade de rever o cenário esboçado acima, desde que surjam melhores e mais
vantajosas oportunidades para a Igreja Nacional. Secretaria de Educação Teológica CET 201 - Verba
para a extensão do Seminário no Rio de Janeiro - Manter dotação prevista no orçamento para 2001;
Secretaria de Educação Cristã CET 202 - Relatório das atividades da SEC no Biênio 1999/2000 –
Tomar conhecimento e enviar à Assembléia Geral; Secretaria de Ação Social e Diaconia CET 203 Solicitação de nomeação de diretor para SAD – Acolher a solicitação, desde que o quadro não esteja
completo, e sem remuneração. Conselho Fiscal – Associação Betel CET 204 - Parecer do exercício de
1999 – Devolver o documento à diretoria da Associação Betel, para que sejam tomadas as
providências previstas no estatuto da Entidade. Secretaria de Missões CET 205 Relatório bi-anual –
Tomar conhecimento e enviar à Assembléia Geral. Secretaria de Missões CET 206 - Solicitação de
permanência do Projeto Natanael em Londrina - Acolher na forma proposta. Secretaria Executiva CET
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208 – Encaminha telegrama da Secretária de Adolescentes da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil – a) aceitar as justificativas; b) recomendar à Secretária que encaminhe o relatório para
apreciação da Diretoria. Secretaria Executiva CET 209 - Propõe nomeação do Rev. João Luiz Furtado
para elaborar proposta de reforma estatutária para Associação Betel e Associação Pendão Real Acolher a inclusão, lembrando que os trâmites a serem seguidos estão registrados nos próprios
estatutos. Comissão de orçamento CET 211 – Proposta orçamentária a) Aprovar a proposta
orçamentária para o ano 2001, como segue: RECEITAS R$ 3.573.000,00 - 1. DÍZIMOS E OFERTAS
R$ 2.400.000,00; 2. MISSÕES - Contribuições - Igrejas e Particulares R$ 154.000,00 3. PROJETO
SERTÃO - Parceria Internacional R$ 60.000,00 4. SEMINÁRIO DE FORTALEZA R$ 260.000,00 5.
SEMINÁRIO DE LONDRINA R$ 300.000,00 6. SEMINÁRIO DE SÃO PAULO R$ 310.000,00 7.
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS - Doação Internacional R$ 30.000,00 8. O
ESTANDARTE - Assinaturas e Propaganda R$ 50.000,00 9. Alvorada R$ 9.000,00 - TOTAL DE
RECEITAS = R$ 3.573.000,00.

DESPESAS - ÁREAS: a) ADMINISTRATIVA R$ 485.000,00

[Administração Geral R$323.800,00, Tesouraria R$46.200,00, Secretaria Executiva R$90.000,00,
Presidência

R$25.000,00];

b) SECRETARIAS – R$911.000,00 [Administração R$

5.000,00,

Educação Cristã R$22.000,00, Diaconia R$10.000,00, Missões R$ 650.000,00 + R$154.000,00)
R$804.000,00,

Projeto Sertão R$60.000,00, Ação Pastoral R$10.000,00] c) SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO TEOLÓGICA R$1.335.000,00 (R$465.000,00 + R$870.000,00), [Secretaria de Educação
Teológica R$40.500,00 Seminário de Fortaleza (R$136.500,00 + R$260.000,00) R$396.500,00,
Seminário “Rev. Antonio de Godoy Sobrinho” (R$136.500 + R$300.000,00) R$436.500,00, Seminário
de São Paulo (R$136.500,00 + R$310.000,00) R$446.500,00, Seminário de São Paulo - extensão Rio
de Janeiro R$15.000,00; d) OUTRAS SECRETARIAS R$46.000,00 [Secretaria de Adolescentes
R$10.000,00, Secretaria de Adultos R$10.000,00, Secretaria de Crianças R$10.000,00, Secretaria de
Juventude R$10.000,00, Relações Intereclesiásticas (R$1.000,00 + R$30.000,000) R$31.000,00,
Música e Liturgia R$5.000,00] e) PUBLICAÇÕES R$69.000,00 [O Estandarte (R$8.000,00 +
R$50.000,00) R$58.000,00, Alvorada (R$2.000,00 + R$9.000,00) R$11.000,00] f) PROJETOS
R$123.000,00 [ Natanael R$18.000,00,

Pequenas Igrejas, Grandes Ministérios R$25.000,00,

Universidade R$5.000,00, Escritório de Manaus R$75.000,00] g) DIVERSOS R$574.000,00 [Seguro
Pastoral R$110.000,00, BrasilPrev R$10.000,00, Associação Pendão Real R$40.000,00 Associação
Betel R$25.000,00, Jubilados/Viúvas R$60.000,00, Reuniões - Diretoria/ CET R$30.000,00, Reserva
de Contingência 149.000, Recuperação de Receita R$150.000,00. TOTAL DE DESPESAS =
R$3.573.000,00; b) adotar os seguintes procedimentos, para assegurar a correta aplicação do
orçamento: 1) Tendo em vista que a previsão orçamentária revela uma expectativa de receitas, a
liberação das dotações para os diferentes centros de custo somente será feita após o efetivo ingresso
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dos dízimos, ofertas, contribuições e valores relativos a parcerias. 2) Os valores orçados deverão ser
liberados à razão de 1/12 mensais. No caso de não serem utilizados, serão apropriados em rubricas
próprias. 3) As dotações dos centros de custo que têm a responsabilidade de pagamento de salários e
côngruas serão liberadas à razão de 1/13.3, para que sejam reservados valores em conta própria, para
pagamento do 13º salário e férias. 4) No caso do Seminário de São Paulo, da dotação votada, será
deduzido o valor correspondente ao pagamento de encargos sociais, a ser recolhido pela Tesouraria
da Igreja, orçados em aproximadamente R$ 5.000,00 mensais. 5) No caso da Secretaria de Missões,
da dotação votada, os valores referentes ao pagamento de aluguéis, despesas administrativas,
mudanças, reuniões, dotação para o Projeto Sertão, FGTM (Ano 2001 e recuperação parcial de valores
não recolhidos), Fundo de Saúde (ano 2001 e recuperação parcial de valores não recolhidos e/ou
utilizados para outros fins) no total de R$ 486.500,00 serão deduzidos do valor total de R$ 864.000,00.
À Secretaria de Missões caberá a responsabilidade de determinar o valor, prioridade e missionários
que devem receber côngruas e outros pagamentos, até o limite da dotação (R$ 332.500 ou R$ 25.000,
mensais) mais os recursos provenientes de ofertas de igrejas e de particulares, previstos em R$
154.000,00 anuais (ver Anexo I). 6) Os valores enviados por Igrejas e organizações parceiras serão
utilizados exclusivamente para os fins a que foram destinados, vedada sua utilização total ou parcial
para outros fins. 7) Os centros de custo se responsabilizam por informar à Tesouraria da Igreja as
prioridades para pagamento de côngruas, salários e outros gastos, no caso de frustração de receitas.
Comissão de Exame de Contas CET 212 - Relatório da Comissão de Exame de Contas referente ao
ano de 1999 - Acatar o parecer e aprovar o relatório. Comissão de Exame de Contas CET 213 Proposta de elaboração manual para nortear os documentos de despesa – Recomendar à Comissão
de Exame de Contas para que adote as providências necessárias para a elaboração do manual.
OUTRAS RESOLUÇÕES – 1) Sobre a Livraria Pendão Real: Em face à continuada deficiência
econômico/financeira da Associação Pendão Real, determinar às diretorias da Igreja e da Associação a
apresentação de proposta de liquidação da Entidade e de procedimentos para transferência de suas
atribuições para outros departamentos da Igreja. 2) Sobre débito de igrejas locais junto à Tesouraria da
Igreja: a) Determinar ao Tesoureiro da Igreja que envie correspondência, lembrando as Igrejas do
atraso em seus compromissos financeiros com a IPIB; b) Determinar aos presbitérios da Igreja que
atuem junto aos conselhos das igrejas jurisdicionadas para que cumpram com seus compromissos
financeiros junto à IPIB; c) autorizar o Tesoureiro da Igreja a tratar com as igrejas o parcelamento das
dívidas em atraso. 3) Sobre a Comissão Permanente de Exame de Contas – Proceder à substituição
do Rev. Elizeu Bitencourt pelo Rev. Luiz Pereira de Souza. 4) Sobre Comissão para emitir parecer
sobre “Igreja em Células” - Considerando que já se passou um período muito extenso entre a
nomeação da Comissão especial para o estudo do assunto; considerando que até o momento ainda
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não há nenhum parecer conclusivo; considerando que as justificativas para a demora, conforme ficou
demonstrado, inclusive nesta reunião e até mesmo foi admitido pelo relator da referida comissão, esta
CET RESOLVE: a) excluir da referida comissão o seu atual relator, Rev. Gessé Morais de Araújo; b)
nomear para o posto de relator o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, mantidos os demais membros da
comissão; c) delegar poderes à diretoria da Igreja para nomear outro relator, dentre os demais
membros da comissão ou não, em caso de recusa do Rev. Valdinei; d) recomendar à Comissão que
apresente parecer conclusivo sobre o assunto na próxima reunião da Assembléia Geral da IPIB.
Manter sobre a mesa os documentos - Presbitério Paulistano CET 142 (CET-092 de Ago 27 00) Estranha envio de correspondência aos membros das igrejas solicitando participação financeira na
campanha “Unidos no 31 de Julho”); Presbitério Presidente Prudente CET 143 (CET-095 de Ago 27 00)
- Propõe criação de selo comemorativo do centenário da IPIB, com solicitação formal para a
Companhia de Correios e Telégrafos; Presbitério Presidente Prudente CET 144 (CET-095 de Ago 27
00) - Consulta sobre nível de formação em CTMs da Igreja Nacional; Secretaria Educação Teológica
CET 146 (CET-098 de Ago 27 00). Consulta sobre dispensa de reciclagem em relação a procedimentos
da SET. Presbitério Fluminense CET 155 (CET-123 de Ago 27 00) - Consulta a CET sobre situação e
providência a respeito de candidatos ao ministério cursando o Seminário Teológico Unido; Presbitério
Fluminense CET 156 (CET-124 de Ago 27 00) - Comunica o desligamento da IPI de Voldac;
Presbitério Fluminense CET 157 (CET-125 de Ago 27 00) - Registra indignação e pede explicações
pela realização do evento “Unidos no 31 de Julho” em Volta Redonda sem passar pela direção do
Presbitério; Sínodo Oriental CET 158 (CET-128 de Ago 27 00) - Consulta sobre transferência de
licenciados (Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, artigo 106, parágrafo 3;
Presbitério Leste Paulistano CET 160 (CET-139 de Ago 27 00) - Encaminha pedido de dispensa de
reciclagem teológica, irmão Nilo Sérgio da Silva; Secretaria Missões CET 162 - Pedido de demissão de
Vera Maria Roberto da diretoria da SMI; Rev. Cláudio Oliver dos Santos; Comissão de avaliação da
Educação Cristã CET 173 - Relatório parcial 1999/2000; Assessoria Jurídico – Institucional CET 176 Pareceres de membros da AJI sobre os Estatutos dos Sínodos Oriental e Borda do Campo; Sínodo Sul
de São Paulo CET 178 - Justifica ausência de representação do Sínodo na última reunião da CET;
Secretaria de Adultos CET 185 - Solicita nomeação de membro para a Secretaria; Secretaria de
Educação Teológica CET 189 - Procedimentos quanto à recepção de ministros de outras
denominações; Secretaria de Missões CET 210 - Relatório bi-anual. Destes documentos, os de número
164, 169, 170, 171, 191, 195, 207, 214, 215 e 216 serão remetidos à Assembléia Geral, para decisão.
Os demais serão objeto de deliberação desta CET em sua próxima reunião. Registrar, com pesar, o
falecimento do Rev. Reneval Rodrigues e Presb. Heládio Pereira dos Reis. Delegar poderes à Diretoria
da Igreja para fixar local e data da realização da próxima Assembléia Geral da Igreja, Nada tratar,
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encerram-se os trabalhos com oração. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na qualidade de 1º Secretário,
lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente e com o Secretário Executivo. a) HIRCIO
DE OLIVEIRA GUIMARÃES____________________ a) LEONTINO FARIAS DOS SANTOS
(presidente)___________________a)
Executivo)____________________.

ÉBER

FERREIRA

SILVEIRA

LIMA

(Secretário
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE
DO BRASIL
03 de Março de 2001
Dia, hora e local – Dia 3 de Março de 2001, com início às 8:50 horas, nas dependências do Seminário
Teológico Presbiteriano Independente de São Paulo, Rua Genebra, 180, São Paulo, Capital. Exercícios
devocionais dirigidos pelo Senhor Presidente. Presidente

- Rev. Leontino Farias dos Santos;

Secretário - Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. – Diretoria - Rev. Leontino Farias dos Santos,
presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente, Presb. Roberto da Freiria Estêvão,
segundo vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente. Rev. Hircio de Oliveira
Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cezar Machado, segundo secretário e Presb. Rui de Araújo
Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos – Borda do Campo – Presb. João
Américo dos Santos; Brasil Central - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; Meridional - Rev. Alceu
Roberto Braga; Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oriental - Rev. Fernando Bortolleto Filho;
Setentrional - Rev. Kleber Nobre de Queiroz, Sudoeste Paulista - Rev. Clayton Leal da Silva; Vale do
Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. Outras presenças – Secretário Executivo – Rev. Éber
Ferreira Silveira Lima; Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé de Souza. Ausências – Minas Gerais - Rev.
Marcelo Pereira; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Osasco - Rev. Cláudio Oliver dos Santos;
Rio-São Paulo - Rev. Lutero Alberto Gaspar; São Paulo - Rev. Carlos Barbosa; Sul de São Paulo Rev. Jonas de Araújo. Os trabalhos são iniciados com exercícios devocionais, dirigidos pelo sr.
Presidente. AGENDA DE TRABALHOS - 8,00h - Abertura (devocional, Rev. Leontino); 8,30h Chamada à ordem, com verificação de quorum; entrada de documentos e nomeação de comissões;
suspensão da sessão para o trabalho das comissões; 12,00h - Almoço; 13,00h - Retomada dos
trabalhos em plenário; 18,00h - Jantar; 19,00h - Reabertura dos trabalhos de plenário; 22,00h Encerramento. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Procedência, número e assunto: Presbitério
Paulistano - CET - 001/01 - Estranha envio de correspondência aos membros das igrejas solicitando
participação financeira na campanha "Unidos no 31 de Julho". (doc. que ficou sobre a mesa. - CET
142/00). Presbitério Presidente Prudente. CET - 002/01 - Propõe criação de selo comemorativo do
centenário da IPIB, com solicitação formal para a Companhia de Correios e Telégrafos. (doc. que ficou
sobre a mesa CET 143/00). Presbitério Presidente Prudente.- CET - 003/01 - Consulta sobre nível de
formação em CTMs da Igreja Nacional. (doc. que ficou sobre a mesa CET 144/00). Secretaria de
Educação Teológica - CET - 004/01 - Consulta sobre dispensa de reciclagem em relação a
procedimentos da SET. (doc. que ficou sobre a mesa CET 146/00. Presbitério Fluminense CET 005/01 - Consulta a CET sobre situação e providência a respeito de candidatos ao ministério cursando
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o Seminário Teológico Unido. (doc. que ficou sobre a mesa CET 155/00). Presbitério Fluminense CET - 006/01 - Comunica o desligamento da IPI de Voldac. (doc. que ficou sobre a mesa CET 156/00).
Presbitério Fluminense - CET- 007/01 - Registra indignação e pede explicações pela realização do
evento “Unidos no 31 de Julho” em Volta Redonda sem passar pela direção do Presbitério. (doc. que
ficou sobre a mesa CET 157/00). Sínodo Oriental - CET - 008/01 - Consulta sobre transferência de
licenciados (Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, artigo 106, parágrafo 3. (doc.
que ficou sobre a mesa - CET 158/00). Rev. Antônio Gouvêa Mendonça - CET - 009/01 - Solicita sua
substituição como representante da IPIB junto ao Conselho de Pós-Graduação da UMESP. Presbitério
Botucatu - CET - 010/01 - Comunica a renuncia ao ministério do Rev. Ângelo Bereta Filho.
Presbitério de Ourinhos - CET - 011/01 - Comunica a dissolução das IPIs de Barra Mansa e Riversul.
Comissão de História, Museu e Arquivo -

CET - 012/01 - Dá outras explicações sobre as

dificuldades que a comissão vem tendo para fazer seu trabalho. Sínodo Oeste Paulista - CET - 013/01
- Solicita homologação de seu Estatuto. Rev. Abival Pires da Silveira - CET - 014/01 - Solicita sua
substituição em comissões da IPIB. Presbitério Sul do Paraná. - CET - 015/01 - Solicita dispensa de
reciclagem para o irmão Levy Neiverth Júnior. Presbitério de Campinas - CET - 016/01 - Comunica
fatos ocorridos na 1ª de Campinas. Presbitério do Norte - CET - 017/01 - Pede dispensa de
reciclagem teológica para o Presb. Evaldo Cutrim de Figueiredo. Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial CET - 018/01 - Agradece a resposta à consulta feita sobre recepção de membros de outras
denominações. Aliança Mundial de Igrejas Reformadas - CET - 019/01 - Dá informações e pede
providencia relativas à futura Assembléia da AMIR. Comissão de História, Museu e arquivos. - CET
-020/01 - Dá melhores explicações sobre as dificuldades da comissão para desenvolver seu trabalho.
Presbitério Bandeirante - CET - 021/01 - Solicita publicação urgente da Constituição da IPIB.
Comissão de Ética - CET - 022/01 - Dá parecer sobre posicionamento de pastor da IPIB que teria
aberto curso de Teologia no Nordeste. Rev. Ademar Rogato - CET - 023/01 - Solicita desligamento da
Diretoria da SMI. Presbitério de Campinas - CET - 024/01 - Encaminha cópia de doc. remetido ao Sr.
Presidente da AG, informando sobre os fatos recentemente ocorridos na 1ª IPI de Campinas. Presb.
Reuel de Matos Oliveira - CET - 025/01 - Renuncia ao cargo de secretário de administração e
planejamento. Secretaria de Adolescentes - CET - 026/01 - Relatório de atividades 99/2000. Sínodo
Sul de São Paulo - CET - 027/01 - Justifica ausência da representação do Sínodo na reunião da CET
em 17 e 18 março de 2000 (doc. ficou sobre a mês CET -178/00). Secretaria de Adultos – CET 028/01 - Solicita nomeação de membro para a Secretaria (doc. ficou sobre a mesa CET-185/00).
Secretaria Executiva - CET - 029/01 - Procedimentos quanto à recepção de ministro de outras
denominações (doc. que ficou sobre a mesa CET-029/01). Associação Evangélica Maanaim - CET 030/01 - Solicita ajuda emergencial para o Acampamento Cristo é Vida e outras Providências. Presb.
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João Américo dos Santos - CET – 031/01 - Faz consulta sobre a figura do interventor e a
representação de concílios disciplinados em instâncias superiores. Rev. João Luiz Furtado - CET 032/01 - Encaminha texto com alteração do Estatuto e Regimento Interno da Associação Pendão Real,
conf. determinação anterior da CET. Secretaria de Educação Teológica - CET – 033/01 - Comunica
a criação da Extensão do Seminário de Fortaleza em Manaus. Secretaria de Educação Teológica CET – 034/01 - Dá parecer favorável sobre dispensa de reciclagem, relativa ao Ver. Nilo Sérgio da
Silva. Secretaria de Educação Teológica - CET – 035/01 - Informa sobre nomeação de Diretor
Acadêmico e Deão para a Extensão do Rio. Secretaria de Educação Teológica - CET – 036/01 - Dá
parecer sobre o entendimento à solicitação do Presbitério do Norte, referente ao pedido de dispensa de
reciclagem para o Presb. Evaldo Cotrim de Figueiredo. Secretaria de Educação Teológica - CET –
037/01 - Dá parecer sobre o pedido de dispensa de reciclagem teológica para o irmão João Luís
Simoneti, encaminhado pelo Presbitério de Londrina. Fundação Eduardo Carlos Pereira - CET 038/01 - Encaminha cópia da sentença expedida pelo Poder Judiciário sobre as contas da Fundação.
Rev. Valdinei Aparecido Ferreira - CET – 039/01 - Solicita desligamento da Secretaria de Ação
Pastoral. Tesouraria da IPI do Brasil - CET - 040/01 - Apresenta Balancete de verificação de 2000,
Planilha de despesas e receitas, e orçamentária. Secretaria de Missões - CET – 041/01 - Dá
esclarecimento sobre atividades atuais do Rev. Valdir Alves dos Reis. Associação Pendão Real - CET
– 042/01 - Solicita a continuidade das atividades da Associação Pendão Real. Associação Bethel CET – 043/01 - Solicita elevação da dotação orçamentária para Bethel e outras providências.
Associação Evangélica Maanaim - CET – 044/01 - Comunica a posição da nova diretoria da
entidade. Presbítero João Américo - CET – 045/01 - Encaminha documentos relativos à proposta
para venda do imóvel da Rua Arthur Prado. Rev. Valdir Mariano de Souza - CET – 046/01 - Propõe a
participação da IPI na CF 2001, na qualidade de observador, e na Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos. Rev. Valdir Mariano de Souza - CET – 047/01 - Propõe reforma constitucional relativa
ao art. 133, parágrafo único. Rev. João Luiz Furtado - CET – 048/01 - Presta relatório sobre a
situação atual dos imóveis da IPI em Sorocaba, SP. Rev. João Luiz Furtado - CET – 049/01 - Informa
sobre os passos que estão sendo dado no sentido de ser retomado, para o uso próprio, o imóvel da
Rua Arthur Prado. NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES DE TRABALHO E DESTINAÇÃO DE
DOCUMENTOS – Papéis e Consultas I – Presb. João Américo, relator e Revs. Alceu e Cláudio –
docs. 1 a 8 e 21,22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33 e 34, 39, 41, 44, 46, 48; Papéis e Consultas II – Rev.
Fernando, relator e Presb. Luiz e Revs. Otoniel e Valdir – docs. 9 a 19 e 26, 30,31 32,35 36, 37, 42, 45,
47; Finanças – Rev. Onésimo – relator e Rev. Rodolfo – doc. 38, 40, 43. Os trabalhos são suspensos
às 9:05 horas para atividade das Comissões. Assento – Sínodo Sul de São Paulo - Rev. Jonas de
Araujo – toma assento às 9:10 h. e se incorpora à Comissão de Finanças. Os trabalhos são reabertos
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às 15:45 horas. Registro de presenças – Sínodo Sã0 Paulo – Rev. Carlos Barbosa; Sínodo Rio-São
Paulo – Rev. Lutero Alberto Gaspar. Registro de documentos – da Diretoria – CET 050/01 –
(encaminha carta do Presb. Dr. Onésimo Mendonça de Anunciação, em que acusa e agradece
manifestação de apreço da Assembléia Geral, por ocasião de sua posse na presidência do tribunal de
Alçada do Paraná. Da Secretaria de Educação Teológica – CET 051/01 - informa a respeito de
dificuldades no relacionamento dos Seminários e SET com a Fundação Eduardo Carlos Pereira. Da
Diretoria – CET 052/01 – Propõe regulamentação provisória relativa às atribuições e direitos do
Tesoureiro e do Secretário Executivo da IPIB. RESOLUÇÕES – Quanto aos documentos: Secretaria
de Educação Teológica - CET – 033/01 - Comunica a criação da Extensão do Seminário de Fortaleza
em Manaus - a) tomar conhecimento; b) Determinar à SET que, na próxima reunião da CET, apresente
informações circunstanciadas sobre os seguintes pontos: b-1 – qual a origem dos recursos financeiros
para manutenção da extensão teológica em Manaus, tendo em vista o orçamento geral para o ano de
2001; b-2 – quais professores comporão o corpo docente dessa extensão e quais as suas
qualificações; b-3 – qual a demanda de corpo discente para referida extensão; b-4 – outras
informações pertinentes sobre o assunto; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira - CET – 039/01 - Solicita
desligamento da Secretaria de Ação Pastoral - a) aceitar o pedido; b) registrar voto de apreciação pelo
efetivo ministério do Rev. Valdinei Aparecido Ferreira; c) nomear seu substituto nesta reunião;
Secretaria de Missões - CET – 041/01 - Dá esclarecimento sobre atividades atuais do Rev. Valdir
Alves dos Reis - tomar conhecimento do teor do documento. Rev. João Luiz Furtado - CET – 048/01 Presta relatório sobre a situação atual dos imóveis da IPI em Sorocaba, SP – Tomar conhecimento das
informações contidas no documento. Sínodo Oriental - CET - 008/01 - Consulta sobre transferência de
licenciados (Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, artigo 106, parágrafo 3. (doc.
que ficou sobre a mesa - CET 158/00) - Encaminhar a matéria à Assessoria Jurídico-Institucional para
análise e parecer. Presbitério Paulistano - CET - 001/01 - Estranha envio de correspondência aos
membros das igrejas solicitando participação financeira na campanha "Unidos no 31 de Julho". (doc.
que ficou sobre a mesa. - CET 142/00) - Encaminhar ao Presbitério Paulistano a resolução já
consignada em ata de reunião anterior desta CET. Presbitério Presidente Prudente. CET - 002/01 Propõe criação de selo comemorativo do centenário da IPIB, com solicitação formal para a Companhia
de Correios e Telégrafos. (doc. que ficou sobre a mesa CET 143/00) - a) congratular-se com o
Presbitério Presidente Prudente pela excelente iniciativa da proposta de um selo comemorativo dos
100 da IPI do Brasil; b) solicitar ao Presbitério o levantamento de custos e outros detalhes com vista à
implementação dessa proposta; c) autorizar a diretoria da IPIB para proceder à efetiva implementação
do selo comemorativo do Centenário, caso seja economicamente viável. Presbitério Presidente
Prudente.- CET - 003/01 - Consulta sobre nível de formação em CTMs da Igreja Nacional. (doc. que
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ficou sobre a mesa CET 144/00) - Matéria prejudicada, por tratar-se de matéria já deliberada pela
Assembléia Geral da Igreja, em sua última reunião. Secretaria de Educação Teológica - CET - 004/01
- Consulta sobre dispensa de reciclagem em relação a procedimentos da SET. (doc. que ficou sobre a
mesa CET 146/00) – informar à SET que: a) em caso de dispensa de reciclagem Teológica, o artigo 43
da Constituição da IPI do Brasil deverá ser cumprido “in totum”; b) o parecer favorável da Secretaria de
Educação Teológica é pré-requisito fundamental para que a Comissão Executiva se pronuncie sobre o
caso. Presbitério Fluminense CET - 005/01 - Consulta a CET sobre situação e providência a respeito
de candidatos ao ministério cursando o Seminário Teológico Unido. (doc. que ficou sobre a mesa CET
155/00) -

orientar o Presbitério Fluminense sobre a resolução sobre a matéria, tomada pela

Assembléia Geral em sua última reunião. Presbitério Fluminense - CET - 006/01 - Comunica o
desligamento da IPI de Voldac. (doc. que ficou sobre a mesa CET 156/00) - a) acolher o documento;
b) determinar à diretoria da Igreja e ao seu procurador legal, que tomem as providências cabíveis ao
caso, zelando pelo bem da Igreja e de seu patrimônio, apresentando relatório circunstanciado, na
próxima reunião desta CET; c) orientar o Presbitério Fluminense para que designe pastor para a IPI
Voldac. Rev. Ademar Rogato - CET - 023/01 - Solicita desligamento da Diretoria da SMI. – a) aceitar o
pedido; b) registrar voto de apreciação pelo ministério do Rev. Ademar junto à SMI; c) nomear
substituto para o cargo, ouvindo a SMI sobre sua necessidade; Presbitério Fluminense - CET- 007/01
- Registra indignação e pede explicações pela realização do evento “Unidos no 31 de Julho” em Volta
Redonda sem passar pela direção do Presbitério. (doc. que ficou sobre a mesa CET 157/00). devolver o documento aos signatários, para que proceda os trâmites legais com base nos artigos. 81 e
82 da Constituição da IPI do Brasil. Presbitério de Campinas - CET - 024/01 - Encaminha cópia de
doc. remetido ao Sr. Presidente da AG, informando sobre os fatos recentemente ocorridos na 1ª IPI de
Campinas.- Homologar os Estatutos dos Sínodos Borda do Campo e Oriental, com as observações
feitas pela Assessoria Jurídico-Institucional. Sínodo Sul de São Paulo - CET - 027/01 - Justifica
ausência da representação do Sínodo na reunião da CET em 17 e 18 março de 2000 (doc. ficou sobre
a mês CET -178/00) – acolher a justificativa do sínodo. Secretaria de Adultos – CET - 028/01 Solicita nomeação de membro para a Secretaria (doc. ficou sobre a mesa CET-185/00) – a) aceitar o
pedido; b) registrar voto de apreciação pelo efetivo ministério do Presb. Ezechias Soares Correia; c)
acolher as indicações no documento no caso de eventuais nomeações. Secretaria Executiva - CET 029/01 - Procedimentos quanto à recepção de ministro de outras denominações (doc. que ficou sobre a
mesa CET-029/01) - acolher o parecer, retirada a expressão “favorável” do item ‘2’, oficiando-se a
resolução. Associação Evangélica Maanaim - CET – 044/01 - Comunica a posição da nova diretoria
da entidade. – tomar conhecimento do teor do documento. Rev. Valdir Mariano de Souza - CET –
046/01 - Propõe a participação da IPI na Campanha da Fraternidade 2001, na qualidade de
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observador, e na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos – rejeitar a proposta. Comissão de
História, Museu e arquivos. - CET - 020/01 - Dá melhores explicações sobre as dificuldades da
comissão para desenvolver seu trabalho e CET - 012/01 - Dá outras explicações sobre as dificuldades
que a comissão vem tendo para fazer seu trabalho - a) acolher o documento; b) diante das
dificuldades do relator no comprimento de suas funções descritas no “item a” do documento, nomear
um relator para a referida comissão; c) recomendar à Diretoria da Igreja que zele pelo bom
funcionamento dessa importante Comissão, motivando-a e acompanhando o seu trabalho; d) reduzir,
ao menos pela metade, o número dos componentes da Comissão. Secretaria de Educação Teológica CET – 034/01 - Dá parecer favorável sobre dispensa de reciclagem, relativa ao Rev. Nilo Sérgio da
Silva – acolher o parecer da SET e oficiar aos interessados. Presb. Reuel de Matos Oliveira - CET 025/01 - Renuncia ao cargo de secretário de administração e planejamento – a) aceitar o pedido de
renúncia; b) nomear substituto no curso desta reunião; c) registrar voto de gratidão a Deus e
apreciação pelo eficiente trabalho do Presb. Reuel frente à Secretaria de Administração e
Planejamento. RESOLUÇÃO – 1) Autorizar a retirada do plenário do Rev. Carlos; 2) registrar o
agradecimento desta CET por sua contribuição aos trabalhos prestados à IPIB; 3) solicitar ao Rev.
Carlos que seja portador dos votos de felicitações à IPI de Cidade Patriarca, pela comemoração de seu
aniversário de organização. Comissão de Ética - CET - 022/01 - Dá parecer sobre posicionamento de
pastor da IPIB que teria aberto curso de Teologia no Nordeste – acolher e tomar conhecimento dos
documentos. Rev. Antônio Gouvêa Mendonça - CET - 009/01 - Solicita sua substituição como
representante da IPIB junto ao Conselho de Pós-Graduação da UMESP.– acolher o documento do
Rev. Antônio Gouveia de Mendonça e registrar voto de gratidão a Deus por sua participação junto ao
Conselho de Pós Graduação da UMESP, enquanto representante da IPI, oficiando-se ao mesmo;
encaminhar ao “O Estandarte” solicitação de publicação de matéria sobre a folha de Serviços do Rev.
Gouveia, aproveitando esse momento de seu desligamento do Conselho de Pós Graduação da
UMESP. Presbitério Botucatu - CET - 010/01 - Comunica a renuncia ao ministério do Rev. Ângelo
Bereta Filho.– acolher o comunicado do Presbitério de Botucatu e encaminhá-lo à Secretaria Executiva
para as devidas providências. Presbitério de Ourinhos - CET - 011/01 - Comunica a dissolução das
IPIs de Barra Mansa e Riversul – acolher o documento e encaminhá-lo à Secretaria para as devidas
providências, verificando a situação do patrimônio. Sínodo Oeste Paulista - CET - 013/01 - Solicita
homologação de seu Estatuto.– encaminhar o documento à Assessoria Jurídico-Institucional para
análise técnica e emissão de parecer. Presbitério Sul do Paraná. - CET - 015/01 - Solicita dispensa
de reciclagem para o irmão Levy Neiverth Júnior. – acolher o documento e encaminhá-lo à SET para
que a mesma dê o parecer técnico. Rev. Abival Pires da Silveira - CET - 014/01 - Solicita sua
substituição em comissões da IPIB.– a) acolher o documento; b) quanto ao ponto 1, registrar e acolher
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o pedido; c) quanto ao ponto 2, substitui-lo pelo Rev. Assir Pereira; d) quanto ao ponto 3, substituí-lo
pelo Rev. Paulo Góes e, em caso de recusa, pelo Rev. Calvino Camargo; e) nomear o Rev. Leonildo
Silveira Campos para ser o relator da Comissão Universidade. Secretaria de Educação Teológica CET – 036/01 - Dá parecer sobre o entendimento à solicitação do Presbitério do Norte, referente ao
pedido de dispensa de reciclagem para o Presb. Evaldo Cotrim de Figueiredo. – acatar integralmente
as exigências propostas pela SET ao candidato. Presbitério de Campinas - CET - 016/01 - Comunica
fatos ocorridos na 1ª de Campinas.– a) tomar ciência dos fatos apresentados no relatório e lamentar a
impossibilidade de uma pacífica para o problema; b) orientar os Concílios para que, sempre que
necessário, tomem as decisões cabíveis em cada caso, sem jamais perder a postura pastoral.
Presbitério do Norte - CET - 017/01 - Pede dispensa de reciclagem teológica para o Presb. Evaldo
Cutrim de Figueiredo. – Comunicar ao Presbitério do Norte o mesmo parecer da SET já emitido no
documento CET 036/01. Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial - CET - 018/01 - Agradece a resposta à
consulta feita sobre recepção de membros de outras denominações.– tomar conhecimento da
correspondência e arquivar. Registra-se voto contrário do Rev. Otoniel Borges Machado. Aliança
Mundial de Igrejas Reformadas - CET - 019/01 - Dá informações e pede providencia relativas à futura
Assembléia da AMIR. – a) nomear comissão composta pelos Revs. Éber Ferreira Silveira Lima, Silas
de Oliveira e Fernando Bortoleto Filho, para trabalhar os itens 1 e 2 referentes aos pedidos imediatos
contidos na página 2 do documento; b) designar a Diretoria da Igreja para trabalhar as demais
questões constantes do documento, apresentando proposta à CET, observando-se as datas limite
mencionadas no documento. Secretaria de Adolescentes - CET - 026/01 - Relatório de atividades
99/2000.- acolher e aprovar o relatório. Associação Evangélica Maanaim - CET - 030/01 - Solicita
ajuda emergencial para o Acampamento Cristo é Vida e outras Providências.– encaminhar à
Assessoria Jurídico-Institucional para esclarecimentos técnicos. Associação Evangélica Maanaim CET - 030/01 - Solicita ajuda emergencial para o Acampamento Cristo é Vida e outras Providências. –
a) não atender o pedido de destinação de verba de R$ 5.000,00; b) solicitar à Associação Evangélica
Mannaim que especifique a que tipo de intermediação está se referindo na letra “B” do documento; c)
autorizar publicação de propaganda nos meios de comunicação da Igreja a preço de custo; d) autorizar
a transferência do telefone para a Associação enquanto dure o comodato. Rev. João Luiz Furtado CET - 032/01 - Encaminha texto com alteração do Estatuto e Regimento Interno da Associação Pendão
Real, conf. determinação anterior da CET.– encaminhar à próxima Assembléia Geral da Associação
Pendão Real. Secretaria de Educação Teológica - CET – 035/01 - Informa sobre nomeação de
Diretor Acadêmico e Deão para a Extensão do Rio.– acolher e aprovar as nomeações feitas pela SET
do Diretor e do Deão para a extensão do Seminário no Rio de Janeiro. Secretaria de Educação
Teológica - CET – 037/01 - Dá parecer sobre o pedido de dispensa de reciclagem teológica para o
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irmão João Luís Simoneti, encaminhado pelo Presbitério de Londrina.– acolher e acatar integralmente
o parecer da Secretaria de Educação Teológica. RESOLUÇÃO – Esta CET decide reconsiderar sua
decisão anterior de liquidação da Associação Pendão Real. Registre-se, na forma do artigo 80 da
Constituição da IPIB, protesto do Sínodo Borda do Campo e do Rev. Celso. Ausência de plenário Autorizado por esta CET, retira-se do plenário o Rev. Alceu Roberto Braga, do Sínodo Meridional.
Associação Pendão Real - CET – 042/01 - Solicita a continuidade das atividades da Associação
Pendão Real. – acatar o documento em sua íntegra. Rev. Valdir Mariano de Souza - CET – 047/01 Propõe reforma constitucional relativa ao art. 133, parágrafo único.– encaminhar o documento para
decisão da Assembléia Geral da Igreja. Presbítero João Américo - CET – 045/01 - Encaminha
documentos relativos à proposta para venda do imóvel da Rua Arthur Prado – não proceder à venda do
imóvel, respeitando decisão da Assembléia Geral, contemplando a utilização do imóvel pela própria
Igreja; proceder

estudos de viabilidade de busca de alternativas para obtenção de recursos

financeiros, hoje supridos pelos valores oriundos dos aluguéis do citado imóvel, a fim de se contemplar
a possível lacuna de receita do Seminário de São Paulo. Fundação Eduardo Carlos Pereira - CET 038/01 - Encaminha cópia da sentença expedida pelo Poder Judiciário sobre as contas da Fundação.
– acolher o documento e atender a solicitação requerida. Tesouraria da IPI do Brasil - CET - 040/01 Apresenta Balancete de verificação de 2000, Planilha de despesas e receitas, e orçamentária. –
arquivar e aguardar parecer da Comissão Permanente de Exame de Contas. Ausência de plenário autorizar os Revs. Celso e Rodolfo José de Araujo que se ausentem do plenário às 23:00 horas.
Associação Bethel - CET – 043/01 - Solicita elevação da dotação orçamentária para Bethel e outras
providências. - autorizar a elevação solicitada, de R$ 25.000,00 para R$55.000,00, mediante redução
de dotação da Verba de Contingência. Rev. João Luiz Furtado - CET – 049/01 - Informa sobre os
passos que estão sendo dado no sentido de ser retomado, para o uso próprio, o imóvel da Rua Arthur
Prado.– acolher as informações prestadas. Presbitério Bandeirante - CET - 021/01 - Solicita
publicação urgente da Constituição da IPIB. – Informar o Presbitério Bandeirante que a Constituição
da IPIB será publicada após a aprovação final do texto das ordenações litúrgicas. Da Secretaria
Executiva - CET - 029/01 - Procedimentos quanto à recepção de ministro de outras denominações
(doc. que ficou sobre a mesa CET-029/01). Acolher o parecer, retirando a expressão “favorável” do
item 2, informando por circular a todos os Sínodos e Presbitérios. Diretoria – CET 050/01 –
(encaminha carta do Presb. Dr. Onésimo Mendonça de Anunciação, em que acusa e agradece
manifestação de apreço da Assembléia Geral, por ocasião de sua posse na presidência do tribunal de
Alçada do Paraná. – acolher o documento e arquivar. Secretaria de Educação Teológica – CET
051/01 - informa a respeito de dificuldades no relacionamento dos Seminários e SET com a Fundação
Eduardo Carlos Pereira. - CET 051 – acolher as informações prestadas e arquivar. Diretoria – CET
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052/01 – propõe regulamentação provisória relativa às atribuições e direitos do Tesoureiro e do
Secretário Executivo da IPIB. – a) conceder direito de voz e voto ao Secretário Executivo e ao
Tesoureiro nas reuniões da CET até promulgação de lei ordinária que definirá as atribuições desses
dois profissionais; b) regulamentar, em caráter provisório, das atribuições e direitos do Secretário
Executivo e do Tesoureiro da Igreja, nos termos em que dispunha o regimento interno que foi
revogado, até a entrada em vigor, de Lei Ordinária que disporá sobre a matéria. NOMEAÇÕES –
Secretário de Administração e Planejamento – Rev. Hilder Campagnucci Stutz; Secretaria Pastoral
– Rev. Calvino Camargo; Secretaria de Koinonia – Rev. Assir Pereira; Comissão de História e
Museu – Rev. Éber Ferreira Silveira Lima; manter o Rev. Éber Ferreira Silveira Lima no cargo de
Secretário Executivo e Presb. Alcy Thomé da Silva nos cargos de Tesoureiro e Chefe do Escritório
Central; Aprovar o Instrumento de Avaliação de Pessoal, contendo um rol de perguntas aos atuais
titulares dos diferentes segmentos da Igreja: 1) Há de sua parte interesse em permanecer trabalhando
em seu atual cargo ou função? 2) Quais os pontos fortes e fracos que você detecta em relação a estes
itens: 2.1) perfil: fortes ( ) fracos ( ); tempo: fortes ( ) fracos ( ); competência: fortes ( ) fracos ( );
chamado/ vocação: fortes ( ) fracos ( ); 3 – caso você seja mantido, estaria disposto a aceitar revisões
e propostas para melhoria de seu trabalho? 4) se você não fosse reconduzido para o atual cargo,
aceitaria outra área de trabalho/? Qual? 5) que pontos você indicaria à Diretoria da Igreja e à Comissão
Executiva para melhora do trabalho da Igreja na sua área e no geral? 6) a CET teria os seguintes
pontos para a sua avaliação: -------------- O que você tem a dizer sobre cada um desses pontos? Nada a
tratar. Encerra-se a reunião aos 5 minutos do dia 4 de Março de 2001, com oração Dominical por todos.
Na qualidade de Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o presidente. a) Hircio de
Oliveira Guimarães (Secretário) ____________________________ b) Leontino Farias dos Santos
(Presidente) ____________________________ .
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
18 DE MAIO DE 2001
Dia, hora e local – Dia 18 de Maio de 2001, com início às 13:30 horas, nas dependências Centro
Mariápolis, Vargem Grande, SP. PRESENÇAS: Presidente - Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice
presidente, em substituição do Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário - Rev. Hircio de Oliveira
Guimarães – Diretoria - Rev. Othoniel, primeiro vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro
vice-presidente. Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cezar Machado,
segundo secretário e Presb. Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. AUSÊNCIAS – Rev. Leontino
Farias dos Santos, Presidente e Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice presidente.
REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos – Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos;
Brasil Central - Rev. Jean Carlos da Silva; Meridional - Rev. Marcio Borges Ribeiro; Minas Gerais Rev. Rodolfo José de Araújo; Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oriental - Rev. Márcio Pereira
de Souza; Osasco - Rev. Cláudio Oliver dos Santos; Rio-São Paulo - Rev. Lutero Alberto Gaspar; São
Paulo - Rev. Mario Ademar Fava; Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza; Sudoeste Paulista Rev. João Luiz Furtado; Sul de São Paulo - Rev. Mauro Antunes Ribeiro. OUTRAS PRESENÇAS –
Secretário Executivo – Rev. Éber Ferreira Silveira Lima; Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé de Souza.
AUSÊNCIAS – Sínodos: Oeste Paulista e Vale do Rio Paraná. Os trabalhos são iniciados com
exercícios devocionais, dirigidos pelo Sr. Presidente. Há quorum. Registra-se a AGENDA DE
TRABALHOS: Início 13:00 horas – Devocional; Chamada à ordem e verificação de presenças; Leitura
de documentos novos e encaminhamento da matéria atinente à avaliação da equipe de trabalho da
IPIB; nomeação de comissões e distribuição de documentos; trabalho das comissões; plenário; jantar;
Plenário; 22:00 horas – Encerramento. REGISTRO DE DOCUMENTOS – Origem, número e assunto:
Secretaria Executiva - CET - 053/01 - Fichas de avaliação pessoal da equipe de trabalho da IPIB.
Rev. Gérson Annunciação - CET - 054/01 - Coloca seu cargo de Secretario de Missões à disposição
da Igreja em função da possibilidade de trabalho nos EUA. Secretaria de Missões - CET - 055/01 Solicita a permanência do Rev. Gerson Annunciação na diretoria da SMI, mesmo que venha a ser
substituído no cargo de secretário de área. Sínodo Oriental - CET – 056/01 - Faz consulta sobre atas
registradas eletronicamente. Secretaria Executiva/Secretaria Relações Inter - Eclesiásticas - CET –
057/01 - Pede sugestão para processo de seleção de candidato à trabalho de intercâmbio missionário
na Irlanda. Secretaria Executiva da IPIB - CET – 058/01 - Encaminha texto de resolução da AG de
Avaré sobre decisão tomada pela CET, relativa à dispensa de reciclagem teológica para o irmão Rui de
Araújo Lobo. Diretoria/Secretaria Executiva da IPIB - CET – 059/01 - Pede aprovação de pauta de
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comemorações e eventos ligados ao 98º aniversário da IPIB. Secretaria Executiva da IPIB - CET 060/01 - Pede esclarecimento e providência a respeito das estruturas e funções da SNA e CNA.
Presbitério São Paulo - Minas - CET - 061/01 - Pede dispensa de reciclagem teológica para o Rev.
Éber Bittencourt. Secretaria de Juventude - CET – 062/01 - Informa sobre eventos da juventude para
o presente ano. Comissão de Exames de Contas - CET - 063/01 - Pede prorrogação de prazo para
funcionar e substituição de membros. Sínodo de São Paulo – CET 064/01 – Propõe que a CET reveja
a forma como são publicados os resumos de suas atas em ‘O Estandarte’; Sínodo São Paulo – CET
065/01 – Propõe medidas para sanear a situação financeira da IPI; Sínodo de São Paulo – CET
066/01 – Consulta a respeito da possibilidade de delegados redigirem documentos sem que estes
últimos representem ou passem pelos Concílios e/ ou respectivas Comissões Executivas. Da
Associação Betel – CET 067/01 – Informa sobre projeto de apoio a famílias atingidas por instalação
da Barragem no Estado de Goiás; Da Diretoria – CET 068/01 – Propõe suplementação orçamentária
para a Associação Bethel, a fim de se atender à Assessoria Técnica que tem sido prestada pelo Sr.
Presidente da AG à Igreja Nacional. – NOMEAÇÃO DE COMISSÕES E ENCAMINHAMENTO DE
DOCUMENTOS : 1 Comissão Especial de Avaliação da Equipe de Trabalho da IPIB – Documentos
053/01, 054/01 e 055/01 – Presb. Luiz Ribeiro da Silva, relator, Revs. Mauro Antunes, Márcio Pereira e
Valdir Mariano; 2 – Comissão De Papeis E Consultas – documentos CET 055/01, 057/01, 058/01,
059/01, 060/01/ 061/01, 062/0, 064/01, 065/01 066/01 - Presb. João Américo dos Santos, relator,
Revs. João Luiz Furtado, Mário Ademar Fava, Revs. Márcio Borges Ribeiro, Rodolfo José de Araujo,
Cláudio Oliver dos Santos e Jean Carlos da Silva. O documento 063/01 permanece sobre a mesa, para
deliberação em plenário. Os trabalhos são suspensos às 14:10 horas para atividade das Comissões.
Os trabalhos são reabertos às 20:06 hs. Assume a presidência o Rev. Leontino Farias dos Santos.
RESOLUÇÕES – Quanto aos documentos: Secretaria Executiva - CET - 053/01 - Fichas de
avaliação pessoal da equipe de trabalho da IPIB. a) solicitar aos Secretários e Relatores que não
enviaram os formulários que os remetam ã próxima reunião desta CET; b) Assessoria de Informática reconstruir a página da Igreja na Internet de forma atrativa e plenamente informativa; c) Assessoria
Jurídica – Esclarecer os Concílios de que qualquer consulta jurídico-institucional deve ser encaminhada
a esta CET. d) Comissão de História da Igreja – d.1) reduzir o quadro da Comissão para 5 membros,
em cumprimento a decisão da Assembléia Geral. d.2) recomendar a observância da proximidade do
Centenário da Igreja e o compromisso de publicação alusiva. e) Fundação Eduardo Carlos Pereira –
Recomendar aos presidentes da Fundação e dos presidentes dos Seminários que prestem
informações sobre a situação atual no tocante ao relacionamento entre as partes. f) Secretaria
Nacional de Adultos – Diante das respostas o Secretário de Adultos, consultar sobre sua disposição de
permanecer ou não no cargo; convocar o Presb. Francisco para comparecer na próxima reunião desta
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CET para esclarecer suas declarações contidas no item 5 do Formulário de Avaliação Pessoal. g)
Secretaria de Educação Cristã – recomendar que a Secretaria volte a utilizar a colaboração de pessoas
dos presbitérios para escrever as lições para as revistas de Escola Dominical, em caráter voluntário e
que as publicações sejam feitas com regularidade. h) Secretaria de Infância – Visto que a Secretaria
não tem correspondido, e sendo esta uma área de extrema importância, propõe-se que esta Secretaria
seja reformulada e continue tendo espaço no Estandarte. Rev. Gérson Annunciação - CET - 054/01
- Coloca seu cargo de Secretario de Missões à disposição da Igreja em função da possibilidade de
trabalho nos EUA. a) Aceitar o pedido do Rev. Gerson; b) Registrar voto de apreciação pelos trabalhos
prestados à Igreja pelo Rev. Gérson, especialmente na área de Missões. c) delegar poderes à Diretoria
para nomear o novo secretário de área. Secretaria de Juventude - CET – 062/01 - Informa sobre
eventos da juventude para o presente ano. Registrar as informações da Secretaria e arquivar o
documento. Comissão de Exames de Contas - CET - 063/01 - Pede prorrogação de prazo para
funcionar e substituição de membros. a) Autorizar a prorrogação de prazo de funcionamento da
Comissão, com apresentação do relatório na próxima reunião desta CET; b) Autorizar a Diretoria de
Igreja para nomear o novo componente para compor a referida Comissão. Da Associação Betel –
CET 067/01 – Informa sobre projeto de apoio a famílias atingidas por instalação da Barragem no
Estado de Goiás; Acolher o documento, tomar conhecimento das informações prestadas e arquivar.
RESOLUÇÃO - próxima reunião desta CET, mantidos os pareceres já elaborados pelas Comissões.
Secretaria de Missões - CET - 055/01 - Solicita a permanência do Rev. Gerson Annunciação na
diretoria da SMI, mesmo que venha a ser substituído no cargo de secretário de área. Sínodo Oriental
- CET – 056/01 - Faz consulta sobre atas registradas eletronicamente.

Secretaria

Executiva/Secretaria Relações Inter - Eclesiásticas - CET – 057/01 - Pede sugestão para processo
de seleção de candidato à trabalho de intercâmbio missionário na Irlanda. Secretaria Executiva da
IPIB - CET – 058/01 - Encaminha texto de resolução da AG de Avaré sobre decisão tomada pela CET,
relativa à dispensa de reciclagem teológica para o irmão Rui de Araújo Lobo. Diretoria/Secretaria
Executiva da IPIB - CET – 059/01 - Pede aprovação de pauta de comemorações e eventos ligados ao
98º aniversário da IPIB. Secretaria Executiva da IPIB - CET - 060/01 - Pede esclarecimento e
providência a respeito das estruturas e funções da SNA e CNA. Presbitério São Paulo - Minas - CET
- 061/01 - Pede dispensa de reciclagem teológica para o Rev. Éber Bittencourt. Sínodo de São Paulo
– CET 064/01 – Propõe que a CET reveja a forma como são publicados os resumos de suas atas em
‘O Estandarte’; Sínodo São Paulo – CET 065/01 – Propõe medidas para sanear a situação financeira
da IPI; Sínodo de São Paulo – CET 066/01 – Consulta a respeito da possibilidade de delegados
redigirem documentos sem que estes últimos representem ou passem pelos Concílios e/ ou
respectivas Comissões Executivas. Da Diretoria – CET 068/01 – Propõe suplementação orçamentária
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para a Associação Bethel, a fim de se atender à Assessoria Técnica que tem sido prestada pelo Sr.
Presidente da AG à Igreja Nacional. – Nada a tratar, encerra-se a reunião às 22:25 horas, com oração
pelo Presb.João Américo. Na qualidade de secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o
presidente. a) Hircio de Oliveira Guimarães (Secretário) ____________________________ b) Leontino
Farias dos Santos (Presidente) ____________________________ .
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
27 de Outubro de 2001 - Primeira Sessão.
Dia, hora e local - Dia 27 de Outubro de 2001, com início às 08:40 h., nas dependências do Seminário
Teológico Presbiteriano Independente de São Paulo, Rua Genebra, 180, São Paulo, Capital.
Presidente: Rev. Othoniel Gonçalves; Secretário: Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS: Diretoria - Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro
vice-presidente. Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cezar Machado,
segundo secretário e Rev. Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. AUSÊNCIAS - Rev. Leontino Farias
dos Santos,

presidente, Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice presidente.

REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodos - Borda do Campo - Presb. João Américo dos Santos;
Brasil Central - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Minas
Gerais - Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Nordeste - Rev. Jorge Antônio R. Barbosa; Ocidental Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oriental - Rev. Márcio Pereira de Souza; Osasco - Rev. Cláudio Oliver
dos Santos; Rio-São Paulo - Rev. Silvanio Silas Cabrial. Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza;
Sudoeste Paulista - Rev. Clayton Leal da Silva; Sul de São Paulo - Rev. Mauro Antunes Ribeiro; Vale
do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. OUTRAS PRESENÇAS - Secretário Executivo - Rev.
Éber Ferreira Silveira Lima; Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé de Souza. AUSÊNCIAS - Sínodo: Oeste
Paulista - Presb. Walter Signorini; São Paulo - Rev. Mário Ademar Fava. Há quorum. Registra-se a
AGENDA DE TRABALHOS: Início 08:40 h. com Exercícios devocionais dirigidos pelo Rev. Silas
Barbosa Dias; apresentação do “Caderno de ‘O Estandarte’ e entrega de um exemplar aos presentes.
Registra-se agradecimento à irmã Sheila pelo trabalho de arte e editoração eletrônica da publicação.
Apresentação do livro “Para você viver melhor”, de autoria do Rev. Leontino. REGISTRO DE
DOCUMENTOS - Origem, número e assunto: Sínodo Oriental - CET 056/01- Faz consulta sobre atas
registradas eletronicamente; Secretaria Executiva da IPIB - CET 058/01 - Encaminha texto de
resolução da AG de Avaré sobre decisão tomada pela CET, relativa à dispensa de reciclagem teológica
para o irmão Rui de Araújo Lobo; Secretaria Executiva da IPIB - CET 060/01 - Pede esclarecimento e
providência a respeito das estruturas e funções da SNA e CNA; Presbitério São Paulo - Minas - CET
061/01 - Pede dispensa de reciclagem teológica para o Rev. Éber Bittencourt; Sínodo de São Paulo CET 064/01 - Propõe que a CET reveja a forma como são publicados os resumos de suas atas em O
Estandarte; Sínodo de São Paulo - CET 065/01 - Propõe medidas para sanear a situação financeira
da IPIB; Sínodo de São Paulo - CET 066/01 - Consulta a respeito da possibilidade de delegados
redigirem documentos, sem que esses últimos representem ou passem pelos concílios e/ou
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respectivas comissões executivas; Diretoria - CET 068/01 - Propõe suplementação orçamentária para
a Associação Bethel, a fim de se atender à Assessoria Técnica que tem sido prestada pelo Sr.
Presidente da AG à Igreja Nacional; Secretaria Executiva - CET 069/01 - Encaminha fichas de
avaliação pessoal dos chefes de departamentos da IPIB, visando a uma análise mais acurada do
desempenho do referido grupo; Sínodo Sudoeste Paulista - CET 070/01 - Solicita a
aprovação/homologação do Estatuto do Concílio; Igreja Presbiteriana dos EUA - CET 071/01 - Relata
as principais decisões da última Assembléia Geral daquela Igreja irmã e faz várias considerações sobre
as decisões referidas, com particular atenção para a questão da mudança ou não dos padrões
utilizados pela PC(USA) para a ordenação de oficiais; Sínodo Rio São Paulo - CET 072/01 Encaminha proposta de reforma constitucional para “alteração do momento de eleição das diretorias
em nossos Concílios (Assembléia Geral, Sínodos e Presbitérios), do início das reuniões para o final,
tendo em vista que o material a ser trabalhado muitas vezes não é do conhecimento dos eleitos e que
os mesmos não planejaram o andamento da reunião, causando atraso e, por vezes, decisões não
pensadas, que geram constrangimentos”; Sínodo Meridional - CET 073/01 - Solicita dispensa de
reciclagem e de posterior licenciatura para o Missionário e Bacharel em Teologia Casso Mendonça
Vieira; Diretoria - CET 074/01 - Encaminha solicitação de inclusão da senhora Imê Brandão de Oliveira
Batista, viúva do Rev. Josmar Antônio Carvalho Batista, no rol de viúvas que recebem benefícios da
Igreja; Secretaria de Juventude - CET 075/01 - Encaminha relatório sobre procedimentos tomados
pela Secretaria visando a nomeação de um novo coordenador nacional do UMPISMO, bem como
solicitação à CET “no sentido de melhorar o apoio dos pastores da IPIB, ao trabalho regional de
mocidade. Tal solicitação prende-se ao fato de, atualmente, grande maioria dos referidos pastores
dificultarem o trabalho das CRUs, chegando, inclusive, a reter correspondências destinadas as UMPIs
Locais, enviadas pelas Regionais e também pela CNU e SNJ”; Diretoria - CET 076/01 - Encaminha
consulta do Presbitério do ABC, nos seguintes termos: “Queremos receber o Rev. Eriberto Soto em
nosso Presbitério, como obreiro fraterno e dar a ele campo de trabalho, pois é pastor e tem
demonstrado interesse pelo desenvolvimento do Reino e cuidado com o rebanho. Entretanto, nas
Disposições Preliminares da nossa Constituição, no artigo 39, parágrafo único, diz: A recepção de
ministros qualificados como obreiros fraternos, mediante parceiras e convênios firmados com Igrejas e
Concílios, far-se-á por regulamentação específica da Assembléia Geral. Diante disso, pergunto: Qual o
procedimento que o Presbitério ABC deve ter, para resolver esta questão, considerando o fato de que o
pastor Eriberto já trabalhou no Presbitério do Nordeste, como membro, pastoreando igreja e lecionando
no Seminário? Podemos recebê-lo por iniciativa, autonomia e responsabilidade do próprio Presbitério
sem que isto crie problemas em instâncias superiores? Comissão Especial da AG - CET 077/01 Relatório sobre os atos de desmembramento do Sínodo Setentrional e instalação do Sínodo Nordeste;
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Diretoria - CET 078/01 - Comunica sobre arranjos internos feitos na composição da Comissão de
História, que fica com a seguinte composição: Rev. Éber Ferreira Silveira Lima (relator da Comissão) e
demais membros, a saber: Revs. Márcio Pereira de Souza, José Xavier de Freitas, Agnaldo Pereira
Gomes e Jonas de Araújo; pede, assim, homologação desses arranjos na Comissão referida; Diretoria
- CET 079/01 - Encaminha solicitação do Rev. Richard Irwin no sentido de que, quando de seu
falecimento, seus restos mortais sejam depositados na tumba do pioneiro do Presbiterianismo no
Brasil, Rev. Ashbel Green Simonton, tumba essa de propriedade e sob administração da IPI do Brasil;
Diretoria - CET 080/01 - Encaminha documento enviado pelo Seminário de São Paulo, solicitando que
seja contemplado o pedido de aumento de dotação orçamentária, para o atendimento do Diretor do
Seminário de São Paulo em regime de tempo integral; Diretoria - CET 081/01 - Encaminha relatório
final da Comissão de Construção das Casas Lares, da Associação Bethel; Secretaria de Missões CET 082/01 - Apresenta previsão orçamentária para o ano 2002; Presbitério Fluminense - CET
083/01 - Solicita que a CET examine e encaminhe os documentos do Rev. Renato Medeiros Barbosa
(da Igreja Congregacional), visando à sua recepção pela IPIB; Rev. Eliabe Gouveia de Deus - CET
084/01 - Pede renúncia da relatoria da Secretaria de Diaconia; Rev. Clayton Leal da Silva - CET
085/01 - Renuncia à Comissão Especial a se pronunciar sobre o problema da terra no Brasil;
Secretaria de Missões - CET 086/01 - Propõe que o envio de pastores para os EUA, bem como
concessão de bolsas para os mesmos, tenham a participação da SMI no que se refere às decisões a
serem tomadas, a bem da transparência do processo de seleção e envio; Revista “Alvorada - Revista
da família”- CET 087/01 - Apresenta projeto de publicação da Revista Alvorada para o ano de 2002 e
pede providências para publicação da edição Jan./Fev. 2002; Secretaria de Missões - CET 088/01 Apresenta previsão orçamentária 2002 para o Projeto Natanael; Diretoria/Rev. Ricardo Irwin - CET
089/01 - Encaminha doação de propriedade do Rev. Ricardo Irwin à IPI, para auxílio à educação
Teológica; Diretoria - CET 090/01 - Pede “referendum” à nomeação do Presb. Antônio Fernando
Burani como assessor da Diretoria no acompanhamento dos assuntos da administração financeira da
IPIB; Secretaria de Educação Teológica - CET - 091/01 - Solicita dotação orçamentária no valor de
R$ 25.000,00 para o ano de 2002, referente às suas despesas gerais. Secretaria de Educação
Teológica -CET - 092/01; solicita dotação orçamentária de R$ 15.000,00 para o exercício de 2002,
referente à Extensão do Seminário de São Paulo no Rio de Janeiro; Secretaria de Educação
Teológica - CET 093/01 - Dá parecer favorável sobre dispensa de reciclagem teológica referente ao
Rev. Éber Bittencourt; Secretaria de Educação Teológica - CET 094/01 - Dá parecer desfavorável à
dispensa de reciclagem teológica para o irmão Levy Neiverth Junior; Igreja - 3ª IPI de Assis - CET
095/01 - Solicita perdão dos débitos para com a Assembléia Geral, relativos ao ano de 2001; Comitê
IPI para assuntos do CLAI - CET 096/01 - Informe sobre futuros eventos do CLAI e solicitação de

92

renda para as despesas dos delegados da IPIB nos mesmos; Seminário São Paulo - CET 097/01 Encaminha previsão orçamentária para o ano de 2002 - Secretaria da Juventude - CET 098/01 Informa sobre afastamento de membros da Secretaria e solicita nomeação de novos integrantes;
Aliança Mundial De Igrejas Reformadas - CET 099/01 - Sondagem sobre a pertinência do tratamento
do tema “homossexuais e lésbicas” na Igreja pelas Igrejas-membro. Tesouraria da IPIB - CET 100/01 Encaminha relação de igrejas locais que têm contribuição a pagar à Assembléia Geral ou que ainda
não o fizeram; Diretoria/Pequenas igrejas, Grandes Ministérios - CET 101/01 - Encaminha relatório
do Projeto “Pequenas igrejas, Grandes ministérios”; Secretaria de Diaconia - CET 102/01 - Solicitação
de complementação orçamentária para o próximo exercício; Diretoria - CET 103/01 - Propõe adoção
de normas internas para efetivação de pequenas despesas; Diretoria - CET 104/01 - Apresenta
proposta para o orçamento geral da IPIB referente ao exercício de 2002; Diretoria - CET 105/01 Propõe nomeação de Comissão Eleitoral, visando a eleição da nova diretoria da igreja para a próxima
legislatura; Secretaria da Diaconia - CET 106/01 - Propõe nomes para comporem a Secretaria de
Diaconia da IPIB; Secretaria da Diaconia - CET 107/01 - Apresenta relatório financeiro do VIII
Congresso da Diaconia, bem como faz propostas para reflexão e ação prática no campo diaconal;
Associação Bethel - CET 108/01 - Apresenta relatório de atividades, bem como parecer de Auditoria
independente sobre as contas de 2000; Comissão de Exame de Contas e Auditoria - CET- 109/01 Apresenta auditoria da IPIB relativa ao exercício de 2000; Secretaria de Diaconia - CET 110/01 Apresenta documentos relativos à participação da SAD na I Semana Ecumênica, a ser realizada de 2 a
4 de novembro próximo; Diretoria - CET - 111/01 - Apresenta relatório de auditoria nas contas da IPIB
relativas ao ano de 1999, 2000 e 2001; Conselho Fiscal da Associação Betel - CET - 112/01 Solicita nomeação do Presb. Edson Gonçalves para o Conselho Fiscal de Bethel. NOMEAÇÃO DE
COMISSÕES E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS: Comissão de Papeis e Consultas I - Rev.
Onésimo E. Barbosa, relator, Rev. Valdir Mariano de Souza , Rev. Marcio Pereira - (Docs. 70, 72, 74,
76, 78, 81, 84, 86, 98); Comissão de Papeis e Consultas II - Rev. Márcio Borges Ribeiro, relator e
Rev. Otoniel Borges Machado e Presb. Luís Ribeiro ( Docs. 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 99);
Comissão de Finanças -- Rev. João Luís Furtado, relator, Revs. Clayton Leal da Silva, Revs. Jorge
Antônio R. Barbosa e Cláudio Oliver dos Santos ( Docs. 80, 82, 87, 88 e 90). Comissão Especial de
Avaliação - Presb. João Américo, relator, Revs. Ablandino S. de Souza, Mauro Antunes - (Doc. 69).
Trabalhos suspensos às 11:25 h. para atividade das Comissões. Reabertos os trabalhos às 15:45 h.
Tomam assento os Revs. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário e Cláudio Oliver dos
Santos, Sínodo Osasco. RESOLUÇÕES - Quanto aos documentos: Sínodo Oriental - CET 056/01Faz consulta sobre atas registradas eletronicamente - O Sínodo Oriental deve acatar excepcionalmente
as atas do Presbitério de Santana, elaboradas por processo eletrônico, sem contar com prévia
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autorização, desde que os demais aspectos das normas para elaboração de atas por processo
eletrônico tenham sido cumpridas. Diretoria - CET 57/01 - Referendar a decisão da SRI, que indicou o
Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, para representar a Igreja na Irlanda, durante o ano 2003. Recomendar
que em casos futuros, a SRI regulamente a matéria, dando ampla oportunidade aos possíveis
interessados. Secretaria Executiva da IPIB - CET 060/01- Pede esclarecimento e providência a
respeito das estruturas e funções da SNA e CNA - 1) Extinguir as Secretarias Nacionais de Adultos,
Juventude, Crianças e Adolescentes. 2) Nomear um Secretário Nacional de Forças Leigas, com as
seguintes atribuições: a) servir de interlocutor entre a Assembléia Geral e as Coordenadorias;
b)incentivar e apoiar as atividades das Coordenadorias; c) zelar para que as atividades das
Coordenadorias sejam desenvolvidas dentro de programas e diretrizes da Assembléia Geral; d) ser o
diretor da Revista Alvorada. As Coordenadorias de Adolescentes e de Crianças mantêm a estrutura
atual, deixando apenas de se intitularem-se secretarias. Presbitério São Paulo - Minas - CET 061/01
e CET 93/01 - Pede dispensa de reciclagem teológica para o Rev. Éber Bittencourt; Encaminhar o
processo para análise técnica da SET, devendo a mesma dar o seu parecer oportunamente. Sínodo
de São Paulo - CET 064/01- Propõe que a CET reveja a forma como são publicados os resumos de
suas atas em O Estandarte; Determinar que as futuras publicações de resumos de atas sejam feitas
com absoluta clareza, espelhando com bastante fidelidade o texto da resolução aprovada. Diretoria CET 068/01 - Propõe suplementação orçamentária para a Associação Bethel, a fim de se atender à
Assessoria Técnica que tem sido prestada pelo Sr. Presidente da AG à Igreja Nacional - Destinar
dotação de verba para a Associação Bethel, para que ela tenha condições de contratar o presidente
da Assembléia Geral, para desempenhar funções de assessor técnico, com anuência da diretoria da
citada instituição. Secretaria Executiva - CET 069/01 - Encaminha fichas de avaliação pessoal dos
chefes de departamentos da IPIB, visando a uma análise mais acurada do desempenho do referido
grupo - Encaminhar as avaliações à Diretoria para que a mesma após avalia-los, elabore uma síntese
das mesmas e encaminhe proposta de medidas contra aqueles que até o momento não entregaram
suas avaliações. Sínodo Sudoeste Paulista - CET 070/01 - Solicita a aprovação/homologação do
Estatuto do Concílio - devolver o documento ao Sínodo com as observações feitas pela Comissão,
delegando-se poderes à Diretoria para receber e aprovar o Estatuto do Concílio, após as devidas
correções. Igreja Presbiteriana dos EUA - CET 071/01 - Relata as principais decisões da última
Assembléia Geral daquele Igreja-irmã e faz várias considerações sobre as decisões referidas, com
particular atenção para a questão da mudança ou não dos padrões utilizados pela PC(USA) para a
ordenação de oficiais - acolher o documento e arquivar. Sínodo Rio - São Paulo - CET 072/01 Encaminha proposta de reforma constitucional para “alteração do momento de eleição das diretorias
em nossos Concílios (Assembléia Geral, Sínodos e Presbitérios), do início das reuniões para o final,
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tendo em vista que o material a ser trabalhado muitas vezes não é do conhecimento dos eleitos e que
os mesmos não planejaram o andamento da reunião, causando atraso e, por vezes, decisões não
pensadas, que geram constrangimentos”- enviar à Comissão Especial de Reforma Constitucional.
Sínodo Meridional - CET 073/01 - Solicita dispensa de reciclagem e de posterior licenciatura para o
Missionário e Bacharel em Teologia Casso Mendonça Vieira - dispensar a reciclagem e recomendar ao
Concílio que dê os passos constitucionais para licenciatura do candidato. Diretoria - CET 074/01 Encaminha solicitação de inclusão da senhora Imê Brandão de Oliveira Batista, viúva do Rev. Josmar
Antônio Carvalho Batista, no rol de viúvas que recebem benefícios da Igreja - Atender a solicitação,
dentro dos moldes já adotados em casos semelhantes. Secretaria de Juventude - CET 075/01 Encaminha relatório sobre procedimentos tomados pela Secretaria visando à nomeação de um novo
coordenador nacional do UMPISMO, bem como solicitação à CET “no sentido de melhorar o apoio dos
pastores da IPIB ao trabalho regional de mocidade. Tal solicitação prende-se ao fato de, atualmente,
grande maioria dos referidos pastores dificultarem o trabalho das CRUs, chegando, inclusive, a reter
correspondências destinadas as UMPIs locais, enviadas pelas Regionais e também pela CNU e SNJ” Acatar o relatório e orientar os concílios para que envidem esforços quanto ao apoio ao trabalho da
juventude. Diretoria - CET 076/01 - Encaminha consulta do Presbitério do ABC, nos seguintes termos:
“Queremos receber o Rev. Eriberto Soto em nosso Presbitério, como obreiro fraterno e dar a ele
campo de trabalho, pois é pastor e tem demonstrado interesse pelo desenvolvimento do Reino e
cuidado com o rebanho. Entretanto, nas Disposições Preliminares da nossa Constituição, no artigo 39,
parágrafo único, diz: A recepção de ministros qualificados como obreiros fraternos, mediante parceiras
e convênios firmados com Igrejas e Concílios, far-se-á por regulamentação específica da Assembléia
Geral. Diante disso, pergunto: Qual o procedimento que o Presbitério ABC deve ter, para resolver esta
questão, considerando o fato de que o pastor Eriberto já trabalhou no Presbitério do Nordeste, como
membro, pastoreando igreja e lecionando no Seminário? Podemos recebê-lo por iniciativa, autonomia
e responsabilidade do próprio Presbitério sem que isto crie problemas em instâncias superiores?
Informar o Presbitério consulente que: a) O obreiro não pode ser recebido nos termos da consulta; b)
quanto aos procedimentos para se resolver a questão, indicam-se as seguintes possíveis alternativas:
ou o recebimento do obreiro se fará por transferência de sua Igreja de origem ou buscar-se-á o
estabelecimento de parceria ou convênio entre o Presbitério do ABC e o Presbitério de origem do Rev.
Soto. Comissão Especial da AG - CET 077/01 - Relatório sobre os atos de desmembramento do
Sínodo Setentrional e instalação do Sínodo Nordeste - acolher o relatório. Diretoria - CET 078/01 Comunica sobre arranjos internos feitos na composição da Comissão de História, que fica com a
seguinte composição: Rev. Éber Ferreira Silveira Lima (relator da Comissão) e demais membros, a
saber: Revs. Márcio Pereira de Souza, José Xavier de Freitas, Agnaldo Pereira Gomes e Jonas de
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Araújo; pede, assim, homologação desses arranjos na Comissão referida - homologar a decisão da
Diretoria. Diretoria - CET 079/01 - Encaminha solicitação do Rev. Richard Irwin no sentido de que,
quando de seu falecimento, seus restos mortais sejam depositados na tumba do pioneiro do
Presbiterianismo no Brasil, Rev. Ashbel Green Simonton, tumba essa de propriedade e sob
administração da IPI do Brasil - aceitar o pedido e comunicar ao Rev. Richard Irwin esta resolução.
Diretoria - CET 081/01 - Encaminha relatório final da Comissão de Construção das Casas Lares, da
Associação Bethel - a) acolher o relatório; b) determinar que o relatório e documentação financeira seja
enviado para análise pela Comissão Permanente de Auditoria da Igreja; Presbitério Fluminense CET 083/01 - Solicita que a CET examine e encaminhe os documentos do Rev. Renato Medeiros
Barbosa (da Igreja Congregacional), visando a sua recepção pela IPIB - anexar os documentos e
encaminhá-los à SET para exarar parecer. Rev. Eliabe Gouveia de Deus - CET 084/01 - Apresenta
renúncia à relatoria da Secretaria de Diaconia - a) acolher a renúncia do Rev. Eliabe da relatoria,
mantendo-o com membro da Secretaria; b) registrar voto de apreço pelo trabalho realizado,
manifestando a preocupação desta CET quanto aos problemas mencionados pelo Rev. Eliabe; c)
nomear o Rev. Nenrod Douglas como Secretário de Diaconia, em substituição ao Rev. Eliabe. Rev.
Clayton Leal da Silva - CET 085/01 - Renuncia à Comissão Especial a se pronunciar sobre o
problema da terra no Brasil - a) aceitar a renúncia; b) extinguir a Comissão especial; c) encarregar a
Associação Bethel e Secretaria de Diaconia para elaborar pronunciamento sobre a matéria e
encaminhá-lo a esta CET em sua próxima reunião. Secretaria de Missões - CET 086/01 - Propõe que
o envio de pastores para os EUA, bem como a concessão de bolsas para os mesmos, tenham a
participação da SMI no que se refere às decisões a serem tomadas, a bem da transparência do
processo de seleção e envio - nomear comissão composta pelos relatores das SMI, SRI e SET, para
que elabore regulamentação sobre o envio de obreiros para o exterior, a ser apresentado na próxima
reunião desta CET. Diretoria/Rev. Ricardo Irwin - CET 089/01 - Encaminha doação de propriedade do
Rev. Ricardo Irwin à IPI, para auxílio à educação Teológica - a) aceitar a doação ad-referendum da
próxima Assembléia Geral da Igreja; b) agradecer a doação; c) autorizar o Presidente a celebrar os
atos jurídicos necessários para concretizar o recebimento do imóvel. Aliança Mundial De Igrejas
Reformadas - CET 99/01 - Encaminhar o documento às Comissões de Ética e de Doutrina, para que
se manifestem. Diretoria/ Projeto “Pequenas Igrejas, Grandes Ministérios - CET 101/01 Considerando a existência de 17 igrejas que, no momento estão sendo beneficiadas pelo projeto, e a
existência de recursos nacionais e internacionais que estão sendo aplicados no mesmo, aprovar o
relatório. Secretaria da Diaconia/Associação Bethel - CET - 107/01 - Apresenta relatório financeiro
do VIII Congresso da Diaconia, bem como faz propostas para reflexão e ação prática no campo
diaconal - a) Aprovar o relatório e as propostas nele contidas. b) Divulgar os eventos programados pela

96

Secretaria junto aos concílios menores da Igreja. Encaminhar o relatório financeiro para apreciação
pela Comissão Permanente de Auditoria. Conselho Fiscal da Associação Betel - CET - 112/01 Proposta de inclusão do nome do irmão Edson Gonçalves do Nascimento para compor o Conselho
Fiscal da Associação Bethel - encaminhar o documento ao Presidente da Associação Bethel para que
dê as providências cabíveis. RESOLUÇÕES - Autorizar o Sínodo Oriental a registrar suas atas, a partir
do ano 2001, pelo processo eletrônico. Sobre Secretaria Executiva - determinar ao Secretário
Executivo que encaminhe imediatamente aos órgãos de Assessoria os documentos recebidos que
dependam de parecer técnico. COMISSÕES PERMANENTES - Criar como Comissões permanentes
as seguintes: COMISSÃO DE PAPÉIS E CONSULTAS e COMISSÃO DE ASSUNTOS
FINANCEIROS, com a finalidade de analisar e emitir parecer prévio sobre documentos encaminhados
no interregno das reuniões da CET. Registra-se a presença do Rev. Jonas Gonçalves, vice presidente
da Associação Pendão Real, que apresenta informações sobre as atividades e situação financeira atual
da mesma. Aprovar o relatório e encaminhar à Comissão de Finanças o assunto referente ao débito da
Pendão Real junto à Tesouraria da Igreja. Encerra-se a sessão às 20:05 h. com oração. Na qualidade
de secretário, lavrei e assino a presente ata. a) Hircio de Oliveira Guimarães (Secretário)
____________________________ .
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Dia 28 de Outubro de 2001 – Segunda Sessão.
Dia, hora e local – Dia 28 de Outubro de 2001, com início às 08:40 h., nas dependências do Seminário
Teológico Presbiteriano Independente de São Paulo, Rua Genebra, 80, São Paulo, Capital.
Presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário: Rev. Hircio de Oliveira Guimarães.
PRESENÇAS: – Diretoria – Rev. Leontino Farias dos Santos, presidente, Rev. Othoniel Gonçalves,
primeiro vice-presidente, Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice presidente Rev. Edival
Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev.
Celso Cezar Machado, segundo secretário e Rev. Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário.
REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos – Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos;
Brasil Central - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Minas
Gerais - Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Nordeste - Rev. Jorge Antônio R. Barbosa; Ocidental Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oriental – Rev. Márcio Pereira de Souza; Setentrional - Rev. Valdir
Mariano de Souza; Sudoeste Paulista - Rev. Clayton Leal da Silva; Sul de São Paulo - Rev. Mauro
Antunes Ribeiro; Vale do Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges Machado. OUTRAS PRESENÇAS –
Secretário Executivo – Rev. Éber Ferreira Silveira Lima; Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé de Souza.
AUSÊNCIAS – Sínodo: Oeste Paulista – Presb. Walter Signorini; Osasco - Rev. Cláudio Oliver dos
Santos; Rio-São Paulo - Rev. Silvanio Silas Cabrial; São Paulo - Rev. Mário Ademar Fava. Há quorum.
Os trabalhos são iniciados às 8:20 h. com exercícios devocionais dirigidos pelo Rev. Edival. Há
quorum. Os trabalhos são suspensos para atividade das comissões. Trabalhos reabertos às 11:40 h.
RESOLUÇÕES – Sobre o Congresso Nacional de Juventude: delegar poderes ao Presb. Ronaldo
Dias de Andrade, para dirigir o Congresso Nacional de Juventude, a ser realizado no período de 2 a 4
de novembro de 2001, em nome da Assembléia Geral, devendo o mesmo apresentar relatório na
próxima reunião da CET. Proposta de reforma constitucional: enviar à Comissão de Reforma
Constitucional, sugestão para que inclua dispositivo que contemple proposta que aborde
regulamentação de um “guia para lavratura de atas por meio eletrônico no “modelo de estatutos para
Igrejas Locais”. REPRESENTANTES DA IGREJA EM ENCONTRO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA DO GOVERNO FEDERAL – a) aceitar o convite do Ministério da Justiça; b) ratificar
decisão da Diretoria da IPI, que delegou à presidência a indicação de seis nomes de ministros da
Igreja para participarem do Encontro de Pastores e Pastoras sobre Direitos Humanos, a ser realizado
em Brasília, com as despesas pagas pelo Governo Federal. Sobre Rev. Adiel Tito de Figueiredo:
registrar a preocupação da Igreja sobre o estado de Saúde do Rev. Adiel, ministro de reconhecida
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importância na IPIB, especialmente na região norte/ nordeste, que está gravemente enfermo;
recomendar que se ore em seu favor e de sua família. Registro de a presença: Rev. Luis Pereira de
Souza, membro da Comissão de Auditoria, concedendo-se-lhe a palavra sobre os assuntos referentes
às finanças da Igreja. Suspendem-se os trabalhos às 12:30 h. para almoço. Trabalhos reabertos às
13:30 h. Sobre a IPIBPrev – Recomendar à IPIBPrev que realize estudos, visando indicar, no âmbito da
Igreja, quais pastores (as) aderiram ao Plano de Previdência ou que têm outro recurso semelhante. No
caso de não adesão ao plano ou de dispor de outro recurso, o ministro deverá assumir publicamente
esta decisão, informando este resultado à Assembléia Geral da Igreja. RESOLUÇÕES – Quanto aos
documentos: Secretaria Executiva da IPIB / CET 058/01- Encaminha texto de resolução da AG de
Avaré sobre decisão tomada pela CET, relativa à dispensa de reciclagem teológica para o irmão Rui de
Araújo Lobo - Informar aos consulentes que a dispensa de reciclagem efetuada pela Comissão
Executiva foi baseada no artigo 42, parágrafo segundo, de acordo com os seguintes critérios: a) o
artigo e parágrafo mencionados não condicionam o “parecer favorável” mas menciona simplesmente
“parecer”; b) a autonomia desta CET para tomar as decisões que julgar competentes; c) pareceu à CET
que o candidato dispensado reuniu todas as condições e qualificações necessárias para que se
efetuasse tal dispensa. Aprovado com abstenção do Rev. Rui e registro de restrição dos Revs. Valdir
Mariano e Márcio Pereira. Sínodo de São Paulo - CET 065/01 - Propõe medidas para sanear a
situação financeira da IPIB - não atender o pedido, tendo em vista que o mesmo está prejudicado ante
a informação de que esta CET decidiu pela continuidade das atividades da Associação Pendão Real e
de que as contas da IPIB e da Associação Pendão Real foram auditadas, com pareceres apresentados
na presente reunião. Sínodo de São Paulo - CET 066/01 - Consulta a respeito da possibilidade de
delegados redigirem documentos, sem que esses últimos representem ou passem pelos concílios e/ou
respectivas comissões executivas – Informar o consulente de que o delegado não poderá fazer
proposta a não ser como membro do Concílio do qual participa. Revista “Alvorada – Revista da
família”- CET 087/01 - Apresenta projeto de publicação da Revista Alvorada para o ano de 2002 e
pede providências para publicação da edição Jan./Fev. 2002 – manter o documento sobre a mesa, até
nomeação do Secretário de Forças Leigas. Diretoria - CET 090/01 - Pede “referendum” à nomeação
do Presb. Antônio Fernando Burani como assessor da Diretoria no acompanhamento dos assuntos da
administração financeira da IPIB – a) criar o cargo de Assessor da Diretoria para Assuntos da
Administração Financeira da IPIB; b) nomear o Presb. Antônio Fernando Burani para ocupar o cargo de
Assessor. Secretaria de Educação Teológica - CET – 094/01 - Dá parecer desfavorável à dispensa
de reciclagem teológica para o irmão Levy Neiverth Júnior – não atender o pedido de dispensa de
reciclagem. Igreja – 3ª IPI de Assis - CET – 095/01 - Solicita perdão dos débitos para com a
Assembléia Geral, relativos ao ano de 2001 – Devolver o documento e orientar o requerente para que o

99

encaminhe através do Concílio a que está jurisdicionado. Comitê IPI para assuntos do CLAI - CET –
096/01 - Informe sobre futuros eventos do CLAI e solicitação de renda para as despesas dos
delegados da IPIB nos mesmos – Não atender o pedido em virtude das dificuldades financeiras
enfrentadas atualmente pela Igreja. Secretaria da Juventude - CET – 098/01 - Informa sobre
afastamento de membros da Secretaria e solicita nomeação de novos integrantes – Arquivar o
documento, considerando-se a dissolução da Secretaria. Tesouraria da IPIB - CET- 100/01 Encaminha relação de igrejas locais que têm contribuição a pagar à Assembléia Geral ou que ainda
não identificaram suas remessas - Oficiar aos Presbitérios e igrejas inadimplentes, com cópia aos
respectivos Sínodos para que, através das respectivas Comissões Executivas, façam averiguações
sobre as razões que levam a inadimplências junto à Tesouraria Central; recomendar aos Presbitérios
que apresentem relatório circunstanciado à Diretoria da Igreja, no prazo de 60 dias, sob pena de
instauração de processo administrativo. Diretoria – CET – 103/01 - Propõe adoção de normas internas
para efetivação de pequenas despesas – manter o documento sobre a mesa. Diretoria - CET –
104/01 (e docs. 080, 082, 087, 088, 091, 092, 097 e 102) - Apresenta proposta para o orçamento geral
da IPIB referente ao exercício de 2002 – a) aprovar o orçamento, como ENTRADAS e DESPESAS no
valor de R$ 3.627.150,00. B) delegar poderes à Diretoria para que faça os ajustes necessários no
tocante a verbas para viúvas e jubilados. Diretoria - CET – 105/01 - Propõe nomeação de Comissão
Eleitoral, visando a eleição da nova diretoria da igreja para a próxima legislatura – acatar a proposta,
autorizando a presidência a nomear outros componentes, em caso de desistência. Secretaria da
Diaconia - CET – 106/01 - Propõe nomes para comporem a Secretaria de Diaconia da IPIB – Nomear
os membros para a Secretaria de Diaconia, segundo a proposta encaminhada. Associação Bethel CET –108/01 - Apresenta relatório de atividades, bem como parecer de Auditoria independente sobre
as contas de 2000 – aprovar o relatório; destacar os relevantes serviços prestados; recomendar à
Associação que, nos casos que envolvam a vocação e ministério diaconal, busque a parceria e
envolvimento com a Secretaria de Diaconia. Quanto à auditoria, recomendar que a Associação Bethel
observe as recomendações referentes aos itens 3 e 4 do parecer. Comissão de Exame de Contas e
Auditoria - CET- 109/01 - Apresenta auditoria da IPIB relativa ao exercício de 2000 – a) acatar o
relatório, cumprindo-se as recomendações e propostas apresentadas; b) conceder prazo de 60 dias
para comprovação e justificativas por parte da tesouraria da IPIB, de documentos junto às auditorias; c)
os serviços contábeis durante o ano 2002 permanecem com Presb. Alcy. d) A Comissão de Auditoria
apresentará relatório em sua próxima reunião. Secretaria de Diaconia CET – 110/01 - Apresenta
documentos relativos à participação da SAD na I Semana Ecumênica, a ser realizada de 2 a 4 de
novembro próximo – acatar o relatório; reconhecer a importância do evento e a participação da Igreja;
que, através da Associação Bethel, a IPIB apóie financeiramente o evento com o valor de R$ 2.000,00;
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nomear o Rev. João Luis Furtado para representar a Igreja no evento. Diretoria - CET – 111/01 Apresenta relatório de auditoria nas contas da IPIB relativas ao ano de 1999, 2000 e 2001 – acolher o
parecer dos auditores, determinando-se à Diretoria da Igreja que tome as providências para sanar os
problemas mencionados, publicando os esclarecimentos no jornal “O Estandarte”. RESOLUÇÃO –
Alterar a sigla da Secretaria Executiva a partir de 2002, de CET para COMEX. RESOLUÇÃO - Sobre a
publicação de atas oficiais da Igreja – a) Determinar que as atas sejam publicadas em suplemento
especial de “O Estandarte”, inclusive a desta reunião, todas as atas não divulgadas até o presente,
para ser enviado a todos os pastores, igrejas, presidentes e secretários executivos de sínodos e
presbitérios e aos secretários de área; b) a partir de 2002 os resumos de atas serão publicados em “O
Estandarte” impreterivelmente no número seguinte ao da realização da reunião. Sobre o novo gerente
do Escritório Central - Referendar a contratação do Presb. João Américo dos Santos para o cargo de
gerente do Escritório Central, em substituição ao Presb. Alcy. Sobre transferência das dependências do
Escritório Central – autorizar a transferência para um dos andares do Edifício do Seminário, desde que
concretizadas as negociações com a Fundação Eduardo Carlos Pereira. NOMEAÇÕES – Comissão
Permanente de Finanças - Rev. Onésimo, relator, Presb. Luis Ribeiro e Rev. Jorge; Comissão de
Papéis e Consultas – Rev. João Luis, relator, Presb. João Américo e Rev. Valdir. Nada a tratar. As atas
serão consideradas aprovadas após quinze dias de seu envio aos membros desta CET. Encerra-se a
reunião às 16:50, com cântico do hino oficial da Igreja, oração Dominical por todos. Na qualidade de
secretário, lavrei e assino a presente ata. a) Hircio de Oliveira Guimarães (Secretário)
____________________________
____________________________ .

b)

Leontino

Farias

dos

Santos

(Presidente)
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE
DO BRASIL
22 de Fevereiro de 2002 – Primeira Sessão.

Dia, hora e local – Dia 22 de Fevereiro de 2002, com início às 18:10 h., nas dependências do
Seminário Teológico Presbiteriano Independente de São Paulo, Rua Genebra, 180, São Paulo, Capital.
Presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário: Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães.
PRESENÇAS: – Diretoria - Rev. Leontino Farias dos Santos, presidente, Rev. Edival Ferreira
Brandão, terceiro vice-presidente. Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso
Cezar Machado, segundo secretário e Rev. Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. AUSÊNCIAS –
Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente, Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vicepresidente. REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos – Borda do Campo – Presb. João Américo dos
Santos; Brasil Central - Rev. Ézio Martins de Lima; Minas Gerais - Rev. Ablandino Saturnino de
Souza; Nordeste - Rev. Jorge Antônio Rodrigues Barbosa; Oeste Paulista – Presb. Walter Signorini;
Oriental – Rev. Márcio Pereira de Souza; Osasco - Rev. Cláudio Oliver dos Santos; Rio-São Paulo Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo - Rev. Rogério Cesar; Setentrional - Rev. Valdir
Mariano de Souza; Sudoeste Paulista - Rev. João Luiz Furtado; OUTRAS PRESENÇAS – Secretário
Executivo – Rev. Éber Ferreira Silveira Lima; Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé de Souza. AUSÊNCIAS –
Sínodo: Ocidental, Meridional, Sul de São Paulo, Vale do Rio Paraná. Há quorum. Os trabalhos foram
iniciados às 18:10 h. com exercícios devocionais dirigidos pelo Rev. Leontino. REGISTRO DE
DOCUMENTOS – Origem, número e assunto: Aliança Mundial das Igrejas Reformadas – COMEX –
001/02 - Apresenta relatório referente aos Diálogos Teológicos com a Família de Igrejas Ortodoxas
Orientais, e com alguns Líderes e Igrejas Pentecostais Clássicas, submetendo-os à consideração da
IPIB, bem como pedindo iniciativas concretas como resultado dos diálogos referidos. Aliança Mundial
das Igrejas Reformadas – COMEX – 002/02 - Apresenta relatório referente ao Diálogo Reformado
com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, submetendo-o à IPIB. Aliança Mundial das Igrejas
Reformadas – COMEX – 003/02 - Solicita contribuição adicional da IPIB para auxiliar na realização da
Assembléia Geral da Aliança, a ser realizada em Gana, de 30 julho a 13 agosto de 2004. Associação
das Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina – COMEX – 004/02 - Convoca as
Igrejas-membro para a Assembléia Geral, a ser realizada em São Paulo, 22 a 30 de junho do corrente.
Coordenadoria de Forças Leigas/Presidência da AG – COMEX – 005/02 - Solicita homologação do
nome do Presb. Ronaldo Dias Andrade como secretário nacional de forças leigas. Escritório Regional
de Manaus – COMEX – 006/02 - Apresenta relatório de atividades 2001. Presb. Alcy Thomé da Silva
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– COMEX – 007/02 - Pede demissão do cargo de Tesoureiro da IPIB. Secretaria de Missões –
COMEX – 008/02 - Solicita apoio financeiro para a manutenção do Rev. Otoniel Borges Machado na
Missão Caiuá, no cargo de Diretor de campo. Secretaria de Missões/Diretoria da IPIB – COMEX –
009/02 - Solicita procuração para três diretores da SMI, com finalidade de movimentação de conta
bancária. Secretaria de Missões – COMEX – 010/02 -Informa a respeito da nova estratégia
missionária da SMI em colaboração com as igrejas locais e solicita: “contar com a colaboração desta
CET no sentido de poder usar realmente o que está na previsão orçamentária para a SMI em 2002”. IPI
de Monte Sião – COMEX – 011/02 - Pede perdão de seus débitos para com a AG. IPI Central de
Votorantim – COMEX – 012/02 - Solicita providência da COMEX em relação à representação contra a
Sínodo Sul de São Paulo, já impetrada junto à AG. Presbitério Assis – COMEX – 013/02 - Dá
explicação sobre o encaminhamento de documento datado de 23/10/2001, solicitando cancelamento
da dívida para com a AG. Presbitério do Ipiranga – COMEX – 014/02 - Solicita licença da COMEX
para filiar o Rev. José Nílton Lima Fernandes como membro do concílio, conf. artigo 39 da Constituição
da IPIB. Presbitério Bahia – COMEX – 015/02 - Dá explicação sobre a inadimplência de suas igrejas
para com a AG. Presbitério Noroeste Paulista – COMEX – 016/02 - Solicita a indicação do Rev.
Carlos Barbosa, da Assessoria Jurídico-Institucional, para promover a defesa do concílio junto ao
Sínodo Ocidental, diante de recurso impetrado pelo Rev. José Carlos de Vasconcelos e o Conselho da
IPI de Américo de Campos, SP. Presbitério Sudoeste de Minas – COMEX – 017/02 - Esclarece a
respeito de providências tomadas, no âmbito do concílio, concernentes à inadimplência das
igrejas(contribuição à AG). Presbitério de Ourinhos – COMEX – 018/02 - Solicita autorização para
proceder à licenciatura do Missionário Valmir Brisola de Almeida, conforme art. 42, parágrafo 3º da
Constituição da IPIB. Presbitério de Maringá – COMEX – 019/02 - Encaminha documento solicitando
solução para a questão do reconhecimento oficial de nossos seminários pelo MEC e outras
providências afins. Presbitério de Maringá – COMEX – 020/02 - Encaminha documento da 5ª IPI de
Maringá solicitando redução na “taxa de contribuição” (dízimo das igrejas) à Assembléia Geral.
Presbitério de Maringá – COMEX – 021/02 - Informa sobre participação de ministros da IPIB em
cerimônia ecumênica e “pede posicionamento da AG em relação ao ecumenismo em nossas Igrejas,
bem como sobre a participação de nossos ministros em tais cerimônias”. Presbitério de Maringá –
COMEX – 022/02 - Solicita licenciatura do missionário Gideone Nascimento de Oliveira, com base no
Art. 42, parágrafo 3º da Constituição da IPIB. Presbitério de Maringá – COMEX – 023/02 Encaminha, “para os devidos fins”, fotocópia da ata da 44ª reunião ordinária do concílio. Presbitério de
Maringá –COMEX – 024/02- Encaminha vários pedidos de parcelamento de débitos de igrejas
jurisdicionadas ao concílio. Presbitério de Maringá – COMEX – 025/02 - Encaminha relatório
estatístico do Presbitério. Presbitério de Maringá – COMEX – 026/02 - Propõe nova regulamentação
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para a filiação de pastores ao plano IPIBprev. Presbitério de Maringá – COMEX – 027/02 - Propõe
que “os pastores da IPIB sejam terminantemente proibidos de participarem de cerimônias ecumênicas
de qualquer ordem”. Presbitério do Mato Grosso do Sul – COMEX – 028/02 - Oficia à AG a renúncia
do Rev. Enéas Oliveira Pegoraro à jurisdição da IPIB e solicita as providências cabíveis. Presbitério
Botucatu/Secretaria Executiva da IPIB – COMEX – 029/02 - Informa a respeito do despojamento do
Rev. Antônio Carlos de Souza. Associação Bethel/Secretaria de Diaconia – COMEX – 030/02 - Pede
prorrogação de prazo para o pronunciamento sobre o problema da terra no Brasil. Secretaria de
Missões – COMEX – 031/02 - Apresenta informativo relativo ao ano 2001. Secretaria Executiva/
Deputado Pedro Celso – COMEX – 032/02 – Comunica a realização de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados, em 8 de maio e 14 de agosto do corrente, para homenagear, respectivamente, a
Associação Bethel e a IPIB. Associação Bethel – COMEX - 033/02 – Apresenta relatório de atividades
e ações. Comissão Permanente de Auditoria e Exame de Contas – COMEX - 034/02 – Apresenta
relatório de auditoria das contas da IPIB e seus departamentos, relativo ao ano 2000. Tesouraria –
COMEX - 035/02 – Apresenta balanço patrimonial referente ao ano 2001. Nomeação de Comissões de
trabalho e encaminhamento de documentos: Comissão de Papéis e Consultas Rev. João Luiz, relator,
Revs. Cláudio, Waldir, Rogério, Silvânio e Presb. João Américo (docs. 006, 007, 012, 014, 016, 018,
019, 021, 022, 023, 025, 027, 032, 033). Comissão de Finanças –

Rev. Jorge (relator), Revs.

Ablandino, Márcio Pereira, Otoniel Borges, Ézio e Presb. Walter (docs. 003, 008, 009, 011, 013, 015,
017, 024, 026, 034, 035). Os trabalhos são suspensos às 19:20h para atividade das Comissões,
devendo ser reabertos à chamada do Sr. Presidente. Trabalhos reiniciados às 21:15 h. Rev. Jorge ora
em favor do progenitor do Rev. Walter Rohr Scherrer, pastor da 1 ª IPI de Poços de Caldas.
RESOLUÇÕES - Aliança Mundial das Igrejas Reformadas – COMEX –001/02 - Apresenta relatório
referente aos Diálogos Teológicos com a Família de Igrejas Ortodoxas Orientais, e com alguns Líderes
e Igrejas Pentecostais Clássicas, submetendo-os à consideração da IPIB, bem como pedindo
iniciativas concretas como resultado dos diálogos referidos. – Encaminhar à Comissão de Doutrina, que
deverá apresentar parecer dentro de trinta dias; Aliança Mundial das Igrejas Reformadas – COMEX
–002/02 - Apresenta relatório referente ao Diálogo Reformado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
submetendo-o à IPIB. - Encaminhar à Comissão de Doutrina, que deverá apresentar parecer dentro de
trinta dias; Aliança Mundial das Igrejas Reformadas – COMEX –003/02 - Solicita contribuição
adicional da IPIB para auxiliar na realização da Assembléia Geral da Aliança, a ser realizada em
Ghana, de 30 julho a 13 agosto de 2004. – Atender o pedido de AMIR, concedendo-se uma doação
adicional de US$ 1,000.00 (Um mil dólares), correspondente ao valor da contribuição anual, dividida em
três parcelas anuais, a partir do corrente ano, respeitada a disponibilidade de caixa da Igreja.
Associação das Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina – COMEX – 004/02 -
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Convoca as Igrejas-membro para a Assembléia Geral, a ser realizada em São Paulo, 22 a 30 de junho
do corrente. – Delegar poderes à Diretoria para nomear seus delegados junto à AG-AIPRAL;
Coordenadoria de Forças Leigas/Presidência da AG – COMEX – 005/02 - Solicita homologação do
nome do Presb. Ronaldo Dias Andrade como secretário nacional de forças leigas. – Ratificar a
nomeação do Presb. Ronaldo Dias de Andrade como Secretário Nacional de Forças Leigas; Secretaria
de Missões – COMEX –008/02 - Solicita apoio financeiro para a manutenção do Rev. Otoniel Borges
Machado na Missão Caiuá, no cargo de Diretor de campo. Retirar o documento da pauta, por vício de
encaminhamento. Secretaria de Missões/Diretoria da IPIB – COMEX – 009/02 - Solicita procuração
para três diretores da SMI, com finalidade de movimentação de conta bancária. Atender à solicitação,
mediante indicação dos nomes dos diretores pelo Secretário de Área, a saber: Rev. Auri Vieira
Reinaldet, Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial e Presb. Pedro Henrique dos Santos. Registra-se voto
contrário do Rev. Valdir e Presb. Walter. Secretaria de Missões – COMEX –010/02 - Informa a
respeito da nova estratégia missionária da SMI em colaboração com as igrejas locais e solicita: “contar
com a colaboração desta CET no sentido de poder usar realmente o que está na previsão orçamentária
para SMI em 2002.” - Tomar conhecimento e arquivar. IPI de Monte Sião – COMEX –011/02 - Pede
perdão de seus débitos para com a AG. Devolver o documento à igreja, informando que há decisão
anterior de não conceder perdão de dívidas. Presbitério Assis – COMEX –013/02 - Dá explicação
sobre o encaminhamento de documento datado de 23/10/2001, solicitando cancelamento da dívida
para com a AG. – a) Acolher o documento; b) não atender ao pedido de perdão de dívida da
requerente. Presbitério Bahia – COMEX –015/02 - Dá explicação sobre a inadimplência de suas
igrejas para com a AG. Acolher as explicações e arquivar o documento. Presbitério Sudoeste de
Minas – COMEX –017/02 - Esclarece a respeito de providências tomadas, no âmbito do concílio,
concernentes à inadimplência das igrejas(contribuição à AG). Acolher os esclarecimentos do
Presbitério e arquivar o documento. Presbitério do Mato Grosso do Sul – COMEX –028/02 - Oficia à
AG a renúncia do Rev. Enéas Oliveira Pegoraro à jurisdição da IPIB e solicita as providências cabíveis.
Tomar conhecimento e dar seguimento às providências cabíveis. Presbitério Botucatu/Secretaria
Executiva da IPIB - COMEX –029/02 - Informa a respeito do despojamento do Rev. Antônio Carlos de
Souza. Tomar conhecimento e dar seguimento às providências cabíveis.

Associação

Bethel/Secretaria de Diaconia – COMEX – 030/02 - Pede prorrogação de prazo para pronunciamento
sobre o problema da terra no Brasil. – Conceder o prazo solicitado. Secretaria de Missões – COMEX
– 031/02 - Apresenta informativo relativo ao ano 2001.- Tomar conhecimento e arquivar. Proposta do
Rev. João Luiz Furtado: Tendo em vista que vários Presbitérios que descumpriram determinação desta
COMEX deveriam apresentar relatório circunstancial sobre a questão da inadimplência de suas Igrejas,
propõe: a) sejam identificados tais presbitérios, determinando aos Sínodos que instaurem processos
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administrativos em face desses presbitérios, para apuração de fato punível previsto no Art. 9 º alínea d,
do Código Disciplinar da IPI do Brasil. Proposta não aprovada. Registra-se voto contrário do Rev. João
Luiz. Esta CET aprova proposta de reconsideração desta matéria e toma, em substituição, a seguinte
RESOLUÇÃO: identificar os presbitérios que descumpriram a decisão anterior, dando-se prazo aos
mesmos até a próxima reunião desta COMEX, sob pena de ser aplicada a sansão prevista em anterior
decisão. Nada a tratar, encerra-se a sessão às 23:40. Com oração. Na qualidade de Secretário, lavrei e
assino a presente ata, que vai também assinada pelo Senhor Presidente. a) Hircio de Oliveira
Guimarães (Secretário) ____________________________ b) Leontino Farias dos Santos (Presidente)
____________________________ .
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE
DO BRASIL
23 de Fevereiro de 2002 – Segunda Sessão.

Dia, hora e local – Dia 23 de Fevereiro de 2002, com início às 08:00 h., nas dependências do
Seminário Teológico Presbiteriano Independente de São Paulo, Rua Genebra, 180, São Paulo, Capital.
Presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário: Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães.
PRESENÇAS: – Diretoria - Rev. Leontino Farias dos Santos, presidente, Rev. Othoniel Gonçalves,
primeiro vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente. Rev. Hírcio de Oliveira
Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cezar Machado, segundo secretário e Rev. Rui de Araújo
Lobo, terceiro secretário. AUSÊNCIA - Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice presidente.
REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos – Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos;
Brasil Central - Rev. Ezio Martins de Lima; Nordeste - Rev. Jorge Antônio R. Barbosa; Oeste
Paulista – Presb. Walter Signorini; Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Ocidental - Presb. Luiz
Ribeiro da Silva; Oriental – Rev. Márcio Pereira de Souza; Osasco - Rev. Cláudio Oliver dos Santos;
Rio-São Paulo - Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial. São Paulo - Rev. Rogério Cesar; Setentrional Rev. Valdir Mariano de Souza; Sudoeste Paulista - Rev. João Luiz Furtado; Vale do Rio Paraná –
Rev. Otoniel Borges Machado. OUTRAS PRESENÇAS – Secretário Executivo – Rev. Éber Ferreira
Silveira Lima; Tesoureiro - Presb. Alcy Tomé de Souza. AUSÊNCIAS – Sínodo: Minas Gerais, Sul de
São Paulo. Reunião iniciada com oração pelo Rev. Márcio Borges Ribeiro. Os trabalhos são suspensos
para atividades das Comissões às 8:20 h. Trabalhos reiniciados às 10:00 h. Registro de documentos:
Comissão Permanente de Auditoria – COMEX - 036/02 – Encaminha auditoria concernente ao
relatório financeiro do VIII CONGRESSO NACIONAL DE DIACONIA. Do Plenário – COMEX - 37/02 Encaminha proposta de estabelecimento de normas para recepção de documentos pela Comissão
Executiva: Registra-se a presença de vários familiares do Rev. Jonas Dias Martins, ilustre e saudoso
pastor da IPIB, a saber: Delmar Ferreira Martins, Giane Matos Martins, Éser Menezes de Souza, Nara
Regina de Matos Martins e José Eduardo Flores, para participarem do pré-lançamento do livro
“Apóstolo “Pé Vermelho” – Jonas Dias Martins e a Evangelização do Norte do Paraná”, de autoria do
Rev. Éber Ferreira Silveira Lima. O Rev. Leontino abre a celebração, tecendo considerações e
enaltecendo o valor do Rev. Jonas e de seu extenso pastorado. Rev. Éber apresenta breve relato,
informando dos motivos que o inspiraram a escrever esse livro, referindo-se à consideração que toda a
IPIB tem para com o Rev. Jonas e sua distinta família. Agradecendo a homenagem, fala em nome da
família Delmar Martins filha do saudoso pastor. O Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente da
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IPIB faz, também, uso da palavra, destacando o caráter do Rev. Jonas como inspiração para seu
ministério e de muitos pastores que tiveram o privilégio de conviverem com esse consagrado servo de
Deus. Após a apresentação do livro aos presentes, encerra-se esta celebração. Registra-se informação
do início das atividades da extensão do Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho, em Brasília,
capital federal. A COMEX nomeia o Rev. Rui para representá-la no culto de instalação. RESOLUÇÕES
– Quanto aos documentos: Escritório Regional de Manaus – COMEX – 006/02 - Apresenta relatório
de atividades 2001.- a)acolher o relatório; b) registrar voto de apreciação pelos trabalhos realizados
pelo Rev. Sérgio; c) providenciar a publicação do relatório em “O Estandarte”; d)determinar que o Rev.
Sérgio encaminhe relatório financeiro; e) determinar que o Projeto Manaus se adeqüe à política da
Secretaria de Missões; determinar que o ERAM funcione como articulador de ações buscando
parcerias com os diversos seguimentos da IPIB; f) substitui o Secretario Executivo da IPIB pelo
Secretário de Missões na viagem programada à Boa Vista/RR. Presb. Alcy Thomé da Silva – COMEX
– 007/02 - Pede demissão do cargo de Tesoureiro da IPIB. a) aceitar o pedido; b) registrar voto de
apreciação pelos serviços prestados, com ofício ao Presb. Alcy. IPI Central de Votorantim – COMEX
– 012/02 - Solicita providência da COMEX em relação a representação contra a Sínodo Sul de São
Paulo, já impetrada junto à AG. Devolver o documento ao remetente, por não atender do disposto no
art. 82 da Constituição e nomear comissão pastoral para intermediar a situação de conflito. Presbitério
do Ipiranga – COMEX – 014/02 - Solicita licença de COMEX para filiar o Rev. José Nílton Lima
Fernandes como membro do concílio, conf. parágrafo 2º do artigo 39, da IPIB. Encaminhar o
documento à SET, para emitir parecer. Presbitério Noroeste Paulista – COMEX –016/02 - Solicita a
indicação do Rev. Carlos Barbosa, da Assessoria Jurídico-Institucional, para promover a defesa do
concílio junto ao Sínodo Ocidental, diante de recurso impetrado pelo Rev. José Carlos de Vasconcelos,
e o Conselho da IPI de Américo de Campos, SP. – a) Informar o Presbitério que não é competência da
Assessoria Jurídico-Institucional prestar assistência jurídica aos Concílios e ministros; b) Orientar o
Concílio para que busque tal assessoria jurídica junto a profissionais de sua confiança. Presbitério de
Ourinhos – COMEX – 018/02 - Solicita autorização para proceder à licenciatura do Missionário Valmir
Brisola de Almeida, conforme art. 42, parágrafo 3º da Constituição da IPIB. Encaminhar pedido à SET
para emissão de parecer técnico, de acordo com o artigo mencionado. Presbitério de Maringá –
COMEX – 019/02 - Encaminha documento solicitando solução para a questão do reconhecimento
oficial de nossos seminários pelo MEC e outras providências afins. Encaminhar o documento à SET
para que se manifeste sobre o mesmo, recomendando que a mesma envie seu parecer ao consulente
através de SET até 31 de março de 2002. Presbitério de Maringá – COMEX – 020/02 - Encaminha
documento da 5ª IPI de Maringá solicitando redução na “taxa de contribuição” (dízimo das igrejas) à
Assembléia Geral. Não atender à solicitação, tendo em vista haver legislação vigente que impede o
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atendimento da mesma. Presbitério de Maringá – COMEX – 021/02 - Informa sobre articipação de
ministros da IPIB em cerimônia ecumênica e “pede posicionamento da AG em relação ao ecumenismo
em nossas Igrejas, bem como sobre a participação de nossos ministros em tais cerimônias”.
Encaminhar o documento às Comissões de Doutrina e de Reforma Constitucional, para que se
manifestem no que tange às suas áreas de competência. Presbitério de Maringá – COMEX – 022/02 Solicita licenciatura do missionário Gideone Nascimento de Oliveira, com base no Art. 42, parágrafo 3º
da Constituição da IPIB. Encaminhar pedido à SET para emissão de parecer técnico, de acordo com o
artigo mencionado. Presbitério de Maringá – COMEX – 023/02 - Encaminha, “para os devidos fins”,
fotocópia da ata da 44ª reunião ordinária do concílio. Orientar o concílio para que envie apenas os
resumos de suas atas à Secretaria Executiva, de acordo com os padrões já estabelecidos pela Igreja.
Presbitério de Maringá - COMEX – 024/02 - Encaminha vários pedidos de parcelamento de débitos
de igrejas jurisdicionadas ao concílio. Autorizar as igrejas mencionadas no documento para que
negociem a forma de pagamento dos débitos, com a Tesouraria da Igreja. Presbitério de Maringá –
COMEX – 025/02 - Encaminha relatório estatístico do Presbitério. Orientar o concílio para que envie os
formulários estatísticos à Secretaria Executiva, de acordo com o formulário-padrão estabelecido pela
Igreja. Presbitério de Maringá – COMEX – 026/02 - Propõe nova regulamentação para a filiação de
pastores ao plano IPIBprev. a) Remeter a proposta à Assembléia Geral da Igreja; b) Encaminhar o
documento à Comissão BrasilPrev para que proceda a estudos globais sobre a matéria, como subsídio
à AG; c) Revogar decisão anterior da COMEX que facultou indevidamente aos ministros ordenados sua
adesão ao plano de aposentadoria complementar. Presbitério de Maringá – COMEX – 027/02 Propõe que “os pastores da IPIB sejam terminantemente proibidos de participarem de cerimônias
ecumênicas de qualquer ordem”. Encaminhar o documento às Comissões de Doutrina e de Reforma
Constitucional, para que se manifestem no que tange às suas áreas de competência. Secretaria
Executiva/Deputado Pedro Celso – COMEX – 032/02 – Comunica a realização de Sessão Solene da
Câmara dos Deputados, em 9 de maio e 14 de agosto do corrente, para homenagear, respectivamente,
a Associação Bethel e a IPIB. – 1) Tomar conhecimento; 2) Divulgar os eventos nos órgãos oficiais; 3)
Adotar outras medidas necessárias à sua viabilização; 4) Encaminhar o documento à Comissão do
Centenário;
5) Solicitar a presença dos presidentes de Sínodos na sessão solene dos 99 anos da IPIB no dia 14 de
agosto de 2002. Associação Bethel – COMEX - 033/02 – Apresenta relatório de atividades e ações. 1)
Tomar conhecimento; 2) Divulgar os eventos nos órgãos oficiais; 3) Encaminhar o doc. à Comissão do
Centenário. Comissão Permanente de Auditoria e Exame de Contas – COMEX - 034/02 –Apresenta
relatório de auditoria das contas da IPIB e seus departamentos, relativos ao 2000. Considerando os
documentos e justificativas submetidos à Comissão de Auditoria e resultado de nova análise e
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reavaliação dos pontos considerados mais críticos nos apontamentos, a COMEX resolve: 1) Quanto
aos Saldos em Caixa em 31/12/2000 : a) Aprovar os saldos da administração (R$407,11); Seminário
Teológico de São Paulo (R$490,00) e Secretaria de Diaconia (R$2,69); b) Determinar e definir prazo
até 31/03/02 para que os setores cujos saldos ”estão sendo apurados” apresentem o resultado de
suas apurações à Diretoria para ciência e decisão posterior da Comissão Executiva; (O Estandarte,
Alvorada e CTM Nordeste); c) Determinar a apresentação de explicações formais dos responsáveis da
SMI até 31/03/02 (Revs. Davi Aguiar de Souza, Gerson Mendonça Annunciação e Enock Coelho de
Assis) sobre saldo dessa secretaria, tendo em vista a carta apresentada pelo atual Secretário Rev.
Silvanio Silas; d) Determinar ao Seminário Teológico de Fortaleza esclarecimentos sobre os cheques
pré-datados que compõem seu caixa (identificação da origem, emitentes, os motivos de sua
permanência no caixa e a divulgação das datas de liquidação até 31/03/02; e) Determinar
procedimento a ser adotado pela tesouraria quanto ao saldo do Seminário Teológico de Londrina, cuja
diferença é atribuída à administração anterior até 31/03/02; f) Requerer ao ex-secretário de Educação
Cristã, Rev. Julio Zabatiero, explicação da destinação dos 3 (três ) cheques no valor total de R$
6.772,07, correspondente à diferença de caixa apurada até dia 31/03/02. 2) Quanto ao IRFONTE
sobre honorários pagos aos terceiros Dr. João Luiz e Roberto Almenara: a) Exercício de 2000 – Manter
o procedimento contábil adotado; b) Quanto ao ano 2001: Determinar a imediata regularização da
situação fiscal, ou seja, retenção e recolhimento do IRFONTE referente aos pagamentos já efetuados,
retificação das DCTFs, e inclusão na DIRF –2002. 3) Quanto às despesas de viagens e outras do Dr.
João Luiz: a) Determinar à tesouraria para, nos próximos pagamentos, identificar claramente se as
viagens se prestam a atender assuntos de Bethel ou serviços advocatícios contratualmente
determinados; b) Não reembolsar despesas de viagens e outras quando da realização dos serviços
advocatícios, visto que esses itens não são previstos nos contratos em vigor ou a celebrar aditivos
contratual prevendo esse reembolso, se devido. 4) Contratos de prestação de serviços em vigor
(advocatícios e outros de qualquer natureza): a) Determinar imediatamente aditivo contratual para
previsão de tratamento de responsabilidade tributária das partes; b) Observar rigorosamente as
determinações da legislação tributária nos pagamentos de serviços prestados a terceiros, mormente
quanto a retenção, apuração e recolhimento de IRFONTE, ISS e INSS, quando devidos. 5)
Empréstimos para Wilson Cezar (morte do menino Mateus): Determinar à Tesouraria a diluição de valor
como despesas administrativas; 6) Empréstimos à Pendão Real: Determinar que a Pendão Real
apresente um cronograma de pagamento do débito até a próxima reunião da Comissão Executiva. 7)
Adiantamento ao Presbitério do Nordeste: Determinar à Tesouraria urgentes gestões para a solução
dessa pendência, propondo parcelamento ou outras alternativas que viabilizem a liquidação da mesma;
8) Encargos Sociais em atraso: Quitar os débitos o mais breve possível, evitando-se riscos de
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autuação fiscal e aumento incessante dos débitos via atribuição de multa e juros incidentes sobre os
montantes devidos; b) Reconhecer nos balanços os acréscimos incidentes sobre os encargos, visto
que os mesmos se encontram registrados ainda pelos valores históricos. 9) Comprovantes de
Pagamentos ou Despesas: Considerando que parte significativa das constatações da auditoria de 2000
referiam-se a transações não documentadas e que, após a auditoria, a maior parte desses documentos
foram apresentados: Determinar a tesouraria, manter anexados aos documentos de caixa ou nos
formulários de lançamentos contábeis os comprovantes de transações efetuadas (Notas fiscais,
Recibos, Faturas, Notas explicativas, etc...). 10) Ativo permanente: Determinar reavaliação do
patrimônio da igreja, atualizando seus valores e identificando os bens como sua localização. Tendo em
vista o relatório da Comissão Permanente de Auditoria, a COMEX aprova as contas da Igreja relativas
ao ano de 2000, com as observações já lançadas. COMEX - 035/02 – Apresenta balanço patrimonial
referente ao ano 2001 – Encaminhar o documento à Comissão Permanente de Exame de Contas e
Auditoria, para emitir parecer técnico. Comissão Permanente de Auditoria – COMEX - 036/02 –
Encaminha auditoria concernente ao relatório financeiro do VIII CONGRESSO NACIONAL DE
DIACONIA. – Aprovar o parecer e arquivar o documento. Do Plenário – COMEX - 37/02 - Encaminha
proposta de estabelecimento de normas para recepção de documentos pela Comissão Executiva: 1)
fixar o prazo de até 30 dias antes das reuniões da COMEX para o recebimento de papéis e
documentos; 2) Tomar as seguintes providências ao serem recebidos tais documentos: a) autuar
devidamente os documentos; b) proceder, quando necessário e sendo possível, a juntada de cópias de
leis em vigor e decisões anteriores sobre a matéria; c) encaminhar os autos às Comissões Técnicas
pertinentes, para parecer; d) encaminhar os autos à Comissão Permanente de Papéis e Consultas para
parecer final e posterior encaminhamento à votação em plenário do Concílio, tendo anexados os
pareceres das mencionadas Comissões Técnicas; e) Não apreciar (a COMEX) os documentos
apresentados fora do prazo estipulado antes de cumpridas as providências ora estabelecidas.
OUTRAS RESOLUÇÕES: 1) Recomendar à Assessoria Jurídico-Institucional e aos demais
departamentos que apresentem, dentro de trinta dias, as observações solicitadas; 2) Homologar ato do
presidente da AG, que afiançou a locação de imóvel residencial para o Rev. Éber na cidade de São
Paulo; 3) Nomear a seguinte Comissão referente ao documento COMEX 012/02 da IPI Central de
Votorantim: Revs. João Luiz Furtado, relator, Silvanio Silas, Rogério César e Presbs. João Américo e
Luis Pereira; 4) Contratar o Presb. João Américo dos Santos, RG nº 3577409-SSPSP, CPF
107.399.478-34, casado, residente à rua Marquês de Olinda, 291, São Paulo, capital, para assumir a
tesouraria da Igreja; 5) Registrar expressão de estímulo ao Rev. Onésimo e companheiros de
Presbitério, pela implantação da extensão do Seminário Teológico Antonio de Godoy Sobrinho –
Londrina, na cidade de Brasília; 6) Registrar voto de apreciação ao Rev. Éber pela publicação de livro
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sobre a vida do Rev. Jonas Dias Martins; 7) Registrar voto de pesar pelo falecimento do presbítero
João Ribeiro da Silva, progenitor do presb. Luis Ribeiro, membro desta COMEX. Nada a tratar,
encerram-se os trabalhos às 15;OO h com oração pelo Presidente. Na qualidade de Secretário, lavrei e
assino a presente ata, que vai também assinada pelo Senhor Presidente. a) Hircio de Oliveira
Guimarães (Secretário) ____________________________ b) Leontino Farias dos Santos (Presidente)
____________________________ .

11

ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
14 de junho de 2002 – Primeira Sessão
DATA, HORA E LOCAL – Dia 14 de junho de 2002, com início às 19:40 h, no Escritório Central da IPI
do Brasil, rua Amaral Gurgel, 452 – sobreloja, São Paulo-SP. PRESIDENTE – Rev. Leontino Farias dos
Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Diretoria - Rev. Leontino
Farias dos Santos, presidente; Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso
Cézar Machado, segundo secretário, Rev. Rui de Araujo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL – Sínodos: Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos; Brasil Central – Rev.
Onésimo Eugênio Barbosa; Minas Gerais – Rev. Rodolfo José de Araujo; Ocidental – Presb. Jeferson
Barbosa Borges; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Oriental – Rev. Márcio Pereira de Souza;
Osasco – Rev. Cláudio Oliver dos Santos; Rio-São Paulo – Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial; São
Paulo – Rev. Mário Ademar Fava; Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza; Nordeste - Rev.
Jorge Antônio Rodrigues Barbosa; Sudoeste Paulista – Rev. João Luiz Furtado; Sul de São Paulo Rev. Ezequias Pires de Camargo. AUSÊNCIAS - Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente,
Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro
vice-presidente: Sínodos: Meridional e Vale do Rio Paraná. Há “quorum”. Os trabalhos são iniciados
com oração pelo Rev. Rodolfo José de Araújo. Palavras de abertura pela presidência. Registra-se a
presença do Rev. Marco Antônio Barbosa, diretor do Projeto Natanael, que presta informações sobre o
andamento do referido Projeto. Registra-se a presença do Presb. Rubens de Oliveira, da Igreja
Presbiteriana de Newark, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que presta informações sobre o
trabalho daquela igreja irmã, destacando a ajuda que diversos pastores da IPIB prestaram à
comunidade, em diferentes ocasiões. O Rev. Rui ora em favor do Presb. Rubens e do Rev. Valdir Alves
dos Reis, que atualmente está prestando assistência pastoral à referida comunidade. Registra-se a
presença de Paulo Eduardo Pinheiro, Coordenador Nacional de Juventude da IPIB, acompanhado da
assessora Kátia dos Santos Vieira. Paulo informa a celebração do XX Congresso Nacional do
Umpismo, a realizar-se de 15 a 17 de Novembro de 2002, em Florianópolis, tendo como tema
“Reformados em Reforma – Celebrando o Centenário”. REGISTRO DE DOCUMENTOS – Origem,
número e conteúdo: - Rev. Jonan Joaquim da Cruz – COMEX 038/02 – Apresenta relatório de
viagem, representando a Igreja Nacional, em visita ao Rev. Adiel Tito de Figueiredo e na cerimônia de
formatura de alunos do Seminário de Fortaleza; Presbitério Litoral Paulista – COMEX 039/02 –
Comunica a renuncia à IPI do Brasil do Rev. Manoel Vicente dos Santos Neto; Rev. David Aguiar de
Oliveira – COMEX 040/02 – Presta esclarecimento a respeito de diferença no Caixa da Secretaria de
Missões, apurada pela Comissão de Exame de Contas; Rev. Júlio Paulo Tavares Zabatiero –
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COMEX 041/02 – Presta esclarecimento concernente a cheques emitidos pela Secretaria de Educação
Cristã; Presbitério de Sorocaba – COMEX 042/02 - Solicita a instalação de extensão do Seminário de
São Paulo em Sorocaba - São Paulo; Rev. Gérson Mendonça de Annunciação – COMEX 043/02 –
Presta esclarecimentos a respeito de diferença no caixa da SMI, apurada pela Comissão de Exame de
Contas; Secretaria de Missões – COMEX 044/02 – Presta esclarecimentos sobre saldo de caixa
apurado em Dezembro de 2000, relativo ao Centro de Treinamento Missionário-Nordeste; Rev. Enock
Coelho de Assis – COMEX 045/02 – Presta esclarecimento sobre diferença de caixa da SMI, apurada
pela Comissão de Exame de Contas; Associação Pendão Real - COMEX 046/02 – Informe sobre o
solicitado cronograma de pagamento de débito da Pendão Real à Tesouraria da IPI do Brasil;
Presbitério São Paulo-Minas – COMEX 047/02 – Pede ajuda financeira para o Rev. Davi Rose de
Carvalho, ministro desse concílio; Secretaria Executiva da IPIB – COMEX 048/02 – Propõe que os
Presbitérios encaminhem, por carta, os nomes de ministros recém-admitidos ao rol dos concílios, bem
como dos demitidos, a fim de se manter atualizado o rol de ministros da IPIB, controlado pelo Escritório
Central. Comissão Eleitoral – COMEX 049/02 – Solicita informações sobre verbas destinadas às
chapas concorrentes à próxima eleição da Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil e outras providências afins. Comissão Especial Suasória – COMEX 050/02 – Apresenta
relatório das reuniões havidas com o Rev. Jonas Gonçalves e o Conselho da IPI Central de Votorantim,
visando a solucionar pastoralmente o conflito. Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo/
Secretaria Executiva da IPIB – COMEX 051/02 – Encaminha cópia de requerimento acolhido pela
Assembléia Legislativa de São Paulo, da lavra do Rev. Dep. José Carlos Vaz de Lima, com voto de
congratulação à Associação Bethel. Rev. Rui Lobo – COMEX 052/02 – Apresenta relatório de visita à
irmã Maria Magdalena Moreira, viúva do Rev. Sebastião Moreira, e traz solicitação de ajuda financeira,
da parte da referida irmã; Primeira IPI de Londrina – COMEX 053/02 – Faz consulta sobre o parágrafo
1º do Artigo 11 da Constituição da IPIB, que trata da questão da “maioria de votos”; Presb. Reuel de
Matos Oliveira – COMEX 054/02 – Relatório do responsável pela Assessoria de Estatística e
Informática; Presidência da Assembléia Geral/Secretário Executivo – COMEX 055/02 – Solicita
autorização para a instalação de uma rádio da IPI do Brasil via Internet, em caráter experimental, no 2 º
semestre de 2002. RESOLUÇÕES – COMEX 042/02 – Encaminhar à Secretaria de Educação
Teológica para emitir parecer. COMEX 038/02 – Tomar conhecimento e arquivar. Recomendar que a
Igreja esteja em oração de intercessão pelo Rev. Adiel, considerando seu estado de saúde. COMEX
039/02 – Encaminhar à Secretaria Executiva, para os procedimentos cabíveis. COMEX 048/02 –
acolher a proposta, acrescentando o caráter de obrigatoriedade, responsabilizando o Concílio
desidioso a ter que ressarcir o valor da apólice aos beneficiários. COMEX 049/02 – Fixar uma verba
total de R$ 2.000,00 para ser divida entre as chapas inscritas. COMEX 050/02 – Acolher a
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manifestação da Comissão Suasória pelos seus próprios fundamentos, como segue: “A Comissão
propõe que os expedientes encaminhados pelo Conselho da IPI Central de Votorantim à Comissão
Executiva e Assembléia Geral, fiquem sobrestados até que a justiça comum possa dar um deslinde ao
feito em questão”; COMEX 051/02 – a) tomar conhecimento; b) arquivar; c) oficiar ao Deputado Rev.
José Carlos Vaz de Lima, manifestando gratidão pela iniciativa; COMEX 053/02 – Devolver o
documento à consulente por vício de encaminhamento, orientando-a para que encaminhe sua consulta
ao Presbitério ao qual está jurisdicionada. COMEX 040/02, 043/02 e 045/02 – a) encaminhar os
documentos apresentados à Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria; b) informar aos
depoentes que as motivações desta Comissão Executiva e suas instituições são as que lhes são
próprias: zelar e administrar bem o patrimônio da Igreja. COMEX 044/02 – Acolhe os esclarecimentos
apresentados. COMEX 041/02 – Solicitar ao Secretário de Educação Cristã esclarecimento sobre os 3
cheques, no valor total de R$ 6.772,07, correspondentes à diferença de caixa apurada, juntando-se a
justificativa do Rev. Júlio Zabatiero e a cópia dos referidos cheques; COMEX 046/02 - Determinar que
a Associação Pendão Real apresente, dentro de sessenta dias, o cronograma de pagamentos
solicitado; COMEX 047/02 – Autorizar a Tesouraria a pagar o equivalente a R$ 400,00 (quatrocentos
reais) mensais ao Rev. David e recomendar aos concílios que jurisdicionam o obreiro para que adotem
igual medida. Encerra-se a sessão às 22:00 horas com oração pelo sr. presidente. Na qualidade de
secretário lavrei e assino a presente ata. a) Hircio de Oliveira Guimarães (Secretário)
____________________________
____________________________ .

b)

Leontino

Farias

dos

Santos

(Presidente)
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ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
15 de junho de 2002 - Segunda Sessão
DATA, HORA E LOCAL – Dia 15 de junho de 2002, com início às 8:50 h, no Escritório Central da IPI
do Brasil, rua Amaral Gurgel, 452 – sobreloja, São Paulo-SP. PRESIDENTE – Rev. Leontino Farias dos
Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Diretoria - Rev. Leontino
Farias dos Santos, presidente; Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente, Rev. Hircio
de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cézar Machado, segundo secretário, Rev. Rui
de Araujo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL – Sínodos: Borda do Campo –
Presb. João Américo dos Santos; Brasil Central – Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; Minas Gerais –
Rev. Rodolfo José de Araujo; Ocidental – Presb. Jeferson Barbosa Borges; Oeste Paulista - Presb.
Walter Signorini; Oriental – Rev. Márcio Pereira de Souza; Osasco – Rev. Cláudio Oliver dos Santos;
Rio São Paulo – Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo – Rev. Mário Ademar Fava;
Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza; Nordeste - Rev. Jorge Antônio Rodrigues Barbosa;
Sudoeste Paulista – Rev. João Luiz Furtado; Sul de São Paulo - Rev. Ezequias Pires de Camargo.
AUSÊNCIAS - Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente e Rev. Edival Ferreira Brandão,
terceiro vice-presidente: Sínodos: Meridional e Vale do Rio Paraná. Há “quorum”. Os trabalhos são
iniciados com oração pelo Rev. Leontino. RESOLUÇÕES – Quanto ao documento: COMEX 052/02 Considerar parcialmente atendido o pedido, tendo em vista o reajuste da pensão às viuvas atendidas
pela Igreja, a partir de maio do corrente ano. RESOLUÇÃO ESPECIAL – Recomendar à Secretaria de
Ação Pastoral que proceda a estudos para estabelecimento de Lei Ordinária que contemplem pastores
jubilados ou portadores de enfermidade limitadora de trabalho, bem como viúvas de pastores, no
sentido de conceder atendimento financeiro aos mesmos, de modo a envolver financeiramente igrejas
locais e Concílios perante os quais referidos obreiros tenham exercido o ministério pastoral,
considerando a proporcionalidade relativa ao período de permanência na igreja local e nos concílios.
Dito anteprojeto deverá contemplar, dentre outros, os itens de moradia e atendimentos financeiros além
dos já concedidos pela Igreja e deverá ser apresentado a esta Comissão Executiva em sua próxima
reunião ordinária. Os trabalhos são suspensos às 9:30 h, para atividade das Comissões e reabertos às
9:55 h. Às 10:00 h toma assento o Rev. Eduardo Galasso Faria, em substituição ao Presb. João
Américo, como representante do Sínodo Borda do Campo. RESOLUÇÕES – Quanto ao documento:
COMEX 054/02 – Determinar aos Sínodos que coletem junto aos Presbitérios de sua jurisdição todos
os dados estatísticos relativos ao ano de 2002 no prazo improrrogável de 50 dias, encaminhando-os à
Secretária Executiva, sob pena de sofrerem as sanções previstas no Código Disciplinar; COMEX
055/02 – Autorizar a implantação da rádio via Internet em caráter experimental, por 180 dias,
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delegando poderes à Diretoria da Igreja para a viabilização do projeto, desde que não haja ônus
financeiro para a tesouraria da IPIB. REGISTRO ESPECIAL – Registra-se um voto de apreciação pelo
trabalho do Presb. Reuel, da Secretaria de Informática, pela excelência do trabalho de informação da
IPIB através do portal na Internet. RELATÓRIO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DOUTRINA SOBRE:
1) Relatório de Diálogos bilaterais promovidos pela Aliança Mundial de Igrejas Reformadas – AMIR,
com Ortodoxos Orientais, Adventistas do Sétimo Dia e Pentecostais; 2) Documento do Presbitério de
Maringá (COMEX 021/02), que pede posicionamento com relação à participação de ministros em
eventos ecumênicos; 3) Documento da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, solicitando
manifestação sobre a questão de homossexuais e lésbicas no âmbito da IPIB (CET 099/01) –
RESOLUÇÕES – Quanto ao item 1:a) reconhecer a importância e o valor dos referidos diálogos não
apenas no nível que eles têm sido realizados, mas também como fator que pode estimular e produzir, a
nível regional/local e encontros semelhantes; b)

autorizar a publicação de artigos e informes

esclarecedores, através dos meios de comunicação da Igreja, sobre os diálogos que a AMIR tem
promovido, bem como sobre a história, natureza e finalidades do movimento ecumênico, a fim de
esclarecer a Igreja e eliminar os mal-entendidos que pairam ao longo dos anos sobre a matéria.
Quanto ao item 2: a) considerar o referido ato como, exclusivamente, manifestações de cidadania; b)
recomendar critério, bom senso, prudência e responsabilidade de ministros ou leigos na participação
ou não em tais eventos, conforme preceitua a decisão do Supremo Concílio de 25 a 29 de Janeiro de
1987; c) transcrever a deliberação referida no item b, que diz: “Que não haja qualquer participação de
ministros e leigos em celebração em que os sacramentos estão envolvidos, incluídos, em especial, os
sacramentos católico-romanos da Eucaristia e do Casamento, e que os ministros e leigos sejam fiéis a
Jesus Cristo e à nossa herança reformada, quando convidados para a participação em reuniões em
que os sacramentos não sejam celebrados. Que haja bom-senso, prudência e responsabilidade na
participação em reuniões, programas de trabalho e atos religiosos, procurando, ando zelosamente,
preservar a integridade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo”. Quanto ao item 3), Informar à
AMIR que o assunto não se insere na presente agenda de nossa Igreja, não tendo, portanto, recebido
nenhum tratamento, decisão, estudos, até o presente momento. Às 12:00 h o Presb. João Américo
reassume a representação do Sínodo Borda do Campo, em substituição ao Rev. Eduardo Galasso.
RESOLUÇÃO SOBRE REFORMA DA CONSTITUIÇÃO DA IPIB: solicitar da Relatoria da Comissão
de Reforma da Constituição e Normas da IPIB a convocação da mesma, no prazo de quinze dias, com
o objetivo de apresentar o cronograma de trabalhos à Diretoria da COMEX. RELATÓRIO
ESTATÍSTICO E FINANCEIRO SOBRE CONTRIBUIÇÃO DAS IPIs À ASSEMBLÉIA GERAL –
RESOLUÇÃO – à luz dos dados preocupantes contidos no relatório: a) publicar o Relatório na íntegra,
em O Estandarte, para conhecimento de toda a Igreja; b) determinar aos Sínodos que verifiquem as
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pendências no âmbito de suas respectivas jurisdições e as resolvam à luz de resolução anterior,
apresentando relatório conclusivo na próxima reunião desta Comissão Executiva; c) autorizar a
contratação de um empréstimo no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) por uma prazo
de 8 meses, para fazer face a pagamento de dívidas internas da Igreja, em decorrência do
desequilíbrio financeiro gerado pelo alto índice de inadimplência de algumas igrejas locais. O sr.
Presidente presta informações sobre eventos a serem realizados, com vistas às comemorações do
centenário da IPIB. Nada a tratar, encerra-se a reunião às 14:00 h com oração do Pai Nosso. Na
qualidade de secretário, lavrei e assino a presente ata. a) Hircio de Oliveira Guimarães (Secretário)
____________________________
____________________________ .

b)

Leontino

Farias

dos

Santos

(Presidente)
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ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
19 de outubro de 2002.
DATA, HORA E LOCAL – Dia 19 de outubro de 2002, com início às 08:30 h, no Escritório Central da
IPI do Brasil, à Rua Amaral Gurgel, 452 – sobreloja, São Paulo-SP. Presidente – Rev. Leontino Farias
dos Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – Diretoria - Rev. Leontino
Farias dos Santos, presidente; Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente, Rev. Edival Ferreira
Brandão, terceiro vice-presidente, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso
Cézar Machado, segundo secretário, Rev. Rui de Araujo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL – Sínodos: Borda do Campo – Presb. João Américo dos Santos; Brasil Central – Rev.
Onésimo Eugênio Barbosa; Minas Gerais – Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Ocidental – Presb.
Jeferson Barbosa Borges; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Osasco – Rev. Cláudio Oliver dos
Santos; Rio-São Paulo – Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo - Rev. Mário Ademar Fava;
Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza; Nordeste - Rev. Jorge Antônio Rodrigues Barbosa;
Sudoeste Paulista – Rev. João Luiz Furtado; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado.
Sul de São Paulo – Rev. Mauro Antunes. AUSÊNCIAS - Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo
vice-presidente. Sínodos: Meridional e Oriental. Registra-se a presença do presbítero Ricardo Helmut
Benedetti, IPI do Sacomã, Presbitério do Ipiranga, na condição de visitante. Registra-se o
reconhecimento desta COMEX pelos esforços do Presb. Ricardo em prol da Igreja, através da Gráfica
Potyguara, da qual é o proprietário. Há quorum. Os trabalhos são iniciados com oração pelo Rev.
Silvanio Silas Cabrial. Agenda de trabalhos –Abertura– Presidente; Plenário; Cafezinho; Plenário –
Almoço; Plenário; cafezinho; Plenário – Encerramento. ENTRADA DE DOCUMENTOS – Origem,
Número, Teor, Comissão – Secretaria de Missões - COMEX - 056/02 - Solicita repasse integral da
dotação de 2002 bem como outros repasses referentes a 2001; Presbitério Distrito Federal - COMEX
057/02 - Faz consulta sobre readmissão de Ministro da Palavra e dos Sacramentos que renunciou à
jurisdição da IPIB; Rev. Celso César Machado - COMEX

058/02 - Apresenta relatório de

representação da IPIB na Assembléia Geral da Central Ecumênica de Serviços (CESE); Secretaria de
Missões - COMEX 059/02 - Solicita aprovação do texto para novo Regimento Interno da SMI;
Secretaria de Missões - COMEX 060/02 - Solicita repasse do valor relativo às dotações do Projeto
Sertão e ao FGTM, bem como da dotação orçamentária mensal integral ; Aliança Mundial de Igrejas
Reformadas - COMEX 061/02 - Apresenta as minutas das reuniões do Comitê Executivo da AMIR;
Presbitério Botucatu - COMEX 062/02 - Solicita autorização da COMEX para receber a Revda. Grietje
Couperus como Ministra da Palavra e dos Sacramentos em seu quadro de obreiros; Sínodo Nordeste
- COMEX 063/02 - Envia cópia de correspondência remetida aos seus Presbitérios; Presbitério
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Sergipe - COMEX 064/02 - Envia cópia de correspondências às igrejas de sua jurisdição, relativas a
débitos para com a Assembléia Geral; Rev. Lázaro Alves da Silva Sobrinho - COMEX 065/02 - Faz
consultas sobre procedimentos do Sínodo São Paulo e do Presbitério Leste Paulistano relativos à
eleição para o presbiterato da irmã Julieta Alves Evangelista; Conselho Latino-Americano de Igrejas
– Brasil (CLAI-Brasil) - COMEX 066/02 - Apresenta relatório de atividades do primeiro semestre de
2002; Presbitério de Presidente Prudente - COMEX 067/02 - Propõe confecção de cartões
telefônicos comemorativos do centenário da IPIB; Secretaria Executiva - COMEX 068/02 - Encaminha
correspondências relativas à cessão do Ginásio do Ibirapuera para a celebração dos 100 anos da IPIB
em 2003.; Papéis e Consultas; Central Ecumênica de Serviços (CESE) - COMEX 069/02 - Apresenta
seu relatório de atividades durante o ano de 2001; Assessoria de Imprensa e Comunicação COMEX 070/02 - Responde ao Doc. COMEX 034/02, esclarecendo sobre responsabilidades
financeiras dessa assessoria em relação a “O Estandarte”; Seminário Teológico “Rev. Antônio de
Godoy Sobrinho” (STAGS) - COMEX 071/02 - Responde ao Doc. COMEX 034/02, esclarecendo
sobre diferenças de saldo de Caixa; IPI Jardim das Oliveiras (Araraquara) - COMEX 072/02 - Pede
remissão de suas dívidas para com a Assembléia Geral; Sínodo Oeste Paulista - COMEX 073/02 Encaminha carta da IPI Central de Presidente Prudente, reivindicando providências da COMEX para
ressarcimento de dívida da Associação Bethel para com projeto social da referida igreja; Secretaria de
Missões - COMEX 074/02 - Informa sobre recentes decisões de caráter administrativo/financeiro
tomadas pela SMI; Sínodo Ocidental - COMEX 075/02 - Encaminha Estatuto e Regimento Interno,
solicitando homologação; Secretaria Executiva da IPIB / Fundação Eduardo Carlos Pereira COMEX 076/02 - Apresenta projeto de implantação de Faculdades Associadas em Fortaleza/CE;
Tesouraria / Assessoria Administrativo/Financeira da Diretoria da IPIB - COMEX 077/02 - Propõe
Orçamento da IPIB para 2003; Secretaria Executiva da IPIB / Escritório Regional de Manaus,
Projeto Natanael, Rev. Otoniel Borges Machado, Secretaria de Missões, Projeto “Pequenas
Igrejas Grandes Ministérios”, Secretaria de Diaconia - COMEX

078/02 - Solicitam dotação

orçamentária para 2003; Secretaria de Educação Teológica (SET) - COMEX 079/02 - Encaminha
três documentos de pedido de dotação orçamentária para 2003; SET - COMEX 080/02 - Encaminha
expediente contendo os seguintes documentos: 1 – Informe sobre processo de reconhecimento de
nossos cursos de teologia; 2 – Licenciatura do missionário Gideone Nascimento de Oliveira; 3 –
Solicitação do Presbitério de Sorocaba para a instalação de extensão de curso de teologia naquela
cidade; 4 – Licenciatura do missionário Valdir Brisola de Almeida; 5 – Recebimento do Rev. José Nilton
Lima Fernandes pelo Presbitério do Ipiranga; 6 – Recebimento do Rev. Renato Medeiros Barbosa, da
Igreja Congregacional; 7 – Exame do candidato à licenciatura Presb. José Luiz Ferraz de Andrade; 8 –
Considerações sobre a extensão do Seminário de Fortaleza em Manaus; 9 – Consulta do Seminário de
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Fortaleza sobre o uso de vestes litúrgicas em formaturas; 10 – Comunicação sobre deliberações
conjuntas da SET e Secretaria de Missões (SMI); 11 – Considerações sobre alteração do
funcionamento da Extensão do Rio de Janeiro; SET - COMEX 081/02 - Comunica instalação de
extensão do STAGS em Brasília/DF; Secretaria de Ação Pastoral - COMEX 082/02 - Solicita dotação
no Orçamento da IPIB para 2003; Associação Evangélica Maanaim - COMEX 083/02 - Solicita
dotação orçamentária da IPIB para o ano de 2003; Associação Bethel – COMEX 084/02 – Apresenta
relatório de atividades e solicita: a) análise e aprovação do orçamento para 2003; b) aumento de
dotação orçamentária; c) autorização para cobrar taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) dos associados
de Bethel; Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos (PCUSA)/Diretoria da IPIB – COMEX 085/02 –
Convida a IPIB para enviar um representante à Assembléia Geral da referida Igreja, em 2003, com o
seguinte parecer da Diretoria: “a) Encaminhar o convite à COMEX, para que ela indique o
representante da Igreja, sugerindo que o delegado da IPIB seja o próximo presidente da AG, ou quem
por ele indicado; b) Informar à PC(USA) sobre o procedimento”; Secretaria de Música e Liturgia
(SML)/Diretoria da IPIB – COMEX 086/02 – Solicita que os valores a serem arrecadados com a venda
do Hinário da IPIB sejam destinados à SML, com o seguinte parecer da Diretoria: “Considerando: a)
que a Igreja recebeu uma doação de USD 15,000.00, equivalente a R$ 56.287,45 da Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos, com fim específico de editar o Hinário Presbiteriano Independente;
b) que a solicitação da Secretaria de Música e Liturgia não se ajusta à intenção do doador; c) que não
é competência desta Diretoria destinar recursos financeiros aos órgãos internos da Igreja, esta Diretoria
propõe: 1) Destinar uma porcentagem sobre a venda do Hinário à Secretaria de Música e Liturgia,
porcentagem essa a ser determinada por esta COMEX, de modo a preservar o capital investido na
edição, atualizado mensalmente; 2) Que os valores apurados com a comercialização do Hinário sejam
considerados como capital de giro, com vistas à futuras reedições do mesmo, bem como à edição de
outras publicações de interesse litúrgico, como por exemplo, o Manual de Culto”; Associação Pendão
Real (APR) – COMEX 087/02 – Propõe que a Associação pague seus débitos junto à IPIB em três
parcelas iguais, após conciliação de contas da APR com as da IPIB e demais departamentos da Igreja.
RESOLUÇÕES – Secretaria de Missões - COMEX 056/02 - Solicita repasse integral da dotação de
2002 bem como outros repasses referentes a 2001: Registrar que já foram repassados todos os
valores enviados pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos – PC(USA), referentes ao Projeto
Sertão. Presbitério Distrito Federal - COMEX 057/02: Faz consulta sobre readmissão de Ministro
da Palavra e dos Sacramentos que renunciou à jurisdição da IPIB – Determinar ao Presbitério do
Distrito Federal que observe as formalidades do artigo 40, § 2º da Constituição da IPIB, caso queira
readmitir o mencionado irmão despojado por renúncia, lembrando ainda que o mesmo deve estar
arrolado em alguma Igreja que tenha sido designada pelo Presbitério que o despojou. Sem prejuízo,
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recomendar ao Presbitério consulente que faça averiguações sobre a idoneidade do interessado junto
ao Presbitério do Ceará. Rev. Celso Cézar Machado - COMEX 058/02: Apresenta relatório de
representação da IPIB na Assembléia Geral da CESE – a) Tomar conhecimento; b) Encaminhar o
documento para a Secretaria Nacional de Diaconia e Associação Bethel, para ciência; c) Encaminhar o
documento à Comissão de Finanças para definir valor e época de contribuição estatutária; d)
Encaminhar à CESE um voto de apreciação pelas ações por ela desenvolvidas. Secretaria de
Missões - COMEX 059/02: Solicita aprovação do texto para novo Regimento Interno da SMI aprovado com as seguintes alterações, registrando-se voto contrário do Rev. Silvânio Silas Cabrial:
Artigo 2.º : “ A Secretaria de Missões, a seguir designada apenas SMI, terá sua sede em local
determinado pela Comissão Executiva da Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil.” Artigo 4.º: “A Assembléia Geral designará o Secretário de Missões e quatro outros membros
que comporão a SMI. Parágrafo Único: A SMI poderá propor a Assembléia Geral a substituição de
membros em caso de vacância.” Artigo 6.º: “A SMI elegerá anualmente o Sub-Secretário de Missões e
o Redator de Atas e contratará os funcionários que considerar necessários, observadas as decisões da
Comissão Executiva da IPIB sobre o assunto.” Artigo 9.º: suprimir. Artigo 11: “A SMI reunir-se-á pelo
menos três vezes ao ano.” Artigo 19: colocar por extenso a sigla PMG – Plano Missionário Global.
Parágrafo único do artigo 20 – suprimir. Artigo 23: “ Os casos omissos neste Regimento Interno serão
resolvidos pela Comissão Executiva da IPIB”. Em conseqüência, passa-se à transcrição do Regimento
Interno da SMI, em sua nova redação: REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE MISSÒES DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – CAPITULO I – DA NATUREZA, SEDE E
FINS - Art. 1º - A Secretaria

de Missões é uma das secretarias que compõem a estrutura

organizacional da IPI do Brasil, conforme aprovado pelo Supremo Concílio da IPIB na sua Reunião
Ordinária em Mariápolis, em 17 de fevereiro de 1991. Art. 2 º - A Secretaria de Missões, a seguir
designada apenas SMI, terá sua sede em local determinado pela Comissão Executiva da Assembléia
Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil Art. 3 º - A SMI tem por finalidade: a) promoção e
expansão do Reino de Deus no Brasil e no exterior; b) elaborar, administrar e dar expressão a todo o
projeto missionário da IPIB; c) superintender, estruturar e desenvolver todo o trabalho missionário da
IPIB. CAPITULO II – DA COMPOSIÇÃO, REUNIÕES E QUADRO DE PESSOAL – Art. 4 º - A
Assembléia Geral designará o Secretário de Missões e quatro outros membros que comporão a SMI.
Parágrafo Único – A SMI poderá propor a Assembléia Geral a substituição de membros em caso de
vacância. Art. 5º - O Secretário de Missões terá como atribuições: a) convocar e moderar as reuniões
da SMI; b) representar a SMI nas reuniões da Comissão Executiva; c) representar a SMI na Secretaria
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de Relações Intereclesiásticas; d) representar a SMI junto a órgãos e entidades missionárias, nos
eventos para os quais a mesma for convidada a participar; e) delegar representação; f) supervisionar
os missionários para o fiel cumprimento de suas atribuições e atividades. Art. 6 º - A SMI elegerá
anualmente o Subsecretário de Missões e o Redator de Atas e contratará os funcionários que
considerar necessários, observadas as decisões da Comissão Executiva da IPIB sobre o assunto. Art.
7º - Compete ao Subsecretário substituir o Secretário. art. 8 º - Compete ao Redator de Atas: a) lavrar
as atas das reuniões da SMI, bem como ter sob sua guarda os Livros de Atas; b) substituir o
Subsecretário em seus impedimentos. Art. 9 º – A SMI poderá contratar supervisores de campos, para
assessorar o Secretário de Missões na supervisão dos campos missionários. Art. 10 – A SMI reunir-seá pelo menos três vezes ao ano. Parágrafo Único – O quorum das reuniões será de metade dos
membros da diretoria. CAPITULO III – DOS DEPARTAMENTOS – Art. 11 – A fim de melhor
desenvolver o seu trabalho e atingir seus objetivos, a SMI atua através dos seguintes departamentos:
a) Missões Inter-Culturais; b) Missões Transculturais; c) Crescimento Integral de Igrejas. d) Formação e
Treinamento de Pessoal; e) Comunicação e Promoção; f) Despertamento Vocacional; g) Outros que se
fizerem necessários. Art. 12 –O Departamento de Missões Inter-Culturais se ocupará do trabalho
missionário em território nacional. Art. 13 – O Departamento de Missões Transculturais se ocupará do
trabalho missionário junto a grupos étnicos específicos. Art. 14 – O Departamento de Crescimento
Integral de Igrejas se ocupará em dar apoio às igrejas locais e concílios nas áreas de treinamento para
a evangelização e discipulado. Art. 15 – O Departamento de Formação e Treinamento de Pessoal se
ocupará da formação e reciclagem de pessoal, no atendimento dos objetivos do Plano Missionário
Global. Art. 16 – O Departamento de Comunicação e Promoção se ocupará de: a) levar a toda a Igreja
as informações referentes ao trabalho da SMI, divulgando suas atividades e projetos; b) publicar
material de divulgação e inspiração relacionado com a vida e a missão da Igreja: boletins, jornais,
periódicos, folhetos, revistas, etc; c) promover o intercâmbio de experiências com as igrejas locais e
concílios, bem como oferecer subsídios para igrejas locais e concílios promoverem seus próprios
eventos. Art. 17 – O Departamento de Despertamento Vocacional se ocupará de estimular vocações no
âmbito da IPI do Brasil, visando a obra missionária. CAPITULO IV – DOS OBREIROS – Art. 18 – A
obra missionária nos campos já existentes ou que vierem a existir será executada por homens e
mulheres de reconhecida vocação, piedade e zelo cristão, de acordo com as necessidades dos
campos e os princípios do Plano Missionário Global – PMG e dos Critérios Missionários estabelecidos
pela SMI. CAPITULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Art. 19 – Os membros da SMI não receberão
qualquer remuneração, dividendo ou lucro pelo exercício de suas funções. Art. 20 – O presente
Regimento Interno poderá ser reformado por decisão da maioria absoluta da SMI, homologada pela

12

Assembléia Geral da IPI do Brasil, através de sua Comissão Executiva. Art. 21 – O presente Regimento
Interno, aprovado pela SMI, entrará em vigor na data de sua homologação pela Comissão Executiva da
Assembléia Geral da IPI do Brasil. Art. 22 – Os casos omissos neste Regimento Interno serão
resolvidos pela Comissão Executiva da IPIB.” (fim da transcrição). Secretaria de Missões - COMEX
060/02 - Solicita repasse do valor relativo às dotações do Projeto Sertão e ao Fundo de Garantia
por Tempo Ministerial (FGTM), bem como da dotação mensal integral: a) atender a solicitação do
repasse, conforme as condições financeiras da Igreja; b) quanto ao FGTM, atender dentro das normas
próprias do benefício. Aliança Mundial de Igrejas Reformadas (AMIR) - COMEX 061/02: Apresenta
as minutas das reuniões do Comitê Executivo da AMIR - a) Registrar o recebimento do relatório; b)
Encaminhar o mesmo à Secretaria de Relações Intereclesiásticas para análise, a fim de que a SRI
remeta tais considerações para a próxima AG. Presbitério Botucatu - COMEX 062/02: Solicita
autorização da COMEX para receber a Revda. Grietje Couperus como Ministra da Palavra e dos
Sacramentos em seu quadro de obreiros; - Mediante parecer favorável da SET, recomendar ao
Presbitério de Botucatu que dê os passos para o recebimento da interessada, de acordo com o
disposto no artigo 39 da Constituição da Igreja. Sínodo Nordeste - COMEX 063/02: Envia cópia de
correspondência remetida aos seus presbitérios: a) acolher o relatório, com voto de apreciação
pela presteza com que o Sínodo Nordeste atendeu a determinação da COMEX; b) aplicar aos Sínodos
desidiosos as sanções cabíveis, com as cautelas de praxe. Presbitério Sergipe - COMEX 064/02 Envia cópias de correspondências às igrejas de sua jurisdição, relativas a débitos para com a
Assembléia Geral: Registrar a informação, manifestando reconhecimento e gratidão pelo trabalho
realizado.

Rev. Lázaro Alves da Silva Sobrinho - COMEX 065/02: Faz consultas sobre

procedimentos do Sínodo São Paulo e do Presbitério Leste Paulistano relativos à eleição para o
presbiterato da irmã Julieta Alves Evangelista - a) devolver o documento ao consulente por vício de
encaminhamento; b) sem prejuízo, recomendar, ex-officio, ao Sínodo São Paulo que agilize o
julgamento da lide em questão, pelo bem da paz e da unidade da Igreja. CLAI-Brasil - COMEX
066/02 - Apresenta relatório de atividades do primeiro semestre de 2002 – a) registrar o
recebimento do relatório; b) encaminhar o documento à Secretaria de Relações Intereclesiásticas para
analisar o relatório, encaminhando suas considerações até a próxima AG. Presbitério de Presidente
Prudente - COMEX 067/02; Propõe confecção de cartões telefônicos comemorativos do
centenário da IPIB – a) Reconhecer a pertinência da proposta, oficiando-se ao Presbitério proponente
nesse sentido; b) Encaminhar o documento à Comissão de Finanças para estudo sobre a viabilização
da proposta, apresentando parecer até a próxima AG. Secretaria Executiva - COMEX 068/02 Encaminha correspondências relativas à cessão do Ginásio do Ibirapuera para a celebração
dos 100 anos da IPIB em 2003 - a)Tomar conhecimento sobre a cessão do Ginásio do Ibirapuera
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para as Comemorações do Centenário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; b) oficiar ao
Deputado Vaz de Lima manifestando gratidão pelas gestões efetuadas pelo nobre legislador; c)
divulgar a conquista nos meios de comunicação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. CESE
- COMEX 069/02 - Apresenta seu Relatório de Atividades durante o ano de 2001 - a) Registrar o
recebimento do relatório; b) Encaminhe-se à Secretaria Nacional de Diaconia e Associação Bethel,
para conhecimento; c) Divulgar um resumo do mesmo em “O Estandarte”, para conhecimento do arraial
independente. Assessoria de Imprensa e Comunicação - COMEX 070/02 - Responde ao Doc.
COMEX 034/02, esclarecendo sobre responsabilidades financeiras dessa assessoria em relação
a “O Estandarte”: acolher a resposta e arquivar o documento. Seminário Teológico “Rev. Antônio
de Godoy Sobrinho” - COMEX 071/02 - Responde ao Doc. COMEX 034/02, esclarecendo sobre
diferenças de saldo de Caixa: acolher a resposta e arquivar o documento. IPI Jardim das Oliveiras
(Araraquara) - COMEX 072/02 - Pede remissão de suas dívidas para com a AG: Devolver o
documento por vício de encaminhamento. Sínodo Oeste Paulista - COMEX 073/02 - Encaminha
carta da IPI Central de Presidente Prudente, reivindicando providências da COMEX para
ressarcimento de dívida da Associação Bethel para com projeto social dessa igreja : Determinar
que sejam envidados esforços entre as partes na resolução da referida questão. Secretaria de
Missões - COMEX 074/02 - Informa sobre recentes decisões de caráter administrativo/financeiro
tomadas pela SMI: Tomar conhecimento, parabenizando a SMI pelo trabalho realizado. Sínodo
Ocidental - COMEX

075/02 -

Encaminha Estatuto e Regimento Interno, solicitando

homologação: aprovado com as alterações: 1) Adotar linguagem inclusiva; 2) Artigo 3.º, letra “f”, onde
se lê, “com audiência de seus Presbitérios”, o correto é: “com anuência...”. 3) Artigo 22, onde se lê:
“...compete velar pela infiel observância...”, o correto é: “...compete velar pela fiel observância...”. 4)
Artigo 22, § 4.º, nova redação: “ A Comissão Executiva em suas reuniões formará “ quorum” com a
presença mínima de 03 (três) membros. 5) Artigo 22: adotar o símbolo §, para designar parágrafos,
exceto quando se tratar de PARÁGRAFO ÚNICO. Com as correções acima, homologar o Estatuto do
Sínodo Ocidental, delegando-se à Diretoria da COMEX a constatação das alterações efetuadas.
Secretaria Executiva / FECP -

COMEX

076/02 -

Apresenta projeto de implantação de

Faculdades Associadas em Fortaleza/CE: a) Enaltecer a iniciativa da FECP, oficiando-se nesse
sentido; b) Nomear uma comissão de especialistas para estudar sobre a viabilidade do projeto, que
deverá apresentar um parecer até a próxima AG. Tesouraria / Assessoria Administrativo/
Financeira - COMEX 077/02 - Propõe Orçamento da IPIB para 2003: aprovado, com previsão de
receitas e despesas no valor de R$ 2.618.00,00 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil reais).
Secretaria Executiva / Escritório Regional de Manaus, Projeto Natanael, Rev. Otoniel Borges
Machado, Secretaria de Missões, Projeto “Pequenas Igrejas Grandes Ministérios”, Secretaria de
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Diaconia - COMEX 078/02 - Solicitam dotação Orçamentária para 2003: a) atender nos termos do
Orçamento aprovado para 2003; b) indeferir a solicitação do Rev. Otoniel Borges Machado por vício de
encaminhamento, orientando o obreiro para que solicite da Missão Caiuá o envio de documento
pedindo à IPIB dotação específica para compor o seu salário; SET - COMEX 079/02 - Encaminha
três documentos de pedido de dotação orçamentária para 2003: contemplado na peça
orçamentária instruída pelo documento COMEX 077/02. SET - COMEX 080/02 - Encaminha
expediente contendo os seguintes documentos: 1 – Informe sobre processo de reconhecimento
de nossos cursos de teologia; 2 – Licenciatura do missionário Gideone Nascimento de Oliveira;
3 – Solicitação do Presbitério de Sorocaba para a instalação de extensão de curso de teologia
naquela cidade; 4 – Licenciatura do missionário Valdir Brisola de Almeida; 5 – recebimento do
Rev. José Nilton Lima Fernandes pelo Presbitério do Ipiranga; 6 – Recebimento do Rev. Renato
Medeiros Barbosa, da Igreja Congregacional; 7 –Exame do candidato à licenciatura Presb. José
Luiz Ferraz de Andrade; 8 – Considerações sobre a extensão do Seminário de Fortaleza em
Manaus; 9 – Consulta do Seminário de Fortaleza sobre o uso de vestes litúrgicas em formaturas;
10 – Comunicação sobre deliberações conjuntas da SET e SMI; 11 – Considerações sobre
alteração do funcionamento da Extensão do Rio de Janeiro – RESOLUÇÕES – Quanto ao item 1)
Informações sobre o processo de reconhecimento de curso pelo MEC - Considerando : a) que a FECP,
como instituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, foi criada para manter o ensino
teológico da Igreja; b) a decisão da AG que determinou à FECP e à SET que dessem os passos no
sentido de efetuarem o reconhecimento dos cursos teológicos junto ao MEC; c) que as prioridades da
FECP devem contemplar as prioridades da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sua
instituidora, esta COMEX RESOLVE: determinar à FECP que, IMEDIATAMENTE, dê os passos
necessários para o reconhecimento dos cursos teológicos junto ao MEC, contando para isso com a
colaboração da SET, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 2) Licenciatura de candidato ao
ministério da Palavra e Sacramentos do candidato GIDEONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA. - Devolver
o DOC CET 22/02 para que a SET, a fim de que a mesma analise o pedido à luz do artigo 42, § 3.º da
Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no que tange aos requisitos da
MATURIDADE ESPIRITUAL, SABER TEOLÓGICO E CHAMADA MINISTERIAL, emitindo PARECER
CONCLUSIVO. 3. Instalação de extensão do Seminário de São Paulo em Sorocaba.- Devolver o
documento à SET, para que dê parecer conclusivo sobre o assunto, posto que a mesma é o órgão
superior para tal deliberação. 4. Licenciatura de candidato ao Ministério da Palavra e Sacramentos
VALMIR BRISOLA DE ALMEIDA - Devolver o Doc. CET 13/02 para a SET, a fim de que a mesma
analise o pedido à luz do artigo 42, § 3.º da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, no que tange aos requisitos da MATURIDADE ESPIRITUAL, SABER TEOLÓGICO E
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CHAMADA MINISTERIAL, emitindo PARECER CONCLUSIVO. 5) Recepção de ministro de outra
comunhão eclesiástica, Rev. JOSÉ NILTON LIMA FERNANDES - Acolher o parecer da SET na forma
proposta, como segue: “Não atender, no momento, o pedido e solicitar ao Presbitério os documentos
que comprovem: a) filiação eclesiástica; b) ordenação ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos.” 6)
Recepção de Ministro de outra comunhão eclesiástica, Rev. Renato Medeiros Barbosa - Acolher o
parecer da SET na forma proposta, como segue: “Aceitar o pedido, dispensar o candidato de
reciclagem e recomendar ao presbitério que o submeta a um exame rigoroso sobre a teologia
reformada e o sistema de governo presbiteriano, tendo em vista que o candidato não possui estas
matérias em seu currículo”. 7) Exame de candidato à licenciatura para o Ministério da Palavra e
Sacramento, JOSÉ LUÍZ FERRAZ DE ANDRADE.- Devolver o documento, para que a SET o analise à
luz do artigo 42, § 3.º da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no que tange aos
requisitos da MATURIDADE ESPIRITUAL, SABER TEOLÓGICO E CHAMADA MINISTERIAL, emitindo
PARECER CONCLUSIVO, encaminhando-se a matéria para deliberação da AG da Igreja. 8) Extensão
do Seminário de Fortaleza em Manaus/AM - Acolher o parecer na forma proposta, como segue: “a)
Manutenção impreterível de um professor de tempo integral para coordenar a extensão até 2007,
podendo buscar parcerias com igrejas do Presbitério; b) Encerramento das matrículas em 2003,
formando três turmas e encerramento das atividades da extensão em 2007”; c) Encaminhar à
Comissão de Finanças para a viabilização da proposta no que tange a orçamento. 9) Consulta do
Seminário Teológico de Fortaleza/CE. - a) Acolher o parecer na forma proposta, como segue: “1.
Determina-se que as instituições de educação teológica não usem mais a toga litúrgica e muito menos
a estola nas formaturas do curso de teologia; 2. Nas formaturas recomenda-se o uso da beca
acadêmica discreta; 3. Toda instituição de educação teológica deve incluir obrigatoriamente no
ementário da disciplina “Liturgia” um capítulo sobre o uso das vestes litúrgicas; A SET criará um
cerimonial de formatura, levando em consideração as contribuições das instituições de educação
teológica; 4. Recomendar a AG a inclusão de um capítulo sobre as vestes litúrgicas no Manual de Culto
e nas ordenanças litúrgicas da Igreja”; b) Dar ciência dessa decisão a todas as instituições teológicas
da Igreja. 10) Reunião conjunta da SET com a Secretaria de Missões/Centros de Treinamento
Missionário (CTMs) – Acolher o parecer na forma proposta, oficiando-se ao Presbitério de Presidente
Prudente sobre o teor do mesmo, conforme segue: “ 1. Os CTMs deverão exigir que o aluno, durante o
curso, se necessário, conclua o ensino do segundo grau; 2. Que se dêem os passos para a vinculação
dos CTMs à SET; 3. Recomendar a COMEX a equiparação da titulação dos formandos em CTMs à
Curso Médio de Teologia; 4. Reafirmar que a formação teológica dos CTMs não dá base para a
ordenação ao ministério pastoral.” 11) Extensão do Seminário de São Paulo no Rio de Janeiro Acolher o parecer da SET na forma proposta, como segue: “ autorizar a Congregação do Seminário de
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São Paulo a estudar mudanças na estrutura de funcionamento do curso teológico na extensão do Rio
de Janeiro, visando adotar o “sistema modular' ”. SET - COMEX 081/02 - Comunica instalação de
extensão do STAGS em Brasília/DF: Registrar o recebimento do comunicado da SET sobre a
instalação da extensão do STAGS em Brasília/DF – Secretaria de Ação Pastoral - COMEX 082/02 Solicita dotação no Orçamento da IPIB para 2003: contemplado na peça orçamentária instruída pelo
documento COMEX 077/02. Associação Evangélica Maanaim - COMEX 083/02 - Solicita dotação
orçamentária da IPIB para o ano de 2003: contemplado na peça orçamentária instruída pelo
documento COMEX 077/02. Associação Bethel - COMEX 084/02 – Apresenta relatório de
atividades e solicita: a) análise e aprovação do orçamento para 2003; b) aumento de dotação
orçamentária; c) autorização para cobrar taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) dos associados
de Bethel: contemplado na peça orçamentária instruída pelo documento COMEX 077/02, no que se
refere à alínea “b”; quanto à alínea “c”, encaminhar à Assembléia Geral de Bethel para deliberação,
com uma consulta prévia aos Presbitérios. PC(USA) / Diretoria da IPIB – COMEX 085/02 – Convida a
IPIB para enviar um representante à Assembléia Geral da referida Igreja, em 2003, com o
seguinte parecer da Diretoria: “Encaminhar o convite à COMEX, para indicar o representante da
Igreja, sugerindo que o delegado da IPIB seja o próximo presidente da AG, ou quem por ele
indicado; b) informar a PC (USA) sobre o procedimento”: aprovar a proposta da Diretoria, nos
termos em que foi apresentada. Secretaria de Música e Liturgia (SML) /Diretoria da IPIB – COMEX
086/02 - Solicita que os valores a serem arrecadados com a venda do Hinário da IPIB sejam
destinados à SML, com o seguinte parecer da Diretoria: “Considerando: a) que a Igreja recebeu
uma doação de USD 15,000.00, equivalente a R$ 56.287,45 da Igreja Presbiteriana dos Estados
Unidos, com o fim específico de editar o Hinário Presbiteriano Independente; b) que a
solicitação da Secretaria de Música e Liturgia não se ajusta à intenção do doador; c) que não é
competência desta Diretoria destinar recursos financeiros aos órgãos internos da Igreja, esta
Diretoria propõe: 1) destinar uma porcentagem sobre a venda do Hinário à Secretaria de Música
e Liturgia, porcentagem essa a ser determinada por essa COMEX, de modo a preservar o capital
investido na edição, atualizado mensalmente; 2) Que os valores apurados com a
comercialização do Hinário sejam considerados como capital de giro, com vistas a futura
reedições do mesmo, bem como à edição de outras publicações de interesse litúrgico, como por
exemplo, a publicação do Manual de Culto” – Aprovar a proposta da Diretoria, fixando em 20%
(vinte por cento) do lucro apurado na venda do Hinário o valor a ser destinado à Secretaria de Música e
Liturgia. Associação Pendão Real (APR) – COMEX 087/02 – Propõe que a Associação pague
seus débitos junto à IPIB em três parcelas iguais, após conciliação de contas da APR com as da
IPIB e demais departamentos da Igreja. – manter o documento sobre a mesa, para deliberação
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posterior. Proposta de plenário – Rev. Valdir Mariano de Souza e outros signatários – Sobre
Processo eleitoral e registro de candidaturas – Que a COMEX considere suficiente o apoio dado
pelas Comissões Executivas dos Presbitérios aos candidatos, com fins de registro definitivo de suas
candidaturas – proposta aprovada. Lida e aprovada a presente ata. Nada a tratar. Reunião encerrada
às 19,15h, com a Oração Dominical. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, secretário, lavro e assino a
presente ata, juntamente com o presidente. a) Hircio de Oliveira Guimarães (Secretário)
____________________________
____________________________ .

b)

Leontino

Farias

dos

Santos

(Presidente)
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro setenta e cinco páginas numeradas de 1 a 75 e assinadas com a rubrica do
presidente, como segue, ___________, e destinou-se à transcrição das atas das reuniões da
Comissão Executiva da Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com sede à
Rua Amaral Gurgel, 452 S/L – Vila Buarque – São Paulo – Capital, inscrito no CNPJ 62.815.279/000119 do Ministério da Fazenda, cujos estatutos estão registrados sob número 280566 no Primeiro Oficial
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, feitas por sistema de folhas soltas através de editoração eletrônica em
computador, encadernadas, e sendo o livro, que tomou o número 01, registrado no Primeiro Oficial
Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2003.

