CONVENÇÃO FRATERNAL DOS MINISTROS DAS ASSEMBLÉIAS DE
DEUS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS
CNPJ 28.414.670/0001 – 73

CONFRATERES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Por ordem do senhor presidente, Pastor Ivan Pereira Bastos, ficam convocados os
ministros adimplentes da Convenção CONFRATERES para se reunirem na 70ª Assembleia
Geral Ordinária conforme os artigos 29 e 30 do Estatuto, no dia 08 de março de 2014,
ás 08:00 horas, no Society Gauchão localizado á Rua Rio Branco, nº 2 - Campo
Grande, Cariacica - ES, ao lado do Estádio do Rio Branco Futebol Clube, para os
seguintes assuntos:
1 – Café da manhã das 08:00 ás 09:30 horas;
2 – devocional;
3 – leitura da ata;
4 – relatório financeiro;
5 – outros assuntos;
6 – 12:00 ás 14:00 horas intervalo para almoço;
7 – a partir das 14:00 ás 17:00 horas eleição e posse da Mesa Diretora e Conselho Fiscal;
8 – 19:00 ás 22:00 horas, culto de celebração, consagração e recebimento de ministros.
A irmã Saara Bastos, CONVIDA a todas as irmãs, esposas de ministros e obreiros em geral
para participarem da Reunião da UFADECES que realizar – se – á às 9:00 h no auditório
paralelo no Society Gauchão, com a participação da palestrante, Psicanalista e Terapeuta
Familiar Drª Ilma Cunha. Às 14:00 h será realizada uma comemoração alusiva ao “Dia
Internacional das Mulheres”.
A inscrição será até 10 de fevereiro no valor de R$ 35,00, para ministros, obreiros, esposas
de ministros e outros. Só poderão participar das plenárias, votar e ser votados os que estão
em dia com as anuidades e taxa convencional.
OBS: É direito de todo o ministro adimplente e que estejam de acordo com o artigo 34 e
parágrafos do Estatuto, se candidatar a qualquer cargo da Mesa Diretoria e Conselho
Fiscal. O prazo de inscrição para candidatos é até 08 de fevereiro de 2014.
Para evitar filas e acelerar o credenciamento poderá ser feito deposito IDENTIFICADO das
anuidades, taxa e inscrição no BANCO DO BRASIL, AG. 1241-6 – C/C. 304.041-0, até dia
08 fevereiro e informado via Email à tesouraria: tesouraria@confrateres.com.br.
Cariacica, ES 08 de janeiro de 2014.

Pastor Angelino Joao Leite
Primeiro Secretario

Pastor Ivan Pereira Bastos
Presidente.

Sede: Rua Vandelino Santos, 153 - Morada de Campo Grande – Cariacica/ES – 29144 – 640.

