ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
CIMING – CONVENÇÃO DE IGREJAS E MINISTROS GILEADE
COLEGIADO DOS PASTORES
No dia 22 de junho de 2022 às dezenove horas e quarenta e cinco minutos,
comparecendo ao mínimo exigido de seus componentes, na Igreja Cristã Gileade José
Walter, os pastores da CIMING reuniram-se para APROVAR os assuntos pautados no
edital de convocação expedito por seu presidente pastor Airton Barbosa.
O pastor Marcos Sérgio fez a explanação do ponto principal da alteração do terceiro
aditivo do estatuto da CIMING: os artigos 44 a 47. Pastores presentes fizeram suas
ponderações, etc. Foi então que o Pastor Álvaro Manoel, tomando o uso da fala, fez a
leitura dos artigos e instruiu aos presentes a fazerem a votação de aprovação. Assim, os
artigos foram colocados para votação e aprovados por unanimidade.
O pastor Daniel Durand prosseguiu com a leitura e explanação do artigo 03. Onde os
presentes analisaram, foi colocado para votação e aprovaram por unanimidade. Então, o
pastor Airton Barbosa pediu intervalo para um momento de refeição e comunhão dos
pastores.
No retorno, o pastor Valderi Monteiro deu continuidade ao processo de leitura e
explanação dos artigos 49 e 50. Pastores presentes fizeram sugestões de alterações, o
texto foi revisto e atualizado. Em seguida, lido novamente, foram colocados para votação
e aprovados por unanimidade.
O pastor Daniel Durand deu prosseguimento ao processo lendo e explanando pequenas
alterações no artigo 16 parágrafo 6º (aditivo), artigo 39 inciso X e parágrafo 3º que foram
colocados para votação e aprovados por unanimidade. E por fim apresentou o polêmico
artigo 39 parágrafo 2º (consagração de presbíteros na CIMING). Como as falas de
réplicas e tréplicas dos pastores presentes ocorreram no início da reunião, o pastor Daniel
Durand sintetizou em DOIS BLOCOS para votação: BLOCO A – a consagração de
presbítero permanecer na CIMING com todos os incisos previstos no novo estatuto ou
BLOCO B – a consagração de presbítero ser nas IGREJAS SEDE suprimindo o parágrafo.
O voto ocorreu pastor a pastor, e contabilizado em quadro branco pelo pastor Álvaro
Manoel, cujo resultado deu favorável, em sua maioria na contagem, ao BLOCO A.
Observa-se que foi dado um prazo até 01 de agosto de 2022 para os pastores digerirem
as alterações aprovadas e em seguida o seu devido registro em cartório.
O pastor Daniel Durand prosseguiu apresentando na assembleia de pastores o
Regimento Interno da CIMING. Leu e explanou todos os seus artigos e foram colocados
após cada leitura para a aprovação, alguns artigos foram alterados pela assembleia
durante a leitura e em seguida aprovados por unanimidade.
E por fim o pastor Álvaro Manoel apresentou a COMISSÃO ELEITORAL para o biênio
2023/2024 com eleição prevista para setembro de 2022. Os membros propostos dessa
comissão foram: Orlando Santos (presidente), William de Araújo e Joaquim Vieira
(auxiliares). E todos foram aprovados por unanimidade. E nada mais tendo que constar a
assembleia deu-se por encerrada.
Fortaleza, 22 de junho de 2022.

