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Brasília, 03 de julho de 2019 

Por ordem do Presidente do SC/IPB, Rev. Roberto Brasileiro Silva, convoco a Comissão 
Executiva do SC/IPB para reunir-se ordinariamente, no dia 25 de agosto de 2020, às 13 
horas, no Templo da Igreja Presbiteriana Nacional (SGAS 906 S/N, Asa Sul, B 70390-
060). A presente convocação se estende até o dia 26 de agosto de 2020, às 16 horas. 

Tendo já sido adiada duas vezes, em razão da pandemia do COVID 19, e buscando 
remir o tempo, a presente reunião terá uma duração menor, quando serão tratados os 
assuntos que não podem ser postergados. Os demais documentos serão remetidos à 
CE/SC 2021. Os documentos para a CE/SC 2020 se acham no iCalvinus. 

Estão sendo convocados exclusivamente os membros efetivos da CE, que são a sua 
mesa e os Presidentes dos Sínodos. Os membros ex-officio estão dispensados de 
comparecer, uma vez que os relatórios dos diversos órgãos não serão examinados. 

Os membros da CE, chegando em Brasília, deverão dirigir-se ao local da reunião, onde 
será servido o almoço, às 12 horas, o encaminhamento para a hospedagem será feito no 
final do expediente do dia 25. A hospedagem será apenas de uma diária. 

Todas as despesas de viagem, estadia e alimentação serão custeadas pela Tesouraria 
do SC. 

Cada membro da CE poderá adquirir sua passagem aérea, via internet, com o uso de 
cartão de crédito. Tão logo a compra tenha sido efetuada, uma cópia do bilhete 
eletrônico, juntamente com o formulário de prestação de contas (disponível para 
download no site: www.tesourariaipb.org.br), poderá ser enviada à Tesouraria SC/IPB, 
via e-mail (tesouraria.sc@ipb.org.br), para o devido ressarcimento. Por mais 
indispensável que seja, faz-se lembrar a importância da compra antecipada, 
aproveitando-se promoções. 

Aqueles que já haviam adquirido seu bilhete para Campinas, onde primeiramente seria 
realizada a reunião, poderão usar o crédito para a aquisição da nova passagem. 

No amor de Cristo, 
 
 
Rev. Juarez Marcondes Filho 
Secretário Executivo do SC/IPB 


