SECRETARIA EXECUTIVA
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

Reconvocação da CE-SC/IPB 2021

CARTA
Folha 1

Brasília, 10 de fevereiro de 2021
Considerando:
1) A convocação da reunião da CE-SC/IPB 2021 para o dia 15 de março de 2021, na
Igreja Presbiteriana Central de Campinas, SC;
2) O Plano Nacional de Imunização contra o Coronavírus, do Ministério de Saúde,
iniciado há poucos dias;
3) A priorização da imunização aos grupos de risco, entre os quais se acham as
pessoas com mais de 60 anos;
4) O tempo exíguo de 33 dias, a contar da presente data, até o início da reunião da
CE-SC/IPB 2021 para atender a imunização dos grupos de risco;
Por ordem do Presidente do SC/IPB, Rev. Roberto Brasileiro Silva:
Reconvoco a reunião da CE-SC/IPB 2021, para o dia 20 de abril de 2021, às 14h, na
Igreja Presbiteriana Central de Campinas, SP, sita à Rua General Osório 619, Campinas,
SP, que deverá se estender até às 16h do dia 23 de abril de 2021.
Tendo em consideração os protocolos sanitários estabelecidos no combate à pandemia
da Covid19, somente poderão fazer-se presentes à reunião os membros efetivos (Mesa e
presidentes de Sínodos) e os que tem a representação do seu órgão perante o SC. Não
será possível acolher no plenário e nas salas das Subcomissões outras pessoas, a título
de visitantes ou de qualquer outra natureza.
Pela mesma razão, os participantes da reunião serão acomodados no Hotel Meliá
Campinas, à Rua Severo Penteado 140, Cambuí, em unidades individuais; não haverá
veículos coletivos para o traslado Hotel-Igreja, devendo cada participante providenciar
seu transporte como lhe aprouver.
Os documentos da CE-SC/IPB 2020 e os pareceres das Subcomissões nomeadas na
CE-SC/IPB 2020 serão reencaminhados para a CE-SC/IPB 2021, e em breve estarão
disponibilizados no iCalvinus, sem prejuízo de todo o trabalho anteriormente realizado.

No amor de Cristo,

Rev. Juarez Marcondes Filho
Secretário Executivo do SC/IPB
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