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Brasília, 27 de setembro de 2021 

Por ordem do Presidente do SC/IPB, Rev. Roberto Brasileiro Silva, convoco a Comissão Executiva 
do SC/IPB para reunir-se ordinariamente, no dia 18 de abril, às 14 horas, na Igreja Presbiteriana 
da Bahia, sita à Rua da Mangueira 17, Nazaré, Salvador, BA. A presente convocação se estende 
até o dia 22 de abril de 2022, às 14 horas. 

No dia 21 de abril, quinta-feira, será realizado Culto de Gratidão a Deus pelos 150 anos do 
Presbiterianismo na Bahia, no Centro de Convenções de Salvador, com a presença de toda a 
Comissão Executiva. 

A hospedagem será no Hotel Mercure Boulevard, sito à Rua Ewerton Visco 160, Caminho das 
Árvore. O home list está a cargo do Rev. Dalzir Rodrigues, na SE, contato pelo fone (61) 3247-
7703. 

O café matinal será oferecido no próprio hotel; o almoço e o jantar serão oferecidos nas 
dependências da Igreja hospedeira. 

Os documentos, que serão examinados nesta reunião, deverão ser encaminhados à Secretaria 
Executiva do SC/IPB SGAS 906 Conjunto A lote 8, Asa Sul - Brasília/DF, ou para o e-mail 
documentos@executivaipb.com.br, A/C Rev. Dalzir, até o dia 19 de março de 2022 (data da 
postagem). 

Os relatórios anuais dos Órgãos não precisam ser remetidos, uma vez que já o serão no formato 
quadrienal ao SC.  

Os representantes dos Sínodos deverão vir munidos das Atas do quatriênio.  

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.  

No amor de Cristo, 

 
Rev. Juarez Marcondes Filho 

Secretário Executivo do Supremo Concílio 
Igreja Presbiteriana do Brasil 
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