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Brasília, 31 de outubro de 2022. 

Por ordem do Presidente do SC/IPB, Rev. Roberto Brasileiro Silva, convoco a Comissão 
Executiva do SC/IPB para reunir-se ordinariamente, no dia 28 de março de 2023, às 8h, 
na 1ª Igreja Presbiteriana de Governadores Valadares, sita a Av. Brasil 2837, Centro, 
Governadores Valadares, MG. A presente convocação se estende até o dia 30 de março 
de 2023, às 22h. 

Oportunamente serão informados os hotéis onde os membros da CE serão hospedados.  

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. 
Tel.: 61 3247-7703, até o dia 26 de fevereiro (data da postagem). 

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. 

Tendo em vista a limitação para se chegar a cidade de Governador Valadares pela via 
aérea, serão disponibilizados ônibus fretados, que sairão do Aeroporto de Confins, em 
Belo Horizonte, MG, no dia 27 de março, segunda-feira, às 13h, com previsão de 
chegada em Governador Valadares às 19h, para o jantar. Da mesma sorte, os ônibus 
sairão de Governador Valadares no dia 30, quinta-feira, às 22h, com previsão de 
chegada no Aeroporto de Confins às 4h do dia 31 de março. Assim, encarecemos aos 
irmãos que providenciem seus bilhetes aéreos para chegar em Belo Horizonte até às 12h 
do dia 27, e de retorno a partir das 6h do dia 31. 

Aqueles que estiverem mais próximos deverão se deslocar via terrestre diretamente a 
Governador Valadares. 

No amor de Cristo, 

 

 

Rev. Juarez Marcondes Filho 

Secretário Executivo do SC/IPB 
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