Brasília, 28 de Agosto de 2010

Ormiban/Secretaria Geral de Administração

Ofício Circular nº 02/2010-2012

Ref.: Informe das decisões da Diretoria

No dia 27 do mês de agosto de 2010 a Diretoria esteve reunida no escritório da CBN
em Brasilia-DF, sob a presidência do Pr. Marco Aurélio de Oliveira e tomou as decisões
que faz saber a seus membros e aos Ministros credenciados. Segue:
(1) Bens Patrimoniais - Retirado do relatório o item software – Windows XP/Microsoft;
(2) Solicitações:
(2.1) Ao Pastor Edmilson Vila Nova será solicitado os arquivos referentes à sua gestão
que estavam no notebook devolvido;
(2.2) A Seccional do Espírito Santo fez um pedido de reembolso de despesas
relacionadas a gastos referentes ao Congresso da Ormiban ocorrido no Estado. No
entanto, diante da reavaliação e adequação do plano orçamentário da Ormiban deste
ano tal pedido não poderá ser atendido. Será enviada uma resposta motivada a
seccional em relação ao indeferimento;
(3) Relatórios:
(3.1) Congresso em Santa Cruz – ES. O Relatório financeiro apresentado pelo Pr.
Edmilson Vila Nova foi acatado;
(4) Orçamento 2010:
(4.1) Realizado a adequação do plano orçamentário do restante do ano 2010 de acordo
com a realidade financeira, (Anexo);

(4.2) Reavaliação de investimentos - O Presidente procurará a Pr. Edmilson Vila Nova
(coordenador do PP), para apresentar a realidade financeira atual da Ormiban, e
conseqüente reinterpretação do plano orçamentário.
(5) Anuidades dos Credenciados:
(5.1) Para diminuir a inadimplência das anuidades junto à nacional, foi decidido que
junto ao relatório financeiro será enviado a listas de pastores inadimplentes para que o
presidente da regional tome as devidas providencias;
(5.2) Ainda com o fito de diminuir a inadimplência foi deliberado contatar as regionais
cujas cobranças de mensalidades sejam fixas para que o pagamento das anuidades
sejam casadas entre as regionais e a nacional, já as regionais cujas mensalidades não
sejam fixas a emissão das carteirinhas ficariam condicionadas à adimplência em
ambas;
(6) Agradecimento: Decidido fazer uma carta de agradecimento pela eleição desta
diretoria, Constando ainda nesta correspondência orientações em relação a
recadastramentos de pastores e inadimplências;
(7) Visitas as Seccionais: No momento, estão suspensas em razão da reavaliação e
adequação do plano orçamentário deste ano;
(8) Patrimônio: Havendo disponibilidade o Secretário Geral, poderá comprar um
computador novo para o escritório;
(9) Internet: Decidido inovar o site e utilizar as ferramentas e recursos da internet;
(10) Planejamento Estratégico: Produzir o P.E até dezembro de 2010;
(11) Parceria com Steb: Decidido enviar uma carta ao Steb apresentando o projeto de
convênio em parceria objetivando aperfeiçoamento e atualizações teológica e
especializações de cursos à distância com descontos para pastores adimplentes da
Ormiban;
(12) Congresso em Caldas Novas – GO em 2012: Os membros da Diretoria devem
pensar analisar e trazer na próxima reunião, temas e preletores;
(13) Uniformização do Exame Teológico: O envio de sugestões para uniformizar na
fase escrita, o Exame Teológico, a ser aplicado nas Seccionais; de forma opcional;

(14) Credenciamento de Missionários: Contatar a Jami e Senan para credenciar os
Missionários, cobrando apenas uma taxa que cubra a despesa com a credencial;
(15) Revista “O Cajado” – Decidido a volta da publicação da Revista “O Cajado”;
(16) Escritório: Solicitar a CBN a mudança do espaço da secretaria e sala de reuniões
visto a necessidade de autonomia operacional e administrativa;
(17) Estatutos e RI das Seccionais: Os Estatutos e Regimentos Internos das
regionais devem ser adequados de acordo com o Manual da Ormiban. Assim foi
decidido estipular um tempo para que as regionais produzam as mudanças exigidas –
Prazo de 12 (doze) meses a contar de Setembro/2010;
(18) Aprovação de Estatuto e RI - Aprovado a Adequação do Estatuto e RI da
Seccional Espírito Santo.

Atenciosamente,

Pr. Róbson Júnior da Silva
Secretário Geral de Administração

Pr. Marco Aurélio de Oliveira
Presidente

