Brasília, 27 de dezembro de 2010

Ormiban/Secretaria-Administrativa

Ofício Circular nº 04/2010-2012

Ref.: INFORME DAS DECISÕES DA DIRETORIA

Nos dias 22 e 23 do mês de novembro de 2010 a Diretoria esteve reunida na sede da
Jami em Belo Horizonte – MG, 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) Convocação de AGE (Assembléia Geral Extraordinária da Ormiban) – A AGE
será dia 04 de abril de 2011, segunda-feira. Assim, fica desde logo a Diretoria
convocada e ciente que participará do Conplex, dos dias 04 a 07 de abril 2011 em
Brasília-DF;
2) Viagens e Representações – O Presidente informou que irá a Rondônia como
preletor no encontro da Ormiban-RO;
3) Planejamento Estratégico – Formulada a proposta do Planejamento Estratégico.
Reitera-se que é apenas um projeto, e que o planejamento tem por objetivo contemplar
um tempo maior, 10 (dez) anos. Tratará da missão, visão e metas da Ormiban para os
próximos anos. (Anexo 1).
O Anteprojeto do Planejamento Estratégico já está disponível no site da Ordem em
http://www.ormiban.org.br/anteprojetoplanejamento.htm e, por escrito também será
disponibilizado. Ao enviarmos a todos os credenciados o boleto da anuidade de 2011,
seguirá cópia escrita do anteprojeto do Planejamento Estratégico. As eventuais
propostas de emendas e observações deverão ser encaminhadas até 01 de março de
2011 para o escritório da Ormiban em Brasília – DF;

4) Divulgação – Decidido pela compilação de um DVD padrão de divulgação para
utilização da Diretoria ao efetuar visitas nas Seccionais com objetivo de divulgar o
trabalho efetuado pela ordem;
5) Dispensa da Auxiliar de Secretaria – Decidido que a Auxiliar de Secretaria Iara
Lígia seja dispensada. O motivo de sua saída do escritório é por mudança de domicilio
de Brasília – DF para Belém – PA;
6) Prebenda Secretário Administrativo – Decidido pelo reajuste da prebenda
destinada ao secretário administrativo. A Ordem passa a pagar o valor de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais);
7) Anuidade – O valor da anuidade será de R$ 90,00 (noventa reais). No entanto, foi
decidido que o credenciado que efetuar seu pagamento antecipado, até o dia 30 de
março de 2011 pagará R$ 70,00 (setenta reais). Se efetuar o pagamento até o dia 30
de abril de 2011pagará o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) e, após esta data, ou seja,
no vencimento, pagará integralmente o valor de R$ 90,00 (noventa reais). Reitera-se
que não se descarta a multa e eventuais correções àqueles que efetuarem o
pagamento em atraso;
8) Plano Orçamentário de 2011 – Aprovado. (Anexo 2).
9) Tema do congresso 2012 em Caldas Novas – GO - Decidido que a Diretoria
efetuará comunicação via e-mail para analisar as sugestões dos temas e preletores;
10) Reforma do Regimento Interno - Aprovado proposta para reforma do RI no que
diz respeito à ocorrência de falhas administrativas e improbidade financeira dos
gestores das seccionais.
A reforma será formulada e votada por ocasião da AGE da Ormiban na data de 04 de
abril de 2011 em Brasília – DF;
11) Transferência de membros entre as seccionais - decidido pela normatização do
Artigo 26 do Regimento Interno que trata de transferência de Ministros entre as
seccionais.
Fica assim normatizado:
REGULAMENTAÇÃO DA CARTA DE TRANSFERÊNCIA
DE MINISTROS ENTRE AS SECCIONAIS

QUANTO AO TEOR – Da Carta constará data, qualificação do solicitante, Seccional de
Origem e Seccional de Destino. Ainda as assinaturas do Presidente da Seccional e do
Secretário Administrativo;
QUANTO A VALIDADE – Deverá constar na Carta de Transferência a sua data de
validade, que será de 90 (noventa) dias a partir da solicitação;
QUANTO A COMUNICAÇÃO DO ARROLAMENTO NA SECCIONAL DE DESTINO O solicitante de transferência levará a Seccional de destino a Carta de transferência
que será lida em plenário da Seccional e dado contra recibo ao solicitante. A Seccional
de destino deverá comunicar a Seccional de origem o recebimento do credenciado e,
comunicar por escrito ao Escritório da Ormiban em Brasília-DF com o envio da cópia da
Ata da Seccional que recebeu a transferência, que pode ser na forma digitalizada.
12) Reforma da parte processual do código de ética - Ficou a cargo do Pr Robson
Junior da Silva (Secretário Administrativo) a elaboração do texto propositivo.
A reforma da parte processual do Código de Ética e Disciplina será votada na AGE da
Ormiban em 04 de abril de 2011 em Brasília – DF;
13) Credenciamento dos missionários da Jami - Foi aprovado que seja cobrado
apenas o valor de custo da emissão da credencial, valor de R$ 10,00 (dez reais). Então
o Pr Ronald Silva Carvalho comprometeu-se em proceder os credenciamentos. Enviará
para o escritório as fichas de arrolamento dos missionários que terão credenciamento
especial.

Atenciosamente,

Pr Róbson Júnior da Silva
Secretário Administrativo

Pr Marco Aurélio de Oliveira
Presidente

