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Relatório da Comissão de Exame de Livros de Atas. Quanto ao documento XX, Livro 

de Atas da IP XX, o PGNB examinou as atas XX a XX, conforme segue abaixo:----------- 

PGNB – Presbitério Guanabara 

As atas possuem no início a hora, data e local de reunião?  

As atas possuem ao final a hora e data de encerramento?  

As atas informam a presença e a ausência de presbíteros?  

As atas informam a razão da eventual ausência de presbíteros?  

Em caso de presença de todos os presbíteros, há a informação de que “todos os 
presbíteros estão presentes”, ou “Não há ausência de presbíteros”? 

Há registro de oração inicial?  

Há registro de oração final?   

Todas as atas foram aprovadas?  

Quando não aprovadas, houve descrição do motivo? 

Há registro de relatórios pastorais no interregno das reuniões do Conselho?  

Todas as páginas estão numeradas e rubricadas pelo presidente e secretário?  

O livro possui termo de abertura e encerramento? 

Houve quórum para as reuniões do Conselho?  

Houve alguma reunião não presidida por um ministro?  

As reuniões respeitaram o intervalo mínimo de 3 em 3 meses?  

Houve recepção de membros?  

Houve demissão de membros? 

Houve Assembleia Geral Extraordinária para eleição de oficiais ou de pastores?  

A ata da AGE foi transcrita?  

A AGE foi convocada 3 meses antes do vencimento do mandato?  

Em caso de instalação de oficiais houve cumprimento dos ritos descritos no PL, Art. 26 
a 30?   

Houve eleição anual de um vice-presidente, secretários e tesoureiro?  

Houve entrega trimestral dos relatórios da comissão de exame de contas?  

O Conselho realizou revisão de rol?  

Houve análise do livro das Sociedades Internas? 

Houve análise do livro da Junta Diaconal? 

Houve registro do Balancete do exercício anterior? 

Houve registro do Orçamento do próximo ano? 

Houve registro da Estatística da Igreja? 

Houve instauração de Tribunal Eclesiástico?  
Se a pergunta anterior for marcada como sim, observe se foram seguidos os seguintes 
passos:1) Realização de Oração para funcionamento/encerramento como Tribunal  
2) Os registros feitos em ata seguem os passos descritos do CD/IPB? 

 
Diante do exame feito, o PGNB faz os seguintes destaques, observações e 
determinações.  


