
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DO SGB 

Estive representando o PGNB como delegado a V Reunião Ordinária do Sínodo da 

Guanabara nos dias 18 a 20 de julho de 2019. 

 

Relatório: 

1. Culto de abertura com início às 19h conforme liturgia em anexo; 

 

2. Pauta da reunião: 

a) Relatórios das Secretarias Sinodais e presidência (em anexo); 

 

b) Documento enviado pelo Seminário Simonton comunicando a existência de vaga 

na JURET (em anexo); 

 

c) Comunicado sobre a transferência da IP Barra da Tijuca para o Presbitério de 

Jacarepaguá (em anexo); 

 

d) eleita a diretoria para o próximo biênio 2019-2021, como segue: 

- Presidente: Rev. Jouberto Heringer (PJPA) 

- Vice-presidente: Rev. Edson Nascimento (PGNB) 

- Secr. Executivo: Rev. André Monteiro (PGNB) 

- 1° Secretário: Rev. Michel Vogas (PBBR) 

- 2° Secretário: Pb. Celso Sampaio (PGNB) 

- Tesoureiro: Rev. Euzébio Neto (PBBR) 

 

e) Relatório da comissão de exame da tesouraria: As contas da tesouraria foram 

aprovadas. Existe uma observação que o PGNB está em débito com o SGB de R$ 

2.770,13. Nosso tesoureiro Pb. Orlando havia informado ao tesoureiro do SGB que 

havia realizado todos os depósitos, inclusive enviando os comprovantes. O SGB fará 

a conferência (em anexo). 

 

3. Solicitei informações sobre o documento do PGNB enviado ao SGB para que fosse 

encaminhado ao SC. Este documento refere-se a proposta de revogação da decisão 

CLXVII da XXXIX RO/SC/IPB 2018, enviado pela IP Thomaz Coelho protocolado sob 

o número 40, assunto: “Mulheres pregando no culto público”. O documento foi enviado 

à CE-IPB pelo SGB que foi examinado em sua última reunião em julho/2019 com a 

seguinte resolução: "Considerando que, de acordo com o artigo 104, parágrafo único 

da CI/IPB, nenhuma Comissão Executiva tem a faculdade de legislar ou de revogar 

resolução tomada pelo respectivo concílio; A CE-SC/IPB 2019 resolve: 1. Tomar 

conhecimento; 2. Não atender aos pedidos por falta de precisa o constitucional (em 

anexo). 

 

Sem mais, 

Presb. Paulo Sergio Storck 

Delegado ao Sínodo da Guanabara – biênio 2019-2021 
































