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55ª Assembleia Geral Ordinária 

Edital de Convocação 

 

O Presidente da Convenção Estadual dos Ministros e das Igrejas Assembleias de Deus no 

Estado de Rondônia (Cemaderon), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e 

Considerando o que estabelece o estatuto vigente, especialmente os seus art. 20 - X e art. 

13, e regimento interno art. 5 § 1º.: 

R E S O L V E: 

Art. 1º.  Ficam convocados os convencionais habilitados e legalmente inscritos a tomar parte 

nas deliberações desta Convenção para a 55ª Assembleia Geral Ordinária – AGO, em sua 

sede administrativa, localizada na Av. Belo Horizonte, 3632, Jardim Clodoaldo, cidade de 

Cacoal, RO, nos dias 21/22/23/24 de novembro de 2019. 

§ 1º. Tem-se por habilitados e legalmente inscritos a tomar parte nos assuntos, 

debates e votações os convencionais que estiverem adimplentes com as suas obrigações 

estatutárias, bem como efetivado sua inscrição mediante o pagamento da respectiva taxa e 

adimplentes com sua contribuição convencional, nos termos do Estatuto e Regimento 

Interno. 

 

§ 2º. O valor da inscrição por convencional ou obreiro não convencional é de R$ 

130,00 (cento e trinta reais) até o dia 30/10, a partir desta data, ou seja, do dia 01/11 em 

diante o valor será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por convencional, recolhidos em 

agência bancária, cujo boleto deverá ser impresso e pago até o dia 10/11 diretamente pelo 

site da CEMADERON. 

 

§ 3º. Para as esposas a taxa de inscrição é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) até 

o dia 30/10 e, a partir desta data, ou seja, do dia 01/11 em diante o valor será de R$ 100,00 

(cem reais) recolhidos em agência bancária, cujo boleto deverá ser impresso e pago até o dia 

10/11 diretamente pelo site da CEMADERON. 

 

§ 4º. Toda e qualquer inscrição realizada na secretaria terá o valor único de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais). 
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Art. 2º. O temário convencional será o seguinte: 

1. Leitura e apreciação dos expedientes gerais dirigidos à Convenção Estadual, com 

encaminhamentos e deliberações que se justificar; 

2. Apreciação dos relatórios de atividades da mesa diretora e dos conselhos, comissões e 

demais órgãos convencionais relativos ao exercício de 2018/2019; 

 3. Apreciação dos nomes apresentados para ordenação e recepção ao Santo Ministério 

(evangelistas e pastores, observando o prazo limite de 30 de setembro/2019), pela 

comissão da Igreja Local, colégio de Presidentes e Comissão de Ordenação da Cemaderon 

contendo cópia do certificado de vinculação da igreja, observado os requisitos e prazos 

estatutários e regimentais (art. 63 a 66 do ES). 

3.1. A ordenação, reintegração e recebimento constará de uma capacitação teológica e 

administrativa conforme curso oferecido pelo CETADEB, o qual emitirá certificado em caso 

de aprovação. O material do referido curso se encontra desde já disponível na secretaria da 

CEMADERON. 

4. Definição do calendário de atividades e eventos estaduais e regionais para o ano de 2020.                                                                                                                                                                    

5. Apreciação de requerimentos e proposições diversas de caráter inadiável, conforme se 

justificar. 

6. Ato solene de ordenação de ministros (evangelistas e pastores). 

7. Eleição da diretoria para quadriênio 2020/2023. 

8. Presença dos candidatos para avaliação. 

9. Ação conjunta das Comissões, Conselhos e Secretarias. 

10. Convocação do colégio de presidentes para a posse da diretoria no dia 24/01/2020. 

11. Outros assuntos que se justificar. 

 

Art. 3º. O temário poderá ser alterado na ordem do dia para atender a demanda do tempo 

que o assunto venha requerer, porém as sessões seguirão, conforme abaixo se apresenta: 
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1 - Dia 21/11/2019 

Das 09:00h às 17:00h a secretaria estará em funcionamento para recebimentos de 

documentos, protocolar solicitações gerais; as comissões, conselhos e secretarias atenderão 

as demandas que se apresentarem para o momento.  

Às 19:00h: culto de abertura - Local – Auditório Cemaderon  

2- Dia 22/11/2019 

09:00h às 17:00h: secretaria em atendimento geral 

14:00h às 17:00h: reunião do Colégio de Presidentes                                                         

14:00h às 17:00h: reunião dos conselhos, comissões e secretarias 

19:00h às 21:00h: - 1ª SESSÃO,  Reforma e Adequação do Regimento 

3- Dia 23/11/2019 – 2ª SESSÃO 

Das 08h às 08:30h – DEVOCIONAL 

Das 08:30h às 09:30h – MINISTRAÇÃO BILBICA 

Das 09:30h às 10:00h – INTERVALO 

Das 10:00h às 12:00h – ASSUNTOS DA PAUTA 

Das 10:00h às 12:00h – AVALIAÇÃO TEOLÓGICA DOS CANDITATOS A        

ORDENAÇÃO. 

Das 12:00 às 14:00h – ALMOÇO 

Das 14:00 às 15:45 – ASSUNTOS DA PAUTA 

Das 15:45 às 16:15 – INTERVALO 

Das 16:15 às 17:45 – ASSUNTO DA PAUTA 

Das 17:45 às 19:30 – JANTAR 
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Das 19:30 às 21:30 – ASSUNTOS DA PAUTA 

4- Dia 24/11/2019 – 3ª SESSÃO 

Das 8:00h às 09:30h: devocional; 

Das 09:30h às 12:00h: eleição da mesa diretora, e a posse e nomeação das comissões, 

conselhos e secretarias, nos termos dos artigos 53 a 59 do ES. 

Este edital entra em vigor na data da sua publicação, que será feita na forma 

estatutária. 

 

Cacoal, RO, 22 de julho de 2019. 

 

 

 

 

Pr. Nelson Luchtenberg 

Presidente 
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