
 

A Coordenação Regional de Ação 

Missionária (COREAM), conforme Artigo 100 dos 

Cânones 2017, é o órgão que exerce a 

administração da Região, no interregno das 

reuniões do Concílio Regional. Atendendo ao 

Artigo 102, item nº 7 e parágrafo único dos 

Cânones, que prescreve que cabe “prestar 

relatório de suas atividades ao Concílio Regional 

e de outros órgãos e instituições subordinados 

ao Concílio Regional”, a COREAM apresenta ao 

44º Concílio Regional da Quinta Região 

Eclesiástica o seu relatório.  

Os órgãos e instituições citados acima 

fizeram seus relatórios e serão apresentados 

por seus respectivos representantes ao plenário 

deste Concílio, com oportunidade para 

esclarecimentos. 

Durante o biênio, a COREAM reuniu-se por 

8 vezes, sendo 4 reuniões em 2018 e 4 reuniões 

em 2019.  

 

DECISÕES DE 2018 

 

1- Decisões da reunião do dia 12 de janeiro de 

2018 

• Posse dos novos membros 

da COREAM: o Bispo-presidente da 5ª RE, 

Adonias Pereira do Lago, dá posse aos membros 

clérigos/as e leigos/as eleitos/as no 43º Concílio 

Regional. 

• Aprovação das atas das 

consultas por e-mail 

                           Homologação das consultas 

feitas por e-mail: a) consulta feita no dia 18 de 

outubro de 2017: solicitação de doação de 500 

unidades do devocional “Presente Diário” ao 

custo de R$ 5,00 por unidade, feita pela 

Associação dos PMs Evangélicos do Estado de 

SP- “PMs DE CRISTO/SP”. DECISÃO: o pedido foi 

aprovado por unanimidade. b) consulta feita no 

dia 27 de setembro de 2017: solicitação 

encaminhada pela Igreja Metodista em 

Ourinhos, para que seja devolvida à Igreja Local 

tanto a administração do imóvel como os 

valores advindos com a arrecadação de aluguel. 

A Igreja Metodista em Ourinhos possui uma 

propriedade alugada, a instituição POLIS-

Cooperativa de Ensino. Quem administra essa 

propriedade é a 5ª RE, que repassa 50% do 

aluguel à Igreja Local. DECISÃO:  o pedido não 

foi aprovado com 7 votos contrários. c) 

solicitação encaminhada pelo irmão Felippe 

Regis de Oliveira e esposa, de ajuda financeira 

para o período que estará em missão no 

Panamá, junto ao CIEMAL; após algumas 

considerações sobre o trabalho desenvolvido 

pelo irmão solicitante e o trabalho que 

desenvolverá em missão, além de 

esclarecimentos sobre recurso com rubrica no 

orçamento para ajuda ao Pastor Oséias de 

Paula, que esteve em missão mas teve que 

voltar ao Brasil, por isso o recurso não está 

sendo utilizado no momento. DECISÃO: Que o 

recurso orçado para ajuda ao Pastor Oseias seja 

direcionado para o CIEMAL como ajuda ao 

irmão Felippe Regis de Oliveira. d) Relatório 

referente aos(as) alunos(as) recomendados 

para o curso de Teologia. Foi constatado que no 

relatório estavam faltando alguns nomes de 

alunos que já cursam Teologia; após 

esclarecimento junto à assessoria responsável, 

o Bispo Adonias Pereira do Lago solicitou que se 

conste em ata o nome dos alunos faltantes:  



 

  

Anna de Arruda Félix C. Leite (Presencial), James 

Christian Ribelato (EAD), Vinicius da Silva Dias 

(EAD), Jaqueline Sanches (EAD), Alcir Ferreira 

Gonçalves (CTP),  Giovanne Rodrigues Ruas 

(EAD), Raimundo Umbelino Araújo(CTP), Felipe 

Montersol Torres (Presencial) e Maycon Elias 

Ferreira Batista(CTP). DECISÃO: após a inclusão 

dos nomes faltantes, o relatório foi aprovado. 

• Relatório da Tesouraria 

Regional 

                           O tesoureiro regional, Nain Vieira 

Almeida, apresentou os relatórios financeiros 

referentes ao fechamento do exercício 

financeiro de 2017. Após esclarecimentos sobre 

diversas rubricas, o relatório foi acolhido por 

unanimidade. 

• Eleições/Designações  

A COREAM elege e designa para o biênio 2018-

2019 as seguintes pessoas para as respectivas 

funções: 1 - Secretário da COREAM: Alcir Ferreira 

Gonçalves; 2 – Secretaria de Ação Social: 

designado Oady Aredes Junior; 3 – Ministério de 

Apoio Administrativo: designado Jorge Pereira 

da Silva; 4 – Secretaria de Discipulado:  Ubiratan 

Silva; 5 – Secretaria de Expansão Missionária: 

Paulo de Tarso Caetano Pontes; 6 – Conselheiros 

Regional dos Juvenis: designados Marco Aurélio 

Mourão e Amanda Raspa; 7 – Trabalho com 

Crianças: designada Luciane Moura dos Santos 

Fonseca; 8 – Tesouraria: Nain Vieira de Almeida 

para o ano de 2018;  9 – Secretaria da Associação 

da Igreja Metodista - AIM: Cleide Alves da Costa 

sendo eleita para o biênio 2018-2019; 10 – 

Secretaria de Estatística, designado Eli Pereira 

Santos; 11 – Site Regional: Amanda Sousa 

Calabrez; 12 – Ministério de Música e Arte: 

designado Walter Fidelis de Oliveira Segundo; 13 

– Ministério de Oração: designado Pr. Robson 

José de Jesus; 14– Ministério de Inclusão de 

Pessoas com Deficiências: designada Revda. 

Kary Janaina Souza Sales; 15 – Ministério de 

Meio Ambiente: designado Paulo Francisco 

Cardinali; 16 – Ministério de Comunicação: 

designado Pr. Marcelo Ramiro; 17 – Ministério 

de Combate ao Preconceito Racial: Revda. Lady 

Glória Magalhães Furtado; 18 – Assessoria de 

Dons e Ministérios: Pr. Rinaldo Ito; 19 – 

Ministério de Apoio ao/a Pastor/a – MAPA: Rev. 

Cássio Aparecido Botelho e Maria Cristina 

Rodrigues Botelho. 

 

• Revisão do Regimento da 5ª 

RE  

 

2- Decisões da reunião do dia 28 de abril de 2018 

 

• Solicitação da AIM. A irmã 

Cleide Alves da Costa explicou sobre a 

dificuldade quando da abertura e renovação de 

contas bancárias, pois os bancos estão muito 

exigentes. Estão exigindo que os nomes dos 

procuradores das Igrejas Locais sejam 

homologados pela COREAM. DECISÃO: 

Aprovado. O Revmo. Bispo Adonias Pereira do 

Lago solicita que a irmã Cleide envie solicitação 

a todos(as) os(as) pastores(as) para que enviem 

toda a documentação da eleição (edital de 

convocação, lista presença e extrato ata), antes 

da Reunião da COREAM de janeiro.   

• Solicitação da Igreja de 

Caconde: solicita da COREAM para liberação de 

barra no CNPJ. DECISÃO: Autorizado, somente 

no caso de abertura de conta corrente; a 

referida conta bancária necessariamente tem 

que ser em conjunto com a tesouraria da Igreja 

Local.  

• Solicitação da Secretária da 

AIM: a irmã Cleide Alves da Costa explicou a 

necessidade de autorização para alteração no 

art. 7 do Estatuto da AIM. O art. 7 fala de 

desligamento de membros e o Código Civil 

brasileiro fala de exclusão de membro. Para a 

liberação de CNPJ, é necessário realizar a 



 

  

alteração para ficar de acordo com o Código 

Civil. DECISÃO: Aprovada a alteração. 

•  Eleição do Coordenador 

Regional de Educação Cristã.  Foram 

apresentados três nomes, juntamente com 

curriculum e projeto para o Ministério Regional: 

Guilherme Estevam Emilio, Lindomar 

Nascimento e Roberto Magalhães dos Santos.  

DECISÃO:  Eleito Roberto Magalhães dos Santos, 

por unanimidade. 

• Solicitação de bolsas para os 

alunos de teologia, modalidade presencial, 

participarem do PMUSJ. Foram seis (06) 

alunos(as) que manifestaram o desejo de 

participar. DECISÃO: foi liberado o valor de 

quatro (4) bolsas integrais, com solicitação para 

que a Assessora Episcopal Pastora Laurilene M. 

F. dos Reis Almeida gerencie a distribuição 

equitativamente. 

• Alteração do Estatuto da 

Federação de Jovens. DECISÃO: Aprovado. 

• Alteração do Regimento da 5ª 

RE. Iniciou-se a discussão referente ao subsídio 

dos(as) pastores(as) nomeados(as) em tempo 

parcial com ônus. Depois de minuciosa 

discussão, chegou-se à conclusão de que o Art. 

22, parágrafo 1º, fica com a seguinte redação: O 

valor do subsídio não possui base regional e seu 

valor é negociado com a Igreja Local, conforme 

a possibilidade financeira da igreja, após honrar 

com os compromissos regionais e distritais. Não 

poderá ser superior a 85% de uma base do 

subsídio devida aos clérigos com nomeação de 

tempo integral, determinada pelo Concílio 

Regional. DECISÃO: Matéria aprovada com as 

alterações. 

• Denúncia contra o Rev. José 

Ricardo Cardoso da IM Vila Virgínia. DECISÃO: 

Denúncia acolhida e nomeada Comissão de 

Disciplina composta pelo Rev. Paulo Sérgio de 

Oliveira Amêndola Filho; Rev. José Ricardo 

Ribeiro e Revda. Laurilene M. F. dos Reis 

Almeida.  

• Solicitação do Rev. Kleyson 

Fleury para apoio em missão internacional. 

Bispo Adonias e Rev. Kleyson explicam sobre a 

alteração no projeto inicial. DECISÃO: O pedido 

original do Rev. Kleyson teve parecer contrário 

emitido pelo Ministério Regional de 

Administração, mas, com a alteração da data de 

início do projeto e explicações e 

esclarecimentos, a solicitação foi aprovada por 

unanimidade. 

• Solicitação do Rev. José 

Carlos das Neves. Solicita afastamento do 

ministério pastoral, por dois anos, para 

tratamento de saúde. DECISÃO: Solicitação 

aprovada. 

• Solicitação da Revda. Núria 

Lisboa Sales. Solicita licença remunerada para 

tratamento de saúde por seis meses. DECISÃO: 

Aprovado com ressalva. 

• Solicitação da Vetor Web, 

para renovação de contrato com adesão ao 

pacote completo. DECISÃO: Deixar como está e 

na próxima reunião convidar a empresa para 

conversar. Foi formado um grupo de trabalho 

composto pelos Pastores Rev. André Luiz Pires 

de Sousa, Rev. Kleyson Fleury e Rev. Nicanor 

Lopes para tratarem do assunto. 

• Relatório da Tesouraria 

Regional. O Tesoureiro Regional, irmão Naim 

Vieira de Almeida, apresentou os balancetes de 

fevereiro do corrente ano, contendo o Previsto 

e Realizado e de Receita e Despesa. DECISÃO: 

Após esclarecimentos, o relatório da Tesouraria 

Regional foi acolhido.  

• Solicitação da IM em 

Paranaíba/MS. Solicita ajuda financeira de uma 

base regional (R$ 2.241,00) para os próximos 2 

(dois) anos. DECISÃO: Negado. 

• Solicitação da IM em Planalto 

Verde, Ribeirão Preto-SP. Solicita um auxílio 

financeiro no valor de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais) por 12 meses, o que equivale a 

50% do aluguel da sede da Igreja Local.  

DECISÃO: Negado. 

• Solicitação da IM em 

Presidente Prudente – Novo Bongiovane. 

Solicita a devolução de valor descontado de 10% 

da venda de um terreno por se tratar de uma 

negociação casada, bem como o empréstimo de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para 

completar o valor faltante para o pagamento de 

outro terreno. DECISÃO: Negado. 



 

  

• Solicitação da IM em 

Corumbá/MS. A Igreja solicita complemento da 

ajuda financeira. DECISÃO: Aprovado, com 

desafio a Igreja, a uma contrapartida de 10%, 

visando à autonomia da igreja solicitante. 

• Solicitação do Rev. José 

Aparecido Ferreira de Araújo. Solicita da Região 

o ressarcimento de valor pago da mudança e o 

pagamento de dívida da igreja para com o 

referido pastor. DECISÃO: Aprovado o 

reembolso do valor da mudança e o pagamento 

dos valores devidos ao pastor. 

• Solicitação da IM Uberlândia: 

UDI CENTRO OESTE. Solicita doação de R$ R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para ajuda com 

as despesas de reforma do templo. O Rev. 

Kleyson Fleury explica o esforço da igreja em 

reforma e os valores faltantes para a conclusão 

e afirma que a igreja solicitante tem executado 

a reforma dentro das normas estabelecidas; 

conclui que “apesar de não termos caixa para 

atender o pedido, sou favorável” e propõe a 

doação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o 

restante seja realizado um empréstimo à igreja 

solicitante com devolução em 72 meses. 

DECISÃO: Aprovada a doação de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais); empréstimo não foi aprovado, 

tendo em vista a situação financeira da Região. 

• Solicitação da IM em 

Garça/SP. Solicita ajuda financeira mensal 

(Parceria Missionária), no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais). DECISÃO: Aprovada a solicitação. 

• O Ministério Regional de 

Música e Arte Solicita ajuda para participação 

dos irmãos Nelson Junker da Silva e Pastor 

Walter Fidelis no Projeto Angola, que acontece 

no mês de julho de 2018. DECISÃO: Aprovada a 

liberação de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada 

irmão como ajuda. 

 

3- Decisões da reunião do dia 11 

de agosto de 2018 

• Nessa reunião, houve a 

participação da COREAM da 8ª RE, que 

apresentou uma carta com algumas 

reivindicações: INFORMAÇÕES DO G.I.: A Bispa 

Hideíde explicou sobre a dificuldade de acesso 

no G.I. às informações das igrejas da 8ª RE no 

período em que pertenciam à 5ª RE. O Rev. 

Nicanor diz que a 5ª RE deve se responsabilizar 

por passar as informações para a 8ª RE. Após 

algumas ponderações, o Rev. André Luís Pires 

de Sousa explicou que realmente as 

informações não foram disponibilizadas por 

força de contrato e que as informações 

anteriores à multiplicação das regiões 

pertencem à 5ª RE. O Bispo Adonias diz que é 

óbvio que as igrejas da 8ª RE teriam direito de 

ter acesso às informações. A Bispa Hideide 

afirma que precisa das informações para ter em 

mãos a real situação das Igrejas da 8ª RE e, para 

exemplificar, mencionou a situação do pecúlio 

dos (as) pastores(as), alegando que, sem os 

dados, não há como saber a situação de cada 

um. ACAMPAMENTO CALDAS NOVAS: O Bispo 

Adonias explicou a situação do acampamento e 

disse que, se a decisão é de se vender, pensa 

que deva ser na proporcionalidade 64/36. A 

Bispa Hideide discordou; em sua visão, em uma 

possível venda, deveria ser todo o recurso 

destinado a 8ª RE, já que a decisão de venda 

aconteceu depois da multiplicação das Regiões. 

A Bispa Hideide propõe que se desmembre a 

área que foi vendida pela 5ª RE e que está em 

pendência jurídica, e que esta parte fique com a 

5ªRE e o restante da área do Acampamento 

Caldas Novas fique com a 8ªRE. O Bispo Adonias 

perguntou à  Bispa se essa era posição da 8ªRE 

e se, no caso de venda do Acampamento de 

Caldas Novas, não pensaram em destinar 

nenhum valor à 5ªRE. Após algumas 

ponderações e com o impasse formado, a Bispa 

Hideide disse não se sentir confortável para 

uma tomada de decisão no momento e, como 

não estava com todos os integrantes da 

COREAM da 8ª RE, decidiu levar a posição da 5ª 

RE e depois tomar uma posição. O Bispo 

Adonias propõe que as COREAMs conversem 

para depois decidirem em paz.  

• Relatório e informações 

sobre a realização do Projeto Missionário Uma 

Semana Pra Jesus, que aconteceu na cidade de 

Iturama-MG.  O Bispo e o Rev. Kleyson Fleury 

relataram sobre o Projeto em Iturama. 

• HOMOLOGAÇÃO: Ata das 

consultas feitas por e-mail: 1) - sobre carta 

recebida do Presidente da Comissão Regional 

de Justiça com orientações a respeito da 



 

  

solicitação do Pr. José Ricardo Cardoso de troca 

dos membros da comissão de disciplina.  

Resultado: A Coream aprova a troca da Revda. 

Laurilene M. F. dos Reis Almeida pelo Rev. Júlio 

Guevara. DECISÃO: Dessa forma, foi aprovado o 

pedido; 2) - pedido de ajuda financeira da Revda. 

Olívia Regina de Lima de R$2.000,00, para 

custear transporte dos pertences do Revdo. 

Jorge Wagner de Campos Freitas.   DECISÃO: 

Aprovado.  

• Comissão de Disciplina: O 

Bispo Adonias esclareceu que conversou com o 

Pr. José Ricardo Cardoso e também com os 

irmãos leigos e nessa conversa orientou o 

Pastor Ricardo, mas sem avanço. A Comissão de 

Disciplina se reuniu com pastor Ricardo e agora 

a Comissão solicitou a eleição de um promotor. 

O Bispo Adonias esclareceu que quem já atuou 

como promotor foi o Rev. Luciano José Martins 

da Silva. O Rev. Nicanor disse que, se o Rev. 

Luciano já tem experiência, pensa que seria 

bom avançar com ele mesmo, mas, se o Rev. 

Luciano não aceitar, o segundo nome indicado é 

o do Rev. Ezequiel Gonçalves Inácio. DECISÃO: 

Aprovado.   

• Eleição de representante da 

COREAM para reunião de Planejamento 

Estratégico. O Bispo Adonias falou da 

experiência na do Rev. Nicanor, sendo então 

indicado. DECISÃO: Aprovado. 

• Solicitações da Secretaria da 

AIM: 1) A irmã Cleide Costa explicou a situação 

da Igreja Metodista em Iturama e apresentou 

uma proposta de estatuto para a referida igreja 

(exigência do cartório). DECISÃO: Aprovado; 2) 

Solicitação de renovação das contas das Igrejas 

de Matão (Piracicaba), Jd. Aeroporto (Marília), 

Planalto (Uberlândia) e Valinhos. DECISÃO: 

Aprovado; 3) Apresentação dos pareceres de 

solicitações das Igrejas no que diz respeito ao 

patrimônio das mesmas: a)- Igreja em 

Amambai-MS, solicitando autorização para 

troca da casa da Igreja (R$ 110.944,67 – 

avaliação antiga), com área de 13X30,50, por 

uma casa nova próxima da Igreja e que tem 

60m2. DECISÃO: Contrária, por falta de 

informações sobre a negociação para uma 

definição da viabilidade, conforme art. 205 dos 

Cânones; b)- Igreja em Presidente Prudente-SP, 

b-1) ganharam um terreno de um membro da 

igreja e está pedindo autorização para receber a 

doação; terreno localizado no bairro Morada do 

Sol. DECISÃO: Aprovado.  B-2) Venda de dois 

imóveis, um em uma área rural localizada na 

cidade de Martinópolis (acampamento) e outro 

localizado na fazenda Maria Tereza, em 

Presidente Prudente. A intenção é a de que, com 

os recursos provenientes dessas negociações, a 

Igreja Metodista em Presidente Prudente possa 

comprar a casa pastoral. DECISÃO: Aprovado. 4) 

Igreja Metodista em Ourinhos-SP solicita 

autorização de venda de terrenos da Igreja para 

investir na reforma do templo. DECISÃO: 

Contrária, por falta de documentos, ficando o 

assunto para a próxima reunião, quando 

poderão ser apresentados todos os 

documentos para debater. 

• Tesouraria Regional: O 

Tesoureiro Regional, Nain Vieira de Almeida, 

apresentou os balancetes de janeiro-junho do 

corrente ano. Os balancetes mostram um déficit 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mês, ou seja, a 

previsão de que, se não houver mudança no 

quadro, o déficit anual será de R$ 1.200.000,00 

(um milhão e duzentos mil reais) é a realidade 

financeira da Igreja. DECISÃO:  O relatório da 

Tesouraria regional foi acolhido. 

• Solicitação do Ponto 

Missionário em Guará, para uma parceria. 

Parecer do MRA é contrário. DECISÃO: 

contrário.  

• Solicitação da Igreja em 

Pirassununga. Solicita ajuda financeira para 

liquidação de ações trabalhistas da extinta 

AMAS de Pirassununga. DECISÃO:  Devolver 

para a igreja local, para que atue no caso. 

•  O Bispo Adonias convida o 

irmão André Calabrez, da Igreja Metodista em 

Uberaba, para participar contribuindo com 

nesta reunião com seus conhecimentos na área 

de TI, desenvolvimento e administração de 

sistema de informática. O irmão fez uma 

apresentação sobre alguns sistemas de 

informação, apresentação fruto de pesquisa 

realizada juntamente com os pastores André 

Luis Pires de Souza e Kleyson Fleury. Após a 

apresentação, discutiu-se sobre qual sistema 

seria o mais vantajoso para a Igreja, pensando 

também na urgência para a realização da 



 

  

migração. O Bispo Adonias diz que a transição 

do Sistema de Informação da Região tem que 

ser transparente, honesta e contratual. O irmão 

André diz ser necessária a realização de uma 

reunião para verificar os riscos da migração. 

DECISÃO: a decisão dessa Coordenação é pela 

mudança (migração) e que se comunique o mais 

breve possível a Vetor Web sobre a não 

continuidade do contrato. 

 

 

4- Decisões da reunião do dia 23 de novembro 

de 2018 

 

• HOMOLOGAÇÃO: Ata das 

consultas feitas por e-mail: 1) - com solicitação 

de transferência do Rev. Gustavo Enrique 

Estevam Emílio da 5ª para a 1ª Região, seguido 

de parecer favorável da Comissão de Relações 

Ministeriais, obteve-se o seguinte resultado: A 

Coream aprova a transferência do Rev. Gustavo. 

2) - com a sugestão de data para o 44º Concílio 

Regional, do dia 27/11 a 01/12/2019. A Coream 

aprova a data. 3) - com pedido de ajuda 

financeira da AMAS Piracicaba/SP para 

pagamento de pendências financeiras, 

juntamente com o parecer contrário do 

Ministério de Administração Regional. A Coream 

NÃO aprova o pedido. 4) - com o mapeamento 

de risco da troca de sistema da 5ª Região. A 

solicitação do Bispo Adonias era para que os 

irmãos e irmãs analisassem e dessem parecer 

se estão de acordo com os riscos, e se 

avançaríamos nos processos de mudança do 

sistema. Parecer favorável.  DECISÃO: 

Aprovada.     

• Recomendação de alunos 

para começar os estudos teológicos em 2019 e 

alunos a serem recomendados para dar 

continuidade aos estudos em 2019: Foi 

apresentada a relação dos nomes dos alunos, 

encaminhada pelo IEMBSF e nesta lista consta 

que dois alunos, Danilo Geraldo Damasceno 

Fernandes e Renato Silveira Luz, ainda não 

tinham sido submetidos aos Concílios Locais e 

que os mesmos já estavam agendados. O Rev. 

Nicanor acha que não deveria recomendar os 

nomes que ainda não foram recomendados 

pela Igreja Local. DECISÃO: Aprovado com a 

recomendação do Rev. Nicanor e com a 

abstenção do voto do Rev. Kleyson Fleury.  

• A proposta de Agenda 

Regional para 2019 foi apresentada. O Rev. 

Nicanor Lopes acha que temos dois eventos que 

impactam o orçamento: Concílio Regional e o 

MAPA. O Rev. André considera que poderia 

mudar a realização do MAPA. DECISÃO: 

Acolhida a proposta e depois serão inseridas as 

datas da Coream.  

• Tesouraria. O Tesoureiro 

Regional, irmão Nain Vieira Almeida, apresentou 

relatório mensal do exercício de 2018 até 

outubro do corrente ano, contendo o Previsto e 

Realizado e de Receita e Despesa e acumulados. 

Apresentou um relatório de inadimplência das 

Igrejas e a proposta de ajuste orçamentário para 

2019. O Bispo Adonias diz que tem cobrado dos 

pastores a fidelidade com o envio das cotas, que 

as igrejas estão passando por crise financeira, 

mas existem as que não enviam as cotas não 

por causa da crise, mas sim porque usam o 

dinheiro que deveria ser remetido à Sede 

Regional para outras finalidades locais. O 

Tesoureiro Regional apresenta orçamentos para 

serviços de contabilidade e folha de pagamento 

das empresas Escritório Atlântico; Athos Junior e 

Marco Aurélio; após algumas ponderações e 

esclarecimentos o Bispo Adonias solicita ao Rev. 

André Luís Pires de Souza que agende uma visita 

e negocie junto ao Escritório Atlântico.  

DECISÃO: Balancete e Relatório acolhido e 

orçamento aprovado com alterações. 

• Projeto de emancipação da 

Congregação Uberaba: Leblon. DECISÃO: 

Aprovada.  

• Projeto Missionário Uma 

Semana Pra Jesus 2019: Foram apresentadas 6 

cidades, pleiteando: São Joaquim da Barra – 

Distrito de Uberlândia; Matão - Distrito de 

Ribeirão Preto; Barretos - Distrito de São José do 

Rio Preto; Guararapes - Distrito de Araçatuba; 

Caarapó - Distrito de MS1; Lençóis Paulista - 

Distrito de Marília. Duas tinham melhores 

condições para a realização do projeto em 2019: 

Caarapó-MS e Matão-SP. O irmão Cleber Defina 

esclareceu a situação da Igreja de Matão-SP, 

falou sobre a aquisição do terreno e de irmãos 



 

  

comprometidos com a realização do Projeto em 

Matão. DECISÃO: Escolhida a cidade de Matão 

para a realização do PMUSPJ 2019, ficando a 

cidade de Caarapó para 2020. 

• Solicitação do Rev. Manoel 

Messias Magalhães dos Santos. Solicita ajuda 

financeira da Região. DECISÃO: foi negada a 

solicitação.  

• Solicitação da AIM, para 

analisar a situação de procuradores da Igreja de 

Vinhedo. DECISÃO: A Coream não tem como 

resolver a situação. 

•  Solicitação da Igreja 

Metodista em Ourinhos-SP. Solicita autorização 

para a venda de imóveis para ter recursos para 

reformas emergenciais no templo. O parecer da 

Secretaria da AIM é favorável. DECISÃO: 

Aprovada a solicitação, com a condição de ter 

parecer da Comissão Regional de Construção e 

Reforma. 

• Solicitação de levantamento 

de valores do pecúlio do Rev. Edinei B. Reolon. 

DECISÃO: A Coream entende que ele precisa 

apresentar documentos que comprovem a 

situação e que a Sede não dispõe de 

documentos mais antigos. 

• Proposta do Plano Sul 

América Saúde e Odontológico. Rev. André Luis 

Pires da Silva esclarece as condições do plano e 

o funcionamento, que o plano é nacional e com 

reembolso. DECISÃO: Aprovado. 

• Solicitação da Federação 

Metodista de Homens, solicitando um 

empréstimo a ser devolvido no início do ano de 

2019. DECISÃO: pedido negado. 

• Agenda das reuniões da 

Coream em 2019. Ficou assim definida: 30 de 

março, 29 de junho e 28 de setembro, todas na 

Sede Regional em São José do Rio Preto. 

• Troca do carro episcopal. 

DECISÃO: Após a fala do Bispo sobre as 

condições do veículo e das necessidades, a 

Coream aprova a troca do carro. 

• Instituto Regional. Após 

analisar o anexo, que informa as mudanças na 

direção do Instituto, bem como a realização dos 

cursos, o Rev. Nicanor Lopes diz que, a seu ver, 

a operacionalização no modelo apresentado é 

um tanto quanto complexa e teme por fragilizar 

a ação docente da região. Para ele, podemos 

fazer uma experiência em 2019 para ver o que 

vai acontecer e no final de 2019 será bom fazer 

uma avaliação para ser ter uma noção de como 

os trabalhos caminharam. 

• O Bispo Adonias comunicou a 

aposentadoria do Rev. Nicanor Lopes e disse 

que o Rev. Nicanor, serviu ao Reino e a Igreja 

com integridade. O Rev. Nicanor em sua fala faz 

agradecimentos a Deus e à Igreja Metodista e 

relata sua caminhada ministerial. Bispo diz que 

devemos realizar um ato de louvor pela vida e 

menção de aplausos ao Rev. Nicanor Lopes. 

 

DECISÕES DE 2019 

1- Decisões da reunião extraordinária do dia 22 

de janeiro 

• ELEIÇÃO TESOUREIRO 

REGIONAL:  Candidato Matheus Luiz Begali 

Campos, brasileiro, casado, RG MG 10313132-

SSP/MG e CPF/MF 053.526.316-30, residente na 

Rua Padre Anchieta, 229- Vila Ercília, na cidade 

de São José do Rio Preto-SP, para exercer a 

função de tesoureiro regional para o período de 

(02) anos a partir de 22 (vinte e dois) de janeiro 

de 2019 a 31 (trinta e um) de dezembro de 2020. 

Decisão: Eleito. 

 

2- Decisões da reunião do dia 30 de março 

 

• HOMOLOGAÇÃO: Ata das 

consultas feitas por e-mail: 1) – Solicitação da 

Revda. Laurilene M. F. dos Reis Almeida, 

representante junto aos alunos da FATEO, de 

inclusão do nome da aluna Maria Aparecida 

Massarioli, para seguir cursando a modalidade 

de EAD, e, também a retificação do nome do 

aluno James Cristhian Ribelato; no relatório à 

Coream do último dia 23, foi indicado seu nome 

como formando, mas o aluno cursará o 5° 

período. A Coream aprova a solicitação; 2) - 

Solicitação do diretor do IBSF de retificação 

quanto a recomendação dos alunos Renato 

Silveira Luz e Danilo Geraldo Damasceno 



 

  

Fernandes, considerando as justificativas 

apresentadas. A Coream aprova a solicitação;  3) 

- com consulta referente às multas junto a 

Secretaria da Receita federal. Fomos orientados 

pelo escritório Atlântico a recorrer dessas 

multas (multas por atraso de entrega da 

escrituração contábil fiscal). O Rev. Kleyson 

solicita que seja incluída a relação das igrejas de 

que originaram as multas. A Coream aprova, 

incluindo a ressalva do Rev. Kleyson; 4) - com a 

solicitação alteração da data da reunião da 

Coream de 28/09/19 para 14/09/19.  DECISÃO: 

Aprovado; 5) - com a solicitação da Igreja em 

Adamantina de empréstimo para pagamento do 

subsídio do Pr. Gilson Nogueira Sales. 

Resultado: 3 votos favoráveis e 3 contrários, 

com abstenção de voto do Rev. André Luís Pires 

de Souza, e voto contrário do Bispo como 

critério de desempate. Desta forma não foi 

aprovado o pedido; 6) - com a solicitação de 

Aprovação do plano de trabalho para 2019 do 

Ministério de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. A Coream aprova a 

solicitação. 

• O Bispo Adonias apresenta o 

novo Tesoureiro Regional, irmão Matheus Luiz 

Begali Campos, que, após se apresentar a esta 

Coordenação, passou a explicar a situação 

financeira da 5ª Região, fechamento de 

orçada/realizado 2018 a partir das informações 

obtidas na tesouraria, explicou os avanços na 

mudança do sistema, apresentou uma visão 

parcial da realidade nos dois primeiros meses 

de 2019. Apresentou proposta da Sul América, 

com proposta para descontos nas aquisições de 

passagens aéreas e solicitou também a revisão 

de salário do auxiliar de tesouraria regional. 

Decisão: Após discussões e esclarecimentos a 

Coream acolheu o relatório da tesouraria, 

aprovou a proposta da Sul América e, com 

relação à revisão de salário do auxiliar de 

tesouraria regional, o Rev. Kleyson propõe que 

o índice seja de 30%, sendo aprovado por 

unanimidade. 

• Solicitação da Igreja 

Metodista em Vargem Grande do Sul-MG de 

apoio financeiro para o pagamento do aluguel 

pastoral para que a casa no terreno da igreja se 

transforme em departamento infantil, núcleo do 

SAF. DECISÃO: Aprovada ajuda, de acordo com 

as especificações do pedido. 

•  Solicitação de transferência 

do Pr. Tarcísio dos Santos para a 3ª RE. O Bispo 

Adonias explica a situação do Pastor Tarcísio e 

como ele está sendo acolhido na Igreja de 

Campos do Jordão. DECISÃO: Aprovada a 

transferência do Pastor Tarcísio. 

• A Secretaria da AIM, a irmã 

Cleide Alves da Costa, apresenta solicitação para 

criação das filiais da Associação da Igreja 

Metodista, com barra do CNPJ 03.547.733/0001-

39: 1-) Filial da Associação da Igreja Metodista 

com o nome fantasi: Igreja Metodista do Leblon, 

situada na Rua Sara Abdanur, 598 – Bairro 

Leblon – Uberlândia – MG – CEP 38080-410 2-)  

Filial da Associação da Igreja Metodista com o 

nome fantasia Igreja Metodista em 

Anaurilândia-MS, com sede na Rua Ciriaço 

Gonzales, 1.171 – Centro – Anaurilândia - MS – 

CEP 79.770-000.  3-) Fica autorizada a abertura 

da filial da Associação da Igreja Metodista com o 

nome fantasia Igreja Metodista em Matão, com 

sede na Rua Rui Barbosa, s/n, gleba B – Vila 

Santa Cruz, cidade de Matão – SP – CEP 15.990-

330 e barra do CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica) Decisão: Aprovada as criações 

de filiais e CNPJ por unanimidade. Na sequência, 

a secretária da AIM solicita autorização para 

mudança de endereço das seguintes Igrejas: 1-) 

Igreja Metodista em Eldorado – CNPJ 

03.547.733/0134-60, para o endereço atual 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 1.198 – 

Bairro Centro – Eldorado – MS, CEP 79.970-000; 

2-) Igreja Metodista em Votuporanga – CNPJ 

03.547.733/0134-60, para o endereço atual: Rua 

Sergipe, 3.481 – Bairro Patrimônio Velho – 

Votuporanga - SP, CEP 15.505-160. 3-) 

Autorização para mudança de endereço da 

Igreja Metodista em Nova Andradina – CNPJ 

03.547.733/0006-43, para o endereço atual Rua 

Walter Hubacher, 1.068 – Bairro Centro – Nova 

Andradina – MS - CEP 79.750-000. Decisão:  

Aprovadas as mudanças de endereços das 

igrejas solicitantes por unanimidade. Em 

seguida, a secretária da AIM apresenta 

solicitações para movimentação de conta 

bancária para as seguintes Igrejas: 1-) Igreja 

Metodista do Jardim São Bernardo em 

Campinas – SP. CNPJ 03.547.733/0065-01, para 



 

  

os seguintes procuradores: Tesoureira: Daniela 

da Silva Ciolfi, procuradores: Julio César de Lima 

e Vicente de Paula Assumpção; 2-) Igreja 

Metodista em Campinas – SP. CNPJ 

03.547.733/0084-66, para os seguintes 

procuradores: Tesoureiro: CLAYTON SOARES 

FERREIRA; Procurador: JOSÉ BRITTO, 

Procurador: LEONE SARAIVA; Procurador: 

ADAYL NORBERTO GÓES; Procuradora: 

GENILDA MARA DE SOUZA; Procurador: TOBIAS 

MARTINS VIEIRA; Procurador: EMERSON 

ROBERTO BORGES; Procurador: ANDRÉ SOARES 

RIBEIRO; Procurador: DAVID SOARES RIBEIRO; 3-

) Igreja Metodista em Chapadão do Sul, Inscrita 

no CNPJ sob o n° 03.547.733/0142-70, situada na 

Avenida Seis, n°1900, Centro, CEP 79560.000. 

Cidade de Chapadão Do Sul – MS. Tesoureira: 

ROSANE SILVA GONÇALVES PADILHA e 

procurador: BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Decisão: Aprovada as solicitações por 

unanimidade.   

• Solicitação da Revda. 

Laurilene M. F. dos Reis Almeida, representante 

junto aos alunos da FATEO, de bolsas para o 

Projeto Missionário Uma Semana Pra Jesus para 

os estudantes de teologia do curso presencial. A 

proposta é a de que, como nos anos anteriores, 

seja liberada o valor de 5 bolsas e, se o número 

de alunos for maior que 5 alunos, que seja 

dividido proporcionalmente aos solicitantes. 

DECISÃO: solicitação foi aprovada, com o 

acréscimo de 2 bolsas para os alunos de teologia 

integrantes da Coream. 

• O Bispo solicitou do irmão 

Cleber Defina que relatasse sobre o Projeto 

Missionário Uma Semana pra Jesus. Com a 

palavra, o irmão Cleber apresentou um relatório 

de como estão os preparativos para o projeto, 

trouxe informações da futura construção, como 

foi adquirido o terreno, projeto da construção 

com os desenhos da obra, cronograma de como 

se dará a construção, profissionais que estarão 

à disposição durante o projeto. Relata que estão 

trabalhando em buscar parcerias tais como: 

Hospital do Câncer de Barretos, que 

disponibilizará uma carreta para execução de 

exames de mamografias e Papanicolau; 

transporte público para deslocamento dos 

missionários na cidade; clínica para exames de 

oftalmologia e com a possibilidade de cirurgias; 

cursos em parceria com associações do 

comércio e indústria; trio elétrico para a 

passeata; local dos cultos já definidos.  

O senhor Bispo solicita do Rev. Luciano José 

Martins da Silva que fale sobre os trabalhos do 

Instituto Bispo Scilla Franco. O Rev. Luciano 

informa sobre o acontecimento do Encontro do 

P.O.V., C.F.E. e C.F.M. simultaneamente no 

Centro de Eventos Regional. Descreveu a 

satisfação com essa nova experiência, com a 

nova equipe, inclusive equipe de professores. 

Toda a gestão está sendo feita na Sede Regional. 

 

3- Decisões da reunião do dia 29 de junho 

 

•  HOMOLOGAÇÃO: Ata das 

consultas feitas por WhatsApp: Parecer da 

Comissão de Disponibilidade, que, após várias 

tentativas de estabelecer um diálogo com o 

Reverendo Márcio Ramos da Silva, mas sem 

sucesso, e analisando os documentos do 

processo, apresenta parecer pela 

disponibilidade do Reverendo.  DECISÃO: Esta 

COREAM acolhe o parecer da Comissão, 

aprovando assim a disponibilidade do Rev. 

Márcio Ramos da Silva. 

• Solicitação da Igreja 

Metodista em São Carlos, solicitando ajuda 

financeira para regularização de imóvel de 

propriedade da Igreja. Já tem parecer favorável 

da AIM e parecer contrário da ADM. DECISÃO: O 

pedido foi negado. 

• Solicitação do Ministério 

Regional de Expansão Missionária, solicitando 

autorização para abertura de conta bancária 

para movimentação de valores específicos do 

Movimento Barnabé. DECISÃO: Negado o 

pedido de abertura de conta; decide-se que a 

movimentação dos valores do Movimento 

Barnabé sejam efetuados pela Sede Regional 

com uma rubrica “Movimento Barnabé”. 

• Secretaria da AIM: Irmã 

Cleide Alves da Costa testemunhou sobre o seu 

trabalho em acompanhar as audiências 

referentes a processos trabalhistas que a Rede 



 

  

de Educação Metodista vem sofrendo. Em 

seguida apresenta as seguintes solicitações: 1) 

Autorização para movimentação de conta 

bancária para a Igreja Metodista em Porto 

Ferreira – SP. DECISÃO: aprovada por 

unanimidade; 2) Autorização para renovação da 

conta bancária no Banco Bradesco – Agência 

0189 – Conta corrente 41.710-6 - Missão 

Metodista Tapeporã. DECISÃO: aprovada por 

unanimidade; 3)  Autorização para renovação de 

conta bancária – Igreja Metodista em Ourinhos-

SP. DECISÃO: aprovada por unanimidade; 

Autorização para renovação de conta bancária 

da Igreja Metodista em Pacaembu-SP. DECISÃO: 

aprovada por unanimidade. Solicitação da Igreja 

Metodista em Cândido Mota, solicitando 

autorização para alienação de imóvel (casa 

pastoral); a irmã Cleide Alves da Costa 

esclareceu que a COREAM já autorizou a 

alienação em 2010, mas, como já se passaram 

praticamente 9 (nove) anos, é possível que o 

cartório exija uma ata mais recente. Eu, 

secretário desta COREAM e membro da igreja 

solicitante, esclareço que o projeto é o mesmo, 

a ideia é venda da casa pastoral e que a pessoa 

interessada em negociar quer dar um terreno 

como parte do pagamento. O Rev. André Luis 

Pires de Sousa considera que é necessária uma 

avaliação do terreno que vai entrar no negócio 

como parte do pagamento, pois entende que 

seria parte permuta. O Bispo diz que é uma 

venda, e o comprador pagará uma parte com o 

terreno e indica que a COREAM confirme a 

autorização da venda e que a Igreja solicitante 

encaminhe as avaliações do terreno. DECISÃO: 

Aprovada, aguardando o envio das avaliações. 

• Solicitação de apoio 

financeiro para a Missão Metodista em Petrolina 

e Juazeiro, na ordem de R$ 1.000,00 (mil Reais). 

A referida solicitação tem o parecer contrário do 

Ministério de Administração. DECISÃO: 

Aprovada pela maioria, com abstenção do Rev. 

André Luís Pires de Souza. 

• Tesouraria. O Tesoureiro 

Regional, irmão Matheus Luiz Begali Campos, 

explica a situação financeira da 5ª Região, 

fechamento de orçado/realizado até abril de 

2019. Explanou sobre os avanços obtidos com a 

implantação do novo sistema e também as 

dificuldades, pois existem igrejas que ainda não 

fizeram nenhum acesso no sistema; quanto a 

essa situação, explica que não é por falta de 

informação e afirma que a equipe da tesouraria 

está à disposição para orientar a todos. Ressalta 

também que, quando uma igreja não faz a sua 

parte, as demais são penalizadas; lembrou 

ainda da multa que a Região sofreu no final de 

2018, justamente por falta de informação, e o 

medo é de que essa situação possa ocorrer de 

novo. Solicitou também autorização para 

encerramento das contas bancárias que a 

Região mantem junto aos bancos: Santander, 

Bradesco e Banco do Brasil, ficando apenas com 

a conta em um único banco, o Itaú. DECISÃO: A 

COREAM acolhe o relatório do Tesoureiro 

Regional e autoriza o encerramento das contas 

solicitadas. 

• O Sr. Bispo apresenta o Sr. 

Leandro Mello, da empresa Oficina 5, que foi 

contratada para desenvolver o Sistema Sim5 

para a 5ª Região. O Sr. Leandro Mello fez uma 

apresentação de sua empresa, mostrando com 

detalhes como foi desenvolvido o sistema Sim5, 

o número de horas gastas para o 

desenvolvimento e a hospedagem do sistema, 

entre outras. Após os questionamentos e 

explicações, o Bispo Adonias explica a todos 

que, do que foi contratado, já está pronto e a 

empresa está disponível para caminhar junto 

nas próximas etapas. 

• Solicitação de aprovação do 

Estatuto da Federação Metodista de Mulheres 

da 5ª Região Eclesiástica. DECISÃO: Assunto não 

foi apreciado; será lido juntamente com a 

presidente da Federação e, após a leitura, será 

encaminhado novamente à COREAM, 

destacando as alterações.   

• Solicitação de apoio 

financeiro a Missão em El Salvador.  O Bispo 

Adonias esclarece que consta no orçamento 

verba para missão transcultural e que não 

estava sendo enviada por falta de relatório, 

esclarece que essa verba é de uma base e que a 

Igreja de Poços de Caldas está apoiando com 

300 dólares, mas que, somando a parceria com 

a Igreja Metodista em Poços de Caldas, não 

atinge os 800 dólares solicitados. A solicitação 

tem aprovação dos Superintendentes Distritais. 

O Rev. André Luís Pires propõe que, ao invés de 



 

  

enviar uma base, sejam enviados 500 dólares. 

DECISÃO: Aprovada. 

• Solicitação da Igreja 

Metodista Central em Penápolis, para custeio de 

licença médica Remunerada da Revda. 

Rosimeire Fontana. O Rev. André Luís Pires, que 

é o Pastor da Igreja Metodista Central em 

Penápolis, explica o estado de saúde da Pastora 

Rosimeire Fontana. DECISÃO: Aprovada a 

solicitação. 

• Outros assuntos abordados 

ainda nessa reunião: 1-) Disponibilidade do 

Presbítero Márcio Ramos: o Bispo Adonias 

explica toda situação, das tentativas de dialogar 

com o Pastor Márcio, porém sem sucesso; 

explica que os documentos que ele enviou 

foram sempre por whatsApp e nunca 

apresentou originais; que a Comissão de 

Disponibilidade também fez o seu trabalho, 

tentou estabelecer diálogo, marcou reunião 

presencial, também não obteve êxito. Tudo isso 

culminou no afastamento do Pastor Márcio 

Ramos; 2-) Ação contra a AMAS de 

Pirassununga: o Bispo explica que a situação 

está resolvida, que tem uma ação de uma 

funcionária, mas entende esta COREAM que 

este assunto é da alçada da Igreja Local; 3-) 

Bloqueios – Situação Processual da AIM – 5RE; a 

irmã Cleide Costa explica que esteve presente 

nas audiências em Piracicaba e Santa Bárbara 

do Oeste; relata que somete acompanhava e 

que esteve em todas as audiências e fala sobre 

a situação pela qual a Igreja está passando, em 

função das ações sofridas pela Rede de 

Educação Metodista. O Bispo Adonias afirma 

que estamos vulneráveis e que podemos sofrer 

bloqueios nas nossas contas bancárias. O Bispo 

pergunta à COREAM que, se for necessário 

vender alguma Instituição no território da 5ª 

Região Eclesiástica, qual seria a posição desta 

COREAM. Esta COREAM é favorável à venda, 

desde que, com as negociações, o problema seja 

resolvido. Diante da posição desta COREAM, o 

Sr. Bispo solicita a formação de uma comissão 

para participar das negociações juntamente 

com os representantes da área nacional. Para 

esta Comissão, foram escolhidos os irmãos Rev. 

André Luís Pires de Souza, Rev. Éber Borges da 

Costa e o irmão Cleber Pereira Defina; 5-) 

Solicitação do pecúlio do Rev. Edinei Bertelli 

Reolon. O Pastor André Luís Pires fez um 

levantamento com os documentos 

apresentados e, por este levantamento, a Igreja 

tem que repassar ao Rev. Edinei a quantia de R$ 

40.425,82 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e 

cinco reais e oitenta e dois centavos).   

 

4- Decisões da reunião do dia 26 de outubro 

 

•  HOMOLOGAÇÃO: Ata das consultas 

feitas por WhatsApp e e-mails: Foram 4 (quatro) 

consultas no período: 1) - Consulta com 

solicitação para alteração da data da reunião da 

Coream; 2) – Consulta com solicitação para 

atualização do Rol da Igreja Metodista em 

Bataguassu-MS; 3) – Consulta com a solicitação 

de envio de  11 pastores para participarem da 

Conferência Nacional ILI em Uberlândia-MG e 4) 

- Consulta com solicitação para compra de 

presente a funcionário da Sede Regional por 

ocasião de seu casamento.  DECISÃO: 

Aprovadas as atas. 

• Solicitação de auxílio financeiro para 

manutenção de carro de SD – Distrito de 

Presidente Prudente. A solicitação tem os 

pareceres contrários do Ministério Regional de 

Administração e da Tesouraria Regional. 

DECISÃO: O pedido foi negado.  

•  Secretaria Executiva da AIM: irmã Cleide 

Alves da Costa apresenta as seguintes 

solicitações: A) Autorização para renovação da 

procurações para movimentação de conta 

bancária: Instituto Educacional Bispo Scilla 

Franco. Tesoureiro/procurador:  Matheus Luiz 

Begali Campos e procurador: Luciano José 

Martins, PARECER: Face ao exposto, esta 

secretaria dá o parecer FAVORÁVEL. Decisão da 

Coream: aprovado por unanimidade; B) 

Autorização para abertura de conta bancária 

para a filial - Igreja Metodista em Caconde-SP, 

Tesoureiro/procurador: Maurício Roberto 

Ferfoglia Possati e procurador: José Benedito de 

Jesus. PARECER:   Face ao exposto, esta 

secretaria dá o parecer FAVORÁVEL. Decisão da 

Coream: aprovado por unanimidade; C) 

Autorização para renovação de conta bancária 

para a filial - Igreja Metodista em Assis-SP, para 

os seguintes procuradores: tesoureira: Mary 



 

  

Angela Pellegrino, procurador: Eurides Maria de 

Campos, procurador: Claudemir Pelegrina, e 

procuradora: Miriam Elisa Sanches Pelegrina. 

Decisão da Coream: Aprovado por 

unanimidade; D) Autorização para abertura de 

conta bancária para a filial - Igreja Metodista em 

Caarapó-MS, Tesoureiro:  Ulisses Stefan Prado. 

Procuradora: Eliane Moreira da Silva e 

procurador: Reginaldo Tozzi da Silva. Decisão 

da Coream: Aprovado por unanimidade; E) 

Autorização para compra de um terreno 

cadastrado na Prefeitura Municipal de São 

Joaquim da Barra - SP, sob número 

21.60.010.00, objeto da matrícula 20.477, 

medindo 387,56 m², Lote nº 01 - Quadra 30, 

localizado no loteamento denominado Alto da 

Barra, na cidade de São Joaquim da Barra-SP. 

Decisão da Coream: Aprovado por 

unanimidade. 

• Tesouraria. O Tesoureiro Regional, irmão 

Matheus Luiz Begali Campos, apresenta o 

relatório da tesouraria, fechamento de 

orçado/realizado até Setembro/2019; quando 

indagado, esclareceu a respeito de algumas 

rubricas cujo valores chamaram a atenção, e, 

quanto a alguns ajustes que são necessários no 

orçamento, se comprometeu a fazê-los. Em 

seguida, o Tesoureiro Regional apresentou a 

proposta de orçamento para 2020. Após 

algumas discussões, o entendimento desta 

Coream é que o orçamento necessita de alguns 

ajustes. O Rev. Kleyson Fleury apresenta uma 

proposta de adequação no orçamento, na 

rubrica Gestão de Informação, para que cada 

igreja pague o valor referente ao número de 

contratos na folha de pagamento, e para mudar 

a nomenclatura da rubrica Gestão da 

Informação para Gestão Contábil. Propôs 

também, com apoio dos demais integrantes 

desta Coream, a exclusão das Receitas das 

rubricas: Federações de Jovens, Federações de 

Juvenis, Instituto Bispo Scila Franco, Movimento 

Barnabé e Plantação de Igrejas. Diante da 

necessidade de mais alguns ajustes que foram 

levantados, o Bispo Adonias sugere que o 

Ministério Regional de Administração, 

juntamente com a Tesouraria Regional, façam 

os ajustes necessários e enviem para a Coream 

por e-mail. DECISÃO: a Coream acolhe o 

relatório da tesouraria e aguarda o envio da 

proposta de orçamento para análise. 

• Solicitação de empréstimo financeiro da 

IM em Porto Ferreira. A igreja solicita 

empréstimo no valor de R$ 3.800,00 (três mil e 

oitocentos reais) para reforma, com adequações 

para acessibilidade dos banheiros da Igreja, 

atendendo exigência da Prefeitura para 

liberação de Alvará. DECISÃO: Aprovada. 

•  Solicitação de apoio financeiro para a IM 

em Ituverava, para a quitação de terreno em São 

Joaquim da Barra-SP, cidade que receberá em 

2020 o Projeto Missionário Uma Semana Pra 

Jesus. A igreja adquiriu o terreno e já pagou 

parcelas que somam R$ 15.221,95 (quinze mil, 

duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco 

centavos) e necessita de R$ 98.702,34 (noventa 

e oito mil, setecentos e dois reais e trinta e 

quatro centavos). DECISÃO: Aprovada. 

•  Solicitação de apoio financeiro para 

participação no Concílio da IM em Planalto 

Verde. DECISÃO: A Coream não aprova a 

solicitação. 

•  Solicitação de emancipação do Ponto 

Missionário Campo Grande: Betaville. DECISÃO: 

Aprovada.  

•  Solicitação de empréstimo financeiro da 

IM em Cândido Mota. Solicitação feita com 

objetivo de instalação de sistema para geração 

de energia fotovoltaica no templo da IM Cândido 

Mota.  DECISÃO:  Aprovada. 

•  Solicitação de aprovação de estatuto da 

SMM. O Rev. André Luís Pires de Souza propõe 

que a prestação de contas seja mensal (art. 25 – 

Compete a 1ª Tesoureira...). O irmão Recildo 

Narciso de Oliveira e o Rev.  Éber Borges da 

Costa se manifestam no sentido de que é 

preciso adequar alguns itens que estão errados, 

tais como numeração de parágrafo, nome do 

estatuto, entre outros. DECISÃO: Aprovado; o 

irmão Recildo Narciso de Oliveira ficou 

designado para ler o estatuto e fazer as 

adequações. 

• Solicitação de aprovação do Estatuto e 

regimento da SMH. O Rev. André Luís Pires de 

Souza propõe que a prestação de contas seja 

mensal junto à Tesouraria Regional e dessa 

forma seja feito relatório financeiro mensal (art. 

16). Como se observou que o Estatuto da SMH 

também necessitava de adequações, o irmão 



 

  

Recildo Narciso de Oliveira ficou designado para 

ler o estatuto e fazer as adequações.   DECISÃO: 

Aprovado.  

• Solicitação dos diretores do IMSF para 

obter procurações com direitos à venda de carro 

e à regularização de imóveis. DECISÃO: 

Aprovada solicitação. 

•  Planejamento Regional. O Bispo Adonias 

faz a leitura do plano. DECISÃO: Aprovado. 

• Solicitação de reingresso de seminarista 

assistido 5ª RE. O Bispo Adonias explica que a 

aluna Lidiane Oliveira Barbosa regularizou a sua 

situação e o Rev. Paulo Amêndola vai 

acompanhar a pastora.  DECISÃO: Aprovada. 

•  Proposta da Expansão Missionária 

Regional de apoio financeiro ao Projeto 

República Dominicana.  DECISÃO: Aprovada. 

•  Proposta de multiplicação de Distrito. O 

Rev. Kleyson Fleury traz para esta Coordenação 

a proposta da multiplicação do Distrito de 

Uberlândia, que ficaria assim, quando 

multiplicado: Distrito Nordeste Paulista e 

Distrito Triângulo Mineiro. DECISÃO: Aprovado. 

• Solicitação para que esta Coream envie a 

irmã Kátia Regina dos Santos Rosa Torres para 

participar do Congresso de Mulheres, que será 

realizado na cidade de Piracicaba-SP, em 

novembro. DECISÃO: Aprovado. 

•  Participação de Pastores aposentados 

no Concílio Regional. Rev. Kleyson Fleury 

propões que se liberem 03 (três) inscrições. 

DECISÃO: Aprovado. 

•  Solicitação para aplicação de vendas de 

terrenos ociosos da Região. O Bispo Adonias 

relembra esta Coream de uma decisão antiga, 

de que a Coream pode lançar mão de terrenos 

e propriedades ociosas e destinar sua venda a 

projetos regionais. O Bispo solicita que seja feito 

levantamento de tais propriedades e que seja 

investido na construção do Centro Regional de 

Eventos e Missões. DECISÃO: A solicitação é 

aprovada para os devidos fins.  

•  Solicitação para que valores oriundos da 

REDE (Fruto de venda de imóvel dentro da 5ªRE) 

sejam aplicados diretamente no Projeto do 

Centro Regional de Eventos e Missões. 

DECISÃO:  A Coream autoriza o Bispo a solicitar 

que parte dos recursos seja utilizada no Centro 

de Eventos e Missões. 

• Relatório do ISF. O Bispo Adonias Leu o 

relatório do Instituto, enviado pelo Rev. Luciano 

José Martins da Silva. DECISÃO: o relatório foi 

acolhido. 

•  Definição das datas das reuniões 

da Coream para 2020. Ficaram assim definidas: 

08/02; 20/06; 12/09 e 05/12. 

Sala das Sessões, novembro de 2019, 44° 

Concílio Regional da Quinta Região Eclesiástica 

(São José do Rio Preto). 

 

 

Reverendíssimo Bispo Adonias Pereira 

do Lago - Presidente 

 

Alcir Ferreira Gonçalves - Secretário 

 


