Nacional e Quinta Região nos processos
trabalhistas do IEP/Rede Metodista de
Educação; 18/09/2019 - viagem a São Joaquim
da Barra-SP, reunião com a presidente da
Comissão de Construção e Reforma e
reconhecimento do imóvel para o Projeto
Missionário Uma Semana Pra Jesus em 2020.

“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em
ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando
por ele graças a Deus Pai.” (Cl.3:17)
No cumprimento das determinações canônicas
(Art. 96 - IV – dos cânones 2017), relatamos
abaixo as principais atividades desenvolvidas
por esta Secretaria Regional no período de 26
de setembro de 2017 a 20 de setembro de 2019.
Procurações públicas: Foram outorgadas 136
(cento e trinta e seis) procurações públicas para
movimentação de contas bancárias, trabalhistas
e compra e venda de veículos com o CNPJ barra
local e procurações para as Federações de
Homens e Mulheres, com autorização da
Coream. Foram outorgados 31 (trinta e um)
substabelecimentos da procuração nacional
para compra, venda e regularização de imóveis.
Viagens e reuniões da Coream: Participação
nas reuniões da Coream em São José do Rio
Preto - SP (21/10/17, 13/01/2018, 28/04/2018,
11/08/2018, 30/03/2019, 29/06/2019); ValinhosSP- 23/11/2018; Maio e junho/19 - Viagens a
Piracicaba-SP e Santa Bárbara do Oeste – SP; nos
meses de maio a agosto – Tribunal Regional do
Trabalho como preposta de todas as Regiões
Eclesiásticas nos processos trabalhistas do
IEP/Rede Metodista de Educação; 13 a
20/07/2019
Participação
no
Projeto
Missionário Uma Semana Pra Jesus em Matão –
SP; 30/07/19 - Viagem a Lins-SP - Tribunal
Regional do Trabalho como preposta da Sede

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- Abertura de CNPJs para as Igrejas
emancipadas,
conforme
autorização
da
Coream.
- Envio de documentos para regularização de
procedimentos junto ao CNPJs das Igrejas locais.
CIRCULARES:
bancárias.

Circular

01/2019

–

Contas

Oitava Região Eclesiástica: baixa de CNPJs e
envio de documentos para regularização de
contas bancárias.
Cadastro on-line: Atualização do cadastro de
imóveis na plataforma on-line SIM5RE.
Pareceres da Secretaria da AIM nas reuniões
da Coream: Todas as Atas da Sessão Especial da
AIM estão registradas em cartório e os
pareceres publicados nas atas da Coream.
Sede Nacional: 07 e 08/08/2019 – Reunião da
Secretaria Executiva da AIM na Sede Nacional
em São Paulo. Envio de planilha em excel dos
imóveis da Quinta Região e envio das Certidões
de Valor Venal.
CONCLUSÃO: Constaram deste relatório as
ações consideradas relevantes, porém outras
atividades não menos importantes têm sido
desempenhadas por esta Secretaria, no que diz
respeito à assessoria a Igrejas, pastores e
pastoras e administração das Igrejas Locais
quanto à regularização dos imóveis.
Cleide Alves da Costa
Secretária Executiva da Associação da igreja
Metodista – Quinta Região Eclesiástica

