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DR" ELEONORA t\r' IúOREIRA DE CASTRO ALVES
ÍABELÁÍITULÂR

Sucesso ra do Dr. JACYNTHO V. M0REIRA DE CASTRO

Av. GovemadoÍ José Malcher,408 - CEP:66Cr4G281 - Belém - Pará ' Brasri

Fonesr (91) 3?12 -1 248 I 321 2'2165 t 984 1 1'9318 i-08532-1635

eÍrail: cartoíio.diniz@holÍnail.com
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LlvROi 478 TÊRMO: 187/01

mesmo em retÍibuiÇão. (3.5) apresentar prestaçóes de contas !q lo"3' ?',-1'11!:l'1 
t 'í

u.ã àà áurotgrnte, oens imóveis e mÓvels, pactuando condiçÕes' cláusulas' preço e

fú;du pagãrento, subscrevendo os 
'especiivos 

conlratos; (4'1) conceder fianças em

contratos de locaÇão Oe imJuàis, exclusiva e resÍitamente para residência de

empÍegados ou religiosos oa ouloÇnte. í§t admitir e demitir empregados assinando as

;;õ";i;;;- ó"rt",ãt oe rraúalnã e Pãidência socral assinando os respectivas

contratos de trabalho. ,".",a0J. 
-d"- 

contrato de trabalho atuar como preposto da

óriàrgá"t" p"t"rte a Justrça-áà TÍabalho podendo prestar declaraÇões' apresentaÍ

documentos, asslnar o qre se riiàrern n""""ár'o'' rnclusrve Íequerlmentos acompanhaÍ

processos de tnteresse o, o,toiiãnt" '"r""onados::m 
a entrd-ade membro e substdrária

designada nesse Instrumento. ãiuatizaçoes de -CTPS 
dos empregados poderes para

tÍâtar de assuntos ,et"c,onaooi'-Jo 
-irs, 

nnrs' GFIP' bem como podendo realizar

anotaçôes e registros ,"grr,,"ã'iÃ e àemais Junto â Caixa Econômica Federal: (5'1)

propor promover aceÍtaÍ e 
"á'ãiãtotàot 

e tiansaçôes' nomolÔoacóes e l'qurdações

em rescrsóes de Contrato o" itãüà'nã ""' em açÔes e reclamaçães trabalhrstas (5 2)

podendo nomear 
",o, "on,t'tun 

f,iJfo"tàt p"t" a.iust'ça TÍabalhrsta' Jutzado Esoeciats'

JustrÇa Comum Estadual ou r"ã"iã' " 
dema's foros quando necessárro especríicando

poderes: (5.3) daÍ anuêncra d"õ;i;;g;"i; em açÕes' ou peÚdo de opção retroativa do

FGTS de seus empregados, ts'oiã"'i'i"i " "endLr 
açÔes'' assinândo os instrumentos de

aquisiçâo resgate liquidação. 
'vánda 

cessão lransfeÍéncia de posse e/ou propriedade'

dando e recebendo quitaçáo oo" nlãnr",t"t envolvidos (5'5) assinar contratos pedidos e

guias de importação ",o, 
u*õtr'çãã 

'ie'tlricaoot 
de, co!:rtura cambral termos 

-de
'r".iãn.ã0,r,áãou declaraçÕes ãu tontt"tot de compra e/ou venda de moeda estÍangerra

e prattcar todos os dema's atoi subscreuendo rnstrumentos necessários à íormalizaçáo

ãr! 
"pã"àã"i 

oã rmportaçáo. exportaçáo de compra e venda de moeda eslrangerrâ

pratrcar os atos e/ou atrvidades táit"ià"ãOãt ao Despacho Aduanelro previstas no artigo

718, capule parâgrafo un,"o ão-nló'r'Ããntã no'"n"ito (Decrelo no 4'543/2002): (5'6)

nomear poÍ prazo certo eroti oesiiiuir despachante aduaneiro especificando-lhes os

poderes necessários eiou u''gid; ;"r' legtslaçáo ainda que náo especlficados ou

enumerados neste mandato ti]ziiàtáo"t elí rei'rar na Empresa BÍasileira de Corretos

ã i"iágiáiot cartas impressos encomendas volumes mercadorias coiix posleâux

simples e registrada "o, 
o, ,àt u'tot declarado vales postars reembolsos e tudo o-mals

ÁuJ iàriin"ão ou endereçaào vrer à outorgante (5'8) conceder fianÇa e/ou assrnaÍ

termos de responsabilidade .Jiiai" ""t 
con-tratos àu instrumentos dando garantia 

^de
;;is;;õ"" fisJais assumida'- po' t"" empregados' especralmente nâs irnporlaçoes e

liberaÇoês de bagagens o"tJ'it"t-"-ãoãt ''àÉ r.og'rn" de admrssáo temporária: (5 9)

adquirrr bens imÓvels por compra doaçáo' permuta ou preço daÇão em pagamenlo de

bens móvers e rmóvers pactlanOá pieço for.o e cond.rções prazo de pagamento

liquidação e/ou amortização 
'"""0'çOát io negocro: ressalvando que as aqulsiçÕes de

rmôveis por doação com un"ar,got iomente poilerão ser Íormelizadas com expresso voto

do Conselho Adminrstíativo, 
""iáe. 

o" Ata própria: l5'10) firmar compromissos elou

rnstÍumentos de compra. conliatos de compicmisso de compra quer poln1l1'T"n]:
prttiiriãi ã, 

"*riiura' 
púolica' pagar o preço e/ou parcelas ajustedas emrtrr os litulos de

crédito relacionado. no" 
"ontl"1ãt 

e/ou óscritura''s desde que a eles especificamente

",À.rlá0"t, 
(5.11) receber dominio imissão de posse evicçáo' dirertos e aÇÕes em nome

oà 
-ãúoigrÀt" 

iepresentá-la perante o Regrstrà de lmóveis competente ê demais

i"prrtiçoJt públicas federais. estaduais. unicipars' autárqutcas e paraestatals'

|.àquerànoo os necessános registros. averbaçÕes. matriculas e inscrrções e assinar o que

r.,ars preciso Íor. prestando ai inÍormações e declaraçÕes que Íorem :'iqid': ??1"--'-:!1
eÍetivaçâoSENDoVEDADA,EXPRESSAMEiITE,.enuladeplenodireito'aconcessao
ã" ti"ni" aval e/ou garantias a terceiros, pessoas físicas ou iuridrcas a qualquer.titulo

exceto quando em càntratos de locâção de imóveis para residência de empregados ou

religtosos missionários da Entidade que o procurgdor representa ou em favor de outra

pes-soa juridica constante em seu eslatuto. Ígl Representar perante todo e qualqueÍ

banco rnclusive Banco Central do Brasrl. Bancos Regionais de Desenvolvlmento Banco

/

'm'\e*,.*
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União Norte Brasileira da lgreja Adventista do Sétimo Dia
Rodovia MaÍio Covas, Á" aOO, bairro do Coqueiro

CEP 671 15,000- Ananindeua, pA
CNPJ no O4.930.244I0OO1 -24

LIVRO DE ATAS
15â ASSEMBLETA ORDTNÁRIA OATA: 2Z-2At11t2O1g FL. N. - 364 _

ATA DA XIV ASSEMBLEIA ORUNÁRIA DA UNIÃO NORTE BRASILEIRA OA IGREJA
ADVENTISTA Do sETlMo DrA, nesla ata sempre idenlificada por união Norte, pessoa
luridica de direito privado, inscrita no cNpJ/MF sob no 04.93 o.244tooo1-24,sediada na Rodovia
Mário Covas, no 400, Bairro do Coqueiro, CEp 671 15-000, Ananindeua, Estado do pará, com
seu Estatuto social e posteriores alteraçôes e consolidaçóes Íegistrados no cartório do 1' ofício
de Registro de Pessoas Juridica. sob no g812, no Livro A, no 5, em lsto6t2aog, rearizada nas
dependências do Hotel Grand Mercure Berém, rocarizado na Av. Nazare, 37s, no bairro Nazaré,
CEP 66035-1 15 no municipio de Bêlem, estado do pará, devidamente convocada por
deliberaÇão do Conselho Administrativo em reunião nos dias vinte e sete (27) e vínle e oito (2a)
de novembro (1í ) de dois mil e dezenove (2019). As 19h00 (dezenove) horas as pessoas ali
presentes, devidamente identificadas e quariÍicâdas na Lista de presença, no qual apuseram
também sua assinatura, sob o patrocínao da coNFEDERAÇÃo DAS UNiÕES dnqsiletnns
oA IGREJA ADVENTTSTA DO SÉ'nMO DrA, CNPJ no 33.871.088/0001-76, oçanizaçáo
religiosa, sem fins rucrativos, sediada à Av. L3, sGAS 61 1, Módulos 75n6, Asa sul BrasÍria,
cEP 70200-710, doravante nesta Ata sempre nomeada confederação, constituíram, como
dEIEgAdOS, A 'I5â ASSEMBLEIA ORDINÁRIA OA UNIÃO NORTE BRASILEIRÂ DA IGREJA
ADVENTISTA Do sETrMo DlA. o sr. pÍesidente agredeceu a presença dos dêregados que
bondosamênte deixaram seus afazêÍês rotineiros e atenderam à convocação divulgada,
declarando-a instatada. o presidenle da união NoÍtê, pr. LEoNlNo BARBoSA sANTlAGo,
estatutariamente Presidente da Assembleia ordinária, tendo veriÍicado a pÍesença de três
delegados da confederaÇão, número máximo exigido pelo inciso l, do s 1.do artigo 26 do
estatuto, identiÍicâdos e queliÍicâdos na Lista de presença, e de 5g (cinquênta e oito) delegados,
dentre os 65 (sessenta e cinco) delegados gerais e regulares credenciados, número superior
ao quórum de metade mais um dos delegados credenciados nos termos do § 2. do artigo 20.
dêclarou instalada a Assembleia, sendo a mesma secretariada por mim, pr. ozElAS D€
souzA cosrA, na qualidade de secretáÍio efetivo da união oíto. o sr presidente
agradeceu a pÍesença dos delegados que bondosamente deixaram seus afazeÍes rotineiÍos e
atendeÍam à convoc€Éo divulgada. lnformou que a Assembleia Íora convocada por Edilâl
encaminhado aos Paslores GeÍais dos Órgáos-Membro, cuja leitura fcÍ dispensaoa por
derrberaÉo do ptenário, no seguinte teoÍ: EDITAL DE coNvocAçÀo oA xvAssErELEIÂ
ORDTNÁRLA. -Em cumpimento â detibêração da Mesa Ádnrnist/atrva da União Nonb grÀer€.rê
da rgreJa Advenüsla do sétimo Dia (uni$ Norte) lomada @m amparo no ad. 20 do vrgrente
E statuto em reunião realizada no dia 25 de junho ú 2019, fica cgnv@ada poro pÍesent8 od,ta/
da xv Assembleia odtnária da união Node BrasileiÊ da lgreta ÂcrvenDsta do sêüÍno aa.
tnscnra no CNPJ/MF sb n' M930.2/un0o1-24, para s€r realtzada no.s das 2/ a 2a #
novembro ú 2019, têndo inlcio às 19 (dszenovê) horas do dra 27 \vrnlê s s€têl nês
dependáncras do Hotcl Grand Mercure Bêlám, localizado na Av Naeare. J75 no b&rÍo Naraíê
em Belêm-PA p&Ía tíateí do8 sôoutntss ô§sunlos do sua cgqlga!ôncla rêc€beí a§ nov&§
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União Norte Brasileira da lgreja Adventista do Sétimo Dia

Rodovia Marro Couá Á' +OO' barrro do Coqueiro

CEP 671 15-O0O- Ananindêua, PA

CNPJ no O4'930'24É,l0OO'l -24

LIVRO DE ATAS

1sr ASSEMBLETA oRilNÁRlA DATA:27-28t11t201g FL' N" - 365 -

ênio anterior; 2l ar/|ec,at e aprovaÍ os
Associaçóes e Missôes organlzadas durante o qulnqu

ro/CFO, dos secretários dos
relatórios do Presidente. do secretáno executivo' do tesourel

departamentos e servaços e dos administradores das Missóes e das inslituaçóes da Uniáo; 3)

eleger. para um mandato de (5) anos' os secretários dos departamentos e serviços' os

membros da Comissão Diretiva da Uniáo' 4) eleger os administra dores das missóes, Para um

mandato de (2) anos e (6) meses; 5) elaborar planos Para o melhor desenvolvimento da Obra'

em harmonia com os regulamentos e as deliberaçóes da Divisáo, 6) deliberar e aprovar outros

assuntos propostos pelâ Comissáo Diretiva Ananindeua (PA), 25 de iunho de 2019 ' Leontno

Barbosa Sant ago, Presidente; Ozeias de Souza Costa, Secretáio ApOS DECLARAR

INSTALADA A ASSEMBLEIA E INICIADOS OS TRABALHOS, o Sr Presidente eÍetuou

minuciosa exposiÉo relâcionando os evenlos que motivaram o conselho Administrativo da

União Norte a convocaÍ a Íealiz.açáo dêsta Assembleia. 1) Por Proposrçáo do Delegado da

Confederaçáo. sr. ERTON CARLOS KÔtlLER' o Plenário deliberou Por votaçáo unânime que

a Assemb leia funcionasse em duas sessóes' com suspensáo temPoráÍia dos traba lhos, quando

necessária. 2) A seg uir a Assembleia Passou a delibêra r sobre a Agenda constante do Edital
L

de Convocação' tendo sido tomadas, PoÍ votâçáo unân ime as seguintes delibera@es

Apreciação e aProva ção dos rclatótios da ctiretoria exacutiva.'Em s€guida, o Sr. Presidente

passou à apresenta çáo do Relatório Geral Administretivo da gestáo da Pmsidêncía,

destacando: Nos últimos cinco anos, a Uniâo Norte Brasileira ficou conhecida como ''Uniáo

Norte, Uniáo FoÍte'' Forte pela localizâçáo geog ráfica, forte pela cultura dos Estados do Pará'

do Maranháo e do AmaPá, mes forte também Pela históÍia dos pioneiros. Com muita alegria no

coraçáo e g ratidáo a Deus, inauguramos em 2016, a Luzeiro )«lX e mais duas esláo a

caminho! lniciamos o quinquênio @m 228'804 membros e o enceÍÍamos com a conquista de

299.731 membros Para a igreja de Deus e para o Reino do Céu' atêndidos poí 3'203

congrege Ées, 272 distÍitos' 77 obreiÍos e 351 Pastores. Dessa Íorma, vivemos os últimos cinco

anos: com a clara missáo de levar a maiot esPeÍa nça para o maior número possível de pessoas

E claÍo, também lemos desafios e precisamos crescer' fazer mais e melhor. Na área da

educaçáo, a UNB avançou com determinaçáo ê qualidade Fechamos o quinquênio com o total

de 20 esco las, 15 colégios e 17 638 alunos. Na visáo missionária, as escolas adventistas sáo

igrejas abertas de segunda a seía-feira' ondê temos o privilégio de compartilhar a maior

espeÍança @m alunos, pÍofessoíes e servidores. A Faculdade Adventista da Amazônia

continua exPand indo e teíminamos o quinquênio com 5 tuÍmas e 233 alunos de ensino supenor

E mais um grande passo foi dado, além de Teolog ia, a FAAMA conta também com a Faculdade

de Pedagogia e se P rcpaÍa parâ lançar novos cursos. o Hospltal Adventlsta de Belenl conta

com uma imensa esl rulura de atendimento médico de salv4áo e serviço O reconhecrnrento

disÊo veto com a Acíeditaçáo Canadense lnternacl onal Qmentum, que avalla processos de

níveis internaoo nais pata gaíantir que todos' pacienles e colaboíadores, esteFm satlsfeltos A

ggstáo de excelénoa Pode ser vrsta na áraa Ê§Pintual, conl a Gs ênl todos os
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União Norte Brasileira da lgreja Adventista do Sétimo Dia
Rodovla MaÍrc Covas nn 400 barrro do Coquetro

CEP 571 15 ooo Ananindeua, PA

CNPJ no 04.930'244/0001 -24

LIVRO DE ATAS

15' ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DAÍA:27 2811112019 FL. NO ' 366 -

setoÍes, atualmente temos 95 Pequenos Grupos no Hospital. A parceria com a lgre,a do

EncontÍo Vida. que fica nas dependências do Hospital Íoi coroada com centenas de pessoas

que aceitaÍam Jesus e batizaram. os lovens se enlregaram em Açóes Missionárias impactânles

de um dra Dia do Norte em Ação (DNA) e também de um mês na Missáo Calebe' que só em

2019 mobilizou mais de 60 Millovens e batizou mais de 10 mil novos discipulos. E ainda, açóes

de um ano como OYiM - One Year in M,ssion (Um Ano em Missáo), que mobilizou mais de 35

equipes com mais de 300 Jovens atuando em todas âs regióes do Pará' MaÍanh?9 e Amapá

Empolgante tamtÉm é ver o trabalho das Mulheres que, engajadas no "Prqelo Mulher Mais

FORTE", fizeram a "lgreia Acolhedora", mobilizaram todos nos 10 Dias de Oração e levantaram

um inspirador movimento de 10 Horas de Jeium em mais de 2 mil congregafoes' FoÍam além

das paredes da lgreja no proieto "Quebrando o Silêncio" e socorreram milhares de pessoas em

situaçóes de risco (crlançai, mulheres e idosos). Para espalhar a Maior Esperança como

''Folhas de Outono", o Ministério de Publicaçóes coordenou a distribuiçáo de mais de I milhóes

de Livros Missionários nos estados do Pará, Maranháo e Amapá. Atraves do Ministério de

Publicaçoes, centenas de.lovens conseguiram realizar o sonho de ingressar numa Faculdade

com o PÍojeto Sonhando Alto e a Colportagem Estudantil' Sobre a basê de uma Rede de

PastoÍeiocoordenadapeloMinistérioPessoalatÍavésde43PequenosGruposdePestores
(PGPs)quediscipulammaisdelomilPequenosGruposnasigrejas.MerecEdestaquetambém
otrabalhosimpleseconsistentesdasDuplâsMissionáÍiasemtodososcampos.oPoeto
MANAencontrousolofértilnoNortee,nesteano,ultrapassamoss0MilassinaturasdeLição
J, Ê.""i" é"uatina. É o eíudo diário da Bíblia íortalecendo a Comunháo. o trabalho da

Ãssoci"çao Ministerial e da Área feminina da Associaçáo MinisteÍial (AFAM)' Neste período o

"rioroo 
toi alem dos concílios e treinamentos, a caravana Ministerial visitou Pequenos Grupos

de pastores e de Esposas. As esposas tiveram um Concílio inspirador e pâre apoiar os pais foi

realizado ainda o Concílio de Filhos de Obreiros com o terna: "Escolhido" a ADRA NoÍte

também ampliou seus Projetos com apoio da DSA e ADRA Brasil e dos Campos e lnstituiç6es

HAB e FAAúA. A lancha Luzeiro foi inaugurada em junho de 2016 e, com apoio do Hospital

Adventista de Belém, atende milhares de RibeiÍinhos, e É temos duas outras lanchas em

construçao. projetos relevantes como o Proieto EscÍevendo e Reescrevendo Nossa História

(pERNóH,) uma par1p.,na com o MinistéÍio Público do Trabalho (MPT) e mm a Fêderaçâo dos

Empreendedores Adventistas (FE), Projeto Dona Flor em Jacundá (PRODASF) e outrcs que

atendem com parcerias mais de 5 mil pessoas poí ano. Hoje podemos cêlebÍar, pois o

crescimento na Uniáo NoÍ{e Brasileira foi intêgral: o Evangelismo em todas aS suas Írentês

aumentou o número de rnembros paÍa cerca dê 300 mil adventistas, ao rnesrno tempo a

ídelidade dos iÍmáos Permiti u a revitalizaçáo de centenas de igÍejas antigas e plantio de mars

de 500 novos templos. Destaq ue para o Plantio de lgreias que construiu 10 Templos em 11

meses na AsPa, em Parauapebas (PA). Para discipular os novos membÍos Íoram organrzados

Vimos nascer a Missào Pará-Amapa e agora a Missào
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1 5' ASSEMBLEIA OROINÁRIA

ne ap licaÉo e ou interpretaÉo. a unidade harmônica das doutrinas fundamentais da igre;a

Adven tista do Sétimo Dia. a Íiel observâncta e ou obediên cia e ou cumPrimênto dos Programas

iniciativas, resoluçóes' regulam

seÍe m adotados no Brasil. Pela

entos, Praxes e Procediment

ou vierem a ser aProvados

Confederaçáo das Unióes BÍasileiras

os administrativos' operacionals e

ou determinados Para vigerem e

da lgreia Adventista dopat rimoniais, que lenham sido

Sétimo Dia - Divisáo Sul Amenca na dos Advenlistas do Séti mo Dia, como órgáos eclesiásticos

supenoÍes. denominados adiante simpl esmenle e ÍesPediva mente Por "CON FEDÉRAçÃO"

2) Dar nova redaçáo ao artigo 3. incluindo o PaíágÂÍo único, que Passa a teÍ a seguinte

redaçáo: Pa

de Sáo Luiz,

aprovada a

rágrafo único. Por de

cisão e desmembramento da
Maranháo, aos vinle

liberação da Assemblei

e seis dias (26) de ma

"União Norte"

a ÉxlíaoÍdifi ána, Íealiza

io (05)
de todas as atividades' bens

de dois e nove
da na cidade

(2009), foi

patnmoniais. órgáos, templos, igrejas, congregaçôes. instituiçóes, Pessoal religioso e

empregados' existentes nos Estados do Acre, Amazonas, RondÔnia e Roraima, â se tornaÍ

efetiva em Primeiro (1o) de janeiro (01) de dois mil e dez (2010) e sua incorporação à nova

ada União Noroestê

organizaçáo religiosa, Pessoa juridica sem Íins Iucrativos, denomin
sucessoÍa daquela

Brasileira da lgreia Adventista do Sáümo Dia' criada e organizada como

na áÍea territorial desses Éstados a ser singularmente designada ''união NoÍoestê". 3) Dar

nova redaçáo âo artigo 8, § 20 e § 30 que Passa a ter a seguinte redaçáo :§2oOsbensimóveis

somente Pode ráo ser alienados ou onerados med iantê autorizaçáo exPres sa e individu alizada

do Conselho Administrativo, etÍavés de procurador com PodeÍes Paía lanto outorgados. § 3o

Nos casos de alienaçáo de bens móveis ou de direitos, o Procu rador deverá e§ar munido de

mandato com Poderes esPeclais Para tanto. outorgados Pelo Conse lho Administrativo 4) Dar

nova redaçáo ao artigo 15, incisos lV, V, Vl e inclusão do Vlt, que PassamateÍaseguinte

redaçáo: lV- a Missáo Nordeste Maranhense da lgreja Adventisla do Sétimo Oia. com escÍitório

administrativo na cidade de Paço do Lumiar, Maran háo, e seus ÍesPectivos depaÍtamentos e

serviços; V- a Missão Oeste do PaÍá da lgíe,ia Adventista do Sétimo Dia, com escritório

administrativo na cidade de Santaré m, Pará; Vl- a Missão Pará-AmaPá da lgreia Adventista do

Sêtimo Dia, com escritório administrativo na cidade de Ananindeua , Pará, e seus respectivos

departamentos e serviços; Vll- a Missáo Sul Maranhense da lgreia Adventista do Sétimo Dia'

20e§2oquePa
escntóíio ad ministrativo

ssaateÍaseg
na cidade de lmPeratriz'

uinte íedaçáo: Aú 20' A Assembleia
Maranháo.5) Dar nova redaçáo ao artigo

com OÍdinária ou Extraordinária'

como órgáo sobe

meio de Edital, que
rano da "Un

indicará a dala
ião Norte", será con

e o lugar de sua rea

vocada Pel

lizaçáo, Pu

o Conselho Administrativo' Por

blicado na Revista Adventista

ou envlando uma notificafro Por escrito aos PestoÍes GeÍais dos Órgáos-Mem bro ou Pelo mêlo

que o Conselho Administraüvo julgar mais conveniente, com antecedência minima de 10 (d€z)

dias §2" A Assembleia Ordinária ou ExtÍaoÍdinária será instalada com a PÍesença de pelo

menos dois delegados geÍais Íepresentantes da "CONF menos da metade
no art. 26 6)

Ído com o
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Dar nova redaçáo ao artigo 21, incisos I e § 10, que passa a ler a seguinte redaçáo: I - eleger e
empossar os vogais regulares do Conselho Administrativo, de acoÍdo com as disposiçóes do

art. 28; § 1o As emendâs, alleraçóes ou reforma do Eslaluto dependeráo de voto favorável dos
representantes do Conselho AdÍninislrativo da "CONFEDERAÇÃO". 7) Dar nova redaçáo ao

artigo 23, incisos ll, lll,lV, V e Vl, que passa a ter a seguinte redaçáo: ll peísistência em não

cooperar com a autoridade devidamente constituida em assuntos substantivos ou itens

relevantes dos regulamentos denominacionais; lll açóes gue possam estar sujeitas à disciplina

eclesiástica de acoÍdo am o Manual da lgreja; lV deixar de manter situação regular como

membro da lgreja Adventista do Sétimo dia; V furto ou íraude, ou Vl condenaçáo ou confissão

de culpa por um crime. 8) Dar nova redaçáo ao artigo 27,inciso l, que passa a ter a seguinte

redaÉo: I Conselho Administratrvo. 9) Dar nova redaçáo ao artigo 28, inciso ll' que passa e ter

a seguinte redação: ll como vogais regulares: 8 (oito) membros eleitos pela Assembleia l0)
RetiraÍ o aÍtigo 35 e transformá-lo em Parágrafo Unico do artigo 3. íí) Dar nova Íedação ao

artigo 35, que passa a ter a seguinte redaçáo: Art 35. As integÍantes da "União NoÉe", como

Órgáos-Membro eclesiasticamente vinculados e administrativamente subordinados, sem

personalidade juridica própria, além de oulros que vierem a sêr propostos e ou criados pelo

Conselho Administrativo e ratiíicâdos pela Assembleia GeÍal de que trata o PeégÍ:afo § 2', do

art. 15, Sáo as rêlacionadas a seguir, alem de outras que viêÍem a ser criadaS e instaladas poÍ

deliberaÉo pelo Cons€lho Administrativo e ratiÍicâdos pelâ Assembleia Geral:

1)
2)
J)
4)
s)
6)
7)
8)
e)
10)
11)
12)
í3)
14)
15)
16)
17)
18)
í9)
20)
21)
22)
23)

04 .930 .24410001 -24
04.930.24410002-05
04.930.24410005-58
04 930.2441000849
04 .930 .24410010-1 5
04.930.2441OO15-20
04 .930.24410016-00
04.930.24410050-02
04.930.244l0056-06
04.930.24410058-60
04 930.24410070-56
04.930.24410071 -37
04.930.244/0092-61
04 .930.2441009342
04.930.24410094-23
04 930.244t0102-78
04 930 24410110-88
u 930.24410111-69
04 930.24410119-16
04 930 244/0120-50
04 930 244t0130-21
04 930.244t0131-02
04 930.244t0132-93

Uniáo Norte Brasileira da lgreja Adventista do SétirÍ)o Dia - PA
Associaio Norte do Para da lgreja Adventista do Sétimo Dia - PA
AssociaÉo Central Amazonas da lgreia Advenlista do Sélimo Dia-AÀ,
Sêrviço Educacional Lar e Saúde Loja, na cidade de Belém - PA
SeMço Educacional Lar e Saúde, na cidade de Manaus - AM
Associação Amazônia Ocidental da lgreja Adventista do Sétinrc Dia-RO
Serviço Educacional Lare Saúde, na cidade de Porto Velho - RO
AssoclaÉo Sul do PaÉ da lgreja Adventista do Sétirno Dia -PA
SeÍviço Educácional LaÍ e Saúde - Lojâ Rio Branc!, no Acre - AC
Missâo Sul-Maranhense da lgreja Adventista do Sétimo Dia - MA
AssociaÉo Maranhense da lgreja Adventista do Sétirno Dia - MA
SeMço Educacional Lar e Saúde, na cidade de São Luís - MA
Sêrviço Educacional Lar e Saúde, na cidade de Boa Msta - RR
AssociaÉo Amazonas Roraima da lgreja Adventista do SétiÍno Dia-Al,
Serviço Educacional Lar e Saúde, na cidade de lmperatü - MA
Serviço Educacional Lar e Saúde, na cidade de Manaus - AM
SeMço Educacional Lar e Saúde, na cidade de Ji-Paraná - RO
AssociaÇão Sul de Rondônia da lgreja Adventista do Sétimo Dra - RO
Missáo Oesle do PaÉ da lgreja Adventista do Sétirno Dia - PA
Serviço Educac.ional Lar e Saúde, na cidade de SantarérTr PA
SeMço Educacional Lar e Saúde, na cidsde de lilantrrbe PA
Centro Adventista Desenvolvirnento Cotu}trrtano'en odo Vêlho-RO
Serviço Educacional Lar e Saúd lütàcàÉá :'AP(
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241 04.930.244101 33-74 Serviço Educacional La r e Saúde Loja SuPeÍbom, em Marabá - PA

25) 04 930.24410134-55 ServiÇo Educacional La r e Saúde, na cidade de Altamira - PA

26) 04 930.24410135-36 Serviço Educacional Lar e Saúde - Loja FAAM A, em Benevides-PA

27) 04 930.24410136-17 sELs' Unificado Pará, na crdade de Ananindeua-PA

28) 04 930.24410137-06 Serviço Educacional Lar e Saúde - Lola Superb om PaÍauapebas - PA

29) 04 930.24410138-89 Missão Pará-AmaPá da lgreia Adventista do Sétimo Dia - PA

30) 04 930.2441014.1-84 Missão Nordeste Maranhense da lgreia Adventista do sétimo Dia - MA

31) Demâis associaçõe s e missões, dep artamentos e servlço

12) Dar nova redaÉo ao artigo 36, que Passaaterasegu inte redaÉo Art 36 A gestão das

atividades, dos bens PatÍimoniais, diÍeitos, obrigações, Pessoal localizados no tenitório dos Estados

do Acre, Amazonas, RondôniaeRoÍaima,aParti Í de 01/01/20 10 integram a "União Noroê5te"

Perágraío único' Em v iÍtude da cisão realizada de acordo @m ã Assembleia Ordinária de

31 tlizoog todo Patrimôn io imóvel, móvel, Pessoal, bens, direitos e obrigaçoes devem ser

transferidos à União Noroeste Brasileira da lgrqa Adven tista do séüÍno Dia inscn no CNPJ/MF

sob o no 1 1.200.726/0001-94. 13) Dar nova redaÉo ao artigo 37, que Passa a ter a seguinte

redaÉo: Art. 37 - O Presente Estatuto, que consolidou o anteri ormente vigente' aprovado Pela

Assembleia Extraordiná ía da "Uniâo Norte" realizada nos dia 26 de maio de 2009, na cidade de

São Luís, Estado do Maranhão'

Juridicâs de Belém' sob no 9812' Livro A n.o 05,
levado à regi

com as alteraFes
stro no 1o OÍicio de Registro Civil das Pessoas

e modiÍicaÉes introduzidas Pela

XV ASSEmbleia Ordinária realizad a no dia vinte e oito (28) de novembro (11) de dois mil e dezenove

(2019), na cidade de Belém, Estado do Pará, Passou a vigorar a Partir da data de sua aProvaçáo'

íY- Possê aos integnntes da Di,etoria Executiva: em seguida o Sr. Presidente concedeu a

palâvra ao Pâstor ERTON CARLOS KÔHLER, Paíor geral da Confederaçáo das UniÓes

BÍasileiras da lgreja Adventista do sétimo Dia, o qual c,omunicou à Assembleia que o Conselho

Administrativo da Confederaçáo de conformid ade com o disPosto no art. 30 do Estatuto vigente

nomeou com mand ato de cinco anos a exaurir em 30 de novembÍo de 2024 ou até a

realizaçâo da 16" Assembleia Ordinária, o Presidente, Secretário e Tesoureiro/CFO da União'

respecii vamente, LEONINO BARBOSA SANTIAGO, brasileiro, casado, Ministro do

Evangelho , poÍtador da édula de identidade com registro geral no 2161799 SSP/PA e do CPF

no 334.140 os2-34, ozENS DE SOUZA COSTA, brasileiro, casado, Ministro do evangelho,

portadoÍ da éduh de identidade com registÍo geral no. í 668643 - 2â Via data da expediÉo em

2211112004 SSP/PA e do CPF/MF no.368 534 1 02-20; RoGÉRlo JosÉ DE SOUS A, brasileiro.

casado, Ministro do evangelho e contadoÍ, PoÍtado r da cédula de identidade com registro geral

^o 
32229606 SSP/SP e do CPF/MF 

^o.215.125'49
843, !9!!§ residentes e domiciliados na

Rodovia Mário Covas no 400 , baino do Coqueiro' CEP 6?1 1S000, Ananindeua, Pará aos quats

o Pastor Geral da ConfederaÉo deu posse Perante a Assembleia. A partir desse momento Íoi

te a Presidência da Assembleia ao novo PÍesidente da UNIÁO. nomeado

tÍansferida Íormalmen

a GoNFEDERAçAo v'Eleição dos vogais Íegu'aÍes do Conselho Administrativo de

pel
28, do vigente estatuto a Assemb leia Passou a decldir dentÍe

acÃÍd o com as disposiçoes do artigo estÕes foi

várias indica@es os nomes dos voga is do Conselho Adlninistrativo

CARLOS KÔHLER, dE

UARCETO ÀRI\)R lüIRÀ|l OA CltÀOÀ
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15' ASSEMBLEIA OROINÂR1A O^ÍA:27 28t11t?O1g

RT D P.J

[]rasilerras ()a lgÍelaAdvenhsta (lo Setlmo Ola qtle propôs e a Assembleia votou por deliberaÉo

ttnántme.elegerosoito(t])Vo.qalsdO(;onselhoAdlninlstÍatlvodaUniãoparaopróximoquinquênio'
quo júntaÍnente corn os lÍÔs (lt) úerrrbros rla DlÍeloria t xecÚliva íormaráo os onze (1 1) membros do

conserho. a saber a DANTEL cARVALHo pERETRA, brasireiÍo, casâdo, Ministro do evangelho,

portadoÍ da CarterÍa Nu.,on"t a" HabilitaÇáo regislro no 03508837226' édula de identidade

com regrstro geral n' 3269761 CTPS/BA e do CPÊ/MF n" zag oz 1 952-34; HENILSON ERTHAL

DE ALBUQUERQUE, brasrlerro, casado, pastor' portador da cédula de identidade com registÍo

geral no 6815714s SESP/PR e do cPF n" 027 s777;g-99' IRoNILDE oos sANTos

GoNÇALVES BUSSoNS DA SlLvA, brasileira' casada' oedagoga' portadora da cédula de

idenlrdade com regislro ger"i nJui, ruou PC/PA e oo cpr ni zú i80 183-00' lvAN cARLos

DA sll-vA PAIVA NASCIMENTo, brasileiro, casado, Ministro do evangelho, portadorda cédula

de identidade co* ,eg,st,o'gJ"i 
""- 

itinuu'u7 ssP/SP e do cPF n' 279 878. 18844;

LEANDRO SODRÉ OE CASTRO, brasileiro, casado, advogado' inscrito na 
. 
Ordem dos

Advogados do Brasil. Seccionat do Distrito Federal sob o n'\22o1' portadoÍ da cédula de

identidade com Íegistro g"ràin; noTJs'+ PC/PA e do cPF no 215 4g1'548-50:; RAILDES Do

NASCIMENTO ffUXo' orasiieiÀ, c"saao' Ministro do Evangelho' porladoÍ da cédula de

identidade com registÍo g","i n; ii oos s11-o SSP/PR e oo CPÉ n' 293 557 296-3a e TADEU

vtElRA MONTgtno, orasieiro' casaao' MinistÍo do evangelho' portador da- étula de

identidade com registro g";r;' 3657603 ssP/PA e do cPF n'777'374662-15' @
Íesidentes e domicitiaoos ná ãoJoviaMário covas no 400, bairÍo do coqueiÍo, cEP 671 15-000'

Ananindeua, pará e rulaxijô eliceur'os oE ALBuQUERQUE' brasileiro' casado' médico'

portador da cédula de ioentiaaJe com registÍo geÍal no 1803150 SSP/PA, CRM 4572 e cPF no

245.125.752.000'ÍesidênteêdorniciliadonaTravessaBarãodoTriunÍo,no3161.Ap'16024-EdiÍício
Torre TriunÍo, Baino do Marco' CEP 66093-050' na cidade dê Belêm' Estado do Pará VI- ouÍlos

assu/rtaspropost§petaAtssembleia;DeacordocomitemVldoedital'aAssêmbleiatambém
decidiu por unanimidade os seguintes ass-untos:. { 1.)-: dekgar e conferir compêtência com pod€res

ãrô"ãã"ã" óiretores Exeo.rÍvos e ao conselho Administraüvo para: -(í.í)-: Anexar à Ata, coÍro

"ãl-ÀrrriXO 
l, a Lista de Presença, contêndo noÍnes, idenlificaÉo e assinatura das pessoas

.,.o"onres a esta AGO, dispensando-sê a assinatura de todos os participantes na Ata. { 2 )-: Nomêar

L* Cài'"t 
" 

*eüsora da Ata as sêguintes pessoas: Srs. Henilson Erthel de AlbuqueÍque, lvan

Laaos aa Silva paiya Nascimento, Leandro Sodrú de Castro e Raildes do Nascimonto Filho'

-n1unt"*"nt" comigo Secretário e o Sr. Presidente, subscreveram a presente Ata, depois de lida

e ánferida, em teitemunho de sua aprovaçáo. { 3 )-: Convalidar e ratiÍicâr todos Õs atos

adminislrativos praticados pela Mêsa Administrativa e ou Diretoria Executiva, na Íorma como foram

efetivados e ou registrados em seu Livro de Atas do quinquênio, entre a data da realizaçáo cla

anteÍior Ass€mbleia Ordinária (16-17 t1|12014) e a data da realização desta Assernbleia Ordinana'

FL. N" - 371 -

para que possam produzir os eÍeitos legais Por ter-se esgotado a Agênda. o Presldente tÍa

a palavra aos presentes para observações e/ou pÍopostas Í!pat+ D..qiq,,A,te ECESSâ

o encefatlletlto Lr.l

LnqueOu

no. não

lhos da

; l'lARCITOARIUR tilIRÀt{OÀCllÀDÀ

0ilctAL RtGl§1RÀ00R
§

N

havendo quem dela fizess€ uso, o Sr. Presidente
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Assembleia, sendo eslá aprovada pela unanimidade dos delegados presentes. Ato contínuo, o
ST, PTESidCNIC. DECLAROU ENCERRAOO A ASSEiIBLEIA ORDINÁRN DA UNIÂO NORTE
BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA OO SÉT|Í{O DtA. A ata dâ presente Assembleia foi
lavrada no anverso de 09 (nove) laudas. em 05 (cinco) vias de iguel teor, sendo a mesma
aprovada, depois de confenda, pelo que a assinam ao Íinal, conjuntamente com o SÍ.
Presidente e comigo Secreláno, os membros da Comissáo Revisora em testemunho à sua
aprovaÉo. Sà) parte integrantê desta Ata o ANEXO l, todas rubricadas pelo Sr. Presidente e
pelo Sr. Secretário.

Belem (PA), 28 de novembro de 2O'19

Leonino BaÍbosa Santiago - Presidente

Ozeias de Souzâ Costa - Secretário

Comissão Reviso

Henilson EÉhal de Albuquerque,

lvan Carlos da Silva Paiva Nsscimento,

Leandro SodÉ de Castro

Raildes do Nascimento Filho
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OOO, cidade de Sântaréín, Estado do Pârá. ConÍêrindclhes Poderes para, na qualidade de'

resp€ciivamente, Pastor C'eral Regional, Secretário Regional ê Te§oureirc/CFO Regional'

gêrir ê edministraÍ de maneira COltJUffÍA ou ll{DlVlDUALllEt{TE a ttlSSÃO OESTE DO

PARÁ DA GREJA ADVET{TISTA OO SÉNHO OIA, iNsCÍitA NO CNPJ/MF SOb O NO

04.930.2/t4l011$16, entidde man{ida pda outorgante dêntro de sua jurisdiçâo no Estado do

Pará, e ainda em nome do SERVIÇO EnJCACTONAL LAR E SAÚOE, inscÍÍto no CNPJ/MF

sob o no 04.930.244l012G50; SERVIÇO EDUCACpNAL LAR E SAÚDE, inscÍito no

CNPJ/MF sob o no 04.930.24410134-55, e demais estsbelecimentos subordinados do seu

respectivo tefÍitório de abrangênciai entidade ÍÍlantida pela outorgEnte dentro de sua juÍisdiÉo no

Estado do PaÉ, para ÍepresêÍrtâr as aliüdades da OutoÍgaflte e âs entidad€s e serviços

membros por ela mantidos como se sêgue: Associaçâo Brasileira de Temperança, Obra

Filantrópica e Assistência Socid Adveústa, Sociedade Bêneficente Ad\ênüsta DoÍcas, A Voz

da Profecia, tamuím entidâdes e seMços ncmbros e subsidiários dâ mandante, reprBsênt+

la exclusivamente em âssuntos r€lacionados com a Associaçáo, em qualquer parte do

Tenitório Nacional onde com este insrumênto se apÍesêntar, Í€pÍ€§entando'a paÍa tanto

perante Í1I Toda e qualquer pessoas fisica§ ou juÍídicas' públicas ou privadâs em seus

conceitos mais abrangentes, (í.t) repartiçÕes publicas federais, estaduais, municipais,

secÍêtarias, conselhos, Ministério Público, órgáos tto poder,udiciáÍio, delegacia§ de trânsitos,

Empresa BÍasileira de lnfraestrutura Aeroportúria INFRAERO, CartóÍios de TÍtulos,

Cartórios de Nda, RêgistÍo, Proteíos de TÍtulos, Pessoas Juridicas e Naturais, de lmóveis e

seus Anexos, Empresa Brasileira de Coneios e Telégrdos - EBCT; Receita Federal do Brasil,

todas as empÍesas dê telefonia fixa ou móvel do país e aquelas que sa originaram da

priváizaçáo do Sistema TelebÍás S/A e suas subsidiáÍias êm todo o teÍitóÍio nacional; todas

as empresas de têlecomunic4ões do país e suas subsidiáÍias êm todo terÍitóÍio nacional;

autárquicas ou paraestatais, Preíeilu ras e suas secre'tarias; (í.2f todos os MinistéÍios da

RepúU ica Federativa do Brasil e seus óígáos ta'E como: Ministério da Fazenda, de Educação

e de DesPortos, da Saúde, do Trabalho, do Bern-Estar Social, da Previdàcia Social, do

DessnvoMrnsnto Social e Comb€te à Fome' da Justiça e dos TranspoÊes; (1'3)

especialínente, mas náo exdusivaÍnente, SupêÍintêndências' Órgãos, Diúsões, Delegacias'

e inspe{orias e SecÍetaris estaduais e ou municipais, DETRAN , Secretaria Municipsl de

Trânsito e TranspoÍtês - SETRAN, sindicatos €m geral, Regularizaçáo dê ObÍas (CEI/CNO);

í.4) bem como a Rêceita Federal do Brasil, antiga SecÍetaÍia da Receita Federal - MF e

RecÊita Federal do Brasil - Preüdenciâria, antiga Secretaria da Receita Píeüênci&ia -MPS;

lnstituto Nâcional do Seguo Social ' INSS' Junta de Recursos da Prcüdência Social - JRPS'

conselho da Rêcunos da Preüdência Social - CRPS' Consêlho Nacional de Assidência

Social - CNAS, CoordenaÉo, direçáo ou órgáos do FGTS' do PIS E dO FINSOCIAL, RAIS'

GFIP, junto a Caixa Econômica Federal reldivo aos

\q
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ATA: CONSELHO AIillNlSÍRAIlvo

Trabalho COFINS; (t.5) Agênch de Desênvolúínento da Amaônia ' ADA; Agência de

Ínento do NoÍdestÊ - ADENE; Agência Nrcional de Telecomunicaçóes
.ANATEL;

DesBnvolvi
Agência Nacional de EneÍBia Eétrica - ANEEL; Agência Nacional de Saúde SuplemêntaÍ -

ANS; Agência Nacional do PáÍóleo - ANP; Agência NrcionaldêVigi láncia Sanitária - ANVISA;

Agência Nacional de Águas - At'lA e dernis agências do Govemo Fêderal reguledoras '

existentes ou que vierem ser instituidas; (í.61 lnsliluto Nacional de ColonizaÉo e Reformâ

AgÉria - INCRA; lnSituto BrasileiÍo do Meio AÍüiênte e RecuÍsos NaErais Renováveis - lBAlt'lA;

('1.?) SuPaintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAIIA; Fundat'o Naciond do lndio -

FUNAI; lnstitúo Nacional de Propri edade lndustrial - lNPl; Elelrobrás S/A, Eletronorte S/A'

(t.8) Conselho Fedêral ou Estadual de Profissóes RegulaÍnentadas (oAB , CRM, CRO, CRC

e demais Existentgs. lzl firmar Convênio de Presraçfu de SêÍviços Conediüdade e

Certificaçâo Eletónba - CONECT IVIDÀOE SOCIAL com a Caixa Econômica Federal - CEF

paÍa &esso íemoto aos seÍviços e inÍormaÉes disPoniUlizados pela CEF Poden<lo recêbêÍ

o código secÍeto(senhâ)eaassl natura eletrÔnica fomecidos pela cEF; (2.1) Poderês

espêcificos PErâ repÍesentaÍ a Outorgante' isoladamente, Perante Serasa S.4., autoridade

certificadoía no âmbito da ICP-BRAS lL (SeÍesa AC),ealCP-Brasil'V alid Certifr cadorâ Digital'

Online Cerlificadora '
nos atos Íelativos à valid4áo da solicitaçáo do cêÍtificado digital inseÍir

o üpo do cêÍtifrcado, qu€ pode ser Nota Fiscal EletÍônice SPB, ou qualquer autoridade

certifi cadora deúdamenle subordinada à hieraquia da ICP-Brasil' responúvel Por emitiÍ'

distribuir, Íenovar, Íe\rogar e geÍenciar cêÍtificados digilais, tais como CEF - Caixa Económica

Federal, Serasa S/A e Seras/AC' Ser*a ExPerian, Cssa da Mo€da do Brasil, Certisign'

ReceiE Federd do Brasil, SêíPío, entre otíras, no§ âlos relaüvos à validaçáo da solicitaçáo

do ceÍtificado digital ou renorraçáo do certificdo' podendo sêÍ de Nota Fiscal Eletrônica' SPB

ou de servtdor, como Íêsponsávd Pêlo uso do ÍeÍeÍido ceÍfificâdo, podendo praticsr todos os

atos e assinar todo6 os documentos ineentes a ede mister; (!) Íepresêntar a outoÍgante em

qualqueÍ Juízo, lnslância ou TÍibunal, indusive Justiça do Trabâlho e Juizâdos Especbis; (3.1)

tÉnsigir e fiÍmaÍ acordos, queÍ coíno autoÍa, ré ou litisconsoÍte; (3,2) noo Conselhos Federais

ou Eíaduais de Profi ssôes RegulamêÍúadas , EmpÍêsa Bra§lei râ de CorÍ€ios e TêlégÍafos'

Cartórios de Títulos, Documentos, Pessoas Juridicas e Naturais' de lnÉveis e sêus Anexos;

(3.3) PodeÍúo inclusi\re, nomeeÍ e comtituir advogdos coÍÍt poderes das cláusulas adiudiaa

e et extÍa Paía, em nome da outoígaÍ e , proPoÍ e variar de açóes , impetrar mandado de

ssguíEnça, agÍavar de instrunEnto, EmbaÍgaÍ' reconúr, Í€queÍeÍ' alegaÍ, contêstar'

Íecursos, impugnaçóes, rêclamaÉe§' proteslos, r€coÍÍer'

apÍesentaÍ e/ou iÍ eÍpor

haÍ PÍocessos'
tomar ciência

rêquêÍer Íe@
deÍesas,

de desPados
nsi&Íaçôês de d€spachos

e decisó€s' nôquêÍEr liminarBs em açóes e/ou
e s€ntenças , relirer ou iuntar

acompân
documentos'

e fazer dedara$es Íps aúos ou fora delês, assinar teÍmos

prccedimêntog cartelaÍas, firmaÍ ao subscreveÍ
(3.41 represeÍúaí a
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proceder a aquisiçfo ou subscriçáo, liquidaçáo, alienaçáo, sãque, endosso, rgsgate de
inwsümentos, títulos, aplicaÉes, e valoíes rnobiliáÍios, resgatrndo{(a)s no vencimento ou
antecipadâmente, endossando-o(â)s a terceiros, custodiâr títulos em inslituiçóes financeiras
6 reürá-los de custódia. VEDADO EXPRESSATENTE O PooER DE COI{TRATAR
EiIPRÉSntoS E FINANCnmENTOS. DiÍerentemente dos poderes supÍa descÍilos, os
podêres s€guintes soÍnente poderão ser exeÍcilos COI{JUNTAIiENTE CO*l ilAls UU
SUPERINTENDENTE OU PROCURADOR: íZl atienar bens móveis, inclusive veiculos
aúomotores, pacluando preço, condições e forÍna de pagaÍnento, as§nando os respeciivos
instruÍnentos de venda, quitaÉo, transfeÍência e/ou cessáo de pÍopíedade, posse e
quaisquer direitos; (7.1f promover a subscÍiÉo e/ou alienaÉo dê ações ê/ou aquisiÉo e/ou
trensfêrência e/ou cessáo de direito de uso de linhas tel€fônices, em todas as empresas de
telefonia do país; RESSALVA-SE EXPRESSAMENTE qu€ os bens imóveis soÍnentê serão
alienados ou onerados, mdisnte préviâ e êxpressa autoÍlzaçâo da Conselho Administrâtivo
áraves dê Ata propria, com instrumento de pÍocursção próprio para cada ato. O prêsente
mandato têrá validade até o dia 31 de Julho de 2022, ficendo eutomalicaínenle inEficâz e
revogado na d# em quê o outorgado üeÍ a deixar o cargo rêíerido nestê inírurnento e em
úrtudê do qual é inr,/€stido destes poderes. Os poderes outorgados, quer INDIVIDUAL como
CONJUNTAMENTE, poderáo seTSUBSTABELECIDOS em cada caso, totatou paÍciâlmente,
cúm ftxaçáo de prezo e mênçáo expÍessa dos podeÍes substabelecidos que deveÉo ser
ünculados à prática e/ou êxercicio de atos especÍficos e detêrminados, ficando wdado aos
substabd€cidos, substabeleceÍem os poderes recebidos, salvos 6 procuradores coín
po&res ad judicia._BE§.I$@: O PROCURADOR po,derá subtabebcer os podercs
constantes dos ibns 6 eo 6.2í no entanto, para quem ele suhçtabeleceÍ ou seja os
substabelecidos só @êrão êxercer os poderts EM CONJUNTO com oubo
sub€tabolêcldo ou com um PROCURÂOOR da outoÍgantâ. -í 3l- VOTADO: nomear,
exclu§\rameÍ e para os atos de lsvraturâ e/ou Íe\íogêÉo de procurdes no CeÍtóÍio, o Sr.
LEONINO BARBOSA SA]ÍnAGO, Ministro do Evangetho, portador da cáíuta de idenridade
com regislÍo grêÍâl no 2161799 - ssP/PA e do cPF no 334.140.092-34, residentê e domiciliado
na Rodovia Mário Cov6 no 400, bairÍo Coqueiro, CEp 67115-000, na cidade de Ananindêua,
Eslado do PaÉ, para representar o conselho Administrativo dá uNÁo, no caÍtóÍio onde
sêráo concedidas as procuraçoes ídro, devendo assingr em nomê do Conselho
Adminiírâüvo os termos d€ concêssão de procuraÉo. Nade Ínais havendo e ser apÍecisdo o sr.
Prcsidênte franqueou e pâlavra aos srs. MembÍos que dela pÍe(endessem fazer uso, não
havendo maniíeslaçáo; pelo quê d€,lerminou fossê Íedigida a pÍêsênte Ata, por mim
secretáÍio, qu6 lkía Íoi aceita à unaniÍ dade, ratificando os volos nela consgnados, lavrade no
an\íerso de 07 (sete) Íolhas awlsas do livro de Atas êm OS (cinco) vias dê igual têor sem
resuras ou sinais que as po6sam diferenciar, assinsda âo li
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LIVRO DE ATAS

ATA: CONSELHO ADIII NISTRA]|I DATA:28111/2019 FL. No - 407 -

por Ínim S€cÍêtáÍio e pelos demais MesáÍios pÍêsentês: em lsíemunho dê sua prêsença e

9.

Barbose Santiago - PÍesidente

Ozeias de Souza Costa - Secretário

Daniêl Carvelho PeÍeira

Henilson Erthal de Albuquerque

lronilde dos Sanlos Gonçalves Bussons da Silva

lvan CaÍlos da Silva Paiva Nascimênto

Leândro SodÍé de Castro

Raildes do Nascimento Filho

Rogério José de Sousa

Tâdeu VieiÍa Monteiro
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LIVRO DE ATAS 0Ftc rÂ1. It6]srÂÁ00 R

,,&a
Y.-

t4#--c,r.ri\ 9§
AÍA DA REUNIÁO DO CONSELHO ADIINISTRÀTIVO DA UXIÃO NORTE BRASTLEIRA DA

IGREJA ADVEIIT|STÀ OO SÉnuo DlÂ, pessoa juridice de direito privâdo sediadâ à Rodoüa

Mário Covas no 400, bairro do Coqueiro, no municipio de Ananindeua' Estedo do Pará' inscrita

noCNPJ/MFsobono04.930'244/0001.24,comsêusvigentesEstatutosíegistrado§êm
o3t1212}14 sob no 1384, no LivÍo B, no 36, do cartÓrio de Rêgistro civil de Pessoas.Jurídicas

do 10 OÍicio de Betém, realizada no daa vint€ e oito (28) de novêmbro ('11) de dois mil e

dezenove (201S), às Os:oo tnãvêl horas, nas dependênc'ias do Hotel Grand Mercure Belém'

locálizêdo na Av. NazaÉ, szi, no »aino Nazaié, em Belérn-PA' devidamente convocada

rêuniu-se o Conselho Administrativo, sob â diÍeçáo do seu PÍesidente' Pastoí LEONIilO

BARBOSA SÀI{TIAGO, senao secretariada, poi mim, OZEIAS DE SOUZA COSTA' seu

secretário eÍetivo. contando âindâ com a presençâ dos sêguintes mêmbÍos:-DANIEL

CARVALHO PEREIRÀ, HENILSON ERTHAL OÊ ALBUQUERQUE' IRONILDÉ DOS

SANTOS GONçALVES BUSSONS DA SILVA, IVAN CARLOS DA SILVA PA]VA

NAsclilENro, r-ertono óóónÉ DE cAsrRo, MARKUS BA.R9EL:9:. DE

ALBUeuEReuE, RAILDE; oó-tuscmexro FlLHo, RoGERlo JosÉ DE sousA e

TADEU vlElRA IiONTEIRO- Verificada a pÍesença de guórum' o Sí- Presidente declarou

âbertosostrabãlho§'ÍazendodiíribuiraAgendacontendoosassurúosaseremâpÍeciados
pelos membros, sêncto lomadas por votaÉo unânime as seguintês deliberaçóes: Constatada

âpresençadoquÓrum,oSr.Presidêntgdeclarouabertosostrabalhos,fazendodistÍibuira
agende contendo a ordem do die â ser apreciada' sobre ê qual após as necessárias

observaçóês e consideraçÕes foram tomadas es seguiÍúes deliberações por votaÉo unânime:

coNSIDERÂrDo qre a xü Assembleia ordinária realizada nos dias 2t-28 de nov€mbro de

ão*-J.r"Ài*u que o Consetho Adminiírâüvo consolide a redaçâo do Estatuto. - ( f ) -
úôiÀm, consotidar a redaç& do Esrâtuto.t Ylltlo NoRTE, incorporando à redaçtu

ffiil-t ,oua" na Xl\/" Assembleia Geral ordináda de 17 de novembÍo de 2014, as alterações

.'riJú*ç0." *rÍidas na xv â Assêmbhia ordináÍia dê 27-28 de novembro de 2019, ficando

ã jrã 
"i.ça. 

do Éstatuto, confoÍme inteiÍo teor do ANExo I da presente at'a Nada mais

iriunOo , 
"ár 

.pÍeciado o Sr. Presidente fianqueou a palavra aos Srs. Conselheiros que dela

ôrêtendessem fazer uso, não havendo maniÍestação; pslo quê determlnou fosse redigida a

1".""i. À" por mim SecÍetário, que lida foi acêita à unanimidade, ráiÍicando os votos nelia

ár]ú"ãr.", iawada no anvêÍso de 21 (vinte e uma) folhas avulsas do livro de Atas em 5

õ;;j;;;;" iguat teor sem rasuras ou sinais que as possam diferenciar. assinada ao Íinâl

ião St. pt".iatnte, por mim Secretário e pelos dêmais

Bdém (PA), 28 de novembro de 20í9'

ÀÍA: ÇONSELHO ÀD INISTRAÍVo DÂTA: 28111/2019

[.êonino Barbosâ Santiago - Presidênte

Ozeias de Souza Costa - SecretáÍio
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CEP 6711 0O- Ananindoua,

RogéÍio José de Sousâ

Tadeu Vieira MonteiÍo
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ANEXO I

ESTATUTO DA
UNIÃO NORTE BRASILEIRA

DA tcREJA ADvENTIsTA Do sÉrtruo on
Rêdaçâo Consotidada do antêrior Estatuto com âs êmendas e alteraçóês apíovada6 na

Assemblêia Ordinária dê vintê e oito (28) de novembro (11) de dois mil e dezenove {20í9)'

r€alizâda êm Bolám, PA, com autoÍização da Confederação'

clPítuto I

DA DENOMINAçÂO E HISTÔRICO

AÉ í. com a denomináÉo de uNlÂo NoRTE BRASILEIRÂ DA IGREJA AOVENTISTA

OO SÉftmO DlA, doravante nu"L E"tut to denominada §mplesmente por "União Norte", a seÍ

rêgida e administrada pelo presente Estatuto, Íoi oÍg@nizada e constituida uma lgÍeia' pes§oa

iuridica de direito priu"oo, ors"niràÉo religiosa, nos termos.da constituiÉo Fêderal e do incisÔ lv'

io 
"rtigo 

.14, da Lei n" 10.406/i002, d-e objetivos precipuamentê religiosos' eclesiásticos e

evangelisticos, sem fins Íucrativo§'- - "- e"agrafo único. A ,unlão Noílr" foi fundada a 30 de julho de 1956, com seu primiüvo

Éstatuto regisãzoo sob o no de ordem 1.019, no uvro A, no 2, do Registro Especial de Títulos e

õ.ãàã"a"-", do 1o o{icio, de Belém, Estedo do pa.á, estando nêste mesmo o{Ício registradas

todas as posteriores modificâçóes '

AÍL2.A..UniãoNorte'éentidadeÍnembrodaConíederaçãodesUniõesBrasiieirasda
loreiaAdventístadosétiínoDa,comsedeemBÍesília,DF,órgãodenominacionalsuperiordalgreia
X;ff#;;rutir, ó" no Brasl, e mesmo têndo autonomiâ iurídica, Íeconhece que a estâs é

i[;][;l;"",e vinoJlada e eclesiasticaÍnente subordinada- Em deconência, todas as diçosiçôes

"r-t"*ian"", 
regimentais, resoluções, normalizat'es, deliberaçôes 6 procêdimentos adolados e ou

;;; ;"t Àssemoteia ou consetho AdministÍativo da "união Nort " não poderão direta nem

indifelamente obslar e ou Íestsingií e ou impedir e ou divergir na aplicaÉo e ou interpretaÉo' a

,r,ããa" n"rra^ica das doutíinas tundamentais da igre.ia Adventista do Sétimo Dia' a fÉl

;;;";;; ; ou obediáncia e ou ormprimento dos pÍogrzrmas, inicialivas' resoluçõ€q

L$llaínentos, praxes ê pÍocedimênlos âdministrativos, operâcionais e patrimoniais, que lenham

àã ãu ,i"rur', s€Í aprovados ou determinados para vigerêm e sêrem adotâdos no Bra§|, pêla

õil;.r"É; das Uniões Brâsileiras dâ lgreja Adventista do s'étimo Dia - Divisâo Sul AmeÍicana

dos AdventistaÊ do séliÍÍro Diâ, coÍno órgãos ede§ást-lco§ supsrioÍes' denominado§ adianlo

"f 
rpf"irunru 6 Íespedivamente poT "CONFEDÊRAçÃO"'

ArL3'A'UniãoNorto"conduziráâmiô§àodalgreJaAdwnlistadoSáümooiaemsua
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jurisdiÉo'pêtoqueoManualdalgrêja,osRegularnenlosEclesiástico.Administrativos'o'n"gutárênio 
lntêmo Denominacional e os costumê§ universalmente adotados pela lgíeÍ!

Adventista do Sétirno Dia, constituem normâs complementaÍes e subsidiáÍias do pÍesente Estatuto,

na sua gestão e administÉção.
PaÉgrâfoÚnico'PordeliberaçãodaAssêmbleiaExtraordinária,Íealizadanacidadêde

são Luiz, Maranhão, aos vinte e seis aias (26) de maio (05) dê dois e nove (2009), foi âprovada ã

clsão e desmembramento o" "u"il" lf.À" de to'dâs a§ atividades' bens patrimoniais' óÍgáo3'

templos, igrejas, congregações, instituiçÕes, pessoal religioso ê empregados' existêntes nos

Estados do AcÍe, Amazonas, Rondônia e Roraima' a se tomar efetiva em primeiro (16) de janeiro

(01) de dois mil e dez tzorol e sua incorporaçáo à nova organização religiosâ' pessoa juridica sem

fins lucrativos, denominada união Noroê§tê Brasileira da lgÍeJa Adventista do sátimo Dia, criada

e organizada *ro **""oa"-o"qr"ú n" área terriloÍial dessês Estãdos a ser singularmente

designada "União NoÍooste".
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CAPÍTULO 11

DA SEDE E FORO

AÍL4.A,.UnlãoNoÍtê'temforonacid.adedêAnanindêUa,EsladodoPaÉ,estando
sediada na Rodoviâ Mário Covas no400, Bâirro do Coqueiro, CEP 67 115'000'

Art 5. A áÍea tefÍitoíial sobÍê a qual a "unilo NoÍt ' ex€rce stla judsdiÉo comprêende

os Estados do AÍnapá, Marânhão e PaÉ'

CAPITULO IV
DA DURAçÃO

AÉ 6. A duração da "Unlão Norts" será Por tempo indetêÍminado

CAPITULO V
DOS OBJETIVOS

Aí ?. A "Unllo Norb", em consonância com as magnas probcias das EscÍifurâs,

sntondsndo que o dimax do plano de Deus é restâurar toda Sua criaçâo à complala harmonia com

Sua perfsita vontrde 6 justiça, s€ propÕe a dar consecuçâo à missào da lgroja Adysntista do §étiÍÍlo

CAPITULO III
DA JURTSDTçÃO
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Dia, de comunicar a todias as pes§oas o Evangelho elemo do amor de Dêus, no cofllexto dA

mênsagem Ctos trÉs enps de Apocâlipse 14:&Í2, conforrne revelada na vkla, morte, rêssurÍeiçâo e

ministério sacerdotal de Jesus Crislo, Convidando-as a acÊitârem a Jesus como Sêu Salvador
pessoal e a unirêrn se à Sua lgreja assistindo-as e êdiÍicando-es espiÍitualmentê em preparação

para Sua breve vottra.

§ lo A cônsêcuÉo dos ob.ietivos e da missão se íará sob a direÉo do Espírito Santo,

através:
l. - do ministéÍio da prêgaÇáo, aceitando a comissão de nosso senhor registrâda em

São Mateus 28:.18-20, anunciamos a todo o mundo a mênsagêm de um amoÍlso Deus, rêvêlãdo

mais plênamênte no ministério da ÍeconciliâÉo e na morte expiatória de Seu Filho; e, reconhecando
que a Bibliâ é â inÍatível revelaÉo da vontade de Deus, pÍodamamos sua mensagêm total a todos

Os povos, incluindo o quê se reíere à segunda vinda de Jesus e a pêrmanenle auloridade de Sua

Lei, os Dez Mandamentos, com sua lembrânçã do 70 (sétimo) dia, o sábado, como dia de repouso;

ll. - do ministério do ensino, reconhecendo que o dêsênvolvimento da mente e do

caráter é essencial dentro do plano rÊdentor de Deus, pÍomovemos o desenvolviÍnênto de uma

compreênsão mâdura de Deus e cte nossa relaÉo com Ele, com Sua PaÍavra e cÔm o Universo

criado;
lll. - do ministério da sanidade, afiÍmando â ênfase bíblica sobre o beÍn-estar intêgral

da pessoâ, damos prio.idade à prêservaçâo da saúde e dâ qlÍe da eníeímidede; e, por ínêio dê
nosso ministério aos pobres e opÍimidos, cooperamos com o CriadoÍ em Sua compassiva obrã de
restauraÉo.

§ 20 O almprimento dos objetivos e da missão compreende e abrange:
l. - propagar e dissêminar os princípios religiosos, noreis, é{icrs, educacionais e de

saúde que constituem o corpo de doutrinas dâ lgreja Adventista do Sétimo Diâ;
ll. - incênt var a provisão de rneios financeiÍos para que o evangelho de Nosso Senhor

Jesus Cristo seje pregado a todos os povo§i

l,l. - âtuar junto às autoridades constiluídas paÍa que o direito de ojlto, o qual deve ser
assegucado a cadâ ser huÍnano, conforme os ditamês da própÍia conscênciã e como exarados na
Carta das NãçÕes Unidas e na ConslituiÉo da República FedeEtiva do Brasil, seja mantido ê
assegurado;

lV. - enúdar esforços para que todas as pei§oas que êm Jêsus Cristo professam a
doutrina cÍistl pregada pela lgÍeja Adventisla do 70 Dia tênham os nreios e facilidades necessários
para quê pÉtíquem o culto de sua Íé e crença;

V. - coordenar as atiúdades edesiásücas das congregações e igrejas que compõêm
os Órgãos-Membro subordinados;

vl. - pÍeparar religúosos vocâdonados para sÍviÍem às comunidades das congregaçôes
Adventjstas do SéúÍno Dia;

vll. - participar, dêntro dê suas possibilidades, para a manutenÉo das aliüdades das
instifuiçóes dê assistência social, de €ducação, de saúde e outrâs mântidas pela lgÍêja Advêntistâ
(lo §étiÍÍlo Dia no Bra6iil, sêndo que esta mãnutenÉo poderã sâ dâa por aportês de rêculsos
financêiros ou outros rnêios;
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vlll.-foÍÍrentaratividadesdesaúdeeeducaçáo,entreouhes'comafinâlidadêdê
otimizar os centÍos de intluência para prêgaçâo do Évangelho;

tx. - dispensar aendi'menios ãssistenciais a p€ssoas carentes, dentro dos pÍlncipios de

câridade cristal e na medida de suas disponibilidades;

X. ' wpervisionar eclesiasiicamente âs atividâdes êducacionais' assistenciais e de

saúde, rÍÉntidas em sua .iurisdição por enlidâdes adventi§tas'

xl. - disseminar 
" 

ãLuit'it livros e publicaÉes religiosas' morais' étlcâs e- collêndo

orientação para o laÍ, a t"*iri, ã-pti"Jpls de saúde' afavés da atívidadê missionáíâ dâ

colportagemi
xll' - produzir, editar, adapter, publicar e disÍibuir obras fonogÉfcas ê

údeoÍonográficâs, mediante nxà-ão *noã ", 
*"io" fisicos ou supoÍtes corno discos' videodiscos'

CDs, VCDS, vHS, SVHS, DVDS, ou outro§ que venham a ex§tir' contendo Ínensagens cÍistils de

ornho evangelístico, cultural, didático e dê saúde.

§ 30 So doulÍinas e Ànças fundamentais dâ lgÍêja Adventistâ do 7o Dia:

l' - que a eirria J;"isp-ioca Éar"T 
" 

oe oãui (ll Pedro 1:2o e 21; ll Tirn' 3:16 e '17:

Sal. 119:105; Prov. 30:5 e 6; l6a. 8:20; João 17:'l7l lTess' 2:13; Heb' 4:12);

tl. - que há uma unidade de rrês pessoas coetemas: Deus Pai' Deus Filho' Deus

Espííto Santo (Deut. 6:4: Mat. 28:19i u CoÍ- 13:13i EÍés' 4:rí-ô; I Pedro í :2; I Tim- 1 :17; Apoc' 14:7);

lll. - que há um Deus pessoal cÍiador, originador, ílentênedor ê sobêrano de todas as

coisas (Gên. l:1;Apoc.4:1'l; I Cor. 15:28i Joâo 3:16; I João 4:8; I Tim' 1:í7; ào 34:6 e 7: Joáo

'14:9);

1:1'.19;
18; I Cor

10:38; ll

ínonuÍne

lv.-queJesusCri§oéoDivinoFilhodeDeusênossosalYadoÍ(João1:1-3ê,14;Col.
Joâo10:30;14:9;Rom.6:23;llCor.5:í7-19;João5:22;Lucasl:35;Filip'2:S11;l-leb'2:$
. 15:3 e 4: Heb. 8:1 e 2; Joáo í4:1-3);

V- - que o Espírito santo é o Divino RegeneÍador (@n. 1:1 ê2;Lucasl:35; 4:18: Atos

Pedm 1:21; EÍes.4:11 e 12:Atos 1:8; João 14:16-í8 e 26i 15'26 e 27;16:7-13; ll Cor' 3:18);

Vl. - quê Deus, na $lalidade de cÍiadoÍ dê toda§ as coisas, eslabelecêu o sábâdo corno

nto @memoraüvo de Sua obrâ criadorâ (cén' í12; Êxo' 20:8-11; Sal' 19:'l§: 33:6 e 9: 1o{i

Heb. 1 1:3);
Vll. - que o homem é um ser cÍiâdo por Deus, confoníE Sua irÍlagem, sêodo uÍnâ

unidade indiüsível de coÍpo, Ínente e alma (Gên. 't:2&28; 2:7, Sal.8:4-8; AtGs 17:24-28; Caài. I
Sal.51:5; Rom.5:12-17; ll Cor' 5:19e 20; Sal Sí:10; lJoão4:7.E, 11 e 20: CSn 2;15);

Vllt. - que a huÍnanidade está envolvida num gíãndo connib âs9iÍi$al entÍâ CÍbb r
saranás(Âpoc. 12:4§; lsa. 11'-12-'l4iÉze9'28:12-18; Ciên' 3; Rom' 1:19'*j2:5:'12-21:8:1s22i G€í!'

8s: ll Ped. 3:6; I Cor. 4:9; Fleb í:14);

X. - $e na vida ds Cristo, da pêrbita obediêílch à vontade de Deus. s êm sotl

aOfimento, Ínoíe ê ÍessuÍÍêição, DeuE pmvêu o Único ÍÍlsio de êxpiaçáo do p€Cado humilo {.bilo
!:í0; ls.. 5?; I Pedrc 2..21 e22;lC.or.15:3,4e2&22; ll Cor.5:14, 15s lg-21iRoín. 1.4.3.25.4:25;

A:l a 1; lJob 2:2,/t:í0; Col. 2:1 5l Filb 2:$1 I )l
x. - qro 8 salvaç& édom de Deus, que vem pôla íé e nôa p€l§s ob.as (ll Cor 5:17-211

Joâo 3:16; Gá. t:4; 4:{-7; Tito 3:}7; João 16:8; Gal. 3:13 e 14; I Pe<lro 2:21 e 22; Rom. 10:1?;

lrra. 1V.ó; )hr. 9.23 6 24i Elôl. 2:í'10; Roín. 3.21-26; Col. l:13 e lli Ro.n 8:14'17, Gel.3:2Úl



0oium€llÍdsI

,,&
b,YL

União Nortê Brasileira da lgreja Adventís
Rodoviâ Mário Covas no 400, bâirro

CEP 671'Í5{O0- Ananindêu

imo Dia
$queiro 1ó ,!TDF 

'
B IJÂRt]El.O ARIUfl iI,lR4iIOÁ ctÂ0ÂCNPJ nô 04.930.2441000 0F,c iÁI, REGISIRÂOOLIVRO DE ATA

§lr--6yçL

R

João 3:3€: I Pedro í:23; Rom. 12:2; Heb. 8:7-12: Ézêq. 36:2t27; ll Pedro 1:3 e 4; Rom. 8:1-4i 5:6-
í o);

Xl. - que por sua moíe na cruz, Jesus tÍiunÍou sobre as foÍças do mat. Agora, o EspiÍilo
Santo mora em nosso interior ê nos dá poder. (Sal. l:1 e 2; 23:4;77:11e 12; Col. 1:13 e 14i 2:6, 14

e 15; Luc. 1O:17-2O; Efés. 5:19 e 20i 6:12-18; lTêss. 5:23; ll Ped. 2:9; 3:18; ll Cot.3:í7 e í8; Filip.

3:7-14; lTess.5:16-18; Mat.2O:23-28t João 20:21; Gal.5:22-25; Rom.8:38 e 39; lJoáo 4:4; Heb.
í0:25.)

xll. - que a lgreja é o coÍpo de CÍislo, uma comunidadê dê fé, da qual o própíio Cristo é
a cabeça (Gên. í 2:31 Atos 7:38; Efés. 4:11-15; 3:8-11; Mât. 28119 e 2O; 16:1X20;18:18; Êfés 2:19-

22; 1'.22 e 23i 5:23-27; Cot.1:17 e .t8):

Xlll' - quê há um povo remânescente que guarda os Ínandamentos de Dêus e tem a fé
dê Jesus e que a igÍeja verdedeira é identificada pela Íé em Cristo coÍrúineda com a obseÍvância
voluntária dos Seus mandamentos (Apoc. í2:í 7; 14:6-12;18:14; ll Cor.5:10; Judas3e 14; lPêdro
1:1ô-19, ll Pêdro 3:10-14i Apoc. 21:t-14);

XlV. - gue â lgreja é um corpo com muitos membros e todos soÍnos iguais em Cristo
(Sã1.133:1; Rom. í2:4 ê 5; I Cor. 12:12-14; Mat.28:19 e 20; ll Cor. 5:í6 e 17; Atos Í7'26 e 27: @l-
3:27 e29; Col.3:10-15; Efés.4:l+16; 4:Í$; João 17,,2A-23)',

XV. - no ensino bíblico do batismo por irnersão (Rom.6: 1s; Qol.2:12 e'13; Atos í6 30-
33; 22:16;2:38; Mat. 28:19 e z0)i

XVl, - nas cêrímônies da humildadê ê de Santâ Cêia coÍno símbolos do sãcrifício de CÍisto
(João 6:48-63; 13:1-17; I Cor. 1O:16 e 17; 1t:23-30; Mat.26:17-30; Apoc.3:20);

XVll. - que os dons espirituais sáo concêdídos pelo Espíríto Santo aos crentes, paia
qrmprir o ministério (Rom. '12:4$; I Cor.12:9-11,27 e28; ÁÍ.os 6:1-7; EÍés.4:8 e 11-16; lTim.3:1-
í3; I Pedro 4:10 e l1);

Xvlll. - gue um dos dons é o do profecia, na lgÍeja rernanes@nte (J@l 2'.28 e 29; Atos
2:14-21; FQoc. 12:17;19:í0; Heb. í:'Í-3);

XlX. - qre a Lei dos Dez Mandarnentos é o padÉo de jusüça pelo qual todos sêrão
julgados (Êxodo 20: 1-17; Sal.40:7 e 8; Mat. 5:17-20;22:36-40; Deut. 28;1-14; Hêb.8:8-10; Joâo
15:7-í0; Efés. 2:8-íO; I João 5:3; Rom. 8:3 e 4; Sal. l9:7-14);

XX. - $le o sábado é o dia de rêpouso oÍiginal e nuncâ foi mudado (Gên. 2: .13; Êxo.
2O:8-11; Lucas 4:',|6; lsa,56:5 e 6; 58:í3 e Í4; Mat. 12:112; Êxo.31:'l&17; Ezeq. 20:12 e 20; Deut.
5:12-15: Fleb.4:1-í1; Lan.23:32; Mar. 1:32);

XXt, - que a pregação do Evangelho devê sêr sus{êntada pelos dízimos e ofenas (Gên.

1:2ç28;2:15il,Cr6n.29:14; Ageu í:3-í1; Mal. 3:&í2; I Cor.9:$14, Mat.23:23; ll Cor. 8;1-15; Rom.
15:26 e 27i Mãl. 3:8-í 1; Mat. 23:23);

XXtl. - que o crisüio deve ter uma vida moral exêmplar, não como um Ín€io de salvaÉo,
mas como um fruto naluraí da salvação concedida por Crislo ê que o corpo é o templo do Espírito
Santo e por isso náo deve ser conlaminado com fumo, bebidas alcoólicas, drogas ou alimentos
prejudiciais (Rom.12:1 e 2',1 João 2:6; Efés. 5:1-21; Filip.4:8; ll Cor- 10:5; 6:14-7.1i I Pedro 3:1-4i I

Cor. 6:19 e20;1O:31;Lev.11:147;,ll João 2);

Xxlll. - que o casamenlo foi divinamente estabelecido no Éden e conÍirmado por Jêsus
@ma união vitrlÍcia entÍÊ hoÍnem e mulher(Gsn.2: 18-25; Mât. 1§:3-9; João 2:1-1 1; ll Cor. ô:Í4;

ATA:CONSÉLHOADMINISTRAIVO DÂTA: 28/1112019
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Dia
r n turu

l,lÂRt,ll0 ÁÉIUR illRnN0Á ClíÁDÂ
oflflÂL ti6tsIRÁ0oR

{$gt-.or aÀ

,t?a
- tr^

Efés.5:21-33i Mat 5:31 e32; Mar' 10:11 e1|"Lucas16:18;lCor'7:10e11:Êxo 
20:'12; EÍés 6:1-

J, o.ut o,+S, Ptou ' 22:6'' Mal /t 5 e 6); 
los através da interc€ssâo de Cristo-' *"'*iir. ' 

- que o p"oao 9:::',""",T Ê,Íi:?:'fr:,dn"#;Lãü;là;À t 
'-zt ' 

a"s "
no santuário cêlestial (Heb' 8:1-5; 4:14-ro' v '-'^1";)."".-t zO'12. 14:12, ?2:121,

14i 9:24-27 iNú m. í4:341 ezeq l-,ã:'t'"' 16; Apoc.'ltu1'-^!jrrr";r,coÍpóreaevisívêl(João-í4:1-
''' - - xxv- -quêavonadêJesusestàrnuitopó*il':i:: ;1ã:,;'Ã;:i'i, icoi rs'sr-s+'

e; ntos i :'+t'r ; Mal. 24:14: 43 e 44; Tito 2:13i Heb g:28i, l ress 
;, ii# :|,l, i iess. s:r -6);

u'i""". i..z-ro, 2:B; Apoc. 14-.14'?0" 19:11-21'' 14" 13;. Ll"al-'"ario 
àà inconsc;ência enquanto a

xxvr. - que a morte é um sono,,e T:"]1:1."Iff:Hr:'2|l ;, o,,s " 
to, s't'

fiffii:[Tã,i,',Ti'',,1Tiá:o''i"]'"ol"d";:;i;:::;::;§.1! 11;l;llL céu, entÍe a

xxvrr. - que hâveÉ o reinado de mil anos' ot'"n1'",7.";t;;;ui-i;-" 
''tt'-u' 

Mal 4:1;

primeira e a segunda ressurreiÉo (Apoc 20' I Cor' 6:2 e 3; '
Lzeq.28:18 e 19): orúc os mit anosdepaz lApoc.; 21:1'7; 22:1'5;

xxvlll. ' que Deus criará uma nova terra aÉs os mil

rr,ls; ii ãeJro a'i3; 1"" 35;6stt7-25: Mat S:5)' 
xo sêrá realizado através de Órgáos-

§ 40 O ormprimento clos obietivos expostos neste-aÍtil 
dinicas, ambulatórios, lgreias'

f"I[;oo;:--§*:]êfi,::"i"ffi Bi'5#:'::'*,#ffi:ii""úna''"''n"'o'"
e outras instrumentatioaoes ap'ái-riraJ" " 

ri"iÀ, inclusive tempros, ápel,s, casas de c lto e outÍas

sales para tel Íim adâptadas' *TtàãJ"i""oais e escolas de educaçáo rêligiosa-

§ 50 Para o'oÍno"t' ãi*'"nl"iã " 
á' g"tit' na área dê sua lurisdiçao' atividades' açÕes e

n.n.,"i"-0.-o-nJ:*:Ti#::'Ir:{iíi:"J:ffi ffffi"ff Lii*i,"Íi'"'J11f;
::"üE',:*,}í#""f ::':"n;H:";ii:"|ili::'f "":m5:"^:T"@ordênadoraemsua

iurisdiÉo des âtividades oas eliuJades autonomas de que tratã o aÍt' 19'

cAPiTULo vl
oo PnrRtmÔuto

AÍtS.OPafimôniode"UniãoNorle"compreendêosbensmóveiseimóveisadguirido§'
escÍiturâdos e registrados o' nao "t 

*u noÍne' coÍÍK, terÍenos' edmcaçôês' casâs residenciais

tuncionais, equiPamêntos, 'n"fãrn"nto" 
e instaleções' vaÍiaÉo palrimonial dos exercíGo§

;ffi#;; vliies mouimrio",-.ça*" ou quotas sociêtárias,lítulos de crédito, marcas' patêntes'

§ernovenles, veíarlos, Oireitos' saídos finâncêiros' de contas e depósitos bancário§' de aplicações

e/ou poupançás, cÍéditos " o'";;;"; outros oens e valoras de 
-sua 

Sede, l:9^t::-Y"^:ot'
L;".ãffiÃ;staueterimenios e serviços e demais bens @nstantes em sêus livros e rêgistros

contábeir 
1o A 'unlro NoÍte,, é a única entidadê parÍimoniar, sendo vedado aos ófgâos-Membfo

e orrnaigiaraútecimêntos Íomâlizâr a aqui§iÉo de bens petÍimoniais 6m noÍnê dast€s'
- *"--tr;ó" 

bôns iíÍúvâi8 sory|êntê poderio ser alienados ou onerado§ Ínêdiantê autofizaçâo
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expressâ ê indivklualizada do conselho Administrátivo' âtravés de proglrador com Poderês Pecl

tânto outorgados' ou de direitos, o Procurador deverá estar

§ 30 Nos casos de alienâção de bens Ínóveis

munido de mandato com Poderes espeo ais para hnto, outoígados pelo con§elho Administraívo

I

AÊ e. As entràdas da "unrào -Tlli-i:fTi!l[q'
r. - doaçõês, ".,J'#"'"-:il*:i!':: 

n§i" oo*' ou iuridicâs e de

êntidades Púbticâs ou Privadasi'rí-dizimo""oÍe-liiJ;]*'lli;$l,Tl'$[X"rf:"':";'",ffi.,.'":::'::#:#;
lll' - Íenda Patrim

.--6'5+l#l*"rl*#:;x'rrx'hxx**a;;"ffi- 
§ 2'As doações e as

rr.,.ràr$çi;*6:g"3[q:[***i*U**imí:ts::
a cÍédito das oÍganizaçÕes I

doadores'

AÉ lí' CompetiÉ ao Conselho Administrativo estabeleceÍ o cÍitério de aphcaçào das

"n 
t 
"0"" 

XI ."u' 
-q*:::l*:i" 

flJi:'Í6";; Hl $*o" 
dê sêu corpo dê ÍÍxn istÍos'

mi6siofláíios e demais rellg

Art { 2' A "unrâo NorE'' sendo uma ry*i"f:,:H:os; tffil"tH ll*:TiJ:ffin"J
náo crreÚbur qualquêr parcârart:"X'#'#[tJi", lLi,l;;;;;, p€ssoas Ír$cas' ÍÍurs todas as

Iaí,(jPacâo no 5au Íssulu

caPÍrulo vtt

oo" =n 
*riíe'útxenclco rtscal



Socv íl'',.,.j ;;x
Brasileira da lgrêia Advêntista étimo Si*T0F l

'4,

4OO, bâino doRodovia Mâio Covas nô CELo ÀRTUR tulnAÀ10Â Cit
0FtctÁt §E0t§IRAr0n

Ê

cÊP 671 15-O0G Ananindeua, P

CNPJ nÔ 04.930 .2441oo0't'

LIVRO DE ATAS

CAPITULO VIII

DOS ÓRGÃOS.MEMBRO INTERNOS

àrdy+ §lÉtr-pnçh -

ATA: CONSELHO ADIITNISTRATÍVO DAÍA" 2A11I2O19 FL' I{ô - 431'

suas entradas e bêns serão utilizados e empregados no sênüdo de aüngir o§ §eus obietibs

rêligiÔsos ê câritativos' 
secão ll - Do ExeÍcíclo Fi§câl

ArL 'r3' os 
""""nt"n'"i'l"""LnuíJ" 

Jã ;unuo Norte" e de §eus Órgãos-Mentro'

departamentos e sarviços seã;;nil;;t anual e intemamênte pelo s€Niço de Rêvisão

Denominâcionâl' 
'^ -^r^^ ^^-^^iâi€ ô â<<im conslatadas pelo verificador indicado'

PaágraÍo único. Em situaÉes especiais e assim- col

a "CoNFEDERAçÃo" poderá il'#;ã;;io de técÍric's' devidamente habilitados' pâre

esse fim, que eraborará rer"unJ lr*r"1,rãJo'u *r rpr""i"do pero consêtho Adminisúativo ê ou

Assembleia.

AÍt í4' O exeÍcício social e financeiro ooincidirá com o ano cMl'

AÉ 15. São integrantes da "União Norte"' como Órgáos-Membro eclesiaslicarn€nte

vincxrtado§ e administ.tvar"niãLiãroin"oàr, sêm peÍ§onalidadã 1urídica própriâ, além de outros

que viêÍem a ser p,opo",o" 
" 

o, árãJJ" p"ú óonornà nC-inistrativo e ratiÍcados pela Assembleia:

l. a Associaçáo t/l",,nn"n"Jãlõ'"ãÀa'ànritt" oo setimo Dia' com escritório administrativo na

cidade dê São Luís, Maranhãoi

ll. a Associação Norte do p"üã rgr"i" Adventista do sétimo Dia. com escÍitório administrativo

na cidade de Marituba' PaÉ;

lll. a Associaçâo Sur Oo paiOl lgreia Adventista do Sétimo Dia' com sede na cidade de Marabá'

Eslado do Pará-

ffi;;; 
'r,loãese 

Maranhense da lgrêia Adventista do sétimo Dia, com êscÍitóÍio

,o*,"-,ãr,* na cidade de Paço do Lumiaí' Maranhão;

" 
oitJ, o".ú * pará da lgÍeia Adventista do sétimo Dia, com escrilório administrativo na

cidade dê SânhÉm, Pará;

ffi&;;;,áA;apá da tgreja Advenüsk do Sétimo Dia, com escrilório administrativo na

oirã o" r*r.reua, Pará' e seus respeciivos departamentos e sewiços:

ilrlã"a" sriú"rrnhense da lgrejâ Adventístr do sétimo Dia, c.m escritório administrativo na

cldade de I mpeÍalriz, Maranhão ;

;J;rd" úventiía da Amazônia, com escritÓrio administrâlivo na cidadê de Benevidê§,

PaÉ, e seus respeciivos departamentos e serviços;

§ ío A "união NortE" é entidade êdesiásüca dê cênhalização, de conselho e coordenação

da seus órgáos,Menúro enlre si e vínculo de contato deles com as organizaçÕes supêriorês da

lgreia edventista do sétímo Dia, câbendo âpoiá-los na Íealização dos objêtivos que lhes são comuns

e, iguatmente, velaí paÍa que sejam ob§ervadas e cumpÍidas as doutÍinas e aS normas de gêStilo,

administraÉo e o§ co§tume§ universalmenle adotados da lgreja Adventista do séümo Dia.

tv.

v.

vl.

vll.

vm.

União NoÍtê
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ATÀ: CONSELHOAOIIINI§TRÀÍVO 
DAÍA 2a111t2o19

admin istraÉo dos

§20 As atiüdades' a jurisdição a forma de gêstão e
Órgáos-Membro'
ráo estabelecidas

bem corno suas relaçôes de hieraÍqu iae subordinaÉo com a 'Uniâo Norte" sê

e disciplinad as dê contormidade com os RegulaÍnento§ Eclesiástico-Admini stretivos, com

§30 É dete50, no6 Rêgulamentos lntemos dos Órgãos-Membro e sêrviços ou
observância das disposiçÕes deste Estâtuto.

estabelecimêntos subordinados, c,onstar matéÍia que contíarie princíPios ou disposiçÔes do

§ 40 Todas as delibeÍações e decisões de naluÍêza eclesiástico-administrativas'
presente Estaiuto

m observân

pêla Comi
cia das

ssão Diretlva

disPosições deste Estatuto'
dos Órgáos

regularmente adoladas pelos
do tomadas co
admin istÉdores ou

de natureza patrimonial,
Administrativos Regionais' quan

fôímalizadas Ôu

produzirão imediatos efeilos de natureza denomlnacional, íessálvadas as

ou intervençâo de
contratual ou obrigacionâl as quals terão Plêna eíteáo,a jurídica ao serem

ratificâdas Pela 'União Norte" , atrâvés de um voto do Conselho Administrativo

um de sêus Procü Íadores , com Podêres outorgados para tanto
ma Diretoria EclesiáSica Regional

§50Os Órgãos-Membro seráo administrados PoÍ u

composta por 
um Pastor Geral Regionali

ú' 
"n 

S"cr'utlo R"glo1al' ,^-^,
tii' um re"oureiro/CFo Regronar'

§ 60 A Facr'ltdade Adventi§ta da Amdzônia seÍá administÍada poí uma CoordenaÉo

Regionâl compo€tâ 
i?lroo|. e"rar;

ri' óootountoot Adminislrativo;

ui' ãoor.u"nuuor Financeiro'

AÊ16.osqq,q*il11""]§$'$ã§ff1ffi ""ff 
S[H'",f :-''ffi§;

;-ü#jfü#rfu :mtl;n:**-***#ãnffir:r
referido manual'

AÊ í7' Nos Órgáos-Merüm serào mêntidos entrs outÍos' como meio dê atingir os

obrlrivos darenüdadê, ;m#*ü,q1ç,§,|§1"" 
comissões Dirêtivas destês:

ll' c"nt'o" eJãtl'Jãis e oulras lnstituiçóes CaÍitativas;

lll. S"*iço atn*"'nãnte e Sociat Adventista (Dorcas);

lV' Clubê dê LideÍesi

V' Clubo de Desbravadores:

Vl' Clube de Avêntureiros;
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Vn' CênlÍos de Odentaçâo AimenlaÍ e dê Sâúde;

Vlll' Departâmêntoslntêrno§i'il ã"o"t o" A'âmpamentos culturars-

ffi
estão rêgulados Pelo Manual dl

Oia.

AÍt t9. são ainda mernbros da "união Yr^^ -* 
entidades autôílornas' com

p€Ísonariâ*el;Í#,g,"]1"Í:*ffiXl***r;,3;:3,IxT""*'"ãl"i'fioo",
11' 3 6556çi6ção A

tll' a FundaÉo pdÃ'õà*"'no o" comunicação Sociâl'

mo Diâ
,10 RIDP 

'i1Á.1CELO ÁRTUR lJIR NOA CH

OFIC'AI RE§I§TRÁDOR

d2

ÀDAI
à* d IM R

Sêção I - Da Convocâção e"Cofllpetência

ffi,*ff F#,irf$ffi ,.,$;mf,,lg-l*ghr'tr
as associadas serão pÍesdidas p€lo Presidêntê da "União Norte", ou em sêus

6 ío As Assemblelas

'"*''1;:pffiXJf,it§'le# o' exraooin:f^:T, instarada com a pres€nça de peb

menos dols r,eteg,oo" g",-ti" '"iàJntJi"" 
aàlçonreDERAÇÁo" e não Ínenos da metade mais

um do total dos detegaoos exicio e regulares de acordo'coÍn Ô prêvisto no aÍt 26'

§ 30 Veriftcada " 'n"X"úntX' 
íe qu,rum para a instalaÉo da Assembleia' será efetuadã

nova verficÀ{o Ae quOrun (X.l;is1'norat apO"' pod€ndo 
,então 

a Assembleia secionar com pekr

menos 1/93 (um terçol oo" a.*g.ã;"'e*oricio'e regulares rêlacionados no aÍt. 2ô, sendo obÍigâtória

cAPfruLolx
oas asseuaLÉtls
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Ordináíiâ, por um ano.

Art24.FormalizâdaaantecipâçáoouoSdiâmento,opêrlodoadministrâlivovigentêêos
mandatos dôs membros do Con§êlho Adminislraüvo, ficaráo automalicamentê reduzidos ou

prorÍogados por igual periodo de têmpo' iniciando-se o novo periodo quinquenal completo a pârtir

da realização da Assemblêia Ordinária.
paÉgraÍo único. A o"rin"*ç:o do Cons€lho Administrativo anlecipando, pronogando a

convocaçào da Assembteia Ordináriâ, dêverá seÍ oflcialmsnte comunicada aos Ôrgâos-Membm,

com pelo meno§ 10 (dez) dia§ de â tecedênciâ.

SeçãÔ ll - Des ComissÕe3 ê 3ue3 AtrlbuiçõÔ3

aÉ 25. A A§sembleia dâ "Uni§o NoÍto" Podêrá delibeçat por conslituir as §êguint€s

comissÕes da ass€ssoramento :

l. Comissão de NomeaçÕes;

lf . de Planejâmênto Estratégico e ou outras'

§ 10 Caso a Assembleia delibere pela cordikJição dê comissào asses§ora' e§ta sêrá

compostâ por no máximo 7 (sete) membros

§ 20 A Comissão ce t'torireaçôes seÉ presidida pelo.Paslor Geral da "CONFEDERAÇÃO'

ou pnl. qrã* estê indicar e secÍetariada pelo Pre§dente da "Uniâo Norta"'

Seção lll - Dos Delêgadog

Art 26. A Assembleia ordináÍia ou ExtraoÍdináÍia da "união NorG", será con§tituída por

dêlega{ros "ex-oficio" e delegados "regularet' de acordo co-m o disposto neste Artigo'

§loSeráodêlegãdosex-ofÍcionasAssernbleiasGêrãisdâ..UniãoNortê,':
L até 3 (tÍês) membros da conselho AdministÍativo da "GoNFEDERAçÂo", indicados

por seu Pastor Cierali

ll. os membros da Conselho Mministráivo da "União NoÍte";

l . os componentes das DiretoÍias Ede§á§icas Regionais dos Órgãos-Membro;

lv. um reprêsentianle das entidades autônomas-membros, enuÍIEradas no art. 19,

indicadas pelo Conselho Adminístrativo da "Unlão Nortê" '

§ 20 o consê,ho Administrativo nomeará até 20 (ünte) delegados regularss dentre os

membro§ da Comissáo Dirêtiva Dênominacioflal'

CAP|TULO X
DO§ ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS

União NoÉe Brasileira da lgreja Adventista do
Rodoviâ Máio Covas no 400, baino do

CEP ô71 í 5{ÔO- Ananindêua, PA
10 RIOPJ

ou de Íorça maior, o Consêlho Administrativo, que

CNPJ

LIVRO DE ATAS

ATA:CONSELHOADmINISTRÂTlvo DATA:28111/2o19

poderâ antêcipar ou diar â convocação da As§êmbleia

Aí 27. Sh Órgáos AdministratÚos, de acordo com o disposto nê§te CapÍtulo:

l. o Conselho Admini§Íãtivo;
ll. a Dirotoria Executivâ.
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JO RTOPJ
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àtJf.

f(?6PÀ,n".-
ATA: CONSELHO ADMINISTRATIVO

Seção I ' Do Conselho Administraüvo e-sua Compêtência

ArL2s'oconomoio"*in';iioiiá'quegeÍiaa"'ti'iã"o""a""uniãoNoÉe"noperíodo
compreendido entre as es"emit'tl1;" ili;;;; & " ion'"i '"'o*s' 

com mândato de 5 (cinco)

anos, a sabêr.
l. como rnembros ex-oÍicio: o Preside le' o sêcretário e o Tesoureito da 'unlío

Nortê" i
lr. como vosais resurares: I (oito) membÍo'"':'S::ii"'J:'T'1?* 

" 
ou a. tunÉo

",., "," 
:J 

",*,r" rii*::: ::lH::ff $:J,x":;'H'ffi ; ;ceitar Jr transreÍido para

*' *içf 
';::::T:T#L'i:"litri;á presidido pero Presidente e secretariada pero

Secretáfiã da "união NoÉe .,,^-^r:.,^.-rá riê 6 íseis) rÍÉmbros, e quando for apênas

§ 3o O guórum do conselho Administrativo -se* !?-''n;Or" por unanimidade de volos'

êste o número de presentes, as delibêrações deverão ser tomauoáo P-'o"iorr'"**'ro sem o voto
""* " "-§ 

i;u"niuma detiueraçao podera ser tomada pel'

tavoraveioe pelo menos 6 (sêis) de seus membros' .suas sessões rêgulares, câbendo ao
'""'-'-'ü; ô conselho Admínistrativo poderá progrâmâ-r

"""'.""ti'3i:{,ff{[:i'tf 
"tif;i:Hijisif":'§;1*i'iir:i.:'":*pr*ouando Jlicitado por escrito p"l"Iii"f^*"",::::Hil;;; ser realizadas por meio de*-*-; ,; As reunióes do conselho Administralivo. Putri"';;, ;;r"ros e ouüdos. A

;u.;rà",*lg'ruu:1r";:nT?lTli,ljli§lí#â""tã*,*o.,.dentêpoÍrodosos
ParticiPantes'

,vt- 29' Acons€lho Administrativo terá pleía coÍnpêtênciâ e autoridade administrati\ra

paÍa" 
r. rrâmitar todas as operaçôes *TlTlll^"'à"r""t:§H"tri"fl1iof'E^1?:Ti

seus ooletiüs " 
int, 

""rnp* 
que estejam :.'.h"*."]"^:

,CONFEDERAÇOO", "oto" 
iõos edesiasticos superioÍe§ e os Regulamentos Eclêsiástico-

Administta6vos; - -^- os meÍÍüros cla DiretoÍia Executiva, previamente nomeados pêlo

ll' empossar

Conselno eomini"irativo Oa **ç6pEplÇÃQ '' -l
Itr. pr."n.*r", Jrão pJri"J" rG"", qualquer vaga que possa ocorer na composição

de§êusvosaisresurare,"" 
comi"so"s qYe-rorem T-TIT1.:.]^IY:::"'trf""*Xo 

rntemâ'

deÍinindo suas competenciãJ "'ã' 
atrto'içr"t' nomeando ou êxonênando seus membmsi

v.no*",,opl"ã,êãiã"ô"^al,osecfetáÍioRegionaleoTesoureirolcFoRêgionâl
dos órgáos-Memoro, oenniül ri-S;;;;; 15' f,xando-lhes o rnandato podendo do Ínasrno rnodo

antecipar, pÍoÍÍogat seu mandato' exonerá-los ou §ubslitui-los;

DATA; 2811112019
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ACHÁDÂ I0R 
"."-).")yLMRO DE ATAS 0HcrÂt REGrsiRt,

ATA: CONSELHO ADIIINISTRATIVO DAÍA:. 2Ü't112019 eáPPir . r n' r' h

reÍêrido mandalo, deveÉ apresentar, obrigatoriamenl:d-p?-l' Ala do Consêlho Adminístrativo'

quê contenha aurorizâção "d;';;i*ci8ca 
sobÍe a operâção a sê rearizar, deüdamente

registrádê.
§ 6' Nenhum €lo ou procedimento envolvendo^::"#a;ã'ff:,[%:".Iff:

bancariasl contrzitação de operações Íinanceiras' de aq'lsfa:-
patrimoniais e outras de n"tr,"Ja ao'inlstrative com efeito leg@l' poderáo ser Íormalizadas em

nomê da "união Norte' p"r" oilLriu áecutlva, ádministrad;res dos Ôrgãos-Membro' otl por

qualquer outra pessoa, sem a apresentação de mandato com.expressos Poderes para íot.l.,alizá'

los, previamentê oulorgado p"ro'coniernà ndministrativo da "União Norte"'

§ 70 o con§elho Adt "i"d;;;;';;te 
poderá dêliberár sobre a tomada de empréstímos'

contrataÉo de financiaÍÍPntos, abeílura de créditos ou constituiÉo de hipotecas pelos

administradores ou pro-Íeoor.Jo.; Uiiã. r'f".,*, upós prévia e expressa aProvaçáo da operaÉ,o

pela 'CONFEDERAçÃO'.
§ 8o O PastoÍ Geral da 'CONFEDERAÇÃO"' ou quem ele indicar' atuará oomo PresÍdênb

do consêlho Administmlivo da "uniao Norte", iara poceoer a possê do Presidente da mesrna'

Seção ll - Dâ Ditctorie Execúlve e 3uâs AÚibuiçOet

AÉ 30. A Dirêtoria Executivâ, nomeada pelo Conselho Administrãtivo de

"cONFEOERAçÂO", sêÉ conslituída por:

l. um PÍêsideote;
ll' um Secretário;
lll. um Tesoureiro/CFo'

§ ío os cârgos de sêcíetáÍio e dê TesoureiÍo/cFo poderão s€r acumulados por uÍrEl

,""r" [""*, que se idênüficâÉ pêlo titulo de SêcrgtáÍio-Tesourêiro/CFo'

§ 2" O mandelo da Dretoria Exealüva seÉ Íxado pelo conselho Administ"âtivo da

"CONFEDERAçÃO".
s 3" Os BiÍetores Exearlivos devem levar adiante a obra em consullâ mútua, confomê os

olanos, regulamentos e progremas votedos Pele Assemblêia e ou pelo conselho Adminishativo da
lunião Nort"", os queis deveÍão estar em harmonia com as doutrinas e votos adotados ê

aprovados pelas Comissões Direti\ras dos Órgãos Eclesiástico§ Sup€riorês da lgrela.

s,l" O Prêsidente, será um ministro ordenado de experiência, é o primeiro administrador
dâ ,,UnÍão Norte", respon§átel por manter o nível espirihJal e a operacionalidade administrâti\ra,
êm consulta múfua com o SêcÍetário e o Tesoureiro/CFo, Íespondendo peGnte a adminislraÉo dâ
"DMSÃO, ao Conselho Admini§râtivo ê à Assembleia, compelindo-lhe ainda:

l. presidiras reuniõ€s da Asserúleia Ordináriâ e as do Conselho Administratjvoi
ll, atuar em Íavor dos inteÍesses gerais da ,,Uniâo Nortê,', em conformidade com o

determinâdo peto Estatuto e as deliberâções da Assembleia e do conselho Administrêtivoi
l[. ormpÍir e fazer cumprir, em suâ liderançâ as deliberâçôês da Assêmblêia do

consetho Adminístrativo da "uniâo Nortê" e da comissáo Diretiva da "CoNFEDERAçÂo', em
oonsônáncia com os R€gulementos Edesiástico-Administraüvos;
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ÀTA: GONSELHO ADMINISTRATÍVO DAÍA: 2An1nO19

desempenhar os outros deveres ineÍentes ao ca

0FrilÀL nE0lsTRAo0R

lÉfiF:pa3}-
rgo ou que lhe seiam coníeridos pêlo

tv.
Con selho Administrativo'-'--"';;;'ôã"o",a,'o-"""'a,::'ff 

S"""".HJT:'"J:ffi JXH,".'*Yffi ::§l':#::
administradores executivos' s

oerànre esta, à AssembEia " ""i]'ilr,ã"i.rir'á"'i" 
"cor.*ióERAçÃo" @njuntamente com o

Presidente e Tesoureiro/cFo t"]t-oo' ão"tn"i"' as seguinles atribul$ii;ro 
", o's impedimentos

l. atuar como substituto do Presidente e ou do' I €

'".e*á'-""ii "":':1#d:':Ahf 
o;f 

X 
tffi,[""T|':]|*L"á 

Administrativo e eaía a

As-sêmbleia;
lll. elãborar e aPÍesentar os rêlatóÍios estatisticos s': 

':: 
tã""Ín;ilfJjX"l 

conorrto

lV. redigir e @Ílseryaí as atas das Ass€Ínuei

Administrâtivo; 
^ê iáínÍÍnâ.r1ês ouê possam ser solicitadas peb Pre§dentê

.,-'"."k"n"m*mrx3'"ilIi:lxt*i:";;;;,"iu*-*"n*"p"o"" *- " * 
- 

;àsempenhar os outros deveres inerentes ao

Conselho Administrâtivo'

§ 60 O Tesoureiro/CFo estârá associado coÍn o'Pre§dente e o Secretário' como um dos

diretores execuliuot, "*'noo'Jüã'Ãç'ão" 
c*tt*t noti'iãà*o respondendo perantê este'

à Assembleia e aos adminis?rã[il'tõ';;otnnçaô]i' "o"i'ntamênte 
com o Presidente e

o secretário, tendo, adenra§, as seguintes aÍl:buiq":'- 
-..a1 inclui, poÍém não se limita, a rêcêber'

.,],=,],;j:-rHflH'$"'â',"",ffirffffiffi*"f 
i"ffi;';; "; votos do consêrho

Administrativo; --n temoo ê ÍorÍnâ, todos os fundos e ofertas desiinadas à

It' remeter' en

'coNFEDERAçÃo" " 
o'.na liJJo":toàÀJ'ceml"' "m 

h'rmonia com as dispo§@s do

;;;,;;i.tffi:Xf##if}l; conserho Adminisu-ativo roda a inÍonnaÉo que rhe ror

*"*""',r. 
enúar Íegularmente ópia dos balanços e demonírativos dos estados íinânceiÍos

aos aaminis-t-aaores aa 
:ãtffrfi:r"orSo do orçarnento da "uniào NoÍtê", apÍovdo peb

conselho AdminístíatÚo; - ^--.^,.,i,{âdâ anrasentando relatóÍios e balanços' ao consêlho
U. têÍ a ssu cargo a contâbilidade' apresenliando relatóÍios e balanços' a€

.n,",tlr 
Ío§;:Iju'tr",.,rno em seus impedlÍnentos rempoÉÍio§, estes, quando

reoonnedás pêlo Consêlho Administralivo:

ylll,do§srnp€nn"''LO"osoutÍos&verô§ineÍÊntesaocargooil$€lhe§ôiam
coníeridos polo ConÊâlho Admhi§lÍ'ativo'
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,**f*g--*.,*;t*,*-'*tru*x,**ls**+
prepostos, @m validecle ate I

"^""3â3'J,t'-êã'L'*'"

ffi,;r*'*#ffi,ãllffi
.-*-*.m-*':ry:f m-*Xli''f§ü*:""#iiü

noÍmas legêls' x:

,o, o**'§![l§#l*''o*ot

:r,ffi #'#n'§ü:',ri{ii;"r"Hffi1fl 
í:is."f #,Ii:l#"#ffi :r;ff r
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*ur

F rfl1f,., p1..n\-ATÀ : CONSELHO ADIâINISÍRÂTIVO

trata o parâgrafo § 20, do aÍt 15, sáo as relacionadas ? 
sêgÚk' além de oulras que vierem a ser

criâdas e instalada§ por oemera$ã pelo conselho Administralivo e ratiricados pelâ AssêínD!êiâ;

1) 04.930,244looo 1-24 União Norte BrasileiÍâ de lgreja Adventista do Sétimo Dia

ei 04.e30.244lo0o2.u **iuãàãü;; ã; Prrr"d" lgreia Advênüsta do Sétimo Dh - PA

si 04 e30.244l000s-uu o.JããEã õ;;rj Ar;;;;sia'lereia Adventista do sétrmo Diâ-AM

4) 04.s30 244looo8-os s.i6Eo"u;;;,í i;;;$úde L;ia: na cidade de Berém- PA

:ists:sá,fi ',ffi 1?,iãxunE'rrffixiffi i"i:'i,!ili{:Fçü;rJr"'ffi ''**o;í ó; óãó.ã;;;ooiáoo serviço Lducacionar Lar ê saúde' Í

íi,[iiilií,,ffiii#ilit*.=t#-'1,$:;çrÉ-lt*li;i=f,-;#3;ig
iii óa.gao.zeal0o7o-56 Associaçáo Maranhense óa lgreia '

iiuiil',f ffi çür;trs1líliil$5"E,:Li;.,".itr#ií,H,**iàí 04.óãó ã44lôósl-zg se*iço Êducacionat Lar e SaÚde' I

i:iüifr',ifi tíiXüÊp"lffr $'^,qi$it1ffig,!itff"'*#'."lüi il óãó ãiliõiig-to ui"'ao oesrê do Pará da rs-Íe1a.Ac

iil,$,iizi-^rà[fl *ilr":x=ffi r1iír:;í[q:::::::::i'ry'^s{i:{-^
22\ U.930.244tlrsroz c"'n',ãnlir-"ãi!ü óeienrotrimentó comunltário, em Porto Velho-RO

?3 t o4.93O 244íOl gZ-gs 
"'üõ 

à-Jüã*ãr l" " 
Saúde' I oia Macaoá - AP

2^\ o4,s30 244to," 'o "u'üõ 
;;;;;;l lar e Saúde ' iú s'oeitotn' em Merabá - PA

ãci oa gao 214to134-55 s"iiõ Eã'ãJánãi r'u'" Saúoe' na âoao'e de Attamira ' PA

ãÃi na qso 244í0135-36 s"'tiiõ eãüãã;;;i L;' 
" 

SaÚde Loiâ FAA'^,'A' em Beneüdes - PA

x\x,zilzrxfr ##Itl*üãl*i{hri#§"":"ff{l:$ff ffi .H:::;
'*itr,1.x3ffiá::#"J:lf'*tm::y-r"u::?ffi #f 'AdventistãdosêtirnoDia

Art 3! - A gestâo dâs atividadês' dos beír§ PattiÍmniâb' *dto§' oàítgâçÚâ8' pê§'

@lizróa. íro têíÍitóÍb co" És'oou do ÂcÍB' Amazonas' Rmdônb e Rorainra' a paírÍ óê

ffir,n;o integrem a 'unlro lloro€rt'":
PattgrlrloOni"o'f'n''i-i'J"tJacisáoÍeâltzâdadêacorÚocomaA§sêíÍ6lGiafrrnâíÉ(h

31n?nÍ}}g todo pâlíimônio iÀver' ÍÍúv€f' Fo§6oâl' bsns' cloilos e o§ogaçôes do\íam 3âí

rüríêÍi.ros â Lhaâo Noíocsr€"8|ã;il; igÀ1a novenrr*a rlo sóüÍÍÉ cia nscÍira no ONP-IMF

ÍÍ.}bon" 11.2W?2ycfÚ1'94'
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ATA: CONSELHOADTTINISTRATIVO DATA: 28111/2019 X§§6 IRiDOR

CAP|TULO XIV
DAS DTSPOSçÔES FINAIS

t I'f . PARÂ

ArL 37 - O presente Eslatuto, que consolidou o anleríormenle vigente, aprovado pela

Assembleia Gêral Extraordináriâ da "União NoÍte" Íealizada nos dia 26 de maio de 2009, na cídade

de São Luis, Estado do Maranháo, levado à Íegislro no 1o Üicio de Registro Civil dâs Pessoas

Jurídicâs de Belém, Sob no 9812, Livro A n-o 05, com as alteraçóes e modiÍicações introduzidas pelâ

XW Assêmbleia Ordinária Íealizada no dia vinte e oito (28) de novembro (11) de dois mil e dezenove

(2019), na cidade de Belém, Estedo do PaÉ, passou a vigorara partiÍ da data de sua âprovaÉo'

Belém (PA), 28 de novembro de 2019.

Leoni no nüago Ozeias de

sob n'. 52201
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