
43º CONCÍLIO REGIONAL 

SEGUNDA SESSÃO 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, nas 

dependências do Canoas Parque Hotel, situado à Avenida Getúlio Vargas, nº 

7421, na cidade de Canoas, RS, realiza-se o 43º Concílio Regional da Segunda 

Região Eclesiástica da Igreja Metodista do Brasil, sob a presidência do Revmo. 

Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa. Devocional: A sessão é aberta às 08h22min 

seguindo a liturgia preparada para o momento (anexo 09). Chamada do Rol: O 

Bispo Presidente solicita que o Rev. Silvio Gonçalves Mota, integrante da 

Secretaria de Atas do Concílio realize a leitura da chamada do rol para atualizar 

o quórum.  Quórum: Feita a conferência é estabelecido o quórum permanente 

de 84 votantes a partir desta sessão Relatório nº 01 da Comissão de Escrutínio 

– Comissão de Indicações: É apresentado o resultado da votação para a 

Comissão de Indicações. (anexo 10) O Bispo Presidente esclarece que segundo 

o Regimento Regional não houve eleitos/as por maioria absoluta, sendo 

autorizada a distribuição da cédula para segunda votação, agora por maioria 

simples. Alteração na Presidência: O Bispo Luiz Vergílio passa a presidência 

para a Bispa Marisa Freitas, por integrar a COREAM abrindo o momento de 

destaques para os relatórios que se seguem. Acolhimento e Destaques dos 

Relatórios da COREAM e Episcopal: É dada oportunidade para as 

manifestações da plenária diante do conteúdo do relatório da COREAM 

apresentado na sessão anterior. Os/as inscritos fazem suas considerações e 

após membros da COREAM e o próprio Bispo reagem às manifestações. A Bispa 

Marisa submete ao plenário o acolhimento dos relatórios e ambos são acolhidos 

por unanimidade. Também solicita que o Bispo Adriel Maia faça oração pelo 

Bispo Luiz Vergílio e pelas COREAMs, atual e próxima. Alteração na 

Presidência: A Bispa Marisa Freitas devolve a presidência ao Bispo Luiz Vergílio, 

às 09h59min. Intervalo e retorno da sessão: o Bispo Presidente chama o Prof. 

Duplan para fazer um exercício de ginástica laboral, que precede o intervalo da 

sessão às 10h10min, retornando os trabalhos às 10h25min, iniciando-se com 

cânticos dos anos 70/80. Avaliação Regional do Biênio 2016-2017: Bispo Luiz 

Vergílio chama o irmão Paulo Roberto de Lima Bruhn para apresentar o Relatório 

da Avaliação Regional (anexo 11). Findo o tempo regimental é aprovada pelo 

plenário a conclusão da apresentação. O Bispo oportuniza esclarecimentos ou 

questões diante da apresentação e a plenária inscreve-se e manifesta-se. 

Alteração do Rol: Em cumprimento do artigo 48 do Regimento do Concílio são 

submetidas à plenária as inclusões dos nomes do Rev. Arthur Daniel Fula e do 

Vice-Presidente do Conselho Diretor da Casa Susana Wesley, Edni Oscar 

Schroeder, sendo aprovadas as mesmas pelo Concílio, totalizando 86 votantes. 

Relatório nº 02 da Comissão de Escrutínio: São declarados/as eleitos/as, pelo 

Bispo Presidente, para a Comissão de Indicações (anexo12) os seguintes 

nomes: Rev. Claudio Nelson Kiehl (35 votos), Rev. Clemir José Chagas (24 

votos), Rev. Evandro Lopes Machado (23 votos), Revda. Maria de Lourdes 



Mendes Neves Carpes (23 votos), Rev. Vilquer de Melo Morais (23 votos), Rev. 

Flavio Trindade Antunes (21 votos), Eva Regina Pereira Ramão (18 votos). 

Palavra da Editora Angular: É dada a palavra ao Bispo Adriel de Souza Maia, 

como Editor Nacional do No Cenáculo para dirigir-se ao Concílio, o qual 

compartilha diversas experiências gratificantes deste ministério e faz algumas 

considerações das dificuldades ainda enfrentadas sobre a distribuição dos 

materiais.  Acolhimento do relatório da Avaliação Regional do Biênio 2016-2017: 

O Grupo de Trabalho sobre este documento é chamado e o Prof. Roberto 

Pontes, integrante do GT, faz um último esclarecimento sobre dados 

quantitativos e qualitativos. O documento é submetido à plenária que o homologa 

por maioria absoluta e com 01 abstenção.  Palavra da Representante da Igreja 

Metodista do Uruguai: É oportunizada a palavra de saudação da irmã Gladys 

Cuña ao 43º Concílio Regional da Segunda Região Eclesiástica. Intervalo e 

retomada da sessão: O Rev. Henrique Alves é convidado para realizar a oração 

pelo almoço, sendo a sessão interrompida às 12h34min e retornando os 

trabalhos pela parte da tarde às 14h40min, sendo realizada uma oração, no 

retorno, pela representante da Igreja do Uruguai, Gladys Cuña. Alteração do Rol: 

São submetidas à plenária as inclusões dos nomes do Rev. João Felipe 

Meneghetti de Carvalho, da Revda. Salete Aparecida Meneghetti de Carvalho e 

da Delegada de Gramado, Rosane Ferreira Chaulet, sendo aprovadas as 

inclusões, totalizando 89 votantes. Comissão de Diplomacia: É saudada a Igreja 

Central de Santa Maria pelo seu aniversário de 116 anos, na representação do 

Pastor Titular, Rev. Roberto de Oliveira Braga Garcia e do Delegado Janilson 

Barboza da Costa. Saúda-se o seminarista Celso Elias Freitas que se encontra 

no evento. Apresentação do Anteprojeto do Plano Regional de Ação Missionária 

2018-2019 – PRAM: O representante da COREAM, Paulo Roberto de Lima 

Bruhn, é convidado para fazer a apresentação do documento ao Concílio (anexo 

13). Após este momento, por solicitação da COREAM, é dado o tempo de 30 

minutos para que os Distritos se reúnam, agrupados da seguinte maneira: Porto 

Alegre e Missões I, Centro e Metropolitano, Planalto e Fronteira II, Fronteira I e 

Alto Uruguai, Serra e Missões II e Missionário do Sul, onde os mesmos 

estabelecerão, pelo menos, 01 meta comum para que todas as igrejas alcancem 

no próximo biênio; os distritos cooperarão uns com os outros para a execução 

desta meta. Intervalo e retomada da sessão: Uma pausa dos trabalhos é feita às 

16h30min, retomando as atividades com um cântico/oração de consagração às 

16h42min. O Bispo Luiz Vergílio informa que esta metodologia permite um 

momento de parceria entre os Distritos como expressão da conexidade que é 

marca da identidade metodista. É, no entendimento episcopal, responsabilidade 

da COREAM apresentar o anteprojeto do PRAM ao Concílio. Alteração do Rol: 

São submetidas à plenária as inclusões dos nomes do Rev. Antonio Augusto de 

Vargas da Trindade e a Delegada da Igreja Itararé, Luciane Maffini Schlottfeldt, 

sendo aprovadas as inclusões, totalizando 91 votantes. Apresentação das Metas 

Distritais: Os Distritos passam a relatar as metas comuns acordadas (anexo 14), 

que serão encaminhadas à COREAM para as considerações e futuros 

acréscimos no PRAM 2018-2019. Proposta de inclusão de eixo de trabalho e 

ênfases ao PRAM 2018-2019: O Delegado Janilson Barboza da Costa 

encaminha proposta para inclusão de mais 02 eixos de ação e mais 02 metas 



regionais ao Plano. A proposta é acolhida e encaminhada para a COREAM 

analisar e dar parecer ao Concílio. Relatório da Associação da Igreja Metodista 

– AIM: O Secretário Executivo da AIM, Ubirajara Krüger Moreira, passa a 

apresentar o relatório da AIM na Segunda Região Eclesiástica (anexo 15), e ao 

final são projetadas fotos do Centro de Eventos e Escola de Missões, em Nova 

Petrópolis. É dada oportunidade para considerações ou esclarecimentos diante 

do documento. O delegado Janilson Barboza da Costa propõe que todos os 

valores e cifras omitidos no relatório da AIM sejam informados no relatório. Dada 

a justificativa pelo Secretário da AIM, de que a mesma trata das movimentações 

e não de cifras, o Bispo informa que as solicitações sobre os valores serão 

enviadas aos/às delegados/as. Com as observações levantadas o documento é 

aprovado. Alteração da Agenda: É proposto alteração de horários da Agenda: 20 

horas – Conclusão do Relatório da Tesouraria Regional; 21 horas – Proposta 

Orçamentária; 21h30min - Celebração: Unidade da Igreja e Ato Memorial em 

Ações de Graças. Há apoio e aprovação da alteração da agenda, por 

unanimidade. Relatório da Tesouraria Regional: O Tesoureiro Regional, Cleber 

Marcon, faz a leitura do seu relatório (anexo 16). Intervalo e retomada da sessão: 

É feita a pausa dos trabalhos para o jantar às 19h10min, retomando as atividades 

da noite às 20h10min com cânticos e oração feita por Samuel Santos Lopes. 

Conclusão da Apresentação do Relatório da Tesouraria Regional: O Tesoureiro 

Regional, Cleber Marcon, conclui a leitura do seu relatório. O Bispo Presidente 

agradece ao Tesoureiro Regional pela sua apresentação e abre espaço para que 

se façam pedidos de esclarecimentos ao mesmo, o que acontece a seguir, sendo 

respondidos. Submetido ao plenário, acolhe-se o Relatório, por unanimidade. 

Alteração do Rol: É submetida à plenária a alteração do Rol com a retirada do 

nome do Delegado de Garibaldi, Gerson Marques Ferreira, por motivo de saúde, 

e o acréscimo do nome de Leandro Pereira Duarte, Delegado de Caxias do Sul. 

Sendo aprovada o quórum mantem-se em 91 votantes. Proposta Orçamentária: 

O tesoureiro Regional, Cleber Marcon, apresenta a proposta de orçamento para 

o ano de 2018 (anexo 17). Bispo Luiz Vergílio abre espaço para manifestação 

dos delegados/as, sendo feitas inscrições; os questionamentos são respondidos 

pelo Tesoureiro Cleber Marcon e das sugestões sobre uma das rubricas,  as 

mesmas foram reunidas numa proposta de alteração na redação de um item das 

Receitas: Substituir a escrita de “Receitas a captar para cobrir déficit/ dívidas das 

Igrejas/ dívidas da Rede”, pela seguinte redação da Rubrica: “Cotas 

orçamentárias de exercícios anteriores a recuperar”, logo abaixo da Rubrica 

Cotas Orçamentárias. Submetida à aprovação, o Bispo Presidente solicita que 

os favoráveis se levantem; a proposta é aprovada por grande maioria. 

Celebração: Unidade da Igreja e Ato Memorial em Ações de Graças: Dá-se início 

a celebração da noite segundo a liturgia preparada (anexo 18), quando são 

21h30min, sendo a Palavra anunciada pelo Bispo Honorário Stanley da Silva 

Moraes, baseada no texto bíblico do Evangelho segundo Mateus 21-23-32, na 

dimensão da Integridade e Compromisso na Missão. A seguir é realizado o Ato 

Memorial seguido de cântico e bênção impetrada pelo Bispo Luiz Vergílio. 

Encerramento da Sessão: Os trabalhos do dia são encerrados às 22h50min. E, 

para constar, nós, Silvio Gonçalves Mota, Vânia Kratz Mendes e Graciela Duarte 

Rito Rodrigues Aço, lavramos a presente ata que, após aprovada será assinada 



juntamente com o Bispo-Presidente Luiz Vergílio Batista da Rosa. Canoas, 10 

de novembro de 2017. Silvio Gonçalves Mota, Vânia Kratz Mendes e Graciela 

Duarte Rodrigues Aço Secretários de Ata; Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa, 

Bispo-Presidente. 

 


