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Decisões da Coream para Publicação 

março de 2019 

 

A Coream reunida em 28 de março de 2019 

 
 
Aprovou 
1) Ata da reunião de 12 de fevereiro de 2019 
2) Empréstimo de R$ 70.000,00, do Fundo Missionário, à IM em Itapecerica da Serra para 
aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado para o templo, com devolução em 
parcelas de R$ 3.000,00. 
3) Empréstimo de R$ 50.000,00 e doação de R$ 15.000,00, do Fundo Missionário, à IM em 
Ubatuba para auxiliar nas despesas de aquisição e instalação de equipamentos de ar 
condicionado para o templo. 
4) Doação de R$ 20.000,00, do Fundo Missionário, à IM em Jd. Ranieri para obras emergenciais 
da igreja. 
5) Doação de R$ 16.000,00, do Fundo Missionário, à IM na Luz para obras de reforma no telhado 
da casa pastoral em grave deterioração. E orienta a igreja, que com recursos próprios, 
resguardados os custos das contas de consumo (água, luz e etc.) auxilie a pastora titular que 
enfrenta desemprego. 
 
Recomendou à Faculdade de Teologia da Igreja Metodista (Fateo) os seguintes alunos e alunas 
paras os cursos: 
6) Bacharel em Teologia curso à Distância (EAD) 
César Acauã de Oliveira Monteiro 
Denis Roger Flor 
7) Curso Teológico Pastoral (CTP) 
Carlos Alberto dos Santos 
 
Mantém sobre a mesa a apreciação da aluna Cristiane Midori Rocha Uehara, que até a data da 
reunião não havia cumprido todos os itens exigidos, e Marcos Paulo Alexandre que abandonou 
a designação. A Coream solicita que o Rev. Glenn Ivan Ynguil Fernandez acompanhe 
pastoralmente, submeta o aluno novamente ao concílio local (até 30/6/2019) e relate ao 
Assessor Episcopal e Coream. 

 
Retirou a recomendação do aluno Everton Almeida Pereira, por se tratar de membro recebido 
em 2014, que iniciou o curso por conta própria antes desta data. Reiterou a orientação do 
Assessor Episcopal Junto aos alunos da Fateo que o aluno poderá continuar o curso com recursos 
próprios e após formado, poderá apresentar-se ao Bispo Presidente da Região e participar do 
processo seletivo do Cadastro de Bacharéis, observados os preceitos canônicos. 
 
Outras ações 
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Solicitou ao Gestor Administrativo que cobre respostas/justificativas às igrejas locais que estão 
em atraso no envio de relatório financeiros e cotas orçamentárias. 
Acolheu 
Estudo de agenda do 44º Concílio Regional. 
Atualizações sobre o orçamento do 44º Concílio Regional e designou Aser Gonçalves Junior para 
acompanhar de perto o desenvolvimento do orçamento e próximas negociações. 
 
Estudou alterações no Regimento Regional, mas mantém o estudo sobre a mesa. 
Rejeitou no momento a solicitação da IM em Cidade Líder de aquisição de imóvel vizinho ao da 
igreja, no valor de R$ 380.000,00, para construção de estacionamento e salas, unicamente com 
recursos do Fundo Missionário. 
Agradeceu, presenteou e despediu-se do Dr. Roberto Machado, à frente da Secretaria Executiva 
Regional da AIM nos últimos quinze anos. 
 
 


