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Decisões da Coream de 2 e 24 de Setembro de 2019 

A Coream reunida extraordinariamente dia 2 e ordinariamente em 24 de setembro de 2019, 

 

Aprovou: 

1) A Ata da reunião de 13 de agosto de 2019. 

2) O valor de até R$ 100.000,00 para a IM em Diadema, sendo 50% doação e 50% empréstimo, 
com recursos oriundos do Fundo Missionário, para regularização da documentação junto à 
Prefeitura no período de anistia. Solicitou-se ao Secretário da AIM que verifique a documentação 
e a compatibilidade da igreja em alcançar a regularização pela anistia concedida pela Prefeitura. 
3) A venda do imóvel da extinta igreja em V. S. João, Guarulhos – SP, no valor de R$ 650.000,00 
parcelado em 60 meses, com a possibilidade de negociação das parcelas anuais serem 
semestrais. Solicitou ao Secretário Executivo da AIM que verifique, dialogue com a Igreja 
interessada sobre as pendências documentais do imóvel e acerte esta questão junto com o 
Gestor Administrativo, Corretor e Igreja Metodista Livre, a proponente da compra. 
4) O pagamento das passagens da pastora Claudia Maria da Silva Nascimento ao 44º CR. 
5) A escolha da coordenação do Projeto Uma Semana pra Jesus – USPJ da IM em Parada de Taipas 
para realização do Projeto em julho de 2020, celebrando os 20 anos do USPJ. 
 

Recomendou 

Cristiane Midori Rocha Uehara Moraes Sepúlveda a continuidade nos estudos na Fateo. 
 

Sobre o 44º Concílio Regional 

Avaliou o Projeto Plantar e preparou seu encaminhamento ao plenário do concílio a ser 
colocado no Caderno do Concílio. 
Ajustou as propostas de agenda e regimento. 
 
Agendou 
A reunião de outubro para dia 15, a partir das 16h. 
 

Acolheu: 

8) O Relatório do Gestor Administrativo e Tesoureiro Regional, Sr. Wesley de Souza, que 

apresenta: a) previsão de fechamento do ano com um déficit de cerca de 20 mil reais; a Câmara 
de Administração estudará onde poderá acomodar este déficit; b) das receitas até agosto, há 
73 igrejas em queda na arrecadação (0,4%) e 50 em aumento na arrecadação; c) a média de 
arrecadação regional está em 273 mil reais mensais; d) previsão de entrada para os próximos 5 
meses de cerca de 260 mil reais mensais. 


