PASTORAL POPULAR LUTERANA – PPL
IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL

Boa Vista do Buricá, 02 de agosto de 2018.
C O N V O C A Ç Ã O
Pelo presente Edital, ficam convocados os associados e as associadas da PPL - Pastoral
Popular Luterana, para se reunirem na 22ª Assembléia Geral Ordinária da PPL, com
primeira convocação às 19:00h, segunda convocação às 19:15h e terceira convocação
nos termos estatutários às 19:30h do dia 08 de setembro de 2018 nas dependências da
Casa de Formação Nossa Senhora Medianeira, localizada na Av.24 de outubro–SN,
Bairro Belo Horizonte - Medianeira/PR, para apreciação da seguinte ordem do dia:
1.
Meditação inicial
2.
Leitura da convocação
3.
Leitura e aprovação da ata anterior
4.
Homologação das indicações de novos associados e associadas;
5.
Relatório de atividades das Unidades Organizativas, Equipes de Trabalho e
Coordenação Nacional;
6.
Aprovar a prestação de contas 2017 da PPL e aprovar proposta de orçamento
para 2019;
7.
Parecer do Conselho Fiscal Acerca das Contas da PPL para apreciação;
8.
Eleição da nova coordenação nacional (2019-2021)
9.
Deliberar sobre proposta de venda apartamento e/ou terreno da PPL.
10.
Assuntos diversos.
De acordo com o Art. 8º dos Estatutos da PPL a Assembleia é o órgão máximo de
deliberação política e supervisão administrativa da PPL, sendo composta por pessoas
associadas e pessoas convidadas pela Coordenação Nacional da PPL.
Conforme prevê o Estatuto, somente poderão participar da Assembleia, com pleno
exercício de seus direitos, pessoas associadas em dia com suas contribuições. As
anuidades deverão ser pagas junto à secretaria administrativa da PPL ou antes do
início da Assembleia. Informações sobre débito com a tesoureira Pa. Ires Helfensteler
(iresejair@hotmail.com).
As despesas decorrentes das viagens dos associados e associadas serão assumidas
pelos respectivos, salvo as despesas previamente estabelecidas com a Coordenação
Nacional na medida do alcance financeiro disponível.
Demais informações poderão ser requisitadas junto a Coordenação Nacional da PPL.
P. Renato Kuntzer – Coordenador Nacional da PPL
Pastoral Popular Luterana
Rua Humaitá, 1030 – Bairro Bortolanza (Morro das Antenas) – 89887-000 Palmitos, SC
(55) 9710 1990
http://pastoral.org.br/

