
 

 

 
Convenção Estadual dos Ministros e das Igrejas Assembleias de Deus no Estado de Rondônia 

 

Av. Belo Horizonte, nº 3632, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO 

 

58ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

 

O Presidente da CEMADERON, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

CONVOCA a todos os convencionais adimplentes, com base nos termos dos artigos 

13 a 16, e 20, X, do estatuto social, para que, reunidos na 58ª Assembleia Geral 

Ordinária, dos dias 23 a 26 de novembro de 2022, na sede administrativa, localizada 

na Av. Belo Horizonte, 3632, Jardim Clodoaldo, cidade de Cacoal, RO, apreciem e 

deliberem sobre os assuntos da pauta estabelecida a seguir:  

 

TEMA: DIGNIDADE PARA SERVIR A IGREJA DE CRISTO. EFÉSIOS 4.1 

 

 

1- Apreciação dos relatórios da mesa diretora, Colégio de Presidentes, das comissões, 

conselhos, secretarias e Ministérios para análise e aprovação. 

2- Apresentação dos nomes aprovados para ordenação pela comissão da Igreja local, 

colégio de presidentes e comissão de ordenação da Cemaderon, contendo cópia do 

certificado de vinculação da igreja, observado os requisitos e prazos estatutários e 

regimentais; 

3- Apresentação dos nomes não aprovados que tenham recorrido ao plenário 

convencional. 

4- Apresentação dos requerimentos das Igrejas vinculadas para tratar de assuntos 

pertinentes a convencionais ligados a cada campo ministerial. 

5- Proposta de revisão, alteração e consolidação do Estatuto Social e do Regimento 

Interno. 

6- Entrega de declaração dos presidentes que nela conste não haver qualquer 

pendência de valores da verba pastoral ou pretensões indenizatórias cíveis ou 

trabalhistas em relação a sua pessoa na presidência da igreja local.  

7- ECF das Igrejas vinculadas, do exercício 2021, e comprovante de entrega da última 

DIRPF dos Presidentes (solicitar ao escritório de contabilidade). 

8- Entrega das certidões negativas das Igrejas vinculadas: Conjunta Receita Federal 

e PGFN; Tributos Estaduais e Municipais; Débitos Trabalhistas; Regularidade do 

FGTS – CRF; Distribuição – Ações Cíveis e Criminais TJ-RO; SPC e SERASA; 

Protesto (Cartório de Títulos e Protestos); 

 

O temário poderá ser alterado, na ordem do dia para atender a demanda do tempo que 

o assunto venha requerer, porém as sessões seguirão, conforme abaixo se apresenta: 
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Abertura 

Dia 23/11/2022 

quarta-feira 

8h às 12h - A secretaria poderá regularizar documentação, protocolar solicitações, e as 

comissões atenderão demandas que se apresentarem para o momento, o Colégio de 

presidente estará à disposição para apreciar o que for de sua competência e emitir parecer 

que poderá ir a decisão do plenário. 

 

19h às 21h30: Solenidade de Abertura da 58ª AGO e Culto em ações de graça pelos 25 

anos de presidente da CEMADERON - Pr Nelson Luchtenberg. 

 

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 

Dia 24/11/2022 

quinta-feira 

Dia 25/11/2022 

sexta-feira 

Dia 26/11/2022 

sábado 

8h às 8h30 – Devocional 

8h30 às 9h30 – Ministração 

9h30 às 10h – Intervalo 

10h às 12h – Assuntos da pauta 

12h às 14h – Almoço 

 

14h às 16h – Assuntos Pauta 

16h às 16h30 – Intervalo 

16h30 às 18h – Assuntos Pauta 

18h às 19h30 – Jantar 

 

19h30 às 20h – Devocional 

20h às 21h30 - Ministração 

8h às 8h30 – Devocional 

8h30 às 9h30 – Ministração 

9h30 às 10h – Intervalo 

10h às 12h – Assuntos da pauta 

12h às 14h – Almoço 

 

14h às 16h – Assuntos Pauta 

16h às 16h30 – Intervalo 

16h30 às 18h – Assuntos Pauta 

18h às 19h30 – Jantar 

 

19h30 às 20h – Devocional 

20h às 21h30 - Ministração 

8h às 8h30 – Devocional 

8h30 às 9h30 – Ministração 

9h30 às 10h – Intervalo 

10h às 12h – Assuntos da pauta 

12h às 14h – Almoço 

 

14h às 16h – Assuntos Pauta 

16h às 16h30 – Intervalo 

16h30 às 18h – Assuntos Pauta 

18h às 19h30 – Jantar 

 

19h30 às 20h – Devocional 

20h às 21h30 – Culto Solene 

com recepção e ordenação de 

novos ministros, no auditório 

da CEMADERON 

DAS INSCRIÇÕES 

A 58ª AGO será realizada de forma presencial, e também será transmitida ao vivo, 

através do endereço eletrônico: www.cemaderon.com.br, com acesso restrito aos 

convencionais inscritos, que se identificarão através de login e senha na aba Ministros. 

O prazo limite para efetivação das inscrições, em qualquer modalidade, será a data de 

07.11.2022, sendo vedado o pagamento de inscrição diretamente na Tesouraria. 

O valor da inscrição PRESENCIAL, por convencional ou obreiro não convencional, 

é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), recolhidos em agência bancária, cujo boleto 

deverá ser impresso diretamente pelo site da CEMADERON, no endereço: 

https://cemaderon.com/paineldecontribuicao/. 

http://www.cemaderon.com.br/
https://cemaderon.com/paineldecontribuicao/
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Para as esposas a taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais), recolhidos em agência 

bancária, cujo boleto deverá ser baixado e impresso diretamente do site da 

CEMADERON. 

 

O valor da inscrição para participação exclusivamente À DISTÂNCIA (por 

transmissão ao vivo), é de R$ 100,00 (cem reais), recolhidos em agência bancária, cujo 

boleto deverá ser baixado e impresso diretamente do site da CEMADERON. 

Os inscritos na modalidade à distância poderão optar pela participação presencial, 

efetuando o pagamento da taxa complementar no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 

cujo boleto deverá ser solicitado à tesouraria da CEMADERON, através do telefone 

(69) 3441-0847, e pago até o dia 14/11/2022.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Tem-se por habilitados e legalmente inscritos a tomar parte nos assuntos, debates e 

votações os convencionais que estiverem adimplentes com as suas obrigações 

estatutárias, bem como efetivado sua inscrição mediante o pagamento da respectiva 

taxa e adimplentes com sua contribuição convencional, nos termos do Estatuto e 

Regimento Interno.  

 

O último prazo para entrega de documentos para troca de credencial, ordenação e 

recebimento de Ministros, será dia 27/09/2022. Documentos entregues após esta data, 

ficarão para a 59° AGO 2023. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, que será feita na forma estatutária, 

e poderá ser alterado por meio de aditamento, na hipótese de alteração das regras acima 

expostas.  

 

Cacoal, RO, 14 julho de 2022 

 

 

 

 

Nelson Luchtenberg 

Presidente 


