
Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e dezesseis, as quinze horas e trinta 

minutos, na Sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Mogi Mirim, sita a Rua 

Luciano Moreno Perez, 1008, bairro Maria Bonatti Bordignon, nesta cidade de Mogi Mirim, 

Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da referida igreja em Assembleia Geral 

Extraordinária e sob a presidência do Pastor Plínio Alves da Silva que convidou para secretaria-

lo o senhor Geraldo Soares de Souza. Em primeira chamada, procedeu-se a contagem dos 

presentes e verificou-se que havia quorum para realização desta reunião. Dando inicio aos 

trabalhos o presidente agradeceu a presença de todos e informou que a pauta da reunião, 

conforme o Edital de Convocação, é para deliberar sobre a autorização da membresia da igreja 

para a aquisição de um sistema de gestão eclesiástica. Em breve e sucinto comentário o 

presidente explanou que esse sistema é de propriedade da empresa SN Systems, cujos 

proprietários são pessoas idôneas, conhecidas do meio evangélico e que está no mercado há 

mais de quinze anos e ainda que o sistema é muito bom e que vai ajudar a igreja em suas 

rotinas, informou ainda que o sistema conta com cadastro de membros, com possibilidade de 

incluir a foto de cada pessoa, conta também com rotina para impressão de carteirinhas de 

membros, cartas de recomendação de mudanças, entre outras, tudo automatizado e integrado 

com o cadastro da membresia, também é possível controlar toda a parte financeira e contábil 

da igreja, podendo ainda, se destacarmos um contador fazer a contabilidade da igreja, 

suprindo inclusive as obrigações para com a Receita Federal e Projeto Sped no que coube com 

relação às igrejas. Depois da breve explanação o presidente declarou a palavra franca a quem 

quisesse fazer alguma colocação, questionamentos ou perguntas, foram, feitos alguns 

questionamentos e sugestões o que de pronto foi respondido e ajustado nas palavras do 

presidente. Depois de sanadas todas as questões, o presidente então, colocou em votação a 

iniciativa, indagando aos presentes se a igreja estaria autorizada a aquisição deste software 

para gestão da igreja, por aclamação e a unanimidade foi autorizada a adesão a este sistema. 

Nada mais havendo a se tratar, as vinte e uma horas e trinta minutos, o Presidente declarou 

encerrados todos os trabalhos, eu, Geraldo Soares de Souza, lavrei a presente ata, que depois 

de lida e aprovada pela Assembleia, vai assinada por mim e pelo presidente.  


