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11º Encontro Distrital de Bandas e Orquestras 

EDBO-Taguatinga norte DF 2020 

Ata Nº 01/2019 

Pauta da reunião: 11° EDBO-DF 2020 

Reunião realizada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus – ADET Sede 

no dia 23 de Novembro de 2019. 

 Estiveram presentes: 

 Maestro: Corporação: 

01 David Lemos El-Shammah 

02 Paulo Nova Vida  

03 Klebston  DEMADEB 

04 Mikael Orquestra QNJ 38 

05 Robson Pereira Lira dos Anjos 

06 Jonatan Luis* El-Shamah 

07 Silas  Kadosh 

08   
 

OBS.: 
* Secretário EDBO e Orquestra El-Shamah 

 
- Segue a relação dos maestros que justificaram sua falta na reunião – Kalebe, Adalgiso, Miriam. Demais maestros 
não se comunicaram. 
 

Início da Reunião 10h00min.  

❖ Foram abordados os seguintes tópicos, votado e decidido com os 

maestros/auxiliares e representantes presentes: 

 

Cadastramento no site ENBO 
- É obrigatório o maestro/maestrina efetuar o cadastro no site do ENBO 

para que possa fazer a inscrição da sua corporação no EDBO-DF. 

Site – www.enbo.com.br -> Aba – criar nova conta. 
 

Sobre o Evento 11º EDBO-DF ADET Taguatinga norte 

Local: ADET SEDE Taguatinga (Área Especial 6, setor G norte) 

Datas: 22, 23 e 24 de Maio de 2020 

http://www.enbo.com.br/
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- Período previsto para as inscrições – As inscrições estão previstas para 

serem feitas pelo site do ENBO no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. 

Dependendo apenas da atualização no site. 

 

- Valor da inscrição: R$50,00 (Cinquenta reais) por 

músico/acompanhante. 
OBS: Quando se tratar de pessoas da mesma família os valores são 

reajustados pela coordenação mediante contato, facilitando a participação. 

 

Após a divulgação e confirmação da corporação deve-se obedecer as 

seguintes datas para garantir a sua vaga: 

 

- Pagamento da 1ª parcela de 50% da quantidade de músicos inscritos 

até o dia 29/02/2020. 

- Pagamento da 2ª parcela de 50% da quantidade de músicos inscritos 

até o dia 31/03/2020. 

 

Foi escolhido o seguinte TEMA: “GRATIDÃO” Salmos 92.1 (Bom é louvar 

ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.  

 

Ocupação dos seguintes cargos da diretoria EDBO-DF: 

Coordenador geral: David Lemos 

Vice-coordenador: Robson Pereira 

Secretário: Jonatan Luiz 

Tesoureiro: Joanan  

Diretor Musical: Mikael Lopes 

Diretor de Marketing: Silas 

Mestre de Cerimônia: Pr David Milhomes 

Pastor Conselheiro: Edson Reis 

Pastor Conselheiro: Pr David Milhomes 

 

- Quantidade de Vagas EDBO-DF Taguatinga 2020: Total de 10 vagas 

(sendo que 1 vaga para a corporação anfitriã). 

 

- Alteração do sábado pela manhã de workshop para Evangelismo com 

os grupos BigBand, Camerata e outros em locais estratégicos da cidade. 

 - Sorteio dos maestros para regência dos hinos coletivos. 

 - Sexta feira noite – permanência do grande grupo. 
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 - Adesão ao certificado digital aos interessados. 

 - Pregação no meio do culto após a 1ª rodada de coletivos e 

apresentações individuais. 

 - Criação da camerata (maestro responsável – Ulisses Barros) 

 - Criação da camiseta para apresentações no evangelismo e domingo 

pela manhã.  

 - Criação da arte do evento com base no versículo: salmos 92.3 nas 

cores azul e branco. 

 - Criação do cargo de Fiscal do tempo – fiscalizar e homologar o tempo 

de apresentação das corporações durante o evento. 

 

 - Foi citado a nova regra do ENBO 2020 – Nova Hamburgo : 

 7.2. Para as regiões onde já estão sendo realizados os Encontros 

Regionais e Estaduais/Distrital até o momento do sorteio:  

7.2.1.  Conforme número de vagas já estabelecida no item 6.2, as vagas 

existentes serão nomeadas pela Coordenação Estadual/Distrital de cada 

Estado/Distrito mediante critérios definidos e aprovados em reuniões 

promovidas por esta coordenação, mantendo a premissa que para participar 

do ENBO-BR estas corporações tenham participações efetivas nos encontros 

estaduais promovidos por esta coordenação, já aplicando ao disposto em 

item 15.10, indicando assim, qual corporação representará o Estado/Distrito 

no ENBO-BR.  

 

❖ Próxima reunião do EDBO-DF 

será feita por vídeo conferência dia 

19/12/2019 as 22h00. 
 
 

Atenciosamente  
Coordenação geral EDBO-DF 

David Lemos e Robson Pereira  


