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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 218

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e doze, na sede do Grupo
Espírita Manoel Bento, com início às 20:00 horas, em segunda chamada, reuniu-se o
Conselho Deliberativo do GEMB para deliberar sobre a seguinte pauta: 1º Prece de
abertura; 2º Justificativas de faltas; 3º Leitura e apreciação das correspondências recebidas;
4º Leitura da última Ata de reunião, para discussão e aprovação; 5º Apresentação do
demonstrativo contábil do 1º trimestre de 2012; 6º Franqueamento da palavra e 7º Prece
de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião os seguintes Conselheiros: Ademir
Moralis, Alrino Barros, André Lopes Bela, Eduardo Gomes Xavier, Eduardo Pulz, Eliana
Tadeo Garcia, Floriano Zucchini, Hiromiti Shijo, Horácio Augusto Figueira, Magda Custódio
da Silva Pinto, Maria José Pulz, Miguelangelo Alves Pereira, Norma Pinto de Souza Alves,
Petronília Custódio Sodré Moralis, Sandra Oliveira da Silva e Sérgio
Tinoco Cordeiro Filgueiras. Dando por aberta a reunião, o Presidente do Conselho, Sr.
André Lopes Bela, agradeceu a presença de todos e pediu ao Sr. Eduardo Pulz que
proferisse a prece de abertura. Passando ao Segundo Item da pauta, informou que
recebeu os pedidos de justificativa de falta de: Claudemir Matilde da Silva, Edmo Romualdo,
José Eugenio de Lima, Marcia Regina Palmeira, Marilu Toledo de Carvalho e Ronaldo Pedro
e, consultando os presentes, ninguém se manifestou quanto a outro pedido de justificação
de falta.
Passou-se, então, ao Terceiro Item, quando o Sr. Presidente do Conselho
informou não ter recebido nenhuma correspondência desde a última reunião. Ao tratar do
Quarto Item da pauta, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura da Ata
da reunião ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, com duas ressalvas: 1)
mencionar, nas presenças dos Conselheiros, os membros da Diretoria Executiva que se
fizerem presentes e que são Conselheiros também e 2) A Sra. Norma informou que seu
nome completo é Norma Pinto de Souza Alves e não como constou na Ata. Quanto ao
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Quinto Item, o Sr. Presidente do Conselho apresentou o Demonstrativo de Despesas e
Receitas do 1º trimestre de 2012, recebido, naquele momento, das mãos do Sr. Sérgio,
fazendo circular entre os presentes, que foi criticado, pela Sra. Sandra, por conter
assinatura de apenas um Conselheiro Fiscal, estar com um dos nomes dos Conselheiros
desatualizado, pois ainda consta o nome de Antonio Serafim Delgrande, sendo que já
deveria constar o de Eliana Tadeo Garcia e por ter sido apresentado com atraso, uma vez
que tem de ser entregue com uma semana de antecedência ao Secretário ou ao Presidente
do Conselho. Colocado em votação, ficou estabelecido que as contas estão aprovadas, mas
o documento deve ser reemitido de forma correta. Oferecida a palavra aos presentes, para
cumprir o Sexto Item da pauta, o Sr. Alrino sugeriu que no site do GEMB passe a ser
oferecido o trabalho de componentes da Casa para ensinar o “Evangelho no Lar” nas
residências de quem se interessar. O Sr. André informou que a Casa já faz essa atividade
diariamente, no Salão da Paz, antes do início das reuniões públicas, que para tal nova
atividade, seria necessário um quadro de trabalhadores que talvez a inviabilize, mas que
esta sugestão deve ser encaminhada à Diretoria de Doutrina e que ele próprio tomará esta
providência. O Sr. Sérgio se desculpou pelo atraso na entrega do Demonstrativo, que já
estava com ele há uma semana, mas foi entregue na Secretaria do GEMB para
conhecimento do Sr. Edson, Presidente da Diretoria Executiva, para análise. O Sr. André
esclareceu que este atraso é recorrente e que vai falar novamente com o Sr. Edson para
corrigir esta falha definitivamente. O Sr. Sérgio também comentou sobre a proibição de
distribuição de balas às crianças que frequentam os trabalhos da Sala Meimei, onde
trabalha às segundas-feiras, sob a alegação de que não se deve usar isto como atrativo para
o comparecimento das crianças, o que lhe causou indignação. O Sr. André disse que este
também é um caso a ser encaminhado à Diretoria de Doutrina. O Sr. Horácio também
sugeriu que seja realizado, no GEMB, um evento para esclarecimento sobre as ocorrências
apocalípticas e catastróficas que, de acordo com a imprensa e literatura espírita, estariam
prestes a acontecer com a transição planetária, uma vez que, percebe ele, as casas espíritas
não estão dando a relevância que o assunto requer. O Sr. André recomendou que este
caso também seja encaminhado à Diretoria de Doutrina e, mesmo, à Diretoria de Ensino. A
Sra. Petronília fez uma sugestão sobre o boleto da “Campanha dos 500”, que deve ser
fracionado em 10 vezes para facilitar a adesão de maior número de pessoas. A Sra. Magda
informou que isto já foi feito e os boletos estão na Secretaria do GEMB. O Sr. Hiromiti
sugeriu que os assuntos mais polêmicos a serem discutidos nas reuniões do Conselho,
sejam incluídos na pauta, para que todos os Conselheiros possam formar opinião com
antecedência. O Sr. André informou que, caso os assuntos sejam pertinentes e seja
necessário, isto pode ser exposto por ocasião do “franqueamento da palavra”, mas caso o
assunto requeira uma discussão mais profunda ou demorada ele será motivo para inclusão
na pauta da reunião seguinte. O Sr. Eduardo Pulz parabenizou o Sr. Horácio pela sua
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preocupação com o tipo de assunto que ele expôs, a sua preocupação com o planeta e a
ecologia, e complementou sugerindo que este assunto seja avaliado para ver se deve ser
discutido em uma próxima reunião do Conselho. O Sr. André comentou que este assunto é
de real importância e que será o tema central do 3º Encontro da Família Espírita da Zona
Norte de São Paulo, sob o título de “A Família na Transição Planetária”.
Comentou
também que ocorreu a Assembleia Geral extraordinária, para a votação do novo Estatuto
do GEMB, no dia 05/05/12, e que foi aprovado pela maioria presente, com exceção de uma
associada, que se absteve. Foi informado pela Sra. Magda que a Ata dessa reunião
encontra-se no Cartório para registro. A convite do Sr. Presidente do Conselho, o Sr.
Floriano proferiu a prece de encerramento, relativa ao Oitavo Item da pauta desta reunião.
Eu, Eduardo Gomes Xavier, 1º Secretário, redigi a presente Ata que, se aprovada, será
assinada pelo Presidente do Conselho, Sr. André Lopes Bela, em conjunto comigo. São
Paulo, 22 de junho de 2012.

ANDRÉ LOPES BELA
Presidente

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário
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