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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 219

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e doze, na sede do Grupo
Espírita Manoel Bento, com início às 15:30 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 2º trimestre de 2012; 6º Eleições do GEMB; 7º Franqueamento
da palavra e 8º Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião os seguintes
Conselheiros: Ademir Moralis, Alrino Barros, André Lopes Bela, Edmo Romualdo, Eduardo
Gomes Xavier, Eduardo Pulz, Eliana Tadeo Garcia, Hiromiti Shijo, Horácio Augusto Figueira,
José Eugenio de Lima, Marilu Toledo de Carvalho, Miguelangelo Alves Pereira, Petronília
Custódio Sodré Moralis e Sandra Oliveira da Silva; os seguintes Conselheiros e membros da
Diretoria Executiva: Claudemir Matilde da Silva e Edson Figueiredo de Abreu; além dos
seguintes membros da Diretoria Executiva: Carlos Henrique Costa e Marinez Dantas Lopes
Bela. Dando por aberta a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. André Lopes Bela,
agradeceu a presença de todos e pediu ao Sr. Miguelangelo que proferisse a prece de
abertura. Passando ao Segundo Item da pauta, informou que recebeu os pedidos de
justificativa de falta de: André Luiz Pegoraro e Maria Cecília de Santana Camillo e,
consultando os presentes, o Sr. Edson se manifestou dizendo que a Sra. Márcia Regina
Palmeira e o Sr. Ronaldo Pedro estiveram presentes aguardando a reunião, mas só puderam
esperar até às 15:00 horas. O Sr. Presidente do Conselho questionou quanto ao motivo da
ausência, ao que foi informado pelo Sr. Edson ter sido o atraso do início da reunião, do qual
nem ele mesmo estava ciente. O Sr. André explicou que a mudança no horário de início
desta reunião tinha sido informado com cerca de quarenta e cinco dias de antecedência,
tendo o Secretário mostrado uma cópia da mensagem eletrônica em que informou a pauta
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da reunião com o horário das 15:00 horas. Então o Sr. Edson informou que havia outro
motivo da ausência deles, que era devido à impossibilidade de permanecerem após às
15:00 horas, o que, provavelmente, teria motivado uma justificativa por escrito caso
estivessem cientes da mudança de horário. Colocado em votação, todos concordaram em
justificar as faltas dos dois Conselheiros. 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. Quanto ao Quinto Item, o Sr. André apresentou o Demonstrativo de
Despesas e Receitas do 1º semestre de 2012, cumprindo a pendência anterior de
apresentar novamente o Demonstrativo de Despesas e Receitas do 1º trimestre de 2012 de
forma correta, fazendo circular entre os presentes e que foi analisado e aprovado por
todos. O Sr. Horácio fez uma ressalva quanto à última linha do Demonstrativo, sob o título
“Total Geral”, que apresenta uma soma das receitas com as despesas, o que não representa
nada em termos contábeis.
Dando prosseguimento, o Sr. Presidente passou a palavra ao
Sr. Edson, Presidente da Diretoria Executiva, para explanar sobre as eleições do GEMB, em
cumprimento ao Sexto Item da pauta. Este iniciou explicando que o novo Estatuto
retornou por três vezes do Cartório para cumprir suas exigências, tendo sido aprovado e
registrado apenas na quarta vez, fato este que acabou por atrasar o início do processo
relativo às eleições. Propôs, então, duas possíveis datas para a realização das eleições: 30
de novembro ou 14 de dezembro de 2012; isto para que os interessados em apresentar
suas chapas tenham um prazo maior, e solicitou que fosse colocada em votação a questão
das datas. Então, o Sr. Presidente do Conselho consultou os presentes quanto à aprovação
da data de 30 de novembro, tendo sido esta aceita por todos, e ficou, então, estabelecido o
prazo de até 15 de outubro para inscrição das chapas. Oferecida a palavra aos presentes,
para cumprir o Sétimo Item da pauta, o Sr. Horácio comentou sobre a batalha no combate
aos acidentes de trânsito nesta cidade; comentou também sobre o filme “Luto em Luta”,
para cuja pré-estreia foi convidado, a qual ocorreu no dia 17/09/12, constituindo-se em um
documentário sobre a barbárie no trânsito, focando uma de suas vítimas, um jovem
chamado Vitor. Comentou, ainda, sobre a conversa que teve com o jornalista Gilberto
Dimenstein, que considerou “estar havendo uma conspiração cósmica para o bem”, numa
clara atuação do plano espiritual para mudar o comportamento da humanidade. A Sra.
Marinez esclareceu sobre a causa da suspensão da distribuição de balas para as crianças
que estão sendo evangelizadas no GEMB, assunto que havia sido levantado pelo
Conselheiro Sérgio Tinoco na reunião anterior; esclareceu que o Conselheiro está
equivocado, pois o real motivo foi evitar que crianças diabéticas recebam doce, pois houve
reclamação dos pais de crianças nesta situação; informou que já ocorreu um episódio com
uma criança diabética, cuja mãe foi obrigada a tirar um pirulito da mão de seu filho,
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causando transtorno a todos. Abordou também a sugestão do Sr. Alrino sobre a criação de
uma equipe para ensinar o Evangelho no Lar nas casas dos interessados, com divulgação no
site do GEMB, informando ser inviável no momento, por não contarmos com trabalhadores
suficientes na Casa para executar tal tarefa, mas que a ideia é boa e ficará aguardando o
momento oportuno. Externou, também, sua preocupação sobre outro assunto levantado
na reunião anterior, ou seja, realização de palestras de esclarecimento sobre a “transição
planetária”, informando não termos palestrantes adequados para abordar este tema, mas
que vai procurar alguém que possa fazê-lo. O Sr. Edson complementou que este assunto é
controverso, que pode provocar “pânico” nas pessoas. O Sr. Eugenio relembrou que este
assunto será o tema do 3º Encontro da Família Espírita e aproveitou para comunicar que os
quatro palestrantes convidados já confirmaram presença e que os nomes serão
comunicados, brevemente, a todos, com os assuntos que cada um vai abordar. O Sr. Costa
também deu o seu parecer sobre o mesmo assunto, afirmando que as mudanças que
podem e vão acontecer com o planeta são necessárias, mas o importante é a prática do
evangelho e que, neste sentido, está sendo orientado em sala de aula sobre a importância
da melhora de cada um, isto é, a mudança interior. O Sr. André sugeriu um filme intitulado
“Melancolia”, que trata também deste assunto, que vem sendo reprisado constantemente
na rede de TV por assinatura “Telecine”, em que um planeta chamado Melancolia entra em
rota de colisão com a Terra, sendo uma ficção/drama focando uma família e as expectativas
que isto provoca. O Sr. Eugenio aproveitou para comentar que seu avô contava sobre o
suicídio de pessoas que temiam a passagem do cometa Halley no início do século passado,
para exemplificar o cuidado que se deve ter ao abordar tal assunto, e que o importante
realmente é a modificação da pessoa, independente das mudanças do planeta. A Sra.
Sandra agradeceu a presença dos membros da Diretoria Executiva nesta reunião,
salientando ser isto importantíssimo para a aproximação dos membros do Conselho a eles,
e dirigiu-se ao Sr. Edson dizendo entender as suas dificuldades na Presidência da Diretoria
Executiva, mas que a insistência das suas críticas são sempre visando à melhora dos
trabalhos da Casa. O Sr. Alrino voltou a insistir na sua sugestão da criação de uma equipe
para ensinar o Evangelho no Lar nas casas dos interessados, sugerindo também usar a
equipe de trabalho dos Samaritanos para tal, o que foi rebatido pelo Sr. Edson, que explicou
ser essa equipe formada, na maioria, por trabalhadores que não têm treinamento para este
tipo de atividade e que está sendo desenvolvido um projeto, com o Núcleo Espírita Padre
Zabeu, para lançamento da TVweb Espírita, sendo um site que conterá palestras e aulas
gravadas para visitação pública e certamente também sobre o Evangelho no Lar. O Sr.
Hiromiti elogiou o Sr. Alrino pela sugestão e propôs que ele comece a executar esse
trabalho, não esperando que outros tomem a iniciativa, e, após várias comparações,
concluiu que as transformações da Terra são naturais e planejadas por Deus. O Sr. Edmo
voltou ao assunto do Evangelho no Lar e sugeriu que os assistidos sejam convidados
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também a participar na representação feita antes das palestras, como uma forma de
incentivar mais as pessoas que ainda não sabem ou não fazem o Evangelho no Lar. A Sra.
Marinez lembrou que foi orientado aos dirigentes dos trabalhos para fazerem tal convite à
plateia e o Sr. André sugeriu que esta orientação seja renovada para atingir esse objetivo.
O Sr. Edson agradeceu aos membros do Conselho pela atual disposição em participar mais
ativamente com ideias e que este é o papel ideal do Conselho, acompanhando a evolução
natural da Casa; informou que as campanhas para angariar recursos financeiros para as
obras foram suspensas, pois não deram bons resultados, ficando para o ano vindouro a
formação de uma equipe mais atuante com este objetivo, sendo que foram angariados
apenas 10% do necessário para a reforma do Salão da Paz. O Sr. Eugenio sugeriu a criação
da figura do “Sócio Voluntário”, para contribuir com a quantia que possa e quando possa e
que no final de um ano, dependendo das suas contribuições, possa, então, ser convidado a
ser Sócio efetivamente. O Sr. Edson disse que a intenção da “Campanha dos 500” era
similar a esta, mas que a forma de atuar da Casa é de não ficar pedindo muito dinheiro ou
cobrando, para não desviar do seu objetivo, mas que essa ideia também é boa. O Sr.
Eugenio se dispôs a participar da equipe a ser formada para ajudar a angariar fundos, ao
que o Sr. Edson replicou dizendo que todos que quiserem participar serão benvindos. A
convite do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Claudemir 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 setembro de 2012.

ANDRÉ LOPES BELA
Presidente

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário
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