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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 220

Ao sétimo dia do mês de dezembro 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 3º trimestre de 2012; 6º Proposição de novos Conselheiros Vitalícios e
Beneméritos; 7º Relatório Final de 2012 e programação para 2013; 8º Franqueamento da
palavra e 9º Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião os seguintes
Conselheiros: Ademir Moralis, Alrino Barros, André Lopes Bela, Eduardo Gomes Xavier,
Edmo Romualdo, Eliana Tadeo Garcia, Floriano Zucchini, Horácio Augusto Figueira, Magda
Custódio da Silva Pinto, Marcia Regina Palmeira, Marilu Toledo de Carvalho, Petronília
Custódio Sodré Moralis, Ronaldo Pedro e Sandra Oliveira da Silva; os seguintes Conselheiros
e membros da Diretoria Executiva: Claudemir Matilde da Silva, Edson Figueiredo de Abreu e
Oswaldo Brittes Filho; os seguintes membros da Diretoria Executiva: Carlos Henrique Costa
e Marinez Dantas Lopes Bela; além dos seguintes convidados: Adriana S. Queiroz, Elcio
Delavia e Lúcia Maciel. Dando por aberta a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. André
Lopes Bela, agradeceu a presença de todos e pediu à Sra. Magda que proferisse a prece de
abertura. Passando ao Segundo Item da pauta, informou que recebeu os pedidos de
justificativa de falta de: Miguelangelo Alves Pereira e José Eugenio de Lima 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 ter
recebido uma correspondência da Diretoria Executiva, datada de 01/10/12, assinada pelo
seu Presidente, em que propõe ao Conselho Deliberativo a promoção dos seguintes
associados do GEMB ao cargo de Conselheiros Vitalícios: Ademir Moralis, Eduardo Gomes
Xavier, Eliana Tadeo Garcia, Maria Cecília de Santana Camillo, Marinez Dantas Lopes Bela,
Miguelangelo Alves Pereira, Silvio Araújo, Sonia Maria Nunes Jaconis e Petronília Custódio
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Sodré Moralis e propõe também a promoção dos seguintes associados do GEMB ao cargo
de Conselheiros Beneméritos: Aurora Sorolla Leite, Luiza Maria Farina de Sordi e Sirlei
Camargo. 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 uma ressalva: a Sra. Marinez esclareceu sobre a observação do Sr. Edson
com relação ao trabalho dos Samaritanos, que refere-se à quantidade de trabalhadores e ao
objetivo desse trabalho e não que eles não tenham treinamento para exercer a atividade de
ensinar o Evangelho no Lar como constou na Ata, o que foi confirmado pelo Sr. Edson.
Quanto ao Quinto Item, o Sr. Edson projetou, com o datashow, o Demonstrativo de
Despesas e Receitas do 3º trimestre de 2012. O Sr. Presidente do Conselho apresentou o
mesmo Demonstrativo impresso, faltando a assinatura de um membro do Conselheiro
Fiscal, Sr. André Luiz Pegoraro, fazendo circular entre os presentes. Colocado em votação,
as contas foram aprovadas por unanimidade. Ao abordar o Sexto Item da pauta, o Sr.
Edson também projetou, as relações dos atuais Conselheiros Vitalícios e Beneméritos para
visualização das suas propostas. Então o Sr. Presidente colocou em votação as propostas
da Diretoria Executiva, sendo ambas aprovadas por unanimidade. Para cumprir o Sétimo
Item da pauta, o Sr. Edson projetou o Resumo das Atividades Exercidas – Ano 2.012, a
Previsão Financeira para 2.013 e o Planejamento para o Exercício de 2.013. Oferecida a
palavra aos presentes, para cumprir o Oitavo Item da pauta, todos os presentes
agradeceram aos membros da Diretoria Executiva pelo empenho no desenvolvimento dos
trabalhos deste ano, desejaram Feliz Natal e boas festas a todos e os participantes
convidados desta reunião, que também são Conselheiros Eleitos para o próximo triênio,
agradeceram especialmente pelo convite e pela indicação de seus nomes, afirmando
disposição para o trabalho e vontade de ajudar a Casa na sua nobre missão de servir ao
próximo. A Sra. Sandra cobrou o Sr. Edson quanto à apresentação do resultado financeiro
do Instituto Irmã Cândida no balancete trimestral do GEMB, o que ele já tinha prometido na
reunião anterior, tendo, agora, se comprometido a providenciar tal inclusão a partir de
2013. A Sra. Marinez também cobrou o Sr. Edson quanto à troca das torneiras do banheiro
feminino, que, devido ao seu tamanho, espalham muito a água e molham as usuárias.
A
convite do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Ronaldo proferiu a prece de encerramento,
relativa ao Nono 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, 07 de dezembro de 2012.

ANDRÉ LOPES BELA
Presidente

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário
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