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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 221

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e treze, 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 Definição do calendário
de reuniões ordinárias do ano de 2013; 6º Apresentação do Demonstrativo Contábil e
Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do 4º. Trimestre de 2012; 7º Franqueamento da
palavra; 8º Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião os seguintes
Conselheiros: Ademir Moralis; Adriana Sousa de Queiroz; Alrino Barros; Carlos Henrique
Costa; Claudemir Matilde da Silva; Edson Figueiredo de Abreu; Eduardo Gomes Xavier; Elcio
Delavia; Eliana Tadeo Garcia; Floriano Zucchini; Hiromiti Shijo; José Eugenio de Lima; Marcia
Regina Palmeira, Maria Cecilia S. Camilo; Marilu Toledo de Carvalho; Oswaldo Brittes Filho;
Petronília Custódio Sodré Moralis; Ronaldo Pedro; Sandra Oliveira da Silva e Sergio Messias,
e ainda os seguintes membros da Diretoria Executiva: Lucia Maciel e Edmo Romualdo.
Dando por aberta a reunião, o Presidente do Conselho Sr. Oswaldo, agradeceu a presença
de todos e pediu ao Sr. Hiromiti que proferisse a prece de abertura. Passando ao Segundo
Item da pauta, informou que recebeu os pedidos de justificativa de falta de: André Lopes
Bela; Marinez Dantas Lopes Bela e Horácio Filgueiras, sugeriu-se em seguida o abano das
faltas dos demais conselheiros ausentes, pois não foi possível convocar à todos para esta
reunião, tendo sido aprovada esta proposição. No Terceiro item foram recebidas as
seguintes correspondências: Demonstrativo de Despesas e Receitas do ano de 2012,
oriundo da Diretoria Executiva; E-mail do Conselheiro Fiscal Sergio Tinoco Cordeiro
Filgueiras informando que as contas apresentadas no Demonstrativo anterior foram
aprovadas sem restrição e E-mail do Conselheiro André Lopes Bela informando que quando
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as reuniões forem realizadas nos dias de segunda a sexta o mesmo não poderá comparecer
por motivos profissionais. Ao tratar do Quarto Item da pauta, o Sr. Presidente solicitou a
1º Secretária que fizesse a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, a qual foi aprovada
por unanimidade. Quanto ao Quinto Item, ouvidas as sugestões dos presentes, ficaram
definidas as seguintes datas para reuniões do Conselho neste ano: 22 de junho, às
14h30min, a primeira chamada; 20 de setembro, às 19h30min, a primeira chamada e 30 de
novembro, às 14h30min, a primeira chamada. Dando prosseguimento ao Sexto Item da
pauta, circulou entre os presentes o Demonstrativo de Despesas e Receitas do ano de 2012,
bem como a aprovação do Conselho Fiscal, tendo sido dirimidas as dúvidas levantadas pelos
presentes em relação ao mesmo, e após foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Para cumprir o Sétimo Item da pauta, foram convidados os presentes a
fazerem uso da palavra, começando pelo Sr. Edson que propôs para aprovação os seguintes
nomes para o Conselho Fiscal: Miguelangelo Alves Pereira; José Eugenio de Lima e Eliana
Tadeo Garcia, tendo estes nomes sido aprovados por unanimidade para o Conselho Fiscal
do triênio 2013/2015, e também apresentou modelo de Demonstrativo de Despesas e
Receitas novo, onde constarão os valores do Instituto Irmã Candida, lembrando que apenas
constarão valores, mas análise e comentários deverão ser feitos em reunião própria para
esta finalidade. E ainda falou sobre a questão do incêndio em Santa Maria(RS), e sobre as
questões levantadas quanto à segurança do GEMB, e a reforma que estava planejada para o
mesmo, declarou que terão de ser feitas adequações para que a casa possa funcionar
dentro dos parâmetros. Citou também situação surgida junto à loja Verde Mel, e sobre
acordo efetuado com a mesma, pois o ponto não poderá ser vendido, nem renovado, e
diante disto, a mesma ficará sem pagar aluguel até o final do contrato, previsto para janeiro
de 2014. E ainda, das alterações no projeto de reforma do GEMB, onde a sede do Instituto
Irmã Candida será construída, com recursos provenientes da venda do imóvel que seria
destinado a esta sede, e colocação de laje sobre a outra loja, para futura expansão do
GEMB. Notificou-nos sobre a troca das torneiras dos banheiros; colocação de computadores
e datashow em todas as salas de aula, e sobre as mudanças nos trabalhos de Meimei e a
implantação do Projeto de Estudo Continuado para os trabalhadores, que será durante os
07 dias de uma semana e realizado todos os meses ao final dos trabalhos normais nos
últimos 45 minutos do mesmo, no Salão da Paz. Em seguida o Sr. Hiromiti falou sobre a
necessidade de haverem estudos sobre a Doutrina. A Lucia questionou sobre a prestação de
contas da cantina e livraria por haverem meses em que os valores estavam zerados, e foi
esclarecido que há meses em que não é possível fazer o fechamento destas contas a tempo
para a prestação de contas, então os valores são acumulados no mês seguinte. O Elcio
questionou sobre alguns palestrantes usarem o tempo da palestra para fazerem
propaganda/divulgação de seus livros, durante a palestra que antecede o tratamento, que
deveria ter um conteúdo mais doutrinário, exemplo usado foram o Sr. Wanderley de
2

Oliveira e Estevão Camolesi, tendo o Sr. Eugenio dito que é normal isto ocorrer. Em seguida
o Sr. Edson declarou que o objetivo da casa é trazer a maior diversidade de palestrantes
possível, das mais diversas origens, e pensamentos e que os autores precisam fazer
divulgação de suas obras, não tendo sido registradas reações negativas a estes fatos. Em
seguida o Sr. Eugenio falou que haviam sido recebidos vários comunicados durante os
trabalhos referente a necessidade de haverem mudanças no Instituo Irmã Candida, e que o
mesmo não deveria ser dissociado do GEMB e sim anexo, pediu a troca da porta sanfonada
do Pasteur que estaria caindo, e também da porta que separa as salas Bezerra de Menezes
e Chico Xavier, e sobre os ventiladores, que são inadequados e barulhentos nas salas de
trabalho, precisam de adequação, e ainda sobre as torneiras que deveriam ser de pressão.
Sr. Hiromiti manifestou-se declarando que o problema é de educação não de tipo de
torneira, de livre arbítrio, e que a escolha de palestrantes deveria ser mais criteriosa.
Novamente o Edson declarou que em nossa casa, com o “jeito manoel bento de ser”, o
custo pago por esta liberdade é menor que os benefícios auferidos. O Eduardo comentou
que quanto aos palestrantes, ele acredita que só sejam convidadas pessoas que exponham
conhecimento e conteúdo espírita e doutrinário em suas palestras. Dimas falou sobre ser
bastante pertinente a discussão sobre os palestrantes. Disse ainda que na área de
Patrimônio, a observação e colocação das necessidades são bem vindas, e que algumas
poderão ser resolvidas mais rapidamente e outras não, e que as melhorias serão
conquistadas com o exemplo, com colocações feitas com objetividade e trabalho. Cecilia
falou sobre sua nova função na Diretoria e que está se adequando e conta com a
participação e o empenho de todos. Costa falou sobre as dificuldades enfrentadas com
relação aos palestrantes, devido a quantidade de palestras e demais fatores que
influenciam o desempenho do setor e que o assunto é bastante complexo. O Edson
novamente, falando sobre o tema das palestras, sugeriu que todos observem, avaliem e
levem as suas sugestões à Diretoria. Marcia elogiou a iniciativa do Estudo Continuado. O
Sergio sugeriu que as atas do Conselho Deliberativo sejam publicadas no site do GEMB em
espaço próprio criado para este fim, tendo o Edson se comprometido a criar este espaço e
publicar as atas. Quanto ao Oitavo Item da pauta, a convite do Sr. Presidente do Conselho,
o Sr. Élcio proferiu a prece de encerramento. Eu, Sandra Oliveira da Silva, 1ª. Secretária,
redigi a presente Ata que, se aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho, Sr.
Oswaldo Brittes Filho, em conjunto comigo. São Paulo, 22 de março de 2013.

OSWALDO BRITTES FILHO
Presidente

SANDRA OLIVEIRA DASILVA
1ª. Secretária
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