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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB ‐ ATA nº 222
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, na sede do Grupo Espírita
Manoel Bento, com início às 15:00 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 e Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do 1º. Trimestre de 2013; 6º
Franqueamento da palavra; 7º Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião
os seguintes Conselheiros: Ademir Moralis; Adriana Sousa de Queiroz; André Lopes Bela;
Alrino Barros; Antonio do Carmo Gomes de Souza; Carlos Henrique Costa; Edson Figueiredo
de Abreu; Eduardo Gomes Xavier; Elcio Delavia; Eliana Tadeo Garcia; Evadner da Silva Claro;
Floriano Zucchini; Horacio Augusto Filgueira; José Eugenio de Lima; Lucinio Abranches
Santos; Marcia Regina Palmeira; Marinez Dantas Lopes Bela; Miguelangelo Alves Pereira;
Oswaldo Brittes Filho; Petronília Custódio Sodré Moralis; Ronaldo Pedro; Sandra Oliveira da
Silva; Saverio Frega; Sergio Luis Chaves; Sergio Messias e Sergio Tinoco Cordeiro Filgueiras, e
ainda os seguintes membros da Diretoria Executiva: Lucia Maciel. Dando por aberta a
reunião, o Presidente do Conselho Sr. Oswaldo, agradeceu a presença de todos e pediu a
Sra. Eliana 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 e
Marilu Toledo de Carvalho. No Terceiro item foram recebidas as seguintes
correspondências: Demonstrativo de Despesas e Receitas do 1º. Trimestre de 2013, oriundo
da Diretoria Executiva que circulou para apreciação dos Conselheiros e será trada no item
5º. e carta do Conselheiro Sergio Luis Chaves, que dispensou a leitura da mesma, pois que a
questão já havia sido esclarecida. Ao tratar do Quarto Item da pauta, o Sr. Presidente
solicitou a 1º Secretária que fizesse a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, sendo
que a Secretaria informou a todos os presentes que as atas das reuniões do Conselho
Deliberativo, desde a de numero 218 até a da reunião anterior de numero 221, estão
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disponíveis no site do GEMB, conforme já comunicado a todos os conselheiros via e‐mail,
ou telefone, colocando em votação que a partir desta reunião inclusive, seja dispensada a
leitura da ata anterior, e que as atas futuras sejam publicadas no site com antecedência
aproximada de 30 dias da próxima reunião, e poderá receber ressalvas até 15 dias
aproximadamente da próxima reunião. A proposta foi aprovada por unanimidade, bem
como a ata da reunião anterior. Quanto ao Quinto Item, circulou entre os presentes o
Demonstrativo de Despesas e Receitas do 1º. Trimestre de 2013, bem como a aprovação do
Conselho Fiscal, tendo sido dirimidas as dúvidas levantadas pelos presentes em relação ao
mesmo, iniciando‐se um debate sobre as contas que serão resumidas no item
franqueamento da palavra e após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Para cumprir o Sexto Item da pauta foram convidados os presentes a fazerem uso da
palavra, começando pelo Sr. Edson que esclareceu questionamento levantado na análise
das contas do GEMB, sobre o resultado parcial de déficit do balancete, que a casa estava
usufruindo de “uma gordura”, um valor que estava aplicado que estava disponível no
balancete, e que após a realização do 3º Encontro da Família, a casa irá realizar seus
próprios eventos a partir de julho, objetivando repor este “colchão” que foi utilizado neste
período, falou sobre a retomada da campanha de novos sócios e que ficou surpreso,
durante a oportunidade que teve de fazer palestra aos trabalhadores no Ciclo de Estudo
Continuado, com a quantidade de trabalhadores, que sabia serem muitos, mas ao vê‐los
reunidos no salão, teve uma melhor imagem da quantidade, e que percebeu que a maioria
não é sócio. Da diferença entre manter a Instituição, e é disto que estamos tratando, e que
o motivador dos eventos não é financeiro, é dar oportunidade ao congraçamento, a
oportunidade de trabalho, de trabalhar pela Doutrina, pela causa. Sendo que os
Conselheiros, em seguida apresentaram suas opiniões sobre esta questão apresentando
várias sugestões de o que poderia, ou não deveria ser feito objetivando melhorar a
arrecadação e divulgação da necessidade de doações, eventuais, mensais ou sazonais. Foi
mencionada, também, a necessidade de sensibilizar; motivar as pessoas a fazerem doações
mensais, ou eventuais, ou mesmo anuais. E que as formas de fazerem as doações: por
exemplo, potes de margarina; roupas; sapatos devem estar higienizados/limpos. Também
foi sugerida a hipótese de ser melhorada a comunicação do que está sendo necessário, no
momento, pois a maioria nem sabe o que a casa está precisando naquele período. Quanto a
isto, foi esclarecido que as necessidades são dinâmicas, mas que não temos, ainda,
condições de fazer as atualizações do projetor do Salão da Paz com a mesma rapidez, pois é
feito semanalmente. Foram sugeridas formas alternativas de comunicar nos trabalhos e
salas de aula, e lembrada da possibilidade de ser feita uma página no Facebook direcionada
aos alunos, e foi solicitada a divulgação dos temas das palestras na página do GEMB no
Facebook, possibilidade que foi recusada pela Diretora de Doutrina, Sra. Marinez, pois é
frequente os palestrantes avisarem de sua ausência em cima da hora, fato que poderia
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gerar desapontamento e conflitos, e ainda de ser realizada uma gincana de arrecadação
entre as salas de aula, sobre a exclusão da turma do Básico I, desta gincana. Também foi
esclarecido que a área de Ensino, tem preocupação em que os alunos conheçam o trabalho
da Casa, e que os mesmos estão sendo convidados a conhecer o trabalho que a casa
desenvolve aos sábados. Em seguida o Sr. Edson declarou que ao longo dos últimos vinte e
tantos anos de Manoel Bento, passou‐se por muitas coisas, já reorganizou muita coisa, e
que nós somos testemunhas do que acontece na casa, usando sempre o bom senso, o
respeito ao tempo de casa pessoa, não se pode forçar, tempo de se conscientizar e absorver
os conceitos, algumas tarefas são apenas para o Básico I, outras só para o Mediúnico, da
mesma forma se trata a contribuição, etc..., e ainda da necessidade destas alterações serem
bem planejadas, pois afetam o equilíbrio da Casa. A Marinez citou então: “buscai antes as
coisas o pai, e todo o resto será acrescentado”. Sendo declarado que a Diretoria estará
sempre à disposição para receber sugestões e trocar idéias, mesmo nos dias em que não há
reunião. O Sr. Lucinio declarou que através da sua pessoa e sempre que solicitado, as
empresas respondem positivamente aos pedidos de patrocínio, e isto se deve a seriedade
do trabalho realizado pelo GEMB. Em seguida a Sra. Sandra lembrou a todos que o
conselho, possuí e‐mail para contato sempre que necessário: conselho@gemb.com.br. , e
quem não estiver recebendo os comunicados neste e‐mail, por favor, atualize o cadastro
junto a Secretaria. Em seguida foi solicitado a Sra Lucia Maciel que falasse sobre a Noite de
Talentos, sendo dito: que será realizada em 31 de Agosto próximo futuro, e cujo ingresso
será 1 quilo de alimento não perecível, haverá período para inscrição e pré‐seleção de
candidatos, e conteúdos, uma triagem de participantes, e este é apenas o primeiro de uma
série de eventos que está sendo planejada para sentir como será a receptividade dos
eventos, frequência e adesão para outros eventos. Em agosto teremos, também, o mês do
Teatro Espírita, e que ganhamos, através de doação, um piano, que inicialmente ficará no
Salão da Paz, no palco. O Sr. Edson se comprometeu a colocar uma prateleira para os
trabalhadores/trabalhadoras que trabalham no Complexo Pasteur colocarem suas bolsas;
pastas e mochilas. Também foram comentados sobre as palestras do GEMB, foi explicado e
exaltado o trabalho realizado pela Christhiane, e os problemas com os conteúdos e
assiduidade dos palestrantes e outros tantos percalços enfrentados. Como ninguém mais
quisesse fazer uso da palavra no Sétimo Item da pauta a convite do Sr. Presidente do
Conselho, Sr. Oswaldo, o Sr. Sergio Tinoco 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, 23 de
junho de 2013.
OSWALDO BRITTES FILHO
Presidente

SANDRA OLIVEIRA DA SILVA
1ª. Secretária
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