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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB ‐ ATA nº 223
Aos vinte dias do mês de setembro 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 Apresentação do Demonstrativo
Contábil e Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do 2º. Trimestre de 2013; 6º
Franqueamento da palavra; 7º Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião
os seguintes Conselheiros: Adriana Sousa de Queiroz; André Lopes Bela; Antonio do Carmo
Gomes de Souza; Claudemir Matilde da Silva; Eduardo Pulz; Elcio Delavia; Floriano Zucchini;
Horacio Augusto Filgueira; José Eugenio de Lima; Manoel Avelino Neto; Marcia Regina
Palmeira; Maria Cecilia de Santana Camillo; Maria Jose Pulz; Marilu Toledo de Carvalho;
Miguelangelo Alves Pereira; Oswaldo Brittes Filho; Ronaldo Pedro; Sandra Oliveira da Silva;
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 a 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:
Carlos Costa; Marinez Dantas Lopes Bela; Sergio Luis Santos Chaves e Edson Figueiredo de
Abreu. No Terceiro item foram recebidas as seguintes correspondências: Demonstrativo de
Despesas e Receitas do 2º. Trimestre de 2013, oriundo da Diretoria Executiva que circulou
para apreciação dos Conselheiros e será trada no item 5º. 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 lembrou a todos que a Ata da Reunião anterior
está publicada no site do GEMB, e que continuará constando da pauta para eventuais
ressalvas e que seja submetida a aprovação, não havendo ressalvas a Ata foi aprovada por
unanimidade. Quanto ao Quinto Item, circulou entre os presentes o Demonstrativo de
Despesas e Receitas do 2º. Trimestre de 2013, bem como a aprovação do Conselho Fiscal,
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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. Sergio Messias que questionou a variação expressiva que consta em alguns itens do
balancete como, por exemplo, no item Eventos, solicitando que quando houver variação
expressiva em algum item que o mesmo seja acompanhado de uma nota explicativa para
facilitar a compreensão dos números apresentados. Em seguida iniciou‐se um debate onde
foram expressas as opiniões de cada um que quis manifestar‐se sobre o assunto,
esclarecendo o papel do Conselho Fiscal. Sendo que os Conselheiros apresentaram suas
opiniões sobre esta questão, apresentando várias sugestões do que poderia, ou não deveria
ser feito objetivando melhor compreensão do Balancete. Em seguida, foram citados os
valores fixos que constam nos itens Cantina e Livraria, não tendo sido compreendidos os
valores zerados, tendo sido solicitado mais informações e transparência em relação aos
números do Balancete. Foi submetido à votação, e aprovado pelos membros do Conselho
Deliberativo, que o Sr. Osvaldo Presidente do Conselho Deliberativo, atue juntamente com
o Conselho Fiscal na próxima prestação de conta, análise do Balancete e faça diligências
junto a Diretoria Executiva, para sanar as dúvidas e obter os esclarecimentos necessários,
fato que só poderá ser avaliado na próxima reunião, e caso não surta efeito, aí sim será
solicitado formalmente e por escrito as mudanças necessárias no Balancete à Diretoria
Executiva. A Sra. Lucia Maciel solicitou que as publicações feitas no Facebook pela Diretoria
de Eventos sejam compartilhadas, e não apenas curtidas, para ajudar na divulgação. Foi
então solicitado a todos que colaborem na divulgação, somando esforços. Registramos,
também, a exaltação aos eventos culturais realizados no GEMB, bem como a dedicação do
pessoal que organiza e trabalha no Bazar, o primeiro como forma de preencher a lacuna
existente nesta área, e o segundo como grande colaborador na Receita percebida na casa. E
por fim, foi comunicado o início das atividades da TV WEB LUZ, a partir de 1º. De novembro
parceria do GEMB e Padre Zabeu. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra no
Sétimo Item da pauta a convite do Sr. Presidente do Conselho, Sr. Oswaldo, o Sr. Edmo
Romualdo 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, 20 de setembro de 2013.
OSWALDO BRITTES FILHO
Presidente

SANDRA OLIVEIRA DA SILVA
1ª. Secretária
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