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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB ‐ ATA nº 224
Aos trinta dias do mês de novembro 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 3º. Trimestre de 2013; 6º
Apresentação do Relatório Anual da Diretoria Executiva; 7º Franqueamento da palavra; 8º
Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião os seguintes Conselheiros:
Ademir Moralis; Alrino Barros; André Lopes Bela; Antonio do Carmo Gomes de Souza;
Aurora Sorolla Leite; Claudemir Matilde da Silva; Edson Figueiredo de Abreu; Eduardo
Gomes Xavier; Eliana Tadeo Garcia; Elcio Delavia; Evadner da Silva Claro; José Eugenio de
Lima; Manoel Avelino Neto; Marcia Regina Palmeira; Marilu Toledo de Carvalho; Marinez
Dantas Lopes Bela; Miguelangelo Alves Pereira; Oswaldo Brittes Filho; Petronília Custódio
Sodré Moralis; Ronaldo Pedro; Sandra Oliveira da Silva; Savério Frega; Sergio Luís Santos
Chaves; Sergio Messias; Sergio Tinoco C. Filgueiras e ainda o seguinte membro da Diretoria
Executiva: Lucia Maciel. Dando por aberta a reunião, o Presidente do Conselho Sr. Oswaldo,
agradeceu a presença de todos e pediu ao Sr. Edson que proferisse a prece de abertura.
Passando ao Segundo Item da pauta, informou que recebeu os pedidos de justificativa de
falta de: Adriana Sousa de Queiroz; Edmo Romualdo; Horácio Augusto Figueira e Fatima
Panangeiro. No Terceiro item foram recebidas as seguintes correspondências:
Demonstrativo de Despesas e Receitas do 3º. Trimestre de 2013, oriundo da Diretoria
Executiva que circulou para apreciação dos Conselheiros e será trada no item 5º, e ainda
carta datada de 12 de novembro de 2013, do Condomínio Edifício Bulevar Salete,
comunicando existir um vazamento de esgoto, proveniente do GEMB, e solicitando
providências urgentes e ainda correspondência dirigida em resposta a esta, datada de 14 de
novembro de 2013, comunicando a adoção das medidas necessárias em no máximo 20 dias
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úteis. 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, 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 Sexto Item da pauta o Sr. Edson apresentou em data show o
Relatório Anual da Diretoria Executiva divulgando os números e dados do GEMB, relativos
aos vários setores de nossas atividades, com explicações sobre a composição dos mesmos,
e, também, respondendo aos questionamentos apresentados nessa ocasião. Dando
prosseguimento ao Sétimo item da pauta foi franqueado o uso da palavra, iniciando com o
Sr. Savério, que neste momento doou ao GEMB, entregando ao Presidente da Diretoria
Executiva, dois quadros emoldurados: um de Manoel Bento e o outro de Irmã Cândida,
neste instante foi sugerido, pelo Sr. André Bela, a criação de um Memorial do GEMB, onde
possam ser reunidos os registros da história de nossa casa. Em seguida Aurora Sorolla Leite,
agradeceu a todos pelo excelente trabalho que vem sendo realizado e, agradeceu, também,
pela carta que recebeu tornando‐a Conselheira Benemérita, sendo homenageada e
aplaudida pelos presentes pelos anos de dedicação ao GEMB. Sr. José Eugênio pediu para
esclarecer mal‐entendido sobre a Cantina, havido na última reunião, em relação à Marinez
e ao André, tendo sido esclarecido o ocorrido diretamente aos envolvidos e orientado a
falar diretamente com o Sr. Costa, ausente. Lúcia Maciel falou sobre o almoço e o ótimo
resultado alcançado e que no próximo ano haverá outros eventos e conta com o apoio e a
participação de todos. Marinez pediu que as pessoas soubessem diferenciar a Diretora de
Doutrina da pessoa física, e que haja respeito por cada uma. Sergio Luís falou sobre o
registro que realizou nos trabalhos da casa, e que após a doação dos quadros lhe ocorreu
fazer um levantamento do histórico do GEMB, e que gostaria de realizá‐lo. Eliana
parabenizou á todos pelo trabalho e desejou Feliz Natal. Élcio esclareceu que na reunião
anterior os questionamentos das contas eram com o intuito de como conseguir mais
recursos, e não com o mau gerenciamento dos mesmos, e parabenizou a todos pelo
trabalho desenvolvido com votos de Feliz Natal. Sergio Tinoco falou da necessidade de
colocarmos mais amorosidade na forma de nos expressarmos e tratarmos uns aos outros.
Antônio falou sobre a reunião anterior e a atual e sobre as diferenças havidas, sobre como
gerenciar uma reunião. Marilu falou sobre a benção que o GEMB é em nossas vidas e do
privilégio de participar desta Casa. Claudemir falou sobre na questão pessoal ninguém deve
satisfações a ninguém, mas como membros da Diretoria devemos sim, e que devemos
entender melhor o que está acontecendo, e que devemos nos preparar para as mudanças
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que estão se iniciando. Sergio Messias esclareceu seu posicionamento como contabilista de
formação, e as dúvidas havidas na última reunião, e da sua proposta de colocarem‐se notas
explicativas nos itens contábeis que tiverem mudanças expressivas possibilitando um
melhor entendimento e debate destes itens, se necessário, e sobre a seu ver não haver
pauta de reunião, e sim um roteiro, tendo sido rebatido pelo Sr. Savério, de que esta e
qualquer outra alteração seja proposta em reunião do Conselho, e se aprovada pela
maioria, será adotada, e ainda, pelo Sr. Edson de que alterações devem ser propostas à
Diretoria Executiva, cabendo ao Conselho fiscalizar a administração e, ainda, cumprir e fazer
cumprir o Estatuto Social e o Regimento Interno do GEMB. Sandra criticou ao Edson o
palestrante que falou sobre Espiritismo e Cidadania e que o mesmo não tinha um nível
adequado para expor na Casa, pois ele convidou o mesmo, e, também, elogiou o trabalho
de Assistência ao Trabalhador que acontece na última quinta‐feira de cada mês, elogiando a
Diretora de Doutrina e ao dirigente André Bela, pelo ótimo trabalho ali desenvolvido,
convidando a todos para conhecer e usufruir deste trabalho. Edson agradeceu a todos,
falando que as dificuldades são também oportunidades para melhorarmos e crescermos,
justamente pela necessidade demonstrada com as nossas falhas, e agradeceu a todos. E
como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, no Oitavo Item da pauta, a convite do
Presidente do Conselho, Sr. Oswaldo, o Sr. Savério 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, 30
de novembro de 2013.

OSWALDO BRITTES FILHO
Presidente

SANDRA OLIVEIRA DA SILVA
1ª. Secretária
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