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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 225
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 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 Discussão e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 5º Apresentação do Demonstrativo
Contábil e Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do 4º. Trimestre de 2013; 6º
Franqueamento da palavra; 7º Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião
os seguintes Conselheiros: Ademir Moralis; Alrino Barros; André Lopes Bela; Antonio do
Carmo Gomes de Souza; Carlos Henrique Costa; Claudemir Matilde da Silva; Edson
Figueiredo de Abreu; Eduardo Pulz; Elcio Delavia; Evadner da Silva Claro; Manoel Avelino
Neto; Marcia Regina Palmeira; Maria José Pulz; Marinez Dantas Lopes Bela; Miguelangelo
Alves Pereira; Oswaldo Brittes Filho; Petronília Custódio Sodré Moralis; Ronaldo Pedro;
Sandra Oliveira da Silva; Sergio Messias; 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. André que proferisse a prece de abertura. Passando ao
Segundo Item da pauta, informou que recebeu os pedidos de justificativa de falta de: Edmo
Romualdo; Horácio Augusto Figueira; Marilu de Toledo; Sergio Luis Santos Chaves e Fatima
Panangeiro. No Terceiro item foram recebidas as seguintes correspondências:
Demonstrativo de Despesas e Receitas do 4º. 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 4º. Trimestre de 2013, bem como a aprovação do
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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 foi franqueado o uso da palavra, e, o Sr. Edson iniciou informando aos
presentes que encontrou uma plantada do Grupo Espírita Manoel Bento datado de 1937,
com a construção inicial do mesmo, em seguida falou sobre o Instituto Irmã Cândida, e o
terreno que foi doado para o mesmo, e as dificuldades em desenvolver o projeto de
instalação do mesmo na Rua Galileia, e que o mesmo foi colocado a venda e a receita
proveniente da venda já está na conta do Instituto Irmã Cândida, e agora existe um projeto
para instalar o mesmo no nosso imóvel da Rua Alfredo Pujol, 87, apresentando o layout de
como deverá ficar a instalação do mesmo neste espaço em Datashow. Em seguida informou
que há 01 ano e meio vem sofrendo pressão de uma pessoa interessada em comprar o
imóvel do GEMB, e somente agora está trazendo este assunto ao nosso conhecimento.
Primeiramente respondeu que o GEMB não está à venda, depois informou que se ele
trouxesse uma proposta de um local para nos mudarmos próximo ao metrô e que
acomodasse nossas instalações, uma proposta que fosse do nosso interesse, ela seria
trazida ao Conselho Deliberativo e após aprovação, submetida à Assembleia para decisão.
Apresentou em seguida, a proposta que recebeu, em valores monetários e em imóvel para
provável alocação do GEMB. Todos os presentes tiveram então a oportunidade de
manifestarem as suas opiniões e posicionamento inicial sobre o assunto, ficando para
ponderação e análise de toda esta questão, recusando-se a proposta. Como ninguém mais
ainda quisesse fazer uso da palavra e dando prosseguimento, no Sétimo item da pauta, a
convite do Presidente do Conselho, Sr. Oswaldo, a Sra. Maria José proferiu a prece de
encerramento. Eu, Sandra Oliveira da Silva, 1ª. Secretária, redigi à presente Ata que, se
aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho, Sr. Oswaldo Brittes Filho, em
conjunto comigo. São Paulo, 29 de março de 2014.

OSWALDO BRITTES FILHO
Presidente

SANDRA OLIVEIRA DA SILVA
1ª. Secretária
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