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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB ‐ ATA nº 228
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, na sede do
Grupo Espírita Manoel Bento, com início às 14h30min, em primeira 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 3º. Trimestre de 2014; 6º
Apresentação do Relatório Anual da Diretoria Executiva e Planejamento do ano de 2015; 7º
Discussão de possíveis alterações no GEMB; 8º Calendário de reuniões do ano de 2015; 9º
Franqueamento da palavra e 10º Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta
reunião os seguintes Conselheiros: Ademir Moralis; Adriana Sousa de Queiroz; Alrino
Barros; André Lopes Bela; Antônio do Carmo Gomes de Souza; Carlos Henrique Costa;
Claudemir Matilde da Silva; Edson Figueiredo de Abreu; Eduardo Gomes Xavier; Eduardo
Pulz; Elcio Delavia; Eliana Tadeo Garcia; Evadner da Silva Claro; Floriano Zucchini; Horácio
Augusto Figueira; Manoel Avelino Neto; Marcia Regina Palmeira; Maria José Pulz; Marilu
Toledo Carvalho; Marinez Dantas Lopes Bela; Miguelangelo Alves Pereira; Oswaldo Brittes
Filho; Petronilia Custódio Sodré Moralis; Ronaldo Pedro; Sandra Oliveira da Silva; Saverio
Frega; Sergio Luís Santos Chaves; Sergio Messias. E ainda os seguintes membros da Diretoria
Executiva: Edmo Romualdo e Lúcia Maciel e o associado convidado Hugo Luiz Forli. Dando
por aberta a reunião, o Presidente do Conselho Sr. Oswaldo, agradeceu a presença de todos
e pediu a Sra. Marilu que proferisse a prece de abertura. Passando ao Segundo Item da
pauta, informou que recebeu os pedidos de justificativa de falta de: José Eugenio de Lima.
No Terceiro item foram recebidas as seguintes correspondências: Demonstrativo de
Despesas e Receitas do 3º. Trimestre de 2014, oriundo da Diretoria Executiva que circulou
para apreciação dos Conselheiros e será trada no item 5º; Carta da Diretoria de Doutrina
convidando para a Confraternização do GEMB a se realizar em 07 de dezembro de 2014 às
16h00min; e Comunicado sobre o Calendário de Férias do GEMB. Ao tratar do Quarto Item
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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 com antecedência e comunicação pontual da publicação
por e‐mail, e que continuará constando da pauta para eventuais ressalvas e que seja
submetida à 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 3º. Trimestre de 2014, 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 e palavra foi
cedida ao Presidente Executivo, que pediu licença ao Conselho para apresentar o Relatório
Anual da Diretoria Executiva e o Planejamento do ano de 2015 em data futura, visto não
estar concluído, tendo sido autorizado, questionado sobre a data futura pela Secretaria,
comprometeu‐se a apresentar os mesmos em 09 de Janeiro de 2015 durante a Assembleia
Geral Extraordinária que será convocada. Passando ao Sétimo item da pauta, inicialmente o
Presidente Executivo explanou sobre problemas existentes junto à Prefeitura do Município
de São Paulo quanto à isenção de IPTU do GEMB, que era isento da cobrança e recebeu
notificação de cobrança retroativa dos últimos 05 anos do que era isento até então,
demonstrando os valores e explanando sobre as providências que foram tomadas no
passado e as alterações efetuadas unilateralmente e sem prévio aviso pela Prefeitura, após
discussão e esclarecimentos resolveu‐se que o problema estará a cargo do Sr. Edson que
tentará resolvê‐lo primeiramente por via política e administrativa junto ao vereador Quito
Formiga e, não obtendo êxito, por via jurídica através de processo. Em seguida apresentou
proposta de permuta parcial do espaço do GEMB, por uma nova sede a ser instalada em
parte do terreno atual e no terreno que pertence ao proponente localizado ao lado do
nosso atual, demonstrando uma planta do futuro projeto e dos ganhos relativos à possível
aceitação, sendo que a nova sede deverá ter a medida aproximada de 12 metros de frente
por 37 metros de fundo, num prédio novo já adaptado as nossas necessidades e dentro das
normas para funcionamento atendendo às exigências legais, com 05 pavimentos (andares)
e ainda um valor em dinheiro a ser utilizado para adequação das instalações internas; a
entrega do prédio atual se dando, apenas, após a entrega do prédio novo concluído e com
todos os alvarás necessários ao seu funcionamento e todos os registros legais. O projeto
atual será apresentado aos trabalhadores no dia 07 de dezembro durante a Festa de
Confraternização e aos sócios no dia 09 de Janeiro de 2015, caso aprovado, nesta reunião,
pelo Conselho Deliberativo e foi proposto, também, isenção de aluguel por 06 meses do
lojista como indenização pela retomada do imóvel. Tendo sido discutidas as possibilidades e
esclarecidas as dúvidas, colocou‐se em votação, tendo sido aprovado por unanimidade,
definindo‐se pela composição de uma comissão de Conselheiros com formação Jurídica
composta por: Miguelangelo; Petronília; Eliana; e pelo Sr. Hugo Luiz Forli, que
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acompanharão o Sr. Edson na análise e aprovação do contrato a ser elaborado. No Oitavo
item da pauta foi solicitado aos presentes que se manifestassem sobre a manutenção das
datas de reunião ou outras datas, tendo sido sugerido que as reuniões de 2015 sejam
apenas aos sábados e na terceira semana dos meses de março; junho e setembro e na
última semana de novembro, com primeira chamada às 15h00min, e fixadas as seguintes
datas: 21 de março; 20 de junho; 19 de setembro e 28 de novembro, submetido à
apreciação houve aprovação pela maioria. Em seguida no Nono item da pauta foi
franqueado o uso da palavra, e o Dimas falou sobre a liberação das salas que estavam em
reforma no I.I.C. e o início das aulas no mesmo previsto para Janeiro de 2015. Foi realçado
que a próxima reunião será no sábado dia 21 de março às 15h00min, e que a reserva de sala
fica a cargo da Diretoria. Como ninguém mais ainda quisesse fazer uso da palavra e dando
prosseguimento, ao Décimo item da pauta, a convite do Presidente do Conselho, Sr.
Oswaldo, a Sra. Marcia 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, 29 de novembro de
2014.

OSWALDO BRITTES FILHO
Presidente

SANDRA OLIVEIRA DA SILVA
1ª. Secretária
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