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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 229
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sede do Grupo
Espírita Manoel Bento, com início às 15h00min, 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 4º. Trimestre de 2014; 6º
Informações sobre o andamento das providências relativas à permuta da sede do GEMB; 7º
Franqueamento da palavra e 8º 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 Silva; Carlos Henrique Costa; Claudemir Matilde da
Silva; Edson Figueiredo de Abreu; Eduardo Gomes Xavier; Elcio Delavia; Eliana Tadeo Garcia;
Evadner da Silva Claro; Floriano Zucchini; Marilu Toledo Carvalho; Marinez Dantas Lopes
Bela; Miguelangelo Alves Pereira; Oswaldo Brittes Filho; Petronilia Custódio Sodré Moralis;
Sandra Oliveira da Silva; Saverio Frega; Sergio Luís Santos Chaves; Sergio Messias. E ainda os
seguintes membros da Diretoria Executiva: Lúcia Maciel. Dando por aberta a reunião, o
Presidente do Conselho Sr. Oswaldo, agradeceu a presença de todos e pediu a Sra.
Petronília que proferisse a prece de abertura. Passando ao Segundo Item da pauta,
informou que recebeu os pedidos de justificativa de falta de: Edmo; José Eugenio de Lima;
Maria José; Eduardo Pulz; Sérgio Tinoco e Horácio. No Terceiro item foram recebidas as
seguintes correspondências: Demonstrativo de Despesas e Receitas do 4º. Trimestre de
2014, oriundo da Diretoria Executiva que circulou para apreciação dos Conselheiros e será
trada no item 5º; Carta da Diretoria de Doutrina comunicando a Implantação da Assistência
Espiritual A6 para tratamento de Depressão e outras Doenças Psíquicas na quarta-feira às
14h00. 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 com antecedência e
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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 4º. 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 passada ao Presidente Executivo, que começou falando
que houve na Assembleia Geral Extraordinária, convocada para tal, aprovação unânime da
proposta de permuta; que esta ata já foi registrada dando amparo para tal ato, recebemos a
minuta do Contrato que foi avaliada pelo grupo de advogados do Conselho, que prestaram
uma assessoria muito boa, e inseridas várias alterações. Neste meio tempo ocorreu um
problema com o locatário da loja, que enviou-nos uma Notificação Extra Judicial, e que após
várias deliberações, foi-lhe feita uma Contra Notificação Extra Judicial, a qual ele tem até
dia 31 de março próximo para se manifestar sobre a opção de compra do imóvel e tentativa
de acordo de isenção de aluguel e IPTU. Apresentou, em seguida, ao Conselho a minuta do
Contrato de Permuta, já com as mudanças sugeridas pelos nossos advogados, que ficará à
disposição de quem assim o manifestar após solicitação ao e-mail do Conselho Deliberativo,
com data prevista de formalização em 31 de março próximo. Durante a explanação foi
facultado aos presentes exporem suas dúvidas e feitos os esclarecimentos solicitados sobre
os diversos aspectos. Também foi posicionado sobre o andamento do problema do IPTU.
Foi mencionado o desencarne do Conselheiro Sr. Hiromite Shijo, e que nos foi feito convite
para comparecer a um evento pela sua esposa, e assim que tivermos a data será enviado
por e-mail. Foi enfatizada a necessidade de apoio de todos durante as obras, pelos vários
problemas que advirão da mesma, foi requisitado que a Diretoria Executiva faça um
cronograma adequado das providências durante a reforma, como comunicados aos
usuários, e outros, e seja enviado ao Conselho para atuar na divulgação e apoio. Em seguida
no Sétimo item da pauta foi franqueado o uso da palavra, tendo o Sr. Dimas explanado
sobre as várias providências que serão iniciadas na Campanha de Sócios em até 30 dias, e
sobre o Instituto Irmã Cândida, e que o número de voluntários inscritos no
Recadastramento passou de 500. Em seguida a Sra. Lucia falou sobre a impossibilidade de
se realizar eventos no espaço do GEMB, e que está previsto um evento na CASSASP, o 2º.
Encontro Caipira no dia 28 de Junho, com foco na confraternização e com o objetivo de
participação e comparecimento. E também, sobre a segunda venda feliz com Doces em
abril. Foi lembrado que a próxima reunião será no sábado dia 20 de junho 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 Oitavo item da pauta, a convite do Presidente do
Conselho, Sr. Oswaldo, o Sr. Alrino proferiu a prece de encerramento.
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Eu, Sandra Oliveira da Silva, 1ª. Secretária, redigi esta Ata que, se aprovada, será assinada
pelo Presidente do Conselho, Sr. Oswaldo Brittes Filho, em conjunto comigo. São Paulo, 21
de março de 2015.

OSWALDO BRITTES FILHO
Presidente

SANDRA OLIVEIRA DA SILVA
1ª. Secretária
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