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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 230

Ao vigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sede do
Grupo Espírita Manoel Bento, com início às 15h47, 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 1º trimestre de 2015; 6º Informações sobre o
andamento das providências relativas à permuta da sede do GEMB; 7º
Informações e necessidades de alterações do Instituto Irmã Cândida; 8º
Franqueamento da palavra e 9º Prece de encerramento. Estiveram presentes a
esta reunião os seguintes Conselheiros: Ademir Moralis, Adriana Souza de
Queiroz, Alrino Barros, André Lopes Bela, Eduardo Gomes Xavier, Eduardo Pulz,
Evadner da Silva Claro, Elcio Delavia, Eliana Tadeo Garcia, Floriano Zucchini,
Marcia Regina Palmeira, Miguelangelo Alves Pereira, Oswaldo Brittes Filho,
Ronaldo Pedro, Sergio L. S. Chaves, Saverio Frega, Sergio Messias, Sergio Tinoco
C. Filgueiras; os seguintes Conselheiros e membros da Diretoria Executiva:
Carlos Henrique Costa, Claudemir Matilde da Silva, Edson Figueiredo de Abreu e
Maria Cecília de Santana Camillo; os seguintes membros da Diretoria Executiva:
Lúcia Maciel. Dando por aberta a reunião, o Presidente do Conselho, Sr.
Oswaldo Brittes Filho, pediu ao Sr. Alrino que proferisse a prece de abertura.
Passando ao Segundo Item da pauta, informou que recebeu os pedidos de
justificativa de falta de: Antonio Carmo Gomes Silva, Horácio Augusto Figueira,
Marilu Toledo de Carvalho, José Eugenio de Lima e Sandra Oliveira da Silva,
consultando os presentes, ninguém se manifestou quanto a outro pedido de
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justificação de falta. Quanto ao Terceiro Item, foi recebido o Demonstrativo de
Despesas e Receitas do 1º Trimestre de 2015, oriundo da Diretoria Executiva,
será tratada no 5º item desta Ata. Ao tratar do Quarto Item da pauta, todos
confirmaram que já tinham tomado conhecimento da mesma através do site do
GEMB, a qual foi aprovada por unanimidade, não havendo nenhuma ressalva.
No Quinto Item, o Demonstrativo de Despesas e Receitas do 1º Trimestre de
2015, com a aprovação do Conselho Fiscal, circulou entre os Conselheiros
presentes para apreciação. Colocadas em votação, as contas foram aprovadas
por unanimidade. Ao abordar o Sexto Item da pauta, o Sr. Presidente da
Diretoria Executiva referiu-se ao problema com o inquilino do GEMB, locatário
da loja, informando que o mesmo não aceitou o acordo, proposto com
assessoria da comissão de advogados do GEMB, mas que o futuro proprietário
do imóvel concordou em retirar a cláusula do Contrato de Permuta dos Imóveis,
que exigia a entrega do imóvel totalmente desocupado, e inserir outra em que o
inquilino passava a pagar o aluguel ao novo proprietário a partir de abril/2015,
ficando essa pendência a cargo do novo proprietário. Informou também que,
como o Contrato de Permuta prevê, já foi recebido o valor de R$ 100.000,00,
quando da sua assinatura, e os R$ 500.000,00 restantes previstos como
complemento do valor total estipulado na permuta, serão pagos em cinco
parcelas a partir da data da efetivação da permuta. Referente à cobrança da
Prefeitura do IPTU atrasado, informou que foi conversado com o vereador Quito
Formiga, que propôs uma reunião dele e de uma comissão do GEMB com o
Secretário de Finanças da Prefeitura, na próxima semana; caso não seja
resolvido, resta ao GEMB entrar com um processo civil para resolver essa
questão. Para cumprir o Sétimo Item da pauta, o Sr. Edson relembrou os
objetivos do Instituto Irmã Cândida-IIC e sua mudança de sede para o nº 87 (ao
lado do GEMB), que teve de ser demolida para a construção da nova sede do
GEMB, apesar de ter sido gasto mais de R$ 70.000,00. A proposta de mudança
é de realizar uma nova eleição da Diretoria do IIC, desvinculando-a da do GEMB,
para que seja focada nos objetivos do IIC, mas com um Conselho Deliberativo
com Conselheiros do GEMB. Além disso, o IIC, tendo mais facilidade de captar
recursos, ajudará o GEMB financeiramente, continuando a pagar aluguel das
salas e espaços ocupados pelo IIC, bem como o bazar e a esmalteria. Informou
que uma das salas do espaço reservado ao IIC, no novo prédio do GEMB, será
destinada a um estúdio de TV, para que, além de cursos de edição de vídeo,
som, etc., o Instituto possa gravar os cursos do GEMB que serão transmitidos
pela TV WEB LUZ.
Colocado em votação, tais ideias foram aprovadas por
unanimidade. Oferecida a palavra aos presentes, para cumprir o Oitavo Item
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da pauta, o Sr. Ronaldo sugeriu que, acima das portas das salas de tratamento
do complexo pasteur seja providenciado umas aberturas para melhorar a
ventilação, pois as janelas foram seladas em virtude da mudança da cantina, o
que já está incomodando os trabalhadores atualmente e a situação tende a
piorar no verão. O Sr. Edson respondeu, informando que já era esperado que
isso ocorresse, mas que aguardava a utilização dessas salas para saber a opinião
dos trabalhadores, então solicitou ao Sr. Claudemir que tome as devidas
providências para sanar o problema.
O Sr. Miguelangelo alertou para a
diminuição das receitas do GEMB, devido a falta do aluguel da loja. O Sr. Edson
explicou que isso já era uma preocupação que a Diretoria Executiva tinha, mas
que a campanha de novos sócios resultou na inclusão de mais de sessenta
sócios, o que dobrou as contribuições, resolvendo esse problema por ora. No
futuro, com a utilização do novo prédio, as despesas irão aumentar, mas o
GEMB terá outras receitas oriundas do IIC, do estacionamento, da intensificação
da campanha “Venda Feliz” passando a ser mensal, o que rende cerca de R$
7.ooo,oo líquido, eventos de grande monta, etc. O Sr. Claudemir também
informou que está elaborando projetos, com ajuda de uma pessoa que é
gerente de marketing do Departamento Institucional da APAE, para montar um
departamento desse tipo no IIC e no GEMB, visando ampliar as arrecadações.
Aproveitando a lembrança dos grandes eventos, a Sra. Cecília lembrou que no
próximo dia 28 ocorrerá o “2º Encontro Caipira do GEMB”, a ser realizado no
Clube Associativo dos Suboficias e Sargentos da Aeronáutica de São PauloCASSASP, pedindo a presença dos Diretores e Conselheiros para ajudar nos
trabalhos e levando as famílias para aumentar a arrecadação. O Sr. Edson
lembrou que o GEMB foi isentado do aluguel do salão do CASSASP, no valor de
R$ 2.500,00, para a festa junina, através da ajuda de uma trabalhadora da Casa
que é amiga da esposa do Diretor daquele Clube. O Sr. Savério trouxe uma
preocupação com o tamanho dos sanitários femininos no futuro prédio do
GEMB, devido sua observação de que tais sanitários são sempre sub
dimensionados, causando transtornos, em eventos nacionais e internacionais,
ao que o Sr. Edson informou que isso já foi observado no projeto da nova sede e
que o sanitário feminino será maior no andar térreo, onde terá maior
movimento devido a proximidade com o Salão da Paz. O Sr. Elcio sugeriu que
as palestras do Estudo Continuado que são realizadas logo após os trabalhos
noturnos às 21h00, voltem a serem realizadas todos os dias da semana, para
evitar que os trabalhadores tenham de comparecer em dias diferentes do seu
dia de escala de trabalho para assisti-las. O Sr. Carlos informou que essa ideia é
impraticável porque o palestrante não tem condição de comparecer todos os
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dias, durante uma semana, sendo palestrante convidado. Lembrou que estão
sendo montados cursos de férias para os educadores e trabalhadores que serão
ministrados já no próximo mês. O Sr. Claudemir informou que as palestras do
estudo continuado já estão sendo gravadas e serão disponibilizadas na TV WEB
LUZ. Informou também que a campanha do “Pé Quentinho” já é fruto do
trabalho conjunto do IIC com o GEMB. A Sra. Adriana lembrou sobre a votação
do 4º parágrafo, do artigo 14, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo
do GEMB, que prevê “Para cálculo do quórum, considerar-se-á o número de 20
(vinte) Conselheiros, sejam eleitos, vitalícios ou beneméritos.” para início das
reuniões do Conselho, o que causa dúvida no número mínimo, pois o 2º
parágrafo define que seja 25% do número de Conselheiros na segunda
convocação. Sendo 54 o total de Conselheiros, o mínimo é 13. Colocado em
votação, por unanimidade optou-se pela exclusão do 4º parágrafo, em
consonância com o previsto no Estatuto do GEMB. A convite do Sr. Presidente
do Conselho, o Sr. Savério proferiu a prece de encerramento, relativa ao Nono
Item da pauta desta reunião. Eu, Eduardo Gomes Xavier, 2º Secretário, redigi a
presente Ata que, se aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho, Sr.
Oswaldo Brittes Filho, em conjunto comigo. São Paulo, 20 de junho de 2015.

OSWALDO BRITTES FILHO
Presidente

EDUARDO GOMES XAVIER
2º Secretário
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