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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 232
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, na sede do Grupo
Espírita Manoel Bento, com início às 15h30min, 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 3º. Trimestre de 2015; 6º Informações sobre
o andamento das providências relativas à permuta da sede do GEMB; 7º Apresentação do
Relatório Anual da Diretoria Executiva e Planejamento do ano de 2016; 8º Franqueamento
da palavra e 9º Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião os seguintes
Conselheiros: Ademir Moralis; Alrino Barros; 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; Horácio
Augusto Figueira; Manoel Avelino Neto; Marcia Regina Palmeira; Marilu Toledo Carvalho;
Miguelangelo Alves Pereira; Oswaldo Brittes Filho; Ronaldo Pedro; Sandra Oliveira da Silva;
Saverio Frega; Sergio Luís Santos Chaves e Sergio Tinoco C. Filgueiras. E ainda o seguinte
membro da Diretoria Executiva: Maria Cecilia S. Camillo. Dando por aberta a reunião, o
Presidente do Conselho Sr. Oswaldo Brittes, agradeceu a presença de todos e pediu ao Sr.
Saverio que proferisse a prece de abertura. Passando ao Segundo Item da pauta, informou
que recebeu os pedidos de justificativa de falta de: José Eugênio de Lima; Marinez Dantas
Lopes Bela; Eduardo Pulz e Maria José Pulz. No Terceiro item foi recebidas a seguinte
correspondência: Demonstrativo de Despesas e Receitas do 3º. Trimestre de 2015, oriundo
da Diretoria Executiva que circulou para apreciação dos Conselheiros e será tratada 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 com antecedência e comunicação
pontual da publicação por e-mail, e que continuará constando da pauta para eventuais
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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 2º. Trimestre de 2015, 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 iniciou falando sobre o andamento da
obra, informou que a última laje já havia sido concretada, com previsão de entrega em
março de 2016, comunicou que o subsolo não será usado como estacionamento, e os
motivos de tal decisão, e que o espaço será usado como lavanderia industrial. Após foi
comunicado que não haverá janelas no subsolo; térreo e primeiro andar e que o ambiente
será climatizado. Falou também sobre as campanhas para arrecadação de recursos
destinados a compra das cadeiras, elogiou a nova equipe de Propaganda e Marketing,
apresentando as novas canecas criadas para arrecadar recursos, e expôs, também, outros
detalhes do projeto da nova sede, e maiores informações sobre a utilização e custos na
adequação dos espaços, sendo que foi afirmado pelo Presidente que não será gasto mais do
que o valor disponível em caixa. No Sétimo item da pauta que seria a apresentação do
Relatório Anual da Diretoria Executiva e Planejamento do ano de 2016, foi justificado que
devido as inúmeras incumbências relativas à obra, não houve tempo hábil para elaboração
dos mesmos, tendo o Sr. Presidente Executivo se comprometido a apresentá-los na
primeira reunião de 2016 . Em seguida no Oitavo item da pauta foi franqueado o uso da
palavra, sendo que ninguém quis fazer uso da mesma e dando prosseguimento à pauta no
Nono item, a convite do Presidente do Conselho, Sr. Oswaldo Brittes, o Sr. Sergio Tinoco
proferiu a prece de encerramento.
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, 28
de novembro de 2015.

OSWALDO BRITTES FILHO
Vice Presidente

SANDRA OLIVEIRA DA SILVA
1ª. Secretária
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