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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 238
Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 4º. Trimestre de 2016; 6º Informações sobre o
andamento da obra da nova sede do GEMB; 7º Franqueamento da palavra e 8º
Prece de encerramento. Estiveram presentes a esta reunião os seguintes
Conselheiros: Ademir Moralis; André Lopes Bela; Antônio do Carmo Gomes
Silva; Arnaldo Cortezi; Celia Maria Emina; Eduardo Gomes Xavier; Elcio Delavia;
Evadner S. Claro; Floriano Zucchini; Horácio Augusto Figueira; Lúcia Maciel;
Manoel Avelino Neto; Marcia Regina Palmeira; Maria de Fátima Panangeiro;
Maristela Magnini; Miguelangelo Alves Pereira; Petronilia C. Sodré Morales;
Raquel do Céu Antonio; Ronaldo Pedro; Sandra Oliveira da Silva; Sérgio Luiz
Santos Chaves; Sérgio Messias. E ainda os seguintes Conselheiros e membros
da Diretoria Executiva: Carlos Henrique Costa; Edson Figueiredo de Abreu;
Lúcia Maciel; Marinez Dantas Lopes Bela. Dando por aberta a reunião, o
Presidente do Conselho Sr. Miguelangelo Alves Pereira, agradeceu a presença
de todos, e, dando início ao Primeiro Item convidou a Manoel Avelino Neto que
proferisse a prece de abertura. Passando ao Segundo Item da pauta, informou
que recebeu os pedidos de justificativa de falta de: Claudemir Matilde da Silva
(Dimas); Eugênio Lima; Eliana Garcia; Edmo Romualdo; Marilú Toledo Carvalho.
No Terceiro item foi recebido o Demonstrativo de Despesas e Receitas do
Quarto Trimestre de 2016, e apresentado a todos os presentes. Ao tratar do
Quarto Item da pauta, o Sr. Presidente solicitou a 1º Secretária que informasse
a todos os presentes que a Ata da Reunião anterior já foi previamente aprovada
e após ser enviada aos Membros do Conselho por e mail, encontrando-se
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publicada no site do GEMB, e não havendo ressalvas a Ata foi referendada por
unanimidade. Quanto ao Quinto Item, Após a verificação pelos Conselheiros do
Demonstrativo de Despesas e Receitas do 4º. Trimestre de 2016, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Sexto Item da pauta a palavra foi passada ao Sr.
Edson, Presidente Executivo, para que atualizasse os presentes sobre o
andamento da construção da nova Sede do GEMB e informar o andamento da
obra, que esclareceu que o 3° andar está praticamente pronto, mas o restante
está atrasado, e que há uma preocupação no tocante ao sistema de ar, pois foi
feito um investimento para que se abolisse a utilização dos ventiladores, mas
não deu certo, e talvez seja necessário a compra de ventiladores para as salas
de aula, informou que a estimativa de entrega da obra pronta é de 2 a 3 meses,
e que parte das salas de aula já estão sendo utilizadas por algumas turmas,
informou ainda o Presidente Edson que está com a assessoria de uma empresa
sobre cumprimentos das normas do Corpo de Bombeiros, pois a planta inicial foi
efetuada sem as divisões das salas, e para a manutenção da aprovação do AVCB,
da forma em que se encontra hoje, cada andar poderia receber até 100 pessoas,
e, para regularizar terá que ser feita uma escada externa, cujo custo está
avaliado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) a ser negociado, e que
está também em contato com a Construtora para que ela arque com esses
custos. Foi esclarecido ainda que a intenção é mudar para o novo Prédio com
300 cadeiras de plástico no Salão da Paz, que já foram compradas para que se
faça um teste em relação à modificação do layout, e somente após essa
aprovação é que serão compradas as cadeiras definitivas, inclusive com o
incentivo novamente de auxílio dos frequentadores na compra das mesmas.
Quando o Corpo de Bombeiros retornar para a vistoria e renovação do AVCB, as
cadeiras terão que ser as definitivas. Foi informado ainda que o Edson gravará
um vídeo sobre o GEMB antes e como será o novo GEMB, que será veiculado no
Salão da Paz, e nos meios sociais conhecidos, para preservação da História do
GRUPO ESPÍRITA MANOEL BENTO. Perguntado se já tem o Habite-se foi
informado que está em vias de ser concretizado, da mesma forma foi informado
que o Edson assumirá o Departamento de Marketing, para que os
frequentadores, trabalhadores e Educadores possam se filiar à Casa para
aumentar a arrecadação. Disse ainda que quando estiver pronta a obra, será
feito um Evento para os trabalhadores, e depois, será feita a Inauguração
Oficial. Foi levantada a discussão sobre meios de arrecadação, com algumas
sugestões, e o Presidente informou que está empenhado em resolver essa
questão. Sétimo item da pauta foi franqueado o uso da palavra, a Raquel do
Céu Antonio perguntou onde seria a Biblioteca, e foi informada que será no 2°
andar, os demais Conselheiros discorreram sobre um meio de arrecadar
dinheiro, dando múltiplas sugestões, sendo colocado pelo Presidente do
Conselho, Sr. Miguelangelo, que esse assunto tem que ser abordado com muito
cuidado, foi então esclarecido pelo Presidente do GEMB, Sr. Edson, que já existe
um trabalho em andamento para aproximar empresas (Amigos Empresários)
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para que colaborem com a Casa e que ele juntamente com a Diretoria
encontrará uma solução para suprir essa necessidade financeira do GEMB. O
Miguelangelo propôs a nova data para a próxima reunião do Conselho, e após
algumas colocações, ficou determinada a data de 1° de julho de 2017 às 15:00
horas em primeira chamada, devolvida a palavra ao Presidente do GEMB Sr.
Edson foi esclarecido que houve algumas mudanças, como a saída da
colaboradora Sra. Waly e a contratação da Sra. Tânia Genaro, e a dispensa do
ex-funcionário, Sr. Lima, sendo que a Tânia certamente auxiliará nas novas
medidas a serem tomadas no âmbito de organização na nova Sede. No Oitavo
item da pauta a convite do Presidente do Conselho, Sr. Miguelangelo Alves
Pereira, a Sra. Maria Fátima Panangeiro proferiu a prece de encerramento.
Eu, Celia Maria Emina, 1ª. Secretária, redigi esta Ata que, se aprovada, será
assinada pelo Presidente do Conselho, Sr. Miguelangelo Alves Pereira, em
conjunto comigo. São Paulo, 18 de março de 2.017.

MIGUELANGELO ALVES PEREIRA
Presidente

CELIA MARIA EMINA
1ª. Secretária
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