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CONSELHO DELIBERATIVO DO GEMB - ATA nº 244
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito, na sede do
Grupo Espírita Manoel Bento, com início às 14h30min, 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 Aprovação da Ata da reunião anterior; 5º
Apresentação do Demonstrativo Contábil e Parecer do Conselho Fiscal sobre as
contas do 2° Trimestre de 2018; 6º Deliberação sobre a Assembleia Geral do
Gemb, 7º Assuntos e informações gerais sobre o GEMB (Presidente do GEMB);
8° Franqueamento da palavra; 9° Prece de Encerramento. Estiveram presentes a
esta reunião os seguintes Conselheiros: Alrino Barros; Ademir Moralis; André
Lopes Bela; Antônio do Carmo Gomes Silva; Eduardo Gomes Xavier; Eliana
Tadeo Garcia; Evadner da Silva Claro; Horácio Augusto Figueira; Lucínio
Abrantes Santos; Maria Cecilia de S. Camilo; Márcia Regina Palmeira; Maristela
Magnini Costa; Miguelangelo Alves Pereira; Petronília Custódio S. Moralis;
Ronaldo Pedro; Sandra Oliveira da Silva; Sergio Tinoco C. Figueiras; E ainda os
seguintes Conselheiros e membros da Diretoria Executiva: Carlos Henrique
Costa; Edson Figueiredo de Abreu; 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 o Sr.
Edson Figueiredo de Abreu para proferir a prece de abertura. Passando ao
Segundo item da pauta, informou que recebeu justificativas de faltas dos
Conselheiros Edmo Romualdo, Marilu Toledo Carvalho, Sergio Luiz Santos
Chaves e Sérgio Messias. Terceiro item: Com relação às correspondências
recebidas, o Presidente do Conselho Deliberativo informou que recebeu do
Presidente Executivo do GEMB - Sr. Edson Figueiredo de Abreu,
correspondência sugerindo alterações no quadro de Conselheiros, conforme
proposta abaixo. Após apreciação e deliberação dos Conselheiros, a proposta foi
colocada em votação que resultou aprovada, passando então a vigorar as
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seguintes alterações no quadro de Conselheiros: I) Exclusão dos Conselheiros
Beneméritos: Claudemir Matilde da Silva e Cláudio Losso. II) Promoção dos
Conselheiros Vitalícios Eliana Tadeu Garcia, Miguelangelo Alves Pereira e Sérgio
Tinoco C. Figueiras a Conselheiros Beneméritos. III) Promoção dos Conselheiros:
Eleitos Horácio Augusto Figueira, Sergio Luiz Santos Chaves e Sergio Messias a
Conselheiros Vitalícios. Ainda, com relação às correspondências recebidas,
informou que a Conselheira Sandra Oliveira da Silva enviou e-mail comunicando,
que continua aguardando as informações sobre o resultado final das
arrecadações com a Campanha Cota 500. Para solucionar a pendência, o Sr.
Edson Figueiredo de Abreu, Presidente Executivo do GEMB, se prontificou
enviar as informações relacionadas a prestação de contas da Campanha Cota500, especificamente, para todos aqueles que solicitarem. Ao tratar do Quarto
Item da pauta, o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário que informasse aos
presentes que a ATA da Reunião anterior foi previamente aprovada e, após ser
enviada aos Membros do Conselho por e-mail, encontra-se publicada no site do
GEMB e não havendo ressalvas pelos Conselheiros a ATA foi referendada por
unanimidade.
No 5° item da pauta o Sr. Presidente apresentou o
Demonstrativo Contábil e Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas do 2º
Trimestre/2018, que foi amplamente analisado e aprovado, e o Sr. Edson
Figueiredo de Abreu informou que na próxima reunião apresentará o Contrato
de arrendamento da Livraria do Gemb que está sendo elaborado. Sexto Item da
pauta o Sr. Presidente informou aos Conselheiros presentes sobre a necessidade
da realização da Assembleia Geral do GEMB no mês de Novembro do corrente
ano, sendo que, após deliberação dos Conselheiros, juntamente com o
Presidente Executivo do GEMB, ficou definido que a data da Assembleia Geral
será no dia 30 de Novembro de 2018, às 19:00 horas em primeira chamada ou
às 19:30 horas em segunda chamada. No Sétimo Item da pauta foi passada a
palavra ao Sr. Presidente Executivo do GEMB, que manifestou suas
preocupações com a atual situação financeira do Gemb, em razão da conclusão
do novo prédio e o aumento das despesas gerais, decorrentes das novas
dimensões da casa e inúmeras atividades em andamento. Informou que, em
contrapartida, as arrecadações se mantém estáveis e em valores que ainda não
atendem as necessidades, conforme apontado no Demonstrativo Contábil do 2º
trimestre de 2018. Após ampla discussão sobre o assunto e diante das
considerações individuais de cada Conselheiro, foi deliberado a aprovação pelos
Conselheiros presentes, extensivo aos demais Conselheiros, a arrecadação
extraordinária por parte de cada Conselheiro, na importância de R$ 3.000,00
(três mil reais) divididos em 6 parcelas mensais a partir do dia 10 de outubro de
2018, visando a quitação dos empréstimos realizados para a construção do novo
prédio e também equilibrar as despesas mensais, construindo uma reserva
equivalente à dois meses para essas
despesas. Os Conselheiros se
comprometeram a não divulgar esta campanha além de seus relacionamentos
pessoais, não devendo divulgar em salas de aula ou nos trabalhos que realizam
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no GEMB. Os valores deverão ser depositados na c/c n° 10.899-0, do GEMB, na
Agência n° 6307, no Banco ITAÚ S/A., onde deverá ser informado o CNPJ do
GEMB que é o de n° 63.074.710.0001/86, sendo que a Conselheira Sandra
Oliveira da Silva, ficou nomeada como gestora de toda essa arrecadação, bem
como de sua devida prestação de contas. Oitavo item – Franqueamento da
palavra, O Sr. Presidente do Conselho franqueou a palavra aos Conselheiros que
quisessem expor algum assunto, todavia, diante das deliberações que
ocorreram no decorrer da reunião, não houve manifestação individual dos
Conselheiros. Ainda, antes do encerramento, ficou deliberado por todos os
presentes que a próxima reunião do Conselho Deliberativo será no dia 14 de
dezembro de 2018 (sexta feira) às 19:00 horas em primeira chamada e às
19:30 horas em segunda chamada. Concluindo a Assembleia, a convite do
Presidente do Conselho, Sr. Miguelangelo Alves Pereira, a Sra. Sandra Oliveira
da Silva, proferiu a prece de encerramento.
Eu, Antonio do Carmo Gomes da Silva, 1º Secretário, redigi esta Ata que, se
aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho, Sr. Miguelangelo Alves
Pereira, em conjunto comigo.
São Paulo, 29 de setembro de 2018.

MIGUELANGELO ALVES PEREIRA
Presidente

ANTONIO DO CARMO GOMES DA SILVA
1º Secretário
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