CONSELHO DELIBERATIVO - ATA nº 01

Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na sede do
Grupo Espírita Manoel Bento, com início às 15h32, em segunda chamada, reuniu-se o
Conselho Deliberativo do IIC para deliberar sobre a seguinte pauta: 1º Leitura da última
ata de reunião; 2º Correspondências recebidas; 3º Informações dos Conselheiros; 4º
Apresentação/aprovação dos números consolidados da gestão anterior/transferência de
valores do IIC ao GEMB; 5º Franqueamento da palavra. Estiveram presentes a esta
reunião os seguintes membros do Conselho Deliberativo: André Lopes Bela, André Luiz
Pegoraro, Antonio do Carmo Gomes da Silva, Edson Figueiredo de Abreu, Eduardo
Gomes Xavier, Eliana Tadeo Garcia e Sergio Tinoco C. Filgueiras; os seguintes
Conselheiros eleitos: Edmo Romualdo, Lucinio Abrantes dos Santos, Marilu Ramos dos
Santos, Miguelangelo Alves Pereira, Sergio Messias, Tânia Regina de Souza e Volmar
Leite de Sá Ribeiro; os seguintes Conselheiros suplentes: Carlos Henrique Costa, Newton
Carlos Ribeiro, Ronaldo Pedro e Selma Ramos Oliveira Carvalho; os seguintes
Conselheiros convidados: Elcio Delavia, Horácio Augusto Figueira, José Eugênio de Lima,
Manoel Avelino Neto e Marcia Regina Palmeira e os seguintes membros da Diretoria
Executiva: Claudemir Matilde da Silva, Hugo Forli e Fernando Géa Gomes da Silva.
Dando por aberta a reunião, em segunda chamada, e agradecendo a presença de todos,
o Presidente do Conselho, Sr. André Lopes Bela, pediu à Sra. Tânia que proferisse uma
prece antes de iniciar os trabalhos. Passando ao Primeiro Item da pauta, informou que,
apesar desta ser a segunda gestão do IIC, os membros do Conselho da primeira gestão
não tiveram condições de fazer nenhuma reunião por diversos motivos, sendo esta a
primeira reunião do Conselho do IIC; Com referência ao Segundo Item, disse que
somente foi recebido o Demonstrativo de Receitas e Despesas do ano de 2015, enviado
por um Conselheiro Fiscal em nome do Conselho Fiscal e o fez circular entre os
presentes para conhecimento. Como os membros do Conselho Deliberativo não
receberam nenhuma justificativa de faltas por escrito, consultou os presentes, sendo
que o Conselheiro Fiscal André Luiz Pegoraro justificou a falta de sua esposa, Sara
Dantas Menezes Pegoraro, a qual foi acatada, mas informou que as justificativas devem
ser feitas por escrito. Quanto ao Terceiro Item, explicou que este item foi incluído na
pauta com a intenção de que os membros da Diretoria Executiva do IIC apresentassem
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seus planos de gestão para o primeiro trimestre deste ano, mas o Presidente da
Diretoria Executiva informou que havia levado uma apresentação com essas
informações, em Powerpoint, que seria apresentada durante o franqueamento da
palavra. Ao tratar do Quarto Item da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra
ao Presidente da Diretoria Executiva, o qual mencionou que os números da gestão
anterior já estavam sendo apresentados e circulando entre os presentes no
Demonstrativo de Receitas e Despesas do ano de 2015, salientando que a situação a ser
observada é a de que houve muito mais despesas do que receitas, sendo que ocorreram
também doações de produtos utilizados nos cursos e que não constam da
contabilidade, o que permitiu o desenvolvimento das atividades do IIC, mas que os
projetos para este ano vão demandar maiores despesas e, para fazer frente a esses
gastos, novas estratégias de marketing já estão sendo adotadas.
Quanto à
transferência de valores do IIC ao GEMB, o Sr. Claudemir passou a palavra ao Sr. Edson,
o qual explicou que foram transferidos R$ 110.000,00 da conta corrente do IIC para a
conta corrente do GEMB, oriundos do recurso doado por uma pessoa que tinha cedido
um terreno ao IIC para a construção de sua sede, mas que, devido à construção da nova
sede do GEMB, que abrigará o IIC, este terreno foi vendido e foram doados R$
200.000,00 ao IIC. As contas apresentadas no Demonstrativo de Receitas e Despesas
do ano de 2015 foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. No Quinto Item, o
Presidente da Diretoria Executiva fez uma projeção do planejamento do IIC para este
ano, informando que passará este arquivo, por e-mail, para o 1º Secretário do Conselho,
para que o repasse a todos os associados. O Sr. Newton salientou que devemos
inicialmente focar mais nos cursos já montados para não abrir muito o leque de opções,
não trazendo dificuldades futuras para o IIC. O Sr. Antonio informou que o ideal é que
o assistido faça um curso e não precise mais retornar ao IIC, conseguindo uma colocação
no mercado de trabalho.
O Sr. Hugo somente esclareceu sobre a sigla OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que havia mencionado em um
comentário anterior, informando que se trata de um título fornecido pelo Ministério da
Justiça, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e convênios com todos os
níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que
doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de renda. O Sr.
Marcos lembrou que o IIC está deficitário financeiramente e necessita da colaboração
de todos para poder dar andamento aos seus projetos, mas que a Diretoria Executiva
está procurando outras fontes de recursos também, ao que o Presidente do Conselho
complementou indagando se todos já assinaram o termo de compromisso e se
contribuem como associados do IIC também, não só do GEMB, concitando aos que
ainda não o fizeram para que providenciem. O Sr. Fernando disse que está procurando
canalizar maiores esforços para apresentar resultados mais tangíveis na sua área de
atuação, que é o marketing. A Sra. Tânia colocou uma pergunta sobre a arrecadação
das contribuições mensais que estão sendo feitas por meio da “maquinha” do GEMB, se
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não vão causar problemas contábeis para as duas organizações, o que foi esclarecido
pelo Sr. Claudemir que não e que os recursos são repassados para a conta corrente do
IIC. O Sr. André Luiz mencionou que sua esposa conhece pessoas de outro Clube do
Rotary, que poderá também oferecer parceria para ajudar o IIC. A Sra. Volmar pediu que
a assistência aos moradores de rua e às famílias desestruturadas, que foi o objetivo
inicial da assistência social do GEMB, tenha mais apoio, para que não seja relegada no
planejamento atual, tendo sido tranquilizada pelo Sr. Claudemir.
O Sr. Horácio
levantou a questão da necessidade de se associar ao IIC também, pois imaginava que
não haveria tal necessidade, pois é associado do GEMB, ao que o Presidente da
Diretoria Executiva esclareceu que são duas entidades distintas, sendo que ambas
necessitam de contribuições, e o Presidente do Conselho aproveitou para informar que
os Conselheiros Fiscais têm obrigação regimental de serem associados do IIC também.
O Sr. Lucinio informou que está trabalhando, junto aos fornecedores da nova sede do
GEMB, para conseguir doações de materiais para que haja crédito junto à construtora
EVO e que o crédito de tais doações possa ser utilizado na aquisição de outros materiais.
O Sr. Edson primeiramente lembrou que o sonho de fazer essa separação da assistência
social do GEMB, para que ela se desenvolvesse mais, está concretizado e reforçou o
aviso de que haverá uma Assembleia Geral extraordinária do GEMB, no dia 19/03/16, às
15h00, para aprovar a alteração do artigo 34 do Estatuto do GEMB e convalidar a
Assembleia realizada em 12/12/15, ratificando assim a mudança de data das eleições e
também as últimas eleições da nova Diretoria do GEMB, solicitando o comparecimento
maciço para que o quórum necessário seja atingido, possibilitando o registro da Ata da
eleição da nova Diretoria e possibilitando que ela tome posse. O Sr. André Lopes Bela
agradeceu novamente a presença de todos e aproveitou para pedir o empenho geral
para acompanhar as atividades do IIC, as realizações, cobrando o que for necessário e
ajudando em tudo onde for necessário para tocar todas as frentes de trabalho
planejadas, pois o nosso papel não pode ser apenas o de Conselheiro mas também de
atuantes nas realizações do IIC, dando um perfil mais amplo ao conceito de Conselheiro.
Lembrou que a próxima reunião do Conselho será no dia 21/05/16 e que possamos
contar novamente com o quórum necessário para que ela seja realizada.
A convite do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Edmo proferiu uma prece para
encerrar os trabalhos. Eu, Eduardo Gomes Xavier, 1º Secretário, redigi a presente Ata
que, se aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho em conjunto comigo. São
Paulo, 27 de fevereiro de 2016.

André Lopes Bela

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário

Presidente
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