CONSELHO DELIBERATIVO - ATA nº 02

Ao quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sede do Grupo
Espírita Manoel Bento, com início às 14h00, 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 Demonstrativo de receitas e despesas do 1º
trimestre de 2016; 4º Substituição de Conselheiro; 5º Franqueamento da palavra.
Estiveram presentes a esta reunião os seguintes membros do Conselho Deliberativo:
André Lopes Bela, 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: Arnaldo Cortezi, Carlos Henrique Costa, Edmo Romualdo, Lucinio
Abrantes dos Santos, Marilu Toledo Carvalho, Newton Carlos Ribeiro, Sergio Messias,
Tânia Regina de Souza, Volmar Leite de Sá Ribeiro e Zito José Cardoso; os seguintes
Conselheiros convidados: Elcio Delavia e Manoel Avelino Neto; e o seguinte membro da
Diretoria Executiva: Claudemir Matilde 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 ao Sr. Claudemir que proferisse uma prece antes de iniciar os
trabalhos. Passando ao Primeiro Item da pauta, solicitou que o 1º Secretário lesse a
Ata nº 01, o que ocorreu, tendo indagado se todos concordavam com a mesma ou se
havia alguma ressalva, tendo sido aprovada por unanimidade; Com referência ao
Segundo Item, informou que foram recebidas três justificativas de faltas, por mensagem
eletrônica, dos Senhores Miguelangelo Alves Pereira, Maria de Fátima Panangeiro e
André Luiz Pegoraro, sendo que, pelos motivos apresentados pelo Sr. André Pegoraro,
subentende-se que sua esposa, Sra. Sara Dantas Menezes Pegoraro, também está com a
sua falta justificada; outra correspondência, também enviada por mensagem eletrônica,
foi a do Sr. Sergio Tinoco C. Filgueiras, 1º Conselheiro Fiscal, onde recomenda a
aprovação das contas, sem ressalvas, do Demonstrativo de Receitas e Despesas do 1º
trimestre de 2016, sendo que o Presidente do Conselho o fez circular entre os presentes
para conhecimento. Também consultou os presentes se alguém tinha alguma
justificativa de falta, não havendo ninguém que se manifestasse.
Quanto ao Terceiro
Item, o Sr. Carlos Costa indagou sobre o saldo negativo apresentado no Demonstrativo,
tendo o Sr. Antonio, 3º Conselheiro Fiscal, informado que este saldo foi o resultado do
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trimestre, pois houve despesas maiores que as receitas, mas que o IIC não está
deficitário, tendo um saldo atual positivo na conta bancária no valor de R$ 19.060,10.
Colocado em votação, o Demonstrativo foi aprovado por unanimidade. Ao tratar do
Quarto Item da pauta, o Presidente do Conselho informou que, em face do desencarne
do Conselheiro Eleito Sr. Oswaldo Brittes Filho, o Conselho elaborou uma carta
convidando o Sr. Arnaldo Cortezi, Conselheiro Suplente, a assumir a vaga, que aceitou.
Outrossim, informou que alguns Conselheiros Eleitos não têm comparecido às
tentativas de reuniões e também o Conselho os consultou, por carta, sobre o interesse
em continuar a fazer parte deste Conselho, sendo que o Sr. Zito desculpou-se e
respondeu afirmativamente, já a Sra. Flávia de Santana e seu marido, Sr. Marcos Ramos
dos Santos, também desculparam-se mas solicitaram o seu desligamento deste
Conselho, por escrito, por motivos pessoais. Para as vagas destes, o Conselho convidou
o Sr. Carlos Henrique Costa e o Sr. Newton Carlos Ribeiro, que aceitaram, também por
escrito. No Quinto Item, o Presidente do Conselho passou a palavra a Sra. Volmar, que
indagou sobre as campanhas de material para a assistência social, como a do “Pé
Quentinho”, tendo em vista que o frio já chegou. O Sr. Claudemir explicou que tais
campanhas já estão em andamento, que doações já estavam chegando e que um lote
de meias já foi entregue a Sra. Sonia. O Sr. Lucinio complementou informando que
tinha uma promessa de doação de fraldas, alimentos e cobertores que chegariam na
próxima semana. A Sra. Eliana levou uma dúvida da Sra. Sonia quanto à vinculação da
Assistência Social ao GEMB ou ao IIC, que foi explicada pelo Sr. Claudemir, afirmando
que, oficiosamente, foram acatadas sugestões de que a Assistência Social volte para o
GEMB e que o IIC fique apenas com os trabalhos iniciais de cursos profissionalizantes,
dependendo apenas de trâmites formais internos para que isto se realize. Em seguida,
o Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Newton que inqueriu sobre a missão
do IIC, tendo sido esclarecido pelo Sr. Claudemir que, desde o início de sua criação, a
missão dele foi dar cursos profissionalizantes, para dar condições de sustentabilidade às
pessoas carentes e desempregadas, havendo um desvio com a inclusão da Assistência
Social do GEMB, o que está sendo corrigido, pois a sua finalidade é a inclusão social.
Continuando, passou a palavra ao Sr. Edson, que admitiu certa ansiedade nossa com as
opções buscadas de mudança física do IIC e a falta de comunicação sobre algumas
decisões da Diretoria Executiva sobre situações imprevistas que ocorreram e que ela
teve de se adequar, sempre visando o melhor para o GEMB, que a Assistência Social é
uma das colunas do GEMB, que forma um tripé junto com o ensino e a doutrina, que
jamais poderá ser separada dele, sendo que a sua colocação junto ao IIC era apenas
física, como uma das opções para distribuição do espaço, antes da construção do novo
prédio, o que não havia sido muito bem entendido por todos. O Sr. Claudemir
aproveitou para relembrar que o IIC também continua fazendo parte do GEMB. A Sra.
Volmar pediu licença para retomar a palavra, para informar que o ideal dos
trabalhadores da Assistência Social é orientar os assistidos doutrinariamente,
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principalmente os moradores de rua, tentando fazer com que eles se conscientizem
sobre a situação pela qual estão passando, baseado nos conceitos da doutrina espírita e
que a ideia de desvinculação da assistência da doutrina causou um choque nos
trabalhadores. O Sr. Edmo esclareceu que a desvinculação era apenas dos recursos
financeiros, para facilitar a captação de alguns tipos de recursos que o GEMB não pode
receber, e não como foi entendido. O Sr. Claudemir também esclareceu informando
que tal ideia não tem sentido e pediu que ajudássemos a combater ideias que
contrariem princípios da nossa Casa. Em seguida, a palavra foi passada ao Sr. Sérgio
Tinoco que expôs uma reflexão sobre a real necessidade de o IIC ter uma Diretoria
separada do GEMB, afirmando que não vê tal necessidade, podendo o trabalho ser feito
em conjunto, para concentrar energia, sendo o esforço mais produtivo e desonerando
os Diretores de mais um encargo, lançando esta ideia para futura discussão nas
reuniões. A palavra foi passada ao Sr. Antonio que afirmou ter apreciado a ideia de
resumir a finalidade do IIC com a frase “inclusão social”, o que poderia ser utilizado
como um slogan do IIC, achando que isto poderia ser divulgado nas salas de aula e nos
eventos sociais, para facilitar o entendimento da sua missão, esclarecendo melhor o
público do GEMB, o que foi anotado pelo Sr. Claudemir para estudar o assunto. Por
conseguinte o Sr. Edson pediu novamente a palavra para informar que, a cada vez que
ele entra no novo prédio do GEMB para acompanhar a obra, ele se convence mais de
que esta foi a decisão mais acertada que tomamos para o futuro da nossa Casa, onde os
trabalhos serão melhor desenvolvidos com uma distribuição espacial mais adequada.
Também convidou os que quiserem conhecer o novo prédio, a fazê-lo antes da próxima
reunião do Conselho Deliberativo do IIC, às 13h00.
O Sr. André, então, informou que tal reunião está marcada para o dia 20/08/16, às
13h30, em primeira chamada, e às 14h00, em segunda chamada.
A convite do Sr. Presidente do Conselho, a Sra. Volmar 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, 04 de junho de 2016.

André Lopes Bela

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário

Presidente
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