CONSELHO DELIBERATIVO - ATA nº 03

Ao terceiro dia do mês de setembro 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 2º
trimestre de 2016 e 4º 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, Eduardo Gomes Xavier e Eliana Tadeo
Garcia; os seguintes Conselheiros eleitos: Arnaldo Cortezi, Carlos Henrique Costa,
Lucinio Abrantes dos Santos, Miguelangelo Alves Pereira, Newton Carlos Ribeiro, Sara
Dantas Menezes Pegoraro, Sergio Messias, Tânia Regina de Souza, Volmar Leite de Sá
Ribeiro e Zito José Cardoso; e o seguinte membro da Diretoria Executiva: Claudemir
Matilde da Silva. Dando por aberta a reunião e agradecendo a presença de todos, o
Presidente do Conselho, Sr. André Lopes Bela, pediu ao Sr. Zito que proferisse uma
prece antes de iniciar os trabalhos. Passando ao Primeiro Item da pauta, comentou
que esta era a segunda tentativa para se realizar a reunião deste Conselho e pediu que
todos os Conselheiros se empenhassem mais com o comprometimento assumido com o
IIC. Sobre a Ata nº 2, comentou que esta já foi disponibilizada no site do GEMB, tendo
avisado a todos, por ele, via mensagem eletrônica, disponibilizando um link para acessála, e indagou se todos a receberam, a leram e se concordavam com a mesma ou se havia
alguma ressalva, tendo sido aprovada por unanimidade; Com referência ao Segundo
Item, informou que foram recebidas duas justificativas de faltas, por mensagem
eletrônica, dos Senhores Edmo Romualdo e Marilu Toledo Carvalho; indagou se alguém
tinha conhecimento de mais algum membro do IIC que tivesse solicitado para justificar a
sua falta, ao que o Sr. Claudemir informou que o Sr. Elcio Delavia, Conselheiro
Convidado, esteve na sala de reunião e informou não poder esperar por motivos
particulares. Outra correspondência recebida foi o Demonstrativo de Receitas e
Despesas do 2º trimestre de 2016, encaminhada pelos Sr. Hugo Forli, 1º Tesoureiro, e
Sérgio F. T. Cordeiro, 1º Conselheiro Fiscal, que recomendaram a aprovação das contas,
sem ressalvas, tendo o Presidente do Conselho solicitado que o mesmo circulasse entre
os presentes para conhecimento. Quanto ao Terceiro Item, colocado em votação, o
1

Demonstrativo foi aprovado por unanimidade, ao final da reunião. No Quarto Item, o
Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Arnaldo, que comentou ter passado da
situação de Conselheiro Convidado a Conselheiro Eleito e que procurou ler o Estatuto
ou Regimento do IIC, mas não os encontrou, sugeriu então que tais documentos fossem
disponibilizados também no site do GEMB; o Presidente do Conselho concordou com a
ideia e solicitou ao Sr. Claudemir, Presidente Executivo, para os entregar a ele ou a mim
para as devidas providências e que vai solicitar também a inclusão da Ata nº 1 no site do
GEMB. O Sr. Lucinio comentou a sua preocupação com o início dos cursos do IIC no
novo prédio do GEMB, cujo local previsto é na cobertura e que pode demorar a ser
adaptada para as necessidades do IIC. O Sr. Claudemir informou que três salas de aula
do GEMB, que estarão vagas, serão disponibilizadas para o IIC, até que a cobertura
esteja pronta para ser utilizada, o que está previsto para julho/2017. A Sra. Volmar
informou que o Sr. Leocádio Venegas Soler fez parte dos que assinaram o documento de
fundação do IIC, mas seu nome não consta do cadastro do IIC e pediu que isso fosse
verificado e corrigido. O Presidente Executivo afirmou que irá levantar tal fato nos
documentos iniciais do IIC em seu poder e informará ao Presidente do Conselho, que
afirmou que o mesmo será então incluído como Conselheiro Convidado. O Sr.
Miguelangelo fez uma sugestão para que as reuniões do Conselho Deliberativo do IIC
sejam realizadas no mesmo dia das do Conselho Deliberativo do GEMB, já que alguns
Conselheiros são comuns aos dois Conselhos, ideia esta que foi reforçada pelo Sr.
Messias e pela Sra. Volmar. O Presidente do Conselho levantou a hipótese de que,
geralmente, as reuniões citadas são precedidas de outras das Diretorias, o que seria
muito extenuante para os que teriam de participar de todas as reuniões, ao que o Sr.
Claudemir redarguiu informando que tal situação seria contornada, com a adaptação
das Diretorias às reuniões, e defendeu também esta ideia. Consultando os presentes
sobre o horário ideal, chegou-se a conclusão de que os horários atuais das reuniões
deverão ser mantidos e que a próxima reunião, que estava marcada para o dia
19/11/16, será então realizada no dia 26/11/16, o que será lembrado oportunamente.
O Sr. Lucinio também comentou que contribuía com o IIC através do pagamento de
boletos que recebia, os quais deixaram de ser-lhe enviados, questionando sobre a forma
de como deveria fazê-lo. O Sr. Claudemir informou que as contribuições poderão ser
realizadas na Secretaria do GEMB e que os boletos foram eliminados devido ao custo
dos mesmos e que o site do GEMB já está sendo preparado para receber as
contribuições do IIC nos mesmos moldes das do GEMB. Lembrei que o Sr. Claudemir já
tinha informado o número da conta corrente do IIC, sendo que poderão fazê-lo também
através de transferência bancária ou de DOC, para os que não possuem conta no Banco
Itaú. Continuando, passou a palavra ao Sr. Claudemir, que informou que a Diretoria
Executiva do IIC continua em franca atividade, fazendo planejamentos e parcerias para a
implantação da esmalteria e dos cursos de estética, de alimentação, de tv, de
orientação profissional, contando com cerca de 15 pessoas nestes planejamentos, e
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buscando aumentar a arrecadação de recursos financeiros; que recentemente fez uma
rifa, entre os membros da Diretoria, para equilibrar as finanças; que ela participou do 3º
Encontro Caipira do GEMB com a venda de bebidas, o que lhe rendeu R$ 2.000,00
líquidos, aproximadamente; que recebeu algumas camisetas de uma seguradora, que
foram utilizadas neste citado evento do GEMB; que o Rotary Club tem um projeto de
arrecadação de US$ 30.000,00 para ajudar na implantação da esmalteria, que ficará no
andar térreo do novo prédio do GEMB, e da cozinha experimental, que será montada no
terraço desse prédio. Comentou que, entre as ideias da Diretoria, aventou-se a
possibilidade de cobrar os cursos de pessoas que possam pagar, o que foi rejeitado
pelos presentes, pois tal ideia contraria os princípios para os quais o IIC foi criado, sendo
acatado pelo Sr. Claudemir.
O Sr. André, então, lembrou que a próxima reunião está marcada para o dia 26/11/16,
às 13h30, em primeira chamada, e às 14h00, em segunda chamada.
A convite do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Miguelangelo 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, 03 de setembro de 2016.

André Lopes Bela

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário

Presidente
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