CONSELHO DELIBERATIVO - ATA nº 04

Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro 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 3º 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, Edson Figueiredo de Abreu,
Eduardo Gomes Xavier, Eliana Tadeo Garcia e Sérgio Tinoco Cordeiro Filgueiras; os
seguintes Conselheiros eleitos: Arnaldo Cortezi, Carlos Henrique Costa, Edmo Romualdo,
Lucinio Abrantes dos Santos, Marilu Toledo Carvalho, Miguelangelo Alves Pereira,
Newton Carlos Ribeiro, Sara Dantas Menezes Pegoraro, Tânia Regina de Souza, Volmar
Leite de Sá Ribeiro e Zito José Cardoso; e os seguintes membros da Diretoria Executiva:
Claudemir Matilde da Silva e Marcos Aurélio de Carvalho. Dando por aberta a reunião e
agradecendo a presença de todos, o Presidente do Conselho, Sr. André Lopes Bela,
pediu ao Sr. Edson que proferisse uma prece antes de iniciar os trabalhos. Passando ao
Primeiro Item da pauta, comentou que a Ata nº 3 já foi disponibilizada no site do GEMB,
tendo sido avisado a todos, por ele, via mensagem eletrônica, 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
recebeu uma mensagem eletrônica do Conselho Fiscal, indicando a aprovação das
contas do 3º trimestre deste ano, sem ressalvas, tendo o Presidente do Conselho
solicitado que o Demonstrativo de receitas e despesas do IIC circulasse entre os
presentes para conhecimento. Informou também que emitiu uma carta para o Sr.
Leocádio Venegas Soler, trabalhador da Assistência Social do GEMB, convidando-o para
compor o quadro de Conselheiros do IIC como Conselheiro Convidado, por indicação da
Sra. Volmar, que lembrou ter sido ele um dos signatários da Ata de fundação do IIC;
informou também que o destinatário não chegou a retirar a carta na Secretaria do
GEMB, mas que enviou uma mensagem eletrônica declinando do convite, por motivos
particulares. Quanto ao Terceiro Item, colocado em votação, o Demonstrativo foi
aprovado por unanimidade, ao final da reunião. No Quarto Item, o Presidente do
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Conselho passou a palavra ao Sr. Lucinio, que indagou sobre as atividades atuais do IIC,
ao que o Sr. Claudemir respondeu informando que alguns cursos foram realizados e tem
um em andamento, apesar de poucos alunos matriculados. A Sra. Sara pediu a palavra
para confirmar a sua disposição em colaborar na proposta político-pedagógica para o
IIC.
O Sr. Miguelangelo fez uma sugestão para que as reuniões do Conselho
Deliberativo do IIC continuem a ser realizadas no mesmo dia das do Conselho
Deliberativo do GEMB, uma vez que esta foi um sucesso de presença, e informou que a
próxima reunião será no dia 18/03/17, antevendo que ela possa ser realizada na nova
sede do GEMB, o que foi confirmado pelo Sr. Edson, mesmo que o GEMB lá não esteja
em pleno funcionamento. O Sr. André Pegoraro informou que tinha uma dúvida sobre
alguns pagamentos realizados em agosto/2016 e pagos pelo Sr. Mario Sérgio, que
seriam reembolsados pelo caixa do IIC, ao que o Sr. Claudemir informou que já foram
regularizados. Continuando, passou a palavra ao Sr. Newton, que indagou sobre o
planejamento da Diretoria Executiva para 2017, tendo sido explicado, pelo Sr.
Claudemir, que ideias de realizações são muitas, mas que a realização delas está
dependendo da disponibilização de três salas do novo prédio do GEMB, que serão
cedidas ao IIC até que suas instalações definitivas, no terraço desse prédio, estejam
prontas para iniciar as atividades plenamente. Em seguida, passou a palavra para a Sra.
Volmar que comentou sobre o dia e horário em que foi realizado um dos cursos do IIC,
tendo coincidido com os dos trabalhos da Assistência Social, além da divulgação não ter
sido adequada, pois alguns trabalhadores, dessa Assistência, estavam interessados em
realizar algum curso e ficaram prejudicados. O Sr. Claudemir admitiu que erros de
divulgação foram identificados realmente, mas que serviram de experiência para os
próximos cursos. O Sr. André Pegoraro também informou a necessidade de uma
divulgação interna mais ampla dos cursos, pois ele não tem conhecimento sobre quais
cursos já foram realizados e quando foram realizados. O Sr. Claudemir informou que os
cursos são divulgados no Facebook e nos quadros de avisos do GEMB. Passada a
palavra ao Sr. Edson, este informou da necessidade de remoção dos avisos de realização
dos cursos na página do Facebook do GEMB, após a realização dos mesmos, pois ele não
conseguiu removê-los. O Sr. Presidente do Conselho lembrou que a Internet é uma
ferramenta maravilhosa para divulgação, mas exige um trabalho de constante
atualização. Lembrou também que a presença, nas reuniões do Conselho Deliberativo,
dos membros da Diretoria Executiva do ICC é importante para dirimir dúvidas que
surgem no seu decorrer. A palavra foi, então, passada ao Sr. Claudemir que informou
sobre o projeto, em inglês, enviado ao Rotary Club, para o financiamento vinculado à
aquisição de equipamentos para as salas de aula do IIC, no valor de US$ 30.000,00 e que
necessitou de algumas alterações solicitadas pelo Rotary, que serão providenciadas o
mais rápido possível. O Sr. André Pegoraro pediu a palavra novamente para sugerir
que as instalações do IIC sejam fixadas no andar térreo do novo prédio do GEMB, por
economia de energia no uso dos elevadores e para facilitar o acesso das pessoas, ao que
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o Sr. Edson informou que o planejamento da distribuição dos espaços foi feito visando o
uso do GEMB e depois do IIC, sendo que já está tudo definido.
O Sr. André Lopes Bela, então, lembrou que a próxima reunião está marcada para o dia
18/03/17, às 13h30, em primeira chamada, e às 14h00, em segunda chamada.
A convite do Sr. Presidente do Conselho, a Sra. Marilu 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,
26 de novembro de 2016.

André Lopes Bela

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário

Presidente
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