CONSELHO DELIBERATIVO - ATA nº 05

Ao décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na nova 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 4º 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 e Eduardo Gomes Xavier; os seguintes
Conselheiros eleitos: Arnaldo Cortezi, Carlos Henrique Costa, Horácio Augusto Figueira,
Lucinio Abrantes dos Santos, Miguelangelo Alves Pereira, Sara Dantas Menezes Pegoraro
e Sergio Messias; os seguintes Conselheiros Convidados: Elcio Delavia, Evadner da Silva
Claro e Manoel Avelino Neto, as seguintes Conselheiras Suplentes: Maria de Fátima
Panangeiro e Raquel do Céu Antonio. Dando por aberta a reunião e agradecendo a
presença de todos, o Presidente do Conselho, Sr. André Lopes Bela, pediu à Sra. Fátima
que proferisse uma prece antes de iniciar os trabalhos. A seguir comentou que, em
caráter excepcional, estava dando abertura à reunião, em virtude da ausência dos
principais integrantes da Diretoria Executiva do IIC e que quaisquer questionamentos
que surgissem seriam registrados em ata para posterior esclarecimento daquela
Diretoria. Passando ao Primeiro Item da pauta, comentou que, como é do
conhecimento de todos, as atas são disponibilizadas no site do GEMB, num link
específico, e então indagou se todos a analisaram e se concordavam com a mesma ou se
havia alguma ressalva a ser feita, não havendo nenhuma manifestação contrária, foi
considerada aprovada por unanimidade; Com referência ao Segundo Item, informou que
foram recebidas as justificativas de faltas de Claudemir Matilde da Silva, Diego Moya
Cuevas, Edmo Romualdo, Eliana Tadeo Garcia, Marilu Toledo Carvalho, Newton Carlos
Ribeiro, Tânia Regina de Souza, Volmar Leite de Sá Ribeiro e Zito José Cardoso, além de
uma mensagem eletrônica do Conselho Fiscal, sugerindo a aprovação das contas do 4º
trimestre de 2016, sem ressalvas, tendo o Presidente do Conselho solicitado que o
Demonstrativo de receitas e despesas do IIC circulasse entre os presentes para
conhecimento.
Quanto ao Terceiro Item, como a planilha apresentada continha
alguns erros de soma e não tinha nenhum membro da Diretoria Executiva para sanar as
dúvidas, sua votação ficou adiada. No Quarto Item, o Presidente do Conselho passou a
palavra ao Sr. Antonio, que comentou haver uma ansiedade quanto ao início dos cursos
1

profissionalizantes para complementar o atendimento da Assistência Social aos seus
assistidos, que é iniciado com o curso de Autoestima. O Sr. Sergio comentou que, sem o
conhecimento da programação dos cursos do IIC fica difícil alguém se prontificar a
colaborar. O Sr. Elcio sugeriu um curso básico de informática, sem o qual é difícil a
colocação no mercado de trabalho atualmente. O Sr. Arnaldo atualizou as informações
sobre a situação da preparação do novo prédio do GEMB, dando uma previsão de mais
dois meses para a mudança total. O Sr. Lucinio comentou que a campanha para
arrecadar doações deveria ser intensificada, tendo em vista que apenas R$ 890,00 foram
doados durante todo o ano de 2016, como apresentado no Demonstrativo de Despesas
e Receitas, do ano de 2016. Lembrou que uma doação de US$ 30.000,00 está prestes a
ser recebida, oriunda do Rotary Club Internacional, mas para patrocinar a montagem da
esmalteria. A Sra. Fátima sugeriu buscar doações junto ao programa “Pró-Vida”, que
realiza doações a diversas entidades assistenciais, além de montagem de escolas
profissionalizantes, desde que haja a documentação solicitada. O Sr. Horácio observou
que a planilha apresentada do Demonstrativo está com erro de soma na primeira linha
(mensalidades), o que não altera o total geral das receitas registrado.
A Sra. Sara
comentou que a sua disposição em colaborar na proposta político-pedagógica dos cursos
do IIC não foi bem entendida pelo Sr. Claudemir, que a considerou como membro da
equipe de marketing e a cobrou sobre a divulgação dos cursos previstos e o número de
inscritos, o que não é sua competência. Comentou também que estava previsto o início,
nesta data, do curso de orientação para o mercado de trabalho, o que não ocorreu por
falta de interessados, por falha de divulgação, em sua opinião, além de desconhecer as
equipes de marketing e de cursos, pois a única pessoa que está trabalhando nesses
cursos é o Sr. Silvio Araújo. Sugeriu que, no site do GEMB, houvesse uma página
esclarecendo sobre o IIC, para conhecimento geral. O Sr. André Pegoraro lembrou que
o público alvo do IIC é o pessoal carente, portanto acha que a divulgação dos cursos
deve ser junto ao público da Assistência Social do GEMB. Também comentou que o
ideal seria disponibilizar um espaço para salas de aulas do IIC no andar térreo da nova
sede do GEMB, para evitar uma utilização excessiva dos elevadores e por questões de
segurança, tendo sido informado, pelo Sr. Arnaldo, que não há espaço disponível no
andar térreo dentro da distribuição já planejada.
O Sr. Elcio sugeriu que fosse
convidada a Sra. Sonia, Diretora da Assistência Social do GEMB, para as reuniões do
Conselho do IIC, para ajudar no direcionamento dos cursos.
A convite do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. André Pegoraro 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, 18 de março de 2017.

André Lopes Bela

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário

Presidente
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