CONSELHO DELIBERATIVO - ATA nº 06

No primeiro dia do mês de julho 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 Votação da última ata de
reunião; 2º Correspondências recebidas; 3º Apresentação do programa de cursos para
2017; 4º Aprovação do Demonstrativo de receitas e despesas do 4º trimestre de 2016
(pendente) e do 1º trimestre de 2017 e 5º Franqueamento da palavra. Estiveram
presentes a esta reunião os seguintes membros do Conselho Deliberativo: André Lopes
Bela, Eduardo Gomes Xavier e Eliana Tadeo Garcia; os seguintes membros do Conselho
Fiscal: André Luiz Pegoraro e Antonio do Carmo Gomes da Silva; os seguintes
Conselheiros eleitos: Arnaldo Cortezi, Carlos Henrique Costa, Edmo Romualdo, Lucinio
Abrantes dos Santos, Marilu Toledo Carvalho, Miguelangelo Alves Pereira, Sara Dantas
Menezes Pegoraro, Sergio Messias, Tânia Regina de Souza e Zito José Cardoso; os
seguintes Conselheiros Convidados: Elcio Delavia, Horácio Augusto Figueira e Manoel
Avelino Neto; o seguinte Conselheiro Suplente: Floriano Zucchini e os seguintes
membros da Diretoria Executiva: Diego Moya Cuevas e Hugo Luiz Forli. Dando por
aberta a reunião 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, comentou que, como é do
conhecimento de todos, as atas são enviadas, via e-mail, a todos e 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
Newton Carlos Ribeiro e Volmar Leite de Sá, além de uma correspondência, via e-mail,
do Sr. Claudemir, Diretor Executivo, com respostas às dúvidas ocorridas na reunião
anterior e que ficaram em suspenso devido à ausência de todos os membros da Diretoria
Executiva, passando a lê-la, cuja cópia impressa será anexada a esta ata. Terminada a
leitura, o Sr. Presidente do Conselho perguntou se as respostas atendiam os
questionamentos colocados, tendo o Sr. André Luiz Pegoraro comentado que o Conselho
Fiscal analisa as contas do IIC, com base nos documentos apresentados e que,
posteriormente, é produzida uma carta de aprovação gerando o Demonstrativo de
Receitas e Despesas, que é apresentado em reunião, e que tem sido disponibilizado ao
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Conselho Fiscal em tempo muito próximo às reuniões, afirmando que o prazo mínimo
necessário é de uma semana, para possibilitar que todos os membros desse Conselho
tenham a possibilidade de analisar e assinar tal Demonstrativo, o que não ocorreu desta
vez. O Sr. Presidente do Conselho então afirmou que, antecipando o assunto do quarto
item da pauta desta reunião, mais uma vez o Demonstrativo do 4º trimestre de 2016,
assinado pelo Conselho Fiscal, deixará de ser apresentado em reunião do Conselho
Deliberativo, além do Demonstrativo do 1º trimestre de 2017.
Que ao tomar
conhecimento de que o Demonstrativo do 1º trimestre de 2017 fora disponibilizado para
o Conselho Fiscal às 16h00, via e-mail, na quinta-feira que antecedeu esta reunião,
imediatamente entrou em contato com o Vice-Presidente do IIC e com o Diretor
Financeiro, informando que, devido à exiguidade do prazo, essa atitude estava
inviabilizando a análise criteriosa do documento. Responderam que reconheceram o
problema, mas não havia mais o que fazer e teriam que trabalhar mais, o que não
resolveu a questão. Após, perguntou se alguém tinha mais algum comentário sobre
este assunto, tendo a Sra. Sara pedido a palavra para comentar sobre as respostas dadas
pelo Diretor Executivo. Iniciou dizendo ao Vice-Presidente Executivo que entendeu que
os cursos não estão sendo realizados por falta de estrutura física. Ele respondeu
informando que este não era simplesmente o único motivo, que o IIC vem passando por
uma série de mudanças de direcionamento dos trabalhos, durante os dois últimos anos,
com o desmembramento da Assistência Social, que voltou para a administração do
GEMB, a desistência de membros da Diretoria, desmotivados com a situação, que o
único espaço destinado ao IIC no prédio novo é o da esmalteria, que a divulgação dos
cursos tem sido dificultada, principalmente nas salas de aulas. Concluiu pedindo apoio
dos Conselheiros e do GEMB para que o IIC possa ter mais espaço e possa desenvolver
melhor os seus trabalhos. O Sr. Lucinio lembrou que o Presidente da Diretoria Executiva
do GEMB já tinha disponibilizado 2 ou 3 salas para o IIC, até que se estruturasse no 6º
andar, o que foi confirmado pelo Sr. Arnaldo, que alertou para a inércia da Diretoria
Executiva do IIC em montar os cursos para reivindicar espaços ao GEMB.
Este
comentário foi endossado pelo Sr. Costa, informando que tanto a Diretoria de Ensino
quanto a de Doutrina têm muitos planos para ocupar todas as salas de aula do novo
prédio, que está havendo muitas reuniões do IIC e nenhum planejamento concreto
sendo apresentado ao GEMB, com números para justificar um pedido de sala de aula.
Que a intenção da Diretoria do GEMB é ajudar, mas que a Diretoria do IIC não apresenta
a sua real necessidade, que não se pode realizar nada “em tese”, tem que fazer
acontecer.
A Sra. Sara acrescentou que se surpreendeu com a posição do VicePresidente do IIC de que não há planejamento dos cursos, pois quando participou de
reuniões da Diretoria do IIC, na equipe de marketing, havia planejamento, ao que ele
respondeu que hoje não tem mais. O Sr. Edmo tentou resumir as posições e mostrar
um caminho, mas teve de ser interrompido pelo Presidente do Conselho, devido à
exiguidade do tempo para encerrar a reunião, porque a reunião do Conselho
Deliberativo do GEMB teria de se iniciar em poucos minutos, mesmo no fragor dos
debates de um assunto que não poderia ser interrompido.
Portanto, concluiu
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afirmando que a Diretoria Executiva do IIC tem de sair do abstrato para o concreto, tem
de apresentar um planejamento concreto, independente das dificuldades pelas quais
está passando. Quanto ao Terceiro Item, foi considerado que está sendo debatido pela
Diretoria Executiva do IIC.
Os assuntos do Quarto e do Quinto Item já foram
explanados no segundo item. Portanto, o Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Diego
que fizesse as suas considerações finais para encerrar a reunião. Então ele agradeceu
pelas contribuições das ideias expostas e disse que elas precisam, realmente, ser
debatidas pela Diretoria do IIC para tentar mudar o foco e pediu que todos continuem
dando sugestões para melhorar a atuação do IIC.
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, 01 de julho de 2017.

André Lopes Bela

EDUARDO GOMES XAVIER
1º Secretário

Presidente
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