
ATA NÚMERO DUZENTOS E VINTE E QUATRO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ”, 
realizada às dezoito horas e trinta minutos do dia seis de dezembro do ano de dois 
mil e quatorze, presidida pelo Sr. Cláudio Itacir Della Nina da Silva, Presidente da 
Entidade, contando com a presença dos Conselheiros e Diretores de 
Departamentos, conforme relação de presenças e com a seguinte Ordem do Dia: 1) 
Assuntos da Presidência; 2) Aprovação dos Balancetes do Trimestre Anterior; 3) 
Assuntos dos Departamentos e 4) Assuntos Gerais. Dando inicio a reunião o Senhor 
Presidente convidou a Conselheira Sueli Guerra para proferir a prece inicial dos 
trabalhos e em seguida colocou em votação a ata da última reunião que foi enviada 
antecipadamente a todos os Conselheiros e Diretores para analise, emendas ou 
ressalvas. A ata foi aprovada por unanimidade. A seguir ainda com a palavra o 
Senhor Presidente fez um resumo das principais atividades realizadas no período 
do seu mandato: 1- Realização do passe após o término das palestras; 2-
Apresentação do palestrante apenas com a identificação de suas atividades 
espíritas, declinando outras atividades profissionais; 3-Recadastramento dos 
associados, faltando ainda algumas assinaturas; 4-Todas as doações recebidas 
estão sendo cadastradas para um melhor controle, os bens móveis recebidos 
direcionados à Comissão eleita para essa finalidade de realizar venda pelo sistema 
“quem dá mais” e as roupas, calçados e material de asseio e higiene serão 
canalizados para o bazar e brechó. Informa que já foi realizado o primeiro “quem 
dá mais” com absoluto sucesso; 5-O sistema de segurança já está funcionando, 
faltando adequar mais algumas câmeras; 6-Solicita aprovação do Conselho para 
obras diversas na Casa, cujo total aproximado fica na ordem de R$12.000,00 (doze 
mil reais) entre mão de obra e material, sendo que a obra principal é a de 
marcação das vagas de garagens. Aprovado pelo Conselho. Em seguida passada a 
palavra a Sra. Elizabete Pacheco da Silva, Assessora do Departamento de Bem Estar 
Social, que informou que as atividades do Departamento estão sendo divulgadas 
no Boletim Informativo. No dia 09 do corrente, será realizada a festa de 
encerramento das voluntárias, cuja participação financeira será de R$10,00 (dez 
reais) e no dia 11 serão entregues os presentes de Natal para as crianças 
cadastradas. Em seguida com a palavra o Diretor de Patrimônio Luiz Cláudio 
esclareceu sobre o andamento da legalização dos imóveis da SEMP. Primeiro lote já 
está tudo certo, aguardando apenas o registro da Circunscrição Imobiliária. Com a 
palavra a Diretora Doutrinária Sônia Merlin falou sobre o encerramento dos cursos, 
dos novos cursos que serão realizados e dos cursos de férias. A Conselheira Neusa 
solicitou ao Departamento Doutrinário a possibilidade de mudança do trabalho 
mediúnico que é realizado na quinta-feira para outro dia. O assunto será mais bem 
avaliado pelo Departamento. A seguir foi passada a palavra a Diretora do DIJ 
Marita Pianaro que fez um resumo das atividades do Departamento. Esclareceu 



que está previsto para o mês de fevereiro do próximo ano um treinamento de 
evangelizadores com a participação da URE. A Conselheira Fabiana falou sobre a 
retomada das atividades dos jovens da Casa no que diz respeito à realização da 
Noite das Massas e dos Sanduíches, porque percebeu uma frustração e desanimo 
por parte dos mesmos. A Conselheira ficou de trazer um arrazoado sobre esses 
eventos e apresentar na próxima reunião. Em seguida com a palavra o Assessor 
Jurídico e coordenador do PBDE André Vieira falou do encerramento do curso e de 
estimativa de poucos participantes para o próximo COEM. Apresentou a situação 
do contrato de locação da estofaria que ocupa 4 vagas de garagem e paga o valor 
de R$200,00 (duzentos reais) mensais. A presidência ficou de analisar a 
possibilidade de renovação. Dando seqüência à reunião a palavra foi passada ao 2º 
Tesoureiro Paulo Petri que apresentou relatório atualizado da Tesouraria com os 
seguintes dados: saldos em caixa, bancos e a receber (cartão): R$62.328,99 
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos). Em 
seguida a Comissão Fiscal apresentou parecer favorável aprovando as contas do 
trimestre. A seguir o Conselheiro Pereira pediu a palavra para falar do resultado do 
processo “Quem dá Mais”, que apresentou um saldo financeiro positivo de 
R$702,00 (setecentos e dois reais) e já está sendo realizado o segundo processo. 
Aproveitou para solicitar a viabilidade das atas das reuniões do Conselho, após 
aprovação, serem anexadas no site da Casa, no formato PDF, tornando 
transparente todas as decisões tomadas na reunião. A proposição foi aprovada por 
unanimidade. A seguir o Senhor Presidente agradeceu aos Conselheiros, Diretores 
e Assessores pela colaboração no ano que se encerra e deixou a palavra livre para 
quem quisesse fazer uso da mesma. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, 
convidou o Conselheiro Oscar para que fizesse a prece final e às vinte e uma horas 
e dez minutos encerrou a reunião, da qual eu, Wilson José Bartsch, Secretário 
Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
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