
ATA NÚMERO DUZENTOS E VINTE  E CINCO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ”, 
realizada às dezenove horas  do dia vinte de março do ano de dois mil e quinze, 
presidida por Cláudio Itacir, 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. 
Justificaram as ausências os conselheiros Edison Bratfish e Silvana Calabrese do 
Carmo. Dando inicio a reunião o Presidente convidou o Vice Valter Divardin para 
proferir a prece inicial dos trabalhos. Retomando a palavra o Presidente trouxe ao 
conhecimento de todos, relatório sobre as decisões tomadas em reunião de 
Diretoria. Comentou sobre a forma de comercialização de livros trazidos por 
palestrantes  convidados, que é realizada na recepção da Casa. Ficou aprovado que 
toda venda de livros deve ser realizada na livraria da SEMP, comunicando o fato 
antecipadamente ao interessado.  Aprovado também que as quintas feiras são 
destinadas ao estudo, portanto o grupo mediúnico que se reúne neste dia deverá 
ser deslocado para outro dia da semana. O Presidente comunicou que as obras 
previstas e programadas foram concluídas. Foram distribuídas 90 unidades do 
controle de abertura do portão e adquiridas outras 10 (como reserva) para 
utilização pelos sócios em dias específicos. Falou também sobre outras obras 
programadas: o telhado do berçário será trocado, fios e cabos soltos serão 
tubulados, será retirada a plataforma da frente do salão do solário, bem como o 
carpet (será colocado piso igual ao do salão de principal), compra de três armários 
de aço e ventilador, no valor de R$ 2.100,00. Comunicou também a contratação da 
nova funcionária e a necessidade de contratar mais uma. O Presidente informou 
que o contrato de locação da estofaria será suspenso, dando prazo de três meses 
ao inquilino para desocupação sem cobrança de aluguel.   Em seguida com a 
palavra a Assessora do Departamento do Bem Estar Social Elisabete Martins Silva, 
sugeriu a criação de um modelo de cantina, modesta, para funcionar nas quintas 
feiras a noite e dias de cursos na casa, para atender as pessoas que têm interesse 
em fazer um lanche antes dos estudos. Falou ainda da campanha de doação de 
materiais escolares feita pelos jovens da casa, que foi de muita utilidade. 
Aproveitou a ocasião para agradecer a Diretora do DIJ Marita Pianaro. Em seguida 
com a palavra o Diretor de Patrimônio Luiz Cláudio, informou que a documentação 
para solucionar a situação legal dos imóveis junto aos Órgãos Públicos está em 
andamento, correndo de forma satisfatória. O Diretor de Divulgação Doutrinária 
Eros Kossatz falou da necessidade de contratar uma assessoria para realizar 
manutenções nos computadores. Com a palavra, Sônia Merlin Diretora do 
Departamento Doutrinário, apresentou relatório sobre as atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2014, como números de estudantes, grupos mediúnicos, 



atendimento no tratamento de magnetismo e todas as outras atividades que fazem 
parte do Departamento. Falou ainda que além das atividades desenvolvidas em 
2014, para 2015 será criado mais um grupo mediúnico e outro de desobsessão, 
Curso de Magnetismo aos sábados à tarde, bem como o estudo da Revista Espírita. 
O Conselheiro José Pereira discorreu sobre os resultados positivos do trabalho de 
desobsessão e tratamento pelo magnetismo, resultantes do trabalho em equipe. 
Ainda com a palavra Sônia Merlin propôs a implantação no mês de abril de uma 
Feira do Voluntário, para facilitar a integração de novos membros dispostos a 
colaborar nos trabalhos da SEMP.  Com a palavra a Diretora do DIJ Marita Pianaro 
apresentou relatório das atividades de 2014 e falou que as atividades do 
Departamento seguem dentro da normalidade e que a evangelização dos bebês 
cresceu bastante. Em seguida com a palavra Eros Kossatz Diretor do Departamento 
de Divulgação apresentou relatório com os números referentes às atividades de 
2014 . A Conselheira Neusa Fioravanti, representando a Comissão Fiscal, 
apresentou Parecer favorável sobre as contas da SEMP relativas ao 4º trimestre de 
2014, aprovando todos os balancetes. Em seguida o Tesoureiro Leocádio Kirchoff 
apresentou o relatório da Tesouraria com os saldos até a data de 20 de março do 
corrente.  Com a palavra o Assessor Jurídico André Vieira, comunicou ter notificado 
o proprietário da Estofaria sobre a desocupação do espaço por ele locado, 
conforme decisão da Diretoria da Casa.  A seguir o Senhor Presidente deixou a 
palavra livre, e como mais ninguém quisesse fazer uso da mesma, solicitou ao 
Conselheiro André Vieira  para que fizesse a prece final e às vinte e uma horas e 
trinta 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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