
ATA NÚMERO DUZENTOS E VINTE E SEIS – REUNIÃO ORDINÁRIA DOCONSELHO 
DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ”, realizada às 
dezoito e horas e trinta minutos do dia treze de junho do ano de dois mil e quinze, 
presidida por Claudio 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. 
Justificou a ausência o Conselheiro Nilson Nazareno. Dando inicio a reunião o 
Presidente convidou o Conselheiro Edison Bratfish para proferir a prece inicial dos 
trabalhos. Retomando a palavra o Presidente trouxe ao conhecimento de todos, 
relatório sobre as decisões e realizações dos últimos três meses, conforme segue: 
reserva das quintas-feiras exclusivamente para cursos. Sobre este assunto 
compareceram à reunião alguns dos participantes do grupo mediúnico que se 
reúne neste dia, para reivindicar a permanência dos mesmos, pois caso contrário 
iria desestruturar o grupo com a saída de alguns médiuns em função da 
impossibilidade de comparecimento em outro dia. Ficou decidido que, em face da 
adequação da nova sala junto a biblioteca e a possibilidade de se reunirem na sala 
1, ao lado do estacionamento, o grupo poderia continuar se reunindo às quintas-
feiras, não comprometendo os cursos de estudos. A seguir comentou sobre a troca 
do carpet do solário e do segundo pavimento onde está localizada a biblioteca e as 
salas de reuniões, cujo valor deve oscilar entre R$15.000,00 a R$16.000,00. O 
Conselho aprovou a despesa. Necessidade de contratação de mais uma auxiliar de 
serviços gerais. Afinação do piano já realizada, necessitando de reparos e 
manutenção na parte mecânica. Contratada empresa de segurança. Colocação de 
concertina nos muros do estacionamento, ainda falta complementar. Instalação 
elétrica para substituir entrada pela Rua 24 de maio e iluminação do pátio. 
Aquisição de cadeiras para nova sala de reunião em processo de pesquisa de preço. 
Foram criadas mais quatro vagas no estacionamento e será construído um depósito 
para doações no espaço que era ocupado pela estofaria. Serão modificadas as 
mesas de reuniões para que haja uma padronização de tamanho. Serão instalados 
filtros de água em cinco pontos. Para facilitar a busca de chaves, todas as portas 
serão numeradas com correspondência no claviculário. A seguir o Presidente 
passou a palavra a Assessora do Bem Estar, Elisabete P. da Silva, que falou sobre o 
encerramento do semestre com a realização de festa junina. O Diretor de 
Patrimônio, Luiz Cláudio Adam, esclareceu que continua acompanhando o processo 
de regularização dos imóveis da Casa. A Diretora Doutrinária, Sônia Merlin, falou 
sobre os bons resultados da segunda reunião dos trabalhadores, com sugestões 
sobre a melhoria no atendimento às pessoas que buscam a Casa. Destacou 
também a presença na SEMP do médium Paulo Neto no mês de setembro e está 
convidando voluntários para participarem dos trabalhos. A lista está na recepção. A 



Diretora do DIJ, Marita Pianaro, apresentou relatório circunstanciado das 
atividades do Departamento, o mesmo acontecendo com o Diretor do 
Departamento de Divulgação, Eros Kossatz. Os relatórios serão arquivados na 
Secretaria. Na sequência com a palavra o 2º Tesoureiro, Paulo Petri, discorreu 
sobre a situação financeira da Casa, conforme segue: Conta Poupança: 
R$56.967,41; Conta Corrente: R$12.930,57; Créditos a Receber: R$2.136,59 e 
Caixa: R$1.823,19. Passada a palavra ao Conselheiro Luiz Cláudio Adam, membro 
da Comissão Fiscal, que apresentou parecer favorável sobre aprovação das contas 
do trimestre analisado. Informou também o pedido de demissão da Sueli H. 
Couceiro da Comissão, sendo convocado o Conselheiro Oscar José Veiga para 
substituí-la. Aprovado pelo Conselho. O Conselheiro Oscar aproveitou para propor 
que as reuniões sejam mais dinâmicas, pois estão muito demoradas. O Presidente 
propôs que os assuntos surgidos nos intervalos das realizações das reuniões sejam 
encaminhados a todos os Conselheiros para serem analisados, discutidos e se 
possível aprovados, para que no dia da reunião estatutária trimestral sejam apenas 
citadas e constadas em ata, assim reduziria bastante a pauta. Proposição aprovada 
pelo Conselho. A seguir o Senhor Presidente deixou a palavra livre, e como mais 
ninguém quisesse fazer uso da mesma, convidou a Conselheira Silvana C. do Carmo 
para proferir a prece final e às vinte e uma horas e vinte 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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