
ATA NÚMERO DUZENTOS E VINTE E SETE – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ”, realizada às 
dezoito horas e trinta minutos do dia onzedesetembro do ano de dois mil e quinze, 
presidida por Valter Divardin, Vice-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 as Conselheiras Sueli T. Guerra e 
Fabiana F. da Silva, o Diretor do Departamento de Divulgação Doutrinária Eros 
Kossatz e Primeira Secretária Eva M. Cardoso. Dando inicio à reunião o Presidente 
convidou o Conselheiro José P. da Silva para proferir a prece inicial dos trabalhos. 
Retomando a palavra o Presidente pediu permissão para suspender a reunião em 
face do acidente ocorrido com a Assessora do Departamento de Assistência Social 
Elisabete da Silva e a necessidade do Presidente da SEMP, Claudio I. da Silva  
retirar-se para o atendimento da mesma. Com anuência de todos os presentes 
comunicou que será marcada nova data para continuidade da reunião. xxxxxxxxx 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia quinze de setembro do ano de dois mil e 
quinze foi dado continuidade à reunião, agora sob a presidência do Presidente da 
SEMP, Claudio I. da Silva que iniciando os trabalhos solicitou a Elisabete P. da Silva 
para proferir uma prece para dar amparo espiritual à reunião. Em seguida discorreu 
sobre as principais atividades que estão sendo realizadas na Casa no que diz 
respeito à manutenção e melhoramentos conforme segue: mudança de iluminação 
do salão; contratação de mais uma auxiliar de serviços gerais; complementação da 
proteção dos muros por concertina; lixamento e aplicação de verniz nos ambientes 
com parquet; colocação de mais uma câmera externa e iluminação automática; 
medidas para conter clandestinos no estacionamento; atualização do site e 
sugestão para criação do Regimento da SEMP. Quanto a este último item foi criada 
uma comissão composta pelos Conselheiros: Wilson Bartsch, Eva Cardoso e Sueli 
Guerra, que irão criar um Manual de Decisões da Diretoria e Conselho. Em seguida 
foi apresentado o pedido verbal de demissão da Conselheira Sueli H. Couceiro, 
sendo empossado em seu lugar o Tesoureiro Leocádio Kirchoff, conforme prevê o 
Estatuto Social da SEMP, mandato que vai até o ano de 2020. O Diretor de 
Patrimônio Luiz Cláudio Adam falou sobre o andamento das três matrículas dos 
terrenos que em breve estarão regularizadas na 6ª Circunscrição. Com a palavra a 
Assessora do Bem Estar Social Elisabete da Silva, comunicou a normalidade dos 
trabalhos do Departamento e a necessidade de limitar o período que as assistidas 
deverão receber ajuda da Casa, propondo um tempo de cinco anos. Assunto que 
deverá ser mais bem avaliado para uma decisão justa. A seguir a Diretora do 
Departamento Doutrinário Sônia Merlin, apresentou relatório das atividades do 
seu Departamento o mesmo ocorrendo com o Departamento de Infância e 



Juventude, através da Diretoria Marita Pianaro. Ambos os relatórios foram 
aprovados pelos presentes. Em seguida o Presidente colocou em votação a ata da 
última reunião do Conselho, realizada em treze de junho do corrente e já enviada 
antecipadamente a todos para emendas ou ressalvas, se assim fossem necessárias. 
A ata já revisada foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Secretário Wilson 
Bartsch falou sobre a proximidade do processo eleitoral que se inicia em meados 
de dezembro com a abertura de inscrição dos candidatos para renovação do terço 
de Conselheiros, de Presidente e Vice. Passada a palavra ao Tesoureiro Leocádio 
Kirchoff que apresentou o relatório financeiro da Entidade e aproveitou para 
informar que o Programa Espiritismo na TV está com saldo negativo e a SEMP vem 
suprindo esta situação. A seguir a Comissão Fiscal trouxe o parecer favorável sobre 
os balancetes do trimestre anterior. Novamente com a palavra o Presidente 
agradeceu a aprovação dos assuntos enviados aos Conselheiros antes da Reunião, 
ou seja: obras de manutenção e reformas no valor aproximado de R$14.400,00 e a 
nomeação da voluntária Luciane Guilmo Sitko para substituir o Diretor de 
Divulgação Doutrinária, como Diretora Interina no período de 01 de agosto a 06 de 
outubro do corrente. O Presidente solicitou que o Vice Valter Divardin o 
substituísse nos dias 26/27 do corrente em reunião da URE setor Leste. Em seguida 
a Conselheira Anízia Luiz Alves propôs um almoço de confraternização de final de 
ano a ser realizado no dia 29 de novembro. Como nessa data haverá almoço nos 
asilos ficou aprovada a data de 22 de novembro. Cada participante deve trazer um 
prato de alimento para compor a mesa, onde todos se servirão. O Conselheiro 
Edison Bratfish propôs um cartão de natal para os idosos dos asilos, nos moldes 
que é feito para os filhos das assistidas. O assunto foi aprovado. A seguir o Senhor 
Presidente deixou a palavra livre, e como mais ninguém quisesse fazer uso da 
mesma,às vinte 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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