
ATA NÚMERO DUZENTOS E VINTE E OITO – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ”, realizada às 
dezenove horas do dia quatro de dezembro 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. 
Justificaram as ausências os Conselheiros Nilson Nazareno, Fabiana F. da Silva e 
Leocádio Kirchoff. Iniciando a reunião o Presidente convidou a Conselheira Marita 
Pianaro para proferir a prece inicial dos trabalhos. Retomando a palavra o 
Presidente relatou os principais atos da presidência no trimestre e falou sobre a 
necessidade de uma melhor identificação dos veículos no estacionamento com o 
uso de um cartão no pára-brisa. Solicitou aos Diretores de Departamentos para que 
esclarecessem aos jovens sobre as principais atividades de cada setor da Casa. 
Aproveitou para agradecer a todos pela contribuição e colaboração em mais ano 
que se finda. A seguir passou a palavra a Elisabete Silva, Assessora do Bem Estar 
Social que falou sobre a abertura do brechó uma vez por mês, no segundo 
domingo. Comunicou que a entrega dos presentes aos filhos das assistidas será no 
dia 10 do corrente. Colocou o assunto da permanência das assistidas na Casa por 
um período máximo de cinco anos, de forma a oportunizar outras pessoas 
necessitadas a se beneficiarem deste auxílio. Aprovado pelo Conselho. Com a 
palavra na sequência o Diretor de Patrimônio, Luiz Cláudio Adam, relatou que está 
na última instância a aprovação das matrículas dos imóveis. A seguir tomou a 
palavra a Diretora do Departamento Doutrinário, Sônia Merlin, que mencionou o 
encerramento dos cursos e o encaminhamento dos estudantes que concluíram o 
COEM com boa frequência aos Grupos Mediúnicos existentes, havendo ainda a 
necessidade de criação de três grupos novos, para acolher a grande quantidade de 
interessados. Com a palavra, a Diretora do DIJ Marita Pianaro discorreu sobre as 
férias da evangelização infantil a partir do dia 06 de dezembro e retornando em 14 
de fevereiro do próximo ano. A seguir o Diretor de Divulgação Doutrinária Eros 
Kossatz, apresentou Relatório do seu Departamento. Foi aprovado na reunião um 
desconto especial de 25% nos livros de André Luiz para os participantes do 
respectivo curso. Com a palavra o Segundo Tesoureiro Paulo Petri que fez 
apresentação de breve relatório da situação financeira da SEMP, conforme segue: 
Conta Poupança – R$37.291,91; Conta Corrente – R$3.190,58; Créditos a Receber 
(cartões) – R$2.859,88 e Caixa – R$4.666,58. A seguir a Ata da última reunião do 
Conselho foi aprovada, pois já tinha sido enviada com antecedência para que todos 
tomassem ciência e fizessem as correções necessárias. Na sequência da reunião o 
Conselho Fiscal apresentou parecer favorável sobre as contas do trimestre anterior. 
A seguir o Presidente deixou a palavra livre, e como mais ninguém quisesse fazer 



uso da mesma, convidou a Conselheira Neusa Fioravanti para a prece de 
encerramento e às vinte horas e vinte e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual 
eu, Wilson Bartsch, Secretário Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim 
e pelo Presidente. 
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