
ATA NÚMERO DUZENTOS E VINTE E NOVE – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ”, realizada às 
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de março do ano de dois mil 
e dezesseis, 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 a Conselheira Neusa Fioravanti. Iniciando a 
reunião o Presidente convidou a Conselheira Anízia Luiz Alves para proferir a prece 
inicial dos trabalhos. Retomando a palavra o Presidente fez um agradecimento a 
todos pelo êxito dos trabalhos em sua gestão que ora se encerra, no período de 
2014 a 2016. O Vice-Presidente Valter Divardin corroborou a mensagem 
presidencial. Em seguida a palavra foi passada a Luiz Cláudio Adam, Diretor de 
Patrimônio, que apresentou o primeiro documento de legalização dos imóveis da 
SEMP. Os demais se encontram tramitando nos órgãos competentes. Passada a 
palavra a Marita Pianaro, Diretora do DIJ, que discorreu sobre as diversas 
atividades do Departamento e apresentou Relatório detalhado do ano de 2015. Na 
sequência falou a Diretora do Departamento Doutrinário, Sônia Merlin, relatando a 
grande presença de participantes nos grupos de estudos da Casa, superando as 
expectativas. Falou também sobre a presença de Anete Guimarães neste mês na 
Casa, fazendo um Seminário para os jovens e palestra no último domingo. A seguir 
a Assessora do Departamento de Bem Estar Social, Elisabete Silva, esclareceu sobre 
o recadastramento realizado junto às assistidas, limitando o período de 
permanência das mesmas em cinco anos, conforme foi decidido em Conselho. Em 
seguida o Conselheiro José Pereira discorreu sobre o tratamento magnético 
devidamente integrado com o atendimento fraterno, que este ano se faz presente 
nos dois dias de tratamento, e o encaminhamento adequado, seja para a 
Evangelhoterapia, a Desobsessão e/ou grupo de estudo. O Tesoureiro Leocádio 
Kirchoff, relatou a situação financeira da Casa: Conta Corrente R$8.800,00, Conta 
Poupança R$34.400,00, Cartão de Crédito R$2.000,00 e saldo em Caixa de 
R$5.000,00. Falou também dos investimentos realizados na troca de servidor e 
compra de software, totalizando R$6.000,00, aproveitou para tecer elogios à 
funcionária Silvana pelo interesse e desempenho funcional. A seguir o Diretor de 
Divulgação Doutrinária Eros Kossatz apresentou o Relatório anual da Livraria, 
Biblioteca e Videoteca referente a 2015. A Comissão Fiscal deu parecer favorável a 
aprovação das contas do trimestre anterior, referendado pelo Conselho. Em 
seguida foi colocada a ata para aprovação. Como todos já tinham recebido 
antecipadamente para conferência, a mesma foi aprovada. A seguir o Presidente 
deixou a palavra livre, e como mais ninguém quisesse fazer uso da mesma, 
convidou a Conselheira Sueli Guerra para a prece de encerramento e às dezenove 



horas e cinqüenta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Wilson Bartsch, 
Secretário Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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