
 
 
 
 
ATA NÚMERO DUZENTOS E TRINTA E UM – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ”, realizada às 
dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de junho do ano de dois mil e 
dezesseis, presidida por Claudio Itacir, Presidente da Entidade, contando com a 
presença do Vice Presidente, 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 Anízia Luiz 
Alves e o Diretor do Departamento de Divulgação Eros Kossatz. Iniciando a reunião 
o Presidente proferiu a prece inicial dos trabalhos e passou a discorrer sobre as 
principais decisões tomadas no último trimestre, conforme segue: portão do 
estacionamento com graves problemas de acionamento. Está cobrando junto à 
empresa que fez a instalação dos equipamentos para uma solução definitiva; ainda 
a respeito do estacionamento existe a situação da inadimplência, por este motivo 
será encaminhado uma carta de cobrança após três meses de débito; está em 
estudo a implantação de um sistema de controle de acesso ao portão do 
estacionamento, onde somente será liberada a abertura do mesmo se os 
pagamentos estiverem em dia, caso contrário haverá bloqueio do controle 
individual; foi implantado o Grupo de Ouvidoria da SEMP ao qual qualquer pessoa 
que tenha alguma sugestão, reclamação ou proposição possa se reportar.Os 
Ouvidores filtrarão os assuntos, resolvendo-os se for o caso ou encaminhando aos 
Diretores de Departamentos, ou para a Presidência para a devida solução. Como a 
Casa dá assistência exclusiva às mulheres carentes, destinar os homens que 
procuram a SEMP procurando ajuda, para as casas assistenciais mantidas pelos 
órgãos competentes, cuja relação está fixada no mural de entrada. Em vista da 
situação precária de Alvará e segurança da Casa, foram tomadas algumas medidas: 
fica suprimida a criação de novos grupos de estudos e mediúnicos a não ser que 
haja disponibilidade de sala, dia e horário e com anuência da Presidência; não 
utilizar o refeitório para cursos e grupos mediúnicos; não convidar palestrantes 
externos, pelo fato de algumas vezes ocasionar super lotação da Casa. Toda e 
qualquer atividade tem que ser aprovada, com antecedência pela presidência, todo 
documento dirigido à outra entidade ou pessoa, em nome da SEMP, deverá ser 
assinado pelo Presidente. O Presidente solicitou esclarecimentos sobre a forma de 
acerto financeiro da Livraria e do Bem Estar Social. O Tesoureiro Leocádio Kirchoff 
declarou que as prestações de contas são feitas automaticamente, pois a maioria 
dos recebimentos atualmente são efetuados através das máquinas de cartão de 



débito e creditados diretamente na conta bancária da SEMP. O Conselheiro José 
Pereira informou que a transmissão das palestras tem sofrido interrupções pelo 
sinal fraco da internet da Vivo. Após debates ficou aprovado entrar em contato 
com a Copel para estudar a viabilidade técnica e econômica de instalação da banda 
larga da citada empresa. A seguir com a palavra a Assessora do Departamento de 
Bem Estar Social, Elisabete da Silva, falou sobre a comemoração do dia das mães 
com entrega de presentes. Falou também sobre a inauguração da cantina.  Dia 30 
do corrente haverá festa junina com entrega de cestas básicas para as assistidas 
com o encerramento das atividades do primeiro semestre. Com a palavra o Diretor 
de Patrimônio, Luiz Cláudio Adam, apresentou à primeira matricula de registro dos 
imóveis da SEMP e declarou que os demais estão encaminhados. Na sequência da 
reunião a Diretora Doutrinária, Sônia Merlin, apresentou relatório das atividades 
do seu Departamento. A seguir a Diretora do DIJ, Marita Pianaro, falou do 
encerramento das atividades do Departamento no próximo dia 4 de julho, 
esclarecendo que durante o período de recesso, as crianças que vierem à SEMP aos 
domingos serão assistidas por ela e equipe. Falou da necessidade de aquisição de 
mais um projetor para Casa. Ficou decidido pesquisar um mini projetor de led, 
recebendo para tal, a colaboração do Conselheiro Oscar Veiga. Em seguida com a 
palavra o Tesoureiro Leocádio Kirchoff apresentou relatório financeiro da SEMP, 
segue os dados principais: Conta Poupança, R$38.121,37; Conta Corrente, 
R$7.001,95; Créditos a Receber, R$2.578,61; Caixa, R$3.675,38. O Assessor Jurídico 
André Vieira falou sobre a reclamação trabalhista impetrada por ex-funcionária, 
cuja audiência será no segundo semestre. Já está analisando o caso. A Comissão 
Fiscal orientou sobre a separação da documentação que deve ser guardada 
obedecendo à legislação pertinente a cada caso. O Tesoureiro esclareceu que o 
procedimento já vem sendo realizado pelo Contador. Assim sendo, os balancetes 
foram aprovados pela Comissão e em seguida referendados pelo Conselho. Em 
seguida a ata da reunião anterior foi aprovada, pois já tinha sido enviada aos 
Conselheiros para analise e correções. O Presidente informou que a partir de agora 
será emitido um Termo de Conclusão aos que completarem com bom 
aproveitamento os cursos de estudos. Esse Termo será arquivado na Secretaria da 
SEMP. A seguir o Presidente deixou a palavra livre, e como mais ninguém quisesse 
fazer uso da mesma, convidou o Conselheiro Daniel Spercoski para a prece de 
encerramento e às vinte e uma horas, encerrou a reunião, da qual eu, Wilson 
Bartsch, Secretário Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
Presidente.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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