
ATA NÚMERO DUZENTOS E TRINTA E DOIS – REUNIÃO ORDINÁRIA DOCONSELHO 
DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ”, realizada às 
dezoitohoras e quarenta minutosdo dia dezesseisdesetembro 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 Silvana 
Calabrese do Carmo. Iniciando a reunião o Presidente convidou o Conselheiro 
Oscar José Veiga para proferir a prece inicial dos trabalhos e em seguida passou 
apalavra a Diretora do DIJ Marita Pianaro, que discorreu sobre as atividades do seu 
Departamento dizendo que tudo está transcorrendo dentro da normalidade a não 
serem as dificuldades para recrutar novos evangelizadores. A seguir foi passada a 
palavra ao Diretor de Patrimônio Luiz Cláudio Adam, que se pronunciou a respeito 
da nova fase de regularização e registro dos imóveis da SEMP, informando que a 
documentação está em andamento. Com a palavra em seguida o Diretor de 
Divulgação Doutrinária Eros Kossatz, relatando as atividades da livraria que se 
mantêm estáveis nas vendas, enquanto a biblioteca teve decréscimo de 26% e a 
videoteca está com pouco movimento. Na continuidade foi passada a palavra ao 
Tesoureiro Leocádio Kirchoff que apresentou relatório circunstanciado da 
tesouraria, justificando os valores em caixa em face da greve dos bancos, os saldos 
são os seguintes: Conta poupança R$38.962,57, Conta corrente R$7.343,81, 
Créditos a receber (REDE) R$2.117,05 e em Caixa R$6.082,53. Informou também 
que foi encerrada a participação financeira com o Programa Espírita na TV 
Comunitária. A seguir com a palavra a Assessora do Departamento de Bem Estar 
Social Elisabete da Silva, que destacou o fato da funcionária Silvana ter pedido 
demissão e que o Departamento irá contratar doravante uma diarista para 
substituí-la, ficando o pagamento a cargo do Brechó. Falou também sobre a 
promoção do Bazar que está oferecendo desconto de 20%, inclusive abrirá aos 
domingos pela manhã. A campanha de brinquedos para o dia das crianças continua 
ativa. Informou que a ex-funcionária Silvana tinha interesse em trabalhar como 
voluntária no Brechó. O Conselho não aprovou para evitar futuros problemas 
trabalhistas. Passada a palavra à Diretora do Departamento Doutrinário Sônia 
Merlin, apresentou uma contraproposta à solicitação de homologação de 
nomeação de assessor feita pelo Presidente para três departamentos (Patrimônio, 
Infância e Juventude e Doutrinário) e que já ocorrera anteriormente, sem qualquer 
problema (assessores Jurídico, do DBES e do DDD). A iniciativa do Presidente tinha 
por objetivo ter uma pessoa que substituísse os titulares em seus afastamentos 
eventuais ou permanentes. A contraproposta implicava na inclusão no Regimento 
Interno do Departamento, de um artigo referente à criação do Assessor Substituto 



do Diretor em casos de ausência do titular, em função de que o Estatuto da SEMP 
não prevê especificamente a nomeação de vice. O Presidente solicitou que tal 
assunto não fosse tratado no Conselho em face de algumas opiniões divergentes 
sobre qual a melhor forma de nomear assessores. Após vários debates entre os 
participantes da reunião, foram apresentadas duas propostas para resolver o 
impasse: uma apresentada pelo Conselheiro Wilson Bartsch em que ficava clara a 
competência do Presidente nomear assessores, já que o Estatuto prevê como 
atribuições do Presidente, designar e exonerar os membros da Diretoria Executiva 
e das Comissões Internas da SEMP (artigo 26, letra f) e outra proposta apresentada 
pelo Conselheiro Luiz Cláudio Adam em que o Diretor do Departamento 
apresentasse uma lista tríplice para escolha do Presidente. Foi aprovada a segunda 
proposta que deverá ser seguida até que haja a implantação de um Regimento 
Interno Geral com as normas comuns aos Departamentos. Em seguida a Comissão 
Fiscal apresentou aprovação dos balancetes trimestrais, ressalvando que os vales 
refeições e transportes continham rasuras o que não pode acontecer, para evitar 
possíveis sanções posteriores. O Assessor Jurídico André Vieira relatou o valor da 
ação proposta pela ex-funcionária Mari que é de R$40.000,00, cuja primeira 
audiência será no mês de novembro e ele se encarregará da defesa do processo. O 
Presidente apresentou proposta para que os próximos pedidos de associados  
sejam avaliados com bastante critério e apresentados por membro pertencente a 
Casa. Proposta aprovada. O Presidente solicitou ao Departamento Doutrinário para 
que fizesse a seleção dos passistas que irão trabalhar quando da presença de Paulo 
Neto na Casa. A Diretora Sônia Merlin esclareceu sobre as questões solicitadas pela 
Presidência e que estão em andamento: ensalamento, coordenadores, dirigentes e 
termos de conclusão de cursos. A seguir o Presidente deixou a palavra livre, e como 
mais ninguém quisesse fazer uso da mesma, convidou a Conselheira Noeli T. Freitas 
para a prece de encerramento e àsvinte e umahoras, encerrou a reunião, da 
qualeu, Wilson Bartsch, Secretário Geral, lavrei a presente ataque vai assinada por 
mim e pelo Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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