
ATA NÚMERO DUZENTOS E TRINTA E QUATRO – REUNIÃO EXTRAOR-
DINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS 
MENSAGEIROS DA PAZ”, realizada às dezenove horas e vinte minutos do dia 
dez de março do ano de dois mil e dezessete, conforme Edital de Convocação 
enviada a todos os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva 
desta Instituição: “Os Conselheiros abaixo nominados, no uso de suas atribui-
ções, vem pela presente convocar Vossas Senhorias a comparecer na Reunião 
Extraordinária designada para o dia 10/03/2017 (sexta-feira), às 19:00 horas 
nas dependências da Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz” - SEMP, 
tudo em conformidade com o artigo 19, alínea "a", do Estatuto Social, visando 
resolução dos seguintes pontos controversos: 1º - Sobre a convocação de Re-
união Ordinária para o dia 13/03/2017; 2º - Sobre alterações na Ata de Reunião 
Ordinária nº 233 de dezembro de 2016. Curitiba, 07 de março de 2017. Assi-
nam: André Luiz Saad Vieira, Daniel Spercoski, José Pereira da Silva, Luiz Car-
los Pasqual, Luiz Cláudio Mello Adam, Noeli Teixeira Freitas, Oscar José Vei-
ga, Paulo Cezar Vida Vieira e Sônia Cabral Merlin.” A reunião foi aberta pelo 
Conselheiro Luiz Carlos Pasqual, que designou Oscar José Veiga para a prece 
inicial e após, colocou em votação o nome para presidir a sessão, sendo apro-
vado por unanimidade Daniel Spercoski, que escolheu, para secretariar, Sônia 
Cabral Merlin, nome também aprovado sem restrições. Além dos nove conse-
lheiros acima citados, compareceram a esta reunião, conforme lista de presen-
ça anexa, as conselheiras Fabiana Ferreira da Silva e Silvana Calabrese do 
Carmo. O presidente da reunião pede a cada um dos presentes que se mani-
feste sobre o primeiro item da pauta. Fabiana e Silvana explicam que devido a 
não participarem de grupo mediúnico, não podem opinar a respeito, mas enfa-
tizam a necessidade de as reuniões de Conselho serem mais harmônicas do 
que as precedentes, concordando com os demais presentes de que se deva 
criar um protocolo para que cada conselheiro se manifeste sem interrupção, 
numa ordem pré-determinada. Os nove conselheiros que convocaram a reuni-
ão reafirmaram a necessidade de não serem afetadas as atividades da Casa, 
principalmente as espirituais, por causa da reunião ordinária de Conselho. Para 
o item primeiro da pauta, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deli-
berações: 1) A reunião ordinária do Conselho Deliberativo referente ao mês de 
março deste ano, excepcionalmente será agendada para além da primeira 
quinzena; 2) Todas as reuniões ordinárias de Conselho a partir desta data, de-
verão ser convocadas para um horário após o comercial, ou seja, a partir das 
dezenove horas, porém nunca nos seguintes dias de semana: segundas-feiras, 
quartas-feiras e quintas-feiras. A seguir, foi analisado o segundo item da pauta, 
comparando-se os registros da Ata duzentos e trinta e dois e da Ata duzentos e 
trinta e três com as gravações realizadas naquelas respectivas reuniões de 
Conselho, referentes aos meses de setembro e dezembro de dois mil e dezes-
seis, constatando-se a infidelidade das referidas Atas e, por unanimidade, fo-
ram deliberados os procedimentos a serem realizados a partir desta data para 
todas as reuniões de Conselho: 1) Todas as reuniões serão gravadas por um 
ou mais integrantes do Conselho; 2) O secretário tem o prazo de vinte dias pa-
ra enviar a Ata para os endereços eletrônicos dos conselheiros e demais parti-
cipantes; 3) Os participantes terão vinte dias para enviar suas observações, 
que deverão ser todas anotadas pelo Secretário; 4) Na reunião de Conselho 
subsequente, deverá ser lida a Ata e as devidas observações enviadas pelos 
participantes; cada observação será colocada em votação e cada Conselheiro 



deverá se manifestar individualmente durante a votação; 5) Após serem apre-
sentados, de forma clara e concisa, os assuntos da presidência e dos Depar-
tamentos, os conselheiros que desejarem falar terão seus nomes anotados por 
ordem do pedido e iniciarão seus questionamentos e suas observações, um de 
cada vez, pela ordem anotada. O Conselheiro que estiver com a palavra não 
deverá ser interrompido por nenhum dos demais participantes da reunião e terá 
direito a colocar em votação a sua proposta; 6) A Ata duzentos e trinta e três 
deverá ser levada na próxima reunião ordinária de Conselho, referente a este 
mês de março corrente, já retificada conforme observações previamente envia-
das pelos Conselheiros ao Secretário, para ser colocada em votação; 7) As 
reuniões de Conselho deverão ter duração máxima de duas horas. O presiden-
te, Conselheiro Daniel Spercoski, convidou a Conselheira Fabiana Ferreira pa-
ra proferir a prece de agradecimento e, às vinte e uma horas e trinta minutos, 
encerrou a reunião da qual eu, Sônia Cabral Merlin, Conselheira, lavrei a pre-
sente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente da reunião. 
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