
 
 
 
ATA NÚMERO DUZENTOS E TRINTA E CINCO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
DOCONSELHO DELIBERATIVO DA SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA 
PAZ”, realizada às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de junho 
do ano de dois mil e dezessete, 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 o Diretor de Divulgação Doutrinária Eros Kossatz e a 1ª Secretária Neusa 
Fioravanti. Iniciando a reunião o Presidente convidou a Conselheira Noeli T. Freitas 
para proferir a prece inicial dos trabalhos e em seguida passou a palavra ao 
Tesoureiro Leocádio Kirchoff, que informou sobre a aquisição de dois notebooks 
em virtude do furto que ocorreu, destinando-se um para o salão principal e outro 
para o solarium, valor retirado da poupança. A seguir o Presidente esclareceu que 
não foi possível o ressarcimento, por parte do Seguro, do notebook furtado, pois 
não houve arrombamento, e sim o indivíduo adentrou despercebido na Casa e 
conseguiu realizar o furto. A seguir o Tesoureiro apresentou o relatório financeiro 
cujos dados são os seguintes: Conta Poupança R$68.676,02 (sessenta e oito mil, 
seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos); Conta Corrente R$4.661,60 
(quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais), Créditos e Receber (REDE) 
R$1.550,61 (um mil, quinhentos e cinqüenta reais e sessenta e um centavos) e em 
Caixa R$2.772,82 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois 
centavos). O Relatório com os comprovantes foram analisados pelos presentes e 
aprovado. Aproveitou a oportunidade para sugerir a contratação de um 
profissional responsável pela manutenção dos computadores, uma vez que a Casa 
se encontra toda informatizada e muitas vezes recorrem a ele para resolver os 
problemas que ocorrem. A sugestão vai ser mais bem analisada pela Diretoria. A 
seguir a Comissão Fiscal trouxe parecer favorável sobre as contas dos últimos 
trimestres, apenas sugerindo que a documentação do “Quem dá Mais” seja 
anexada e arquivada junto com a documentação contábil. Em seguida o 
Conselheiro José Pereira da Silva fez questionamentos a respeito da ata 233 que 
ainda não tinha sido aprovada, sendo que alguns itens ficaram pendentes de 
esclarecimentos. Após vários debates ficou decidido que a citada ata seria 
novamente enviada aos Conselheiros e Diretores, bem como a ata da última 
reunião de Diretoria. O Conselheiro ainda questionou sobre a não realização da 
Reunião Ordinária do mês de março corrente, foi explicado pelo Presidente que 
não houve quorum para realização da mesma. Passada a palavra para a Diretora do 



Departamento de Infância e Juventude, Marita Pianaro, que apresentou relatório 
circunstanciado das atividades do Departamento, informando do encerramento do 
semestre no dia 25 de junho com uma festa junina e café da manhã. Durante o mês 
de julho os evangelizadores estarão se reciclando com diversos temas. A Diretora 
reclamou sobre a realização do passe magnético aos domingos em salas próximas 
ao trabalho de evangelização, com manifestação de espíritos e sons altos. Falou 
também sobre a evangelhoterapia para jovens, pois não concorda e acha 
inadequada, pois a evangelização já dispõe de recursos necessários para atendê-
los. A seguir com a palavra a Diretora do Departamento Doutrinário Sônia Merlin, 
iniciou justificando a necessidade da evangelhoterapia e atendimento para jovens 
em razão de pedido de alguns pais, colocando para esse trabalho pessoas 
devidamente preparadas para o atendimento. Fez uma ampla explanação, 
defendendo a continuidade desse trabalho. A Presidência e alguns Conselheiros 
emitiram opiniões sobre o assunto. Em seguida a Diretora questionou que as 
palestras realizadas na Casa, de acordo com o Estatuto, devem ser de competência 
do seu Departamento e não da Presidência, que desde janeiro tomou prá si esta 
responsabilidade. O Presidente respondeu que independentemente do que diz o 
Estatuto continuará a gerenciar a escala de palestras realizadas na Casa. Em 
seguida o Vice-Presidente Valter Divardin defendeu tal procedimento, pois os 
Diretores de Departamentos são nomeados pelo Presidente e podem também da 
mesma forma ser exonerados, daí que os assuntos dos Departamentos podem ser 
absorvidos pela Presidência sem desobediência ao Estatuto. Como o debate estava 
acalorado, o Conselheiro André Luiz Saad Vieira pediu a palavra indagando quais as 
dificuldades que a Casa tem encontrado para divulgar a Doutrina e atender aqueles 
que estão aqui chegando, pois a Reunião foi convocada e não se consegue decidir 
nada em face de amplas discussões, salientou para deixarmos de lado o 
individualismo e o lado pessoal e pensarmos somente nos Departamentos e nas 
soluções dos problemas da Casa que por ventura existam. Em seguida fez algumas 
indagações sobre a forma de procedimento do DIJ em relação aos jovens acima de 
21 anos e se teria suporte para dar atendimento em todas as necessidades dos 
mesmos. Foram colocadas várias situações, alguns Conselheiros se posicionaram e 
se decidiu que os assuntos tratados nas próximas reuniões sejam discutidos de 
forma respeitosa, cada um aguardando o seu momento de falar para se chegar a 
um consenso de forma pacifica e produtiva. A seguir o Diretor de Patrimônio Luiz 
Cláudio M. Adam pediu a palavra para trazer as últimas notícias sobre o 
andamento do processo de legalização dos imóveis da SEMP, que neste momento 
se encontra em analise junto à Procuradoria do Município que é um procedimento 
burocrático normal. O Presidente falou da preocupação sobre a legalização dos 
imóveis, pois a partir deste fato é que se pode dar andamento na vistoria do Corpo 
de Bombeiros e obtenção do Alvará de funcionamento, enquanto isso a Casa 



encontrar-se-á desprotegida no quesito segurança. Passada a palavra a Assessora 
do Bem Estar Social Elisabete da Silva fez um breve relato das atividades do 
Departamento. O Presidente falou que parte das doações de alimentos e roupas 
recebidas está sendo encaminhada aos Asilos assistidos pela Casa. A seguir o 
Presidente Claudio Itacir deixou a palavra livre, e como mais ninguém quisesse 
fazer uso da mesma, convidou o Conselheiro Paulo Cezar Vida Vieira para que 
fizesse a prece de encerramento e às vinte e uma horas e quinze minutos, encerrou 
a reunião, da qual eu, Wilson Bartsch, Secretário Geral, lavrei a presente ataque vai 
assinada por mim e pelo Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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