Ata da Assembléia Geral Ordinária para Prestação de Contas das despesas do ano de 2015
e eleição da Diretoria Executiva da Associação Espírita Mãos Unidas para o triênio 20162018, realizada em 04 de junho de 2016, em sua sede social, na Rua Casa Forte, 609, São
Paulo, SP.
Precisamente às 9 horas e 30 minutos, em segunda chamada, iniciou-se a Assembléia Geral
Ordinária da Associação Espírita Mãos Unidas - SEMU, com a presença de 21 (vinte e um)
associados, a saber:
Américo Luís Sucena de Almeida, Ana Maria Leme Teixeira, Angela Vilela, Aparecido Sergio
Henrique, Assunta Mariles Gianotta dos Santos, Celso Ortiz, Denize Palmesi Thomas de Aquino,
Elisete Fanucchi Bignardi, Honório Cavalheiro Jr., Jaqueline Araújo de Lau, Juraci Correia
Vieira, Lídia Gallardo, Mara Marques Sucena de Almeida, Marco Antônio de Freitas, Marisa
Paula Focá, Newton Dornas da Mota, Oswaldo Dias de Souza, Regina Márcia Alba, Rosane
Aparecida Branco Bardese, Suely Maria Vendramini Moreno Ferreira e Vanderlei Vilela, de
conformidade com as assinaturas constantes no livro de presença. Após a leitura de uma página
edificante e de uma prece de abertura, o presidente da instituição Sr. Américo Luís Sucena de
Almeida perguntou quem gostaria de presidir a reunião. Como ninguém se manifestou, o Sr.
Américo sugeriu o nome do Sr. Honório Cavalheiro Jr., que foi aceito por unanimidade. Em
seguida o Sr. Honório leu a Carta de Convocação com a seguinte ordem: 1) Dar conhecimento do
parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2015, 2) Relatório Resumo de Receitas e
Despesas de 2015 – Tesouraria, 3) Relatório do Departamento de Patrimônio das Atividades de
2015, 4) Relatório do Departamento de Assistência Social das Atividades de 2015, 5) Relatório
do Departamento Doutrinário das Atividades de 2015, 6) Eleição e posse da Diretoria para o
período 2016 – 2018, 7) Estipular a contribuição associativa para o período 2016. Na sequência fez
um convite para que alguém secretariasse a reunião. Não havendo nenhum candidato, a própria Secretária
da Associação Sra. Mara Marques Sucena de Almeida ficou com essa tarefa. Seguindo a ordem do dia: 1)
Dar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2015: cuja leitura foi feita
pelo Sr. Oswaldo Dias de Souza. 2) Relatório Resumo de Receitas e Despesas de 2015 – Tesouraria:
relatório apresentado pelo 2º tesoureiro Sr. Celso Ortiz em PowerPoint constando todos os anexos no Site
da Associação, www.semu.com.br. O Sr. Marco Antônio de Freitas, pediu esclarecimentos com respeito à
aplicação financeira. O Sr. Celso Ortiz, informou que era uma aplicação VGBL com carência de 6 meses
no Banco Bradesco comentando que fizeram algumas pesquisas em outros bancos, mas devido a situações
burocráticas acabaram por manter no Bradesco, instituição financeira adotada desde a fundação da
Associação. O Sr. Marco Antônio de Freitas sugeriu que as despesas bancárias e administrativas de R$
855,90 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) deveriam ser negociadas e talvez até
conseguir uma isenção, considerando o valor das aplicações. O Sr. Celso Ortiz se comprometeu a
verificar essa possibilidade. O Sr. Vanderlei Vilela, fez uma sugestão para substituir o termo ‘fundo de
reserva’ constante na apresentação por ‘fundo de caixa’. O Sr. Aparecido Sergio Henrique comentou que
o objetivo principal, é sempre melhorar, mas que não se pode esquecer que a instituição não visa lucro.
Que a lisura é uma necessidade e que a contribuição dos companheiros Marco Antônio de Freitas e
Vanderlei Vilela são benvindas e serão consideradas. O presidente da mesa, Sr. Honório, perguntou então
se alguém tinha alguma coisa contra a prestação de contas e por unanimidade, essas contas foram
aprovadas pela Assembleia. 3) Relatório do Departamento de Patrimônio das Atividades de 2015: o
Sr. Honório convocou o responsável pelo Patrimônio e o Sr. Américo Luís Sucena de Almeida,
representou o Sr. Adir Molinari, que por motivos profissionais não estava presente; informando que
foram realizadas a higienização dos aparelhos de ar-condicionado (4un), troca dos filtros de água dos
bebedouros, pintura da parte frontal do imóvel e da sala 1 da evangelização infantil, substituição de
ventiladores (2un) e lâmpadas diversas, além da recarga dos extintores. 4) Relatório do Departamento
de Assistência Social das Atividades de 2015: o presidente da mesa convocou então o Sr. Aparecido
Sergio Henrique que apresentou a relação de mantimentos totais distribuídos no ano e explicou a retirada
de dois itens da relação, cebola e batata, por se tratar de alimento perecível, compensando com o
aumento da quantidade de arroz e feijão. O trabalho de gestantes mantem um curso de puericultura de 1
hora (uma) no dia da distribuição mensal, com distribuição de enxovais para as gestantes de famílias
cadastradas e não cadastradas, com a obrigatoriedade de pelo menos quatro presenças anuais. Durante o
ano são distribuídos kits de higiene e fraldas descartáveis. Detalhes das quantidades, foram projetadas no

relatório em PowerPoint. O trabalho dos Grupos de Samaritanos, assim chamados os grupos que levam
lanches, roupas, cobertores, além da palavra amiga e consoladora a moradores de rua, continua sendo
realizado três vezes por semana. 5) Relatório do Departamento Doutrinário das Atividades de 2015: o
Sr. Honório passou a palavra ao Sr. Américo Luís Sucena de Almeida, que informou a realização no mês
de janeiro do 4º Encontro de Evangelizadores e que o Projeto Imagem está ilustrando o livro O Evangelho
Segundo o Espiritismo e sendo apresentado no Curso Básico de Doutrina Espírita às 3as feiras. 6) Eleição
e posse da Diretoria para o período 2016 – 2018: o Sr. Honório perguntou à Sra. Mara, se houve
manifestação de interessados em apresentar alguma chapa, por e-mail ou interesse na participação da
Diretoria Executiva. Como não houve interessados, o presidente da mesa chamou um representante da
Diretoria vigente. O Sr. Américo então tomou a palavra e perguntou aos presentes se alguém tinha
interesse em apresentar chapa com integrantes para nova Diretoria, como ninguém se manifestou, propôs
uma chapa para análise da Assembleia, que é a seguinte: Presidente – Aparecido Sergio Henrique, VicePresidente – Américo Luís Sucena de Almeida, Primeiro Tesoureiro – Celso Ortiz, Segunda
Tesoureira – Assunta Mariles Gianotta dos Santos, Primeira Secretária – Mara Marques Sucena de
Almeida, Segunda Secretária – Regina Márcia Alba. O Sr. Américo, ainda perguntou se alguém gostaria
de fazer parte da Diretoria em substituição a algum nome. Como ninguém se manifestou, o presidente da
mesa colocou em votação a chapa sugerida que foi aprovada por todos os presentes. Em seguida foram
apresentados os Membros do Conselho Fiscal, ficando os seguintes nomes como membros efetivos:
Antônio Carlos Ferreira, Honório Cavalheiro Jr., Oswaldo Dias de Souza, e os membros suplentes: Izilda
Maria Amaral Apollonio, Marco Antônio de Freitas e Simone Aparecida Miguel Fernandes. Todos os
membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal foram aprovados e empossados em seguida. 7)
Estipular a contribuição associativa para o período 2016: Foi lembrado que a contribuição mínima era
de R$ 15,00 (quinze reais), ao que os Sr. Marco Antônio, sugeriu um aumento de pelo menos R$ 5,00
(cinco reais), passando então para R$ 20,00 (vinte reais) a contribuição mínima associativa para o ano de
2016. O presidente da mesa colocou em votação e todos aprovaram a nova contribuição. Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, cuja Ata lavrei e foi assinada por mim e pelo
Presidente da Assembleia. São Paulo, 04 de junho de 2016.
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