Ata da Assembléia Geral Ordinária para Prestação de Contas das despesas e receitas do
ano de 2016, realizada em 03 de junho de 2017, 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 9 (nove) associados,
a saber: Américo Luís Sucena de Almeida, Ana Maria Leme Teixeira, Antonio Carlos Ferreira,
Aparecido Sergio Henrique, Celso Ortiz, Mara Marques Sucena de Almeida, Marco Antônio de
Freitas, Oswaldo Dias de Souza e Rosane Aparecida Branco Bardese, de conformidade com as
assinaturas constantes no livro de presença. Após a leitura de uma página edificante e prece de
abertura, o presidente da instituição, o Sr. Aparecido Sergio Henrique indagou aos presentes se
alguém gostaria de presidir os trabalhos, como ninguém se apresentou, foi sugerido o nome do Sr.
Oswaldo Dias de Souza, que foi aceito por unanimidade, logo após a Sra. Mara Marques Sucena
de Almeida foi escolhida para secretariar a reunião. Dando continuidade o Sr. Oswaldo Dias de
Souza leu a carta de convocação com a seguinte ordem: 1) Dar conhecimento do parecer do
Conselho Fiscal referente ao exercício de 2016, 2) Relatório Resumo de Receitas e Despesas de 2016
– Tesouraria, 3) Relatório das Atividades dos Departamentos de 2016, 4) Estipular a contribuição
associativa para o período de julho em diante em 2017_2018. Como divulgado na carta de
convocação, estão disponíveis no site: www.semu.com.br, o Estatuto Social, a ata da Assembleia Geral de
2016, o Relatório Financeiro da Tesouraria referente aos anos de 2014 a 2016 e o Relatório Contábil de
2016. Seguindo a ordem do dia: 1) Dar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal referente ao
exercício de 2016: o Sr. Oswaldo Dias de Souza, leu o parecer que aprovou as contas de 2016, conforme
a ata da Reunião do Conselho Fiscal realizada em 04 de março de 2016. 2) Relatório Resumo de
Receitas e Despesas de 2016 – Tesouraria: o Sr. Celso Ortiz apresentou em PowerPoint o relatório
detalhado. Foi comentado que houve uma diminuição significativa na contribuição dos associados e dos
frequentadores e que isso parece ser uma situação influenciada pela recessão pela qual o país passa. O Sr.
Marco Antônio de Freitas, pediu um aparte sugerindo que se prestasse atenção no rendimento da
aplicação, por causa da instabilidade do mercado financeiro, comentando que era nosso dever preparar o
futuro da instituição e que seria interessante dar maior conhecimento aos frequentadores das necessidades
da casa, divulgando mais o trabalho de assistencial social e a existência de um quadro associativo para a
manutenção da casa. Houve por parte dos presentes concordância com a maior divulgação dessas
atividades. Em seguida foi aprovado por unanimidade o relatório da Tesouraria. 3) Relatório das
Atividades dos Departamentos de 2016: o Sr. Américo Luís Sucena de Almeida apresentou o relatório
das atividades do Departamento de Patrimônio conforme consta no site. O Sr. Marco Antonio Freitas fez
uma alerta para a verificação dos rufos do telhado. Em seguida o Sr. Aparecido Sergio Henrique
apresentou o relatório do Departamento de Assistência Social, comentando que ele e o Sr. Antonio Carlos
Ferreira, estão mapeando os trabalhadores que prestam serviço voluntário no segundo sábado de cada
mês. Ainda acrescentou que os Grupos de Samaritanos, normalmente arcam com os custos das doações
tais como lanches, roupas, cobertores, etc. O Departamento de Eventos foi representado pela Sra. Rosane
Aparecida Branco Bardese, que se colocou à disposição para algum evento que fosse combinado e
sugeriu que se realizasse um recadastramento, atualizando os dados dos associados e trabalhadores.
Quanto ao Departamento Doutrinário o Sr. Américo Luís Sucena de Almeida informou que o Projeto
Imagem continua sendo ampliado e que foi realizado com sucesso o 4º Encontro do Desenvolvimento
Humano. 4) Estipular a contribuição associativa para o período de julho em diante em 2017_2018:
ficou estabelecido por unanimidade que qualquer valor será aceito, no entanto para que o associado tenha
o direito de votar e ser votado, a contribuição mínima será de R$ 30,00 (trinta reais). Ainda ficou
acordado que nos grupos mediúnicos, cada dirigente ficará responsável ou escolherá um representante
para o recebimento das referidas contribuições e o preenchimento dos recibos. Lembrando ainda que
aqueles que puderem aumentar a contribuição será conveniente. Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a Assembléia, cuja Ata lavrei e foi assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia.
São Paulo, 03 de junho de 2017.
_________________________
Oswaldo Dias de Souza
Presidente da Assembleia

______________________________
Mara Marques Sucena de Almeida
Secretária da Assembleia

