Ata da Reunião do Conselho Fiscal da Associação Espírita Mãos Unidas – SEMU, realizada em 16 de
março de 2018, em sua sede social, à Rua Casa Forte, 609 – Água Fria, São Paulo, SP; de conformidade do
artigo 11º, de seu Estatuto Social. Presentes; Presidente do Conselho: Sr. Honório Cavalheiro Junior,
Conselheiros: Antônio Carlos Ferreira, Izilda Maria Amaral Apollonio, Marco Antônio Freitas e Oswaldo
Dias de Souza, e o Diretor Tesoureiro da SEMU: Sr. Celso Ortiz. Ordem do dia: Análise das atividades
contábil, fiscal e respectivo balanço encerrado em dezembro de 2017, com demonstração da receita e
despesa, de acordo com a letra “b” do mesmo artigo. A reunião teve início às 20h10, precedida de breve
elevação espiritual, após o que o Sr. Presidente fazendo uso da palavra, abriu os trabalhos, solicitando ao
Tesoureiro da instituição Sr. Celso Ortiz, a explanação relativa aos dados constantes dos relatórios
previamente à todos distribuídos, dos quais alguns dados constam abaixo, de acordo com os seguintes itens,
todos devidamente examinados e comprovada sua exatidão a saber: Receitas- com os seguintes valores
parciais; Contribuição Associativa: R$ 35.555,45; Doações e contribuições diversas: R$ 11.757,45; Doações
para a assistência social R$ 17.224,30; Campanha - Cobertor: R$ 5.746,00; Campanha - Enxoval infantil e
gestante: R$ 100,00; Outras campanhas: R$ 50,00. Outras receitas, a saber, Rendimento de aplicação
financeira: R$ 36.847,76. Total das Receitas: R$ 107.280,96. Despesas- Sabesp: R$ 1.082,69; Eletropaulo:
R$ 1.799,06; Materiais de Consumo: R$ 7.174,63; Mantimentos diversos para assistência social: R$
36.336,90; Manutenção das instalações: R$ 6.280,90; Cobertores: R$ 2.620,00; Enxoval infantil/gestante: R$
7.328,85; Escola de moral Cristã: R$ 1.039,12; Despesas bancárias: R$ 1.039,50; Contribuição Sindical: R$
201,31; Serviço de limpeza e manutenção: R$ 9.415,00; Serviço de vigilância: R$ 1.670,00; Honorários de
contabilidade: R$ 1.420,00; Despesas com palestras: R$ 210,95; Taxas diversas: R$ 5.877,54; Total das
Despesas: R$ 83.496,45. Resultado do período (12 meses): R$ 23.784,51. Após a explanação o Sr. Marco
Antônio Freitas indagou sobre a quantia de R$ 4.987,26 despendida na pintura e reparo da sala 3 do piso
intermediário. O Sr. Celso fez referência que parte do valor foi utilizado no reparo da pintura da sala 3 e
comentou da deterioração do serviço provocado pela humidade. O Sr. Marco sugeriu que em nova
oportunidade seja feita a aplicação de argamassa misturada à impermeabilizante “Bautec”, complementada
com aplicação de azulejos, pois assim, aumentaria a durabilidade do serviço. Foi esclarecido ainda que a
quantia de R$ 3.209,42 no mês de maio, no quesito “taxas/multas/IR/juros”, que a mesma e as alusivas aos
meses seguintes até dezembro, atingindo o total de R$ 5.877,54, referem-se a Imposto de Renda sobre ganhos
de capital. Item obrigatório no balancete patrimonial conforme orientação da Receita Federal. No quesito
“Total Receitas” tivemos uma arrecadação de R$ 107.208,96. Desconsiderando o quesito “Rendimentos de
Aplicação Financeira” que totalizou R$ 36.847,76 obteremos uma receita de R$ 70.433,20, que comparado
com o “Total de Despesas” totalizadas em R$ 83.496,45, resulta que foi necessário a utilização dos
rendimentos da aplicação financeira. Foram utilizados R$ 13.063,25 para fazer frente às despesas do ano.
Com base nesse resultado foram sugeridas providências para viabilizar a saúde financeira e o cumprimento
de seus objetivos, propõe-se a realização de eventos, naturalmente adequados à linha doutrinária do Centro,
formando-se grupos interessados em suas realizações, desde que devidamente autorizados pela Diretoria
Executiva. Também com o mesmo objetivo, sugere-se uma ação mais efetiva das contribuições, a confecção
de carnês distribuídos aos associados e eventuais interessados, a fim de facilitar os pagamentos das
contribuições que serão os valores mínimos, a partir de R$ 10,00 cada, sem prejuízo do que já fora
determinado em Assembleia anterior sobre o assunto. Torna-se necessário renovar sugestão da Conselheira
Izilda, considerando-se o aumento dos valores das contribuições dos grupos com os quais dialogou como ela
mesma sugeriu em reunião anterior deste Conselho. Considerando-se a verificação dos dados oferecidos e as
sugestões expostas, conclui este Conselho pela exatidão dos mesmos, e nada mais havendo a ser tratado e
com o agradecimento à Deus e ao carinho e atenção dos presentes, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da
noite às 22h10, que foram por mim, Oswaldo Dias de Souza , secretariados e que lavrei a presente ata que vai
por todos assinada.
São Paulo, 16 de março de 2018.
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