Ata da Assembléia Geral Ordinária da Associação Espírita Mãos Unidas - SEMU,
realizada em 23 de março de 2013, em sua sede social à 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, contando com a presença de 26 (vinte e seis) associados, de conformidade com as assinaturas
constantes no livro de presença. Após a leitura de página edificante, foi perguntada à Assembleia se havia alguém interessado a
presidir a mesa de trabalhos. O Sr. Oswaldo Dias de Souza, foi escolhido e a Sra. Mara Marques Sucena de Almeida foi
escolhida como Secretária dos trabalhos. Após a mesa formada o Sr. Oswaldo fez a leitura da carta de convocação com a
seguinte ordem do dia. Logo após iniciou-se o exame dos assuntos constantes da pauta, que são os seguintes: 1o) Tomar
conhecimento do parecer do Conselho Fiscal em ata, e aprovar ou não as contas do exercício de 2012. O presidente da
mesa, na qualidade de Secretário do Conselho Fiscal, informou da reunião ocorrida em 18 de janeiro de 2013, para analisar as
contas da Tesouraria; às quais foram aprovadas sem resalvas. 2o) Relatório da Tesouraria referente ao exercício de 2012. O
Tesoureiro, Sr. Celso Ortiz apresentou o relatório da Tesouraria, dando os créditos ao Sr. Américo pela distribuição dos dados
em PowerPoint para a apresentação. Todos os dados de Receita e Despesas foram apresentados detalhadamente e em seguida
aprovados por unanimidade. Em seguida o Sr. Marco Antonio de Freitas, comentou que os dados das Receitas e das Despesas
se encontravam equivalentes e que talvez fosse interessante se pensar em alguma fonte de renda diferenciada para aumentar
esse saldo. O valor constatado é semelhante ao valor da venda do imóvel da Rua Sino Contrameão e se a SEMU comprar
algum imóvel, talvez o do lado esquerdo de sua sede, esse valor ficaria praticamente zerado. O Sr. Celso Ortiz comentou que
por enquanto está a situação financeira da Associação está equilibrada e que em surgindo qualquer possibilidade de compra,
será devidamente examinada a possibilidade de alguma outra fonte de renda. 3o) Estipular a contribuição associativa
mínima para o ano de 2013. Após alguns comentários foram apresentadas três propostas para contribuição mínima mensal do
associado. A primeira proposta de manutenção do valor em R$ 5,00 (cinco reais) recebeu três votos, a segunda proposta de R$
10,00 (dez reais) recebeu vinte votos e a terceira proposta de R$ 15,00 (quinze reais) recebeu três votos. Portanto, com a
maioria o valor da contribuição associativa mensal passou a ser de R$ 10,00 (dez reais). Lembrando-se que todavia, que
aqueles que contribuem com valores maiores, deverão também aumentar a contribuição conforme suas possibilidades. 4o)
Estipular o valor da despesa anual com palestrantes de outras localidades para 2013. O Sr. Américo Sucena comentou
que com a experiência do ano anterior o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) seria apropriado. Por unanimidade
esse valor foi aceito e confirmado. 5o) Relatório das atividades de 2012 do Departamento de Patrimônio. O Sr. Marco
Antonio de Freitas fez sua apresentação e falou dos serviços realizados. Vários contatos com a prefeitura. Várias tentativas de
localizar a proprietária do terreno ao lado. Através de um vizinho, ficou sabendo que não havia interesse do dono na venda.
Assim mesmo essa expectativa da compra não foi descartada, ficando acertado que se houver algum interesse o Sr. Marco
Antonio entrará em contato com os engenheiros da Prefeitura para saber se o projeto arquitetônico que temos do Arquiteto
Marcos Silveira é viável. Somente em caso positivo é que essa compra deveria ser realizada. Quanto à manutenção da sede
social, foi relatado os serviços de troca de lâmpadas, higienização dos filtros e serviços de urgência. 6o) Relatório das
atividades de 2012 do Departamento Social. O Sr. Aparecido Sergio Henrique, comentou na sua apresentação, que o
equilíbrio de gastos e doações depende do Departamento de Assistência Social. Mostrou que nos últimos três anos, o
Departamento manteve certa constância de receitas e despesas com pequenas variações. Lembrou que foi reiniciada campanha
de mantimentos, com fichas mostrando as necessidades mensais, podendo os frequentadores e trabalhadores da casa optar por
quaisquer itens constantes da lista. 7o) Relatório das atividades de 2012 do Departamento de Eventos. A responsável Sra.
Rosane Bardese informou que em dezembro de 2012 foi realizado um evento de confraternização, porém com um número
reduzido de participantes. Também foi comentado que os eventos beneficentes, acabaram ficando um tanto desnecessários,
pelo menos por enquanto, face saldo de caixa. 8o) Relatório das atividades de 2012 do Departamento Doutrinário. O Sr.
Américo Sucena, reportou informações sobre as atividades referentes a: Curso Básico de Doutrina, Curso de Passe, Projeto
Imagem 2 e Reunião da Família (Evangelização). 9o) Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal para o período 2013 –
2015. Em seguida o presidente da Mesa lembrou que na Carta de Convocação, havia uma nota com abertura para sugestão de
nomes para a composição de chapas, através do telefone ou do e-mail, como não houve nenhuma sugestão, ele indagou do
interesse de algum dos presentes se candidatar, o que não ocorreu. O presidente da Mesa então apresentou a chapa que a
Diretoria atual propôs, com algum translado de cargos, que é a seguinte: Presidente: Américo Luís Sucena de Almeida; VicePresidente: Assunta Mariles Gianotti dos Santos; 1o Tesoureiro: Aparecido Sérgio Henrique; 2o Tesoureiro: Celso Ortiz;
1a Secretária: Regina Márcia Alba; 2a Secretária: Mara Marques Sucena de Almeida. O Conselho Fiscal ficou com a seguinte
constituição, membros efetivos: Honório Cavalheiro Junior (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Oswaldo Dias de Souza
(Secretário). Dois novos nomes se apresentaram e aprovados pela Assembleia passaram a integrar a suplência do Conselho.
Membros suplentes: Luiz Klaus da Silva, Simone Fernandes e Izilda Maria Amaral Apollonio. A Assembleia aceitou e
aprovou por unanimidade os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Às 11h30, a reunião foi encerrada com a
posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, nada mais tendo sido tratado, foi encerrada a reunião de que eu Mara
Marques Sucena de Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada conforme será assinada por mim e demais
presentes. São Paulo, 23 de março de 2013.
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