ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE GRUPOS INTEGRADOS DA ALIANÇA ESPÍRITA EVANGÉLICA
1. Data, hora e local: 16 de fevereiro de 2015, às 09h00 em segunda convocação, Rua Professor Enéas de Siqueira Neto,
340, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04829-300, Universidade Santo Amaro (UNISA) campus 1.
2. Presenças: Conforme a Lista de Presença que constitui o Anexo I da presente Ata.
3. Composição da Mesa: Eduardo Miyashiro, Presidente da Assembleia; Kauê Lima, Secretário.
4. Ordem do Dia: 1) Relatório de atividades do triênio 2012-2015. 2) Apreciação e aprovação do balanço da Aliança no
exercício fiscal de 2014. 3) Apuração e anúncio do resultado da eleição do Conselho de Grupos Integrados (CGI) no
triênio 2015-2018. 4) Aprovação da composição das regionais em 2015. 5) Propostas para a Aliança do Futuro.
5. Sumário dos Fatos e Deliberações:
Abertura: Abrindo a Assembleia, após a preparação do ambiente e prece inicial, foi conferida a Lista de Presença e
verificada a presença dos representantes dos Grupos da Aliança, visando à composição das regionais e classificação dos
grupos como inscritos e integrados, segundo o item 6 das Normas para Integração à Aliança, constantes do livro “Vivência
do Espiritismo Religioso”.
1º assunto: Foi apresentado um resumo das atividades do CGI ao longo do triênio que foram levantadas pelas próprias
Casas Conselheiras do triênio que se encerra, tendo como principais atividades realizadas as seguintes: Comemoração dos
40 anos de Aliança Espírita Evangélica (AEE). Ascensão da plataforma da FDJ com os projetos Paulo de Tarso, André Luiz
e Falando ao Coração. Campanha de comemoração dos 150 anos do Evangelho Segundo o Espiritismo com a doação dos
evangelhos com dedicatória pelos vários cantos do país. As reuniões do CGI deixarem de acontecer exclusivamente na
Capital de São Paulo, possibilitando que mais casas participassem. Novos desafios no ano de 2013 para o CGI, se
aproximando um pouco mais de algumas das equipes de apoio da AEE, como da mediunidade. Sétima edição do livro
Vivência do Espiritismo Religioso. Seminário sobre administração social e financeira da Casa Espírita. A pouca adesão dos
Grupos do movimento ao Fundo de Aquisição da Sede Própria (FASEP), apesar dos longos anos de sua criação e
implantação e dos recentes empréstimos concedidos.
2º assunto: Foi apresentada pela Conselheira Fiscal Cleusa Cavalheiro Simão a prestação de contas e o balanço anual do
exercício fiscal 2014, com os comentários do Conselho Fiscal. O parecer do Conselho Fiscal constitui o Anexo II e contém
recomendação à Assembleia pela aprovação. Após explicação e detalhamento do balanço, o mesmo foi submetido à
votação juntamente com os relatórios demonstrativos e foram aprovados por unanimidade.
3º assunto: Foi apresentado o resultado da apuração dos votos dos Grupos Integrados da AEE para eleição das 29 novas
Casas Conselheiras (15 titulares e 14 suplentes), assim como o anúncio da reeleição de Eduardo Miyashiro como diretor
geral da AEE no triênio 2015-2018, ambas ocorridas na reunião do CGI do dia anterior, 15 de fevereiro de 2015, durante a
Reunião Geral da Aliança (RGA). A Assembleia de Grupos Integrados convalidou e aprovou a nova composição do CGI
como consta na ata da referida reunião do CGI.
4º assunto: Foi apresentada composição das 19 regionais e aprovada por unanimidade mediante as devidas alterações em
virtudes de ausências de alguns Grupos Integrados e correções gerais informadas pelos coordenadores regionais.
5º assunto: Eduardo Miyashiro informou da próxima reunião sobre a Aliança do futuro, que irá ocorrer no dia 28 de
fevereiro de 2015, às 10h00, na sede da Secretaria da Aliança situada na Rua Humaitá, 569 – Bela Vista, São Paulo – SP,
organizado pelas Casas Conselheiras, Coordenadores Regionais e diretoria da AEE do último triênio. O convite foi
estendido às demais casas interessadas em participar. Por fim, foi aberto a todos os grupos presentes que realizaram visitas
entre si ao longo do ano de 2014, para que relatassem suas experiências. Após algumas manifestações, foi proposto que
para o ano de 2015, dois modelos sejam adotados: 1) o próprio grupo decide qual grupo gostariam de visitar e tomam a
iniciativa de entrar em contato e marcar a visita; 2) os grupos que estão mais distantes e que sentem ser essa distância uma
barreira para as visitas entre eles, tomem a iniciativa de convidar um grupo do movimento que gostariam que pudesse
visitá-los. Na impossibilidade dessa primeira escolha, que procedam com nova busca. Foi decidido por todos que a
continuação das visitas entre grupos é uma ferramenta importante para a continuidade do sentimento de Aliança.
6.

Encerramento: Sem outros assuntos a tratar, a Assembleia foi encerrada às 12h00 com a lavratura desta Ata.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2015.
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