ATA DA ASSEMBLEIA DE GRUPOS INTEGRADOS DA ALIANÇA ESPÍRITA EVANGÉLICA
1. Data, hora e local: 12 de fevereiro de 2018, às 14h00, UNISA – Universidade Santo Amaro Campus I, situada na Rua Professor
Enéas de Siqueira Neto, 340, São Paulo, SP – CEP: 04829-300.
2. Presença: Conforme a lista de presença anexa.
3. Composição da Mesa: Eduardo Miyashiro, Presidente da Assembleia; Kauê Lima, Secretário.
4. Ordem do Dia: 1) Relatório de atividades do triênio 2015-2018; 2) Aprovação dos balanços da ALDELE e da Aliança; 3)
Apuração e anúncio do resultado da eleição para o Conselho de Grupos Integrados (CGI) no triênio 2018-2021; 4) Composição
dos representantes titulares do CGI (15 regionais, 15 casas conselheiras titulares e 5 membros da diretoria); 5) Depoimento das
visitas entre grupos da Aliança; 6) Aprovação da composição das regionais em 2018.
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: Iniciando a Assembleia de Grupos Integrados (AGI), Eduardo Miyashiro (diretor geral da Aliança) informou quanto ao
novo modelo utilizado para inscrição e votação online e em papel para eleger os 15 grupos integrados como sendo casas conselheiras
titulares e os demais grupos integrados como casas conselheiras suplentes que juntos, irão compor o Conselho de Grupos Integrados
(CGI) no triênio 2018-2021.
2º assunto: Foi apresentada a prestação de contas e o balanço anual do exercício fiscal 2017 da Editora e Distribuidora Aliança
(ALDELE) e da Aliança pelos conselheiros fiscais Miguel Alberto de Moura Rodrigues e Jerson Natal Bottaro, representantes dos
grupos integrados Núcleo Assistencial Estrela do Caminho (SP Leste) e Centro Espírita Mansão da Esperança (SP Oeste),
respectivamente, que por sua vez, recomendaram à Assembleia sua aprovação. Após explicação e detalhamento do balanço, o mesmo
foi submetido à votação juntamente com os relatórios demonstrativos e foram aprovados por unanimidade. As deliberações
referentes à ALDELE constam da respectiva ata de assembleia geral.
3º assunto: Foi apresentado o resultado da apuração dos votos dos Grupos Integrados da AEE para eleição das 31 casas (15 titulares
e 16 suplentes), assim como o anúncio da reeleição de Eduardo Miyashiro como diretor geral da AEE no triênio 2018-2021, ocorrida
na reunião do CGI na manhã daquele mesmo dia (12 de fevereiro de 2018), durante a Reunião Geral da Aliança (RGA). A AGI
convalidou e aprovou a nova composição do CGI, conforme consta da relação em anexo a esta ata.
4º assunto: Eduardo explicou a composição dos representantes titulares do CGI (15 regionais, 15 casas conselheiras titulares e 5
membros da diretoria) como membros que votam para a eleição do diretor geral da Aliança. Informou ainda, que na reunião do CGI
ocorrida horas antes da presente reunião, foi composto o novo conjunto de 15 regionais votantes no triênio 2018-2021, que serão as
13 regionais do estado de São Paulo mais as regionais Minas Gerais e Centro-Oeste.
5º assunto: Silvia (SP Norte) falou da visita que a casa Hovsana Krikor realizou no CEAE Patriarca (SP Leste). Hernesto do Centro
Espírita Anália Franco (SP Sul) informou que visitaram o Centro Espírita Jesus Gonçalves de Mauá (ABC). Lourdes (Araraquara)
informou que foi visitada por grupos da regional Centro-Oeste. Eduardo informou que todos os grupos da Aliança receberão
instruções sobre novo processo de visitas entre casas para os próximos 3 anos.
6º assunto: Foi apresentada a composição das 18 regionais para o triênio 2018-2021 que, após correções necessárias foi aprovada
por todos os coordenadores regionais, totalizando 326 grupos da Aliança. Leandro (SP Leste) informou que o Centro Espírita
Aprendizes do Evangelho da Aclimação, antes da Regional SP Centro, agora estará na Regional SP Leste. Ao término dos assuntos
em pauta, foi realizada uma verificação de presença dos grupos com o intuito de confirmar-se principalmente a manutenção da
posição dos grupos integrados que, na constatação de ausência, passariam automaticamente para grupo inscrito. Foi verificada
ausência dos grupos Centro Espírita Paulo de Tarso (ABC) e Amor e Luz (que saiu da regional Campinas e foi para a regional
Sorocaba), passando da posição de grupos integrados para grupos inscritos. Foi definido que os grupos Caminho da Luz e Esperança
(Ribeirão Preto), Razin (SP Centro), Hovsana Krikor (SP Norte) e CEME (SP Oeste), grupos titulares e/ou suplentes que irão
representar o CGI no triênio 2018-2021 irão elaborar a pauta da próxima reunião do CGI, que ocorrerá em maio de 2018.
Encerramento: Sem outros assuntos a tratar, a Assembleia foi encerrada às 17h00 com a lavratura desta Ata.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2018.
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