
 

 

CHÁCARA DA SBEE – ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO 

ATA DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO 07DEZ17 

 

Data: 07/12/2017 

Horário: 19:30 hs 

Local: SBEE Anexo 2 Sala Irmão Grimm 

Participantes: 

1. Ana Clara Soares  

2. Anna Caruso 

3. Carlos Alexandre Brero de Campos 

4. Cláudia Regina Vanni 

5. Conny Higashi 

6. Dalnei Serighelli 

7. Elza Maria Gobetti 

8. Herik Gonçalves do Prado 

9. Iriane da Costa  

10. Júlio Ferrarini 

11. Marcelene Gomes da Silva 

12. Maria Cristina Santos 

13. Mônica Ormeneze 

14. Nise do Carmo Costacurta 

15. Paulo Henrique Rodrigues 

16. Priscilla Nogueira Calmon 

17. Rafael Branco 

18. Rosimeri Andrade 

19. Silvana Cabral Ferrarini 

20. Simone Soares 

 

Ausentes: 

1. Ana Beti  

2. Ana Valéria M. da Costa 

3. André Luiz Ricciardi 

4. Bruno Henrique Czelusniak 

5. Cândida Azevedo 

6. Dalva 

7. Fernanda L. Toso 

8. Júlio Otávio  Hermann 

9. Lilian Santos de Paula 

10. Maria Alice S. Sant’Anna 

11. Naiara Zamin 

12. Paulo Henrique Rangel Moura 

 



 

 

Comentários principais: 

A reunião de encerramento das atividades do Espaço de Integração da Chácara da SBEE realizada 

em 07 de dezembro de 2017 seguiu a sequência do material produzido para ocasião. 

O material apresentado durante a reunião de encerramento será divulgado em conjunto com esta ata 

de reunião a todos os membros do EIMF. 

A ordem de apresentação da reunião de encerramento foi a seguinte: 

Dalnei e Carlos 

Alexandre 

o Agradeceram a participação de todos os membros presentes. 

o Apresentaram os objetivos da reunião de encerramento. 

Dalnei o Apresentou as principais conquistas e realizações alcançadas em 2017 no 

EIMF sob vários aspectos e em todos os projetos do Espaço de Integração, 

incluindo as realizações de manutenção e infraestrutura da propriedade. 

Carlos Alexandre o Comentou sobre o Sistema de Gestão do EIMF ressaltando os aspectos 

relativos à: missão, objetivos, estrutura organizacional e planejamento 

estratégico. 

o Comentou sobre as diretrizes do EIMF. 

o Comentou sobre a importância da elaboração de projetos estrategicamente 

sustentáveis para o EIMF. 

o Comentou sobre a importância de buscar a formalização e documentação de 

todos os projetos EIMF visando a qualidade do Sistema de Gestão do Espaço 

de Integração. 

o Comentou sobre a importância de buscar o apoio de parceiros que possam 

contribuir e/ou patrocinar iniciativas do EIMF dentro da missão e filosofia 

de trabalho do Espaço de Integração. 

o Comentou e mostrou o site do GEM Terça-Feira Anexo: 

http://gem3a3.wixsite.com/gem3a, ressaltando que todas as informações 

sobre o EIMF estão postadas nesse site para consulta, incluindo o Sistema de 

Gestão, as Diretrizes, atas de reunião e outras. Portanto, pediu aos membros 

do EIMF para que sempre consultem o site para atualização de informações 

e evitem a duplicação de documentos para não correrem o risco de se basear 

em informações desatualizadas. 

Dalnei e Carlos 

Alexandre 

o Comentaram sobre as expectativas de projetos, iniciativas e atividades de 

integração para 2018.  

Carlos Alexandre o Comentou sobre a revisão do objetivo do Projeto Amigos da Chácara. Esse 

projeto será voltado para objetivos bem específicos e para obras ou 

realizações de maiores porte e orçamento no EIMF. 

Rose o Explicou as responsabilidades das áreas de Secretaria Geral e de 

Comunicação e Divulgação e a integração entre essas duas unidades. 

o Comentou sobre o Programa Voluntariado para o EIMF e que novas 

diretrizes foram elaboradas para a entrada de novos voluntários, as quais 

estão alinhadas com a visão estratégica do Espaço de Integração. 

Mônica o Comentou sobre a área de Eventos do EIMF: resultados alcançados em 2017 

e necessidades para 2018. Os detalhes estão no material de apoio da reunião 

de encerramento que será distribuído aos membros do EIMF junto com essa 

ata. 

Rafael o Comentou sobre o Projeto Renaturalizar do EIMF: resultados alcançados em 

2017 e desafios e planos para 2018. Os detalhes estão no material de apoio 

da reunião de encerramento que será distribuído aos membros do EIMF junto 

com essa ata. 

http://gem3a3.wixsite.com/gem3a


 

 

Dalnei o Comentou sobre o Projeto Apicultura do EIMF: resultados alcançados em 

2017 e planos e metas para 2018. Os detalhes estão no material de apoio da 

reunião de encerramento que será distribuído aos membros do EIMF junto 

com essa ata. 

Simone o Comentou sobre o Projeto Meliponicultura do EIMF: resultados alcançados 

em 2017 e desafios e planos para 2018. Os detalhes estão no material de apoio 

da reunião de encerramento que será distribuído aos membros do EIMF junto 

com essa ata. 

Júlio o Comentou sobre o Projeto Horta Terapia do EIMF: resultados alcançados em 

2017 e desafios e planos para 2018. Os detalhes estão no material de apoio 

da reunião de encerramento que será distribuído aos membros do EIMF junto 

com essa ata. 

Anna o Comentou sobre o Projeto o Projeto Safári Fotográfico. Os detalhes estão no 

material de apoio da reunião de encerramento que será distribuído aos 

membros do EIMF junto com essa ata. 

Bruno e Naiara o Plano de Recuperação Ambiental: não apresentado. 

o Os detalhes estão no material de apoio da reunião de encerramento que será 

distribuído aos membros do EIMF junto com essa ata. 

Priscilla o Apresentou os resultados financeiros de 2017 em relação às receitas e às 

despesas do EIMF.  

o Comentou sobre a criação de uma Política de Gestão Financeira e a aquisição 

de um software para controle financeiro para o EIMF. 

o Comentou sobre a importância da contribuição mensal de todos os membros 

do EIMF.  

o Todos os detalhes dos itens mencionados acima estão no material de apoio 

da reunião de encerramento que será distribuído aos membros do EIMF junto 

com essa ata. 

Dalnei e Carlos 

Alexandre 

o Agradeceram a participação de todos os membros presentes. 

o Encerraram a reunião 

 

Decisões tomadas na sequência da reunião de encerramento: 

o A Coordenação Geral (Carlos Alexandre e Dalnei) realizará reuniões chamadas “setoriais” com 

os responsáveis de cada área e projeto citados acima para discutir e endereçar pontos específicos 

de cada uma dessas unidades. Um calendário de reuniões setoriais será elaborado e divulgado 

aos responsáveis. 

o A Diretriz para o Programa Voluntário apresentada na reunião de encerramento já está vigente 

para a entrada de novos voluntários e será divulgada em breve a todos os membros do EIMF. 

o As contribuições mensais dos membros do EIMF serão retomadas a partir de 2018. Uma 

Diretriz sobre esse tema será divulgada em breve a todos os membros do EIMF. 

 

 

  



 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS ESPÍRITAS 

ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO MARINA FIDÉLIS 

COMITÊ ADMISTRATIVO – ATA DE REUNIÃO 29JUN16 

 

Data: 29JUN16 

Local: SBEE – Anexo Sala Irmão Grimm 

Participantes:  

Carlos Alexandre Dalnei Aida  Cândida 

Conny Débora Diego Elaine 

Gisleine Júlio Márcio Mônica 

Magali Noeli Priscilla Rafael 

Rose Rosi Sandra  

 

Principais comentários: 

 Carlos Alexandre fez a abertura da reunião dizendo que o objetivo do encontro era apresentar o 

sistema de gestão a ser adotado para a execução dos trabalhos no Espaço de Integração Marina 

Fidélis. Explanou sobre a elaboração de um documento que tem como objetivo estabelecer 

procedimentos que orientem os membros do Espaço e garantam a qualidade dos projetos 

realizados. 

 Na sequência, Carlos Alexandre apresentou a missão, os valores e os objetivos do Espaço de 

Integração Marina Fidélis. Salientou que os mesmos estão alinhados com a proposta da SBEE e 

que todos os projetos realizados no Espaço terão que, necessariamente, estar em linha com estes 

objetivos. 

 Em seguida, Dalnei descreveu um breve histórico do Espaço dizendo que a propriedade foi 

adquirida na década de 90. Inicialmente, havia um grupo que cuidava da então chamada Chácara 

da SBEE. Naquela época, a proposta do trabalho apresentava uma perspectiva mais fechada, 

voltada para um grupo menor. Com o passar do tempo, o grupo foi se desfazendo e o uso da 

propriedade foi diminuindo. Atualmente, a missão do Espaço é bem mais ampla e envolve desde 

a preservação da vida em todas as suas formas até a realização de atividades educativas e de 

integração com a comunidade de Bocaiuva do Sul. 

 Dando continuidade à apresentação, Carlos Alexandre expôs uma proposta de estrutura 

organizacional do Espaço. O objetivo é organizar as diversas atividades em grandes temas e/ou 

funções alocando responsáveis para cada um destes grupos. Carlos Alexandre mencionou que 

alguns nomes já estão definidos para algumas funções. Todavia, as pessoas poderão escolher quais 



 

 

funções desejam exercer conforme suas habilidades e competências e, principalmente, nas quais 

se sintam mais satisfeitas. 

 Na sequência, Dalnei apresentou a descrição das funções e das responsabilidades. Dalnei 

comentou que as responsabilidades estão descritas em um contexto geral. Assim que forem 

definidos os responsáveis para cada função, os mesmos terão que detalhar suas responsabilidades 

e documentar suas atividades, projetos e procedimentos operacionais. 

 Carlos Alexandre comentou sobre as regras gerais que tratam das atitudes e dos comportamentos 

esperados dos membros do Espaço no exercício de suas funções e responsabilidades. 

 Carlos Alexandre comentou sobre os projetos já em andamento no Espaço como: Renaturalizar e 

Harmonização Ambiental. Aida comentou sobre o projeto Apicultura. 

 Após a apresentação do sistema de gestão do Espaço de Integração Marina Fidélis, questões foram 

levantadas pelo grupo. Júlio comentou sobre a necessidade de regularização de alguns itens sobre 

o transporte, por exemplo, a relação de passageiros contendo o nome e telefone de contato. 

 Priscilla sugeriu criar uma função específica sobre “Transporte” para prever questões sobre 

capacidade futura, plano de contingência, destinação de verba para combustível, entre outros. 

 Júlio comentou sobre atividades de “multirão” para fazer atividades necessárias na propriedade 

como limpeza, pintura e outras. 

 Conny comentou sobre a importância de decisão de priorizar os projetos envolvendo todo o grupo. 

 Rose solicitou ao grupo o parecer sobre uma contribuição financeira de cada integrante para 

manutenção, conservação e melhorias do Espaço. A maioria das pessoas presentes na reunião 

concordou com a contribuição individual a ser definida pela própria pessoa. Dessa forma, fica 

estabelecida como norma administrativa a contribuição individual mensal dos integrantes voltada 

para manutenção, conservação e melhorias do Espaço.  

 Carlos Alexandre disponibilizará o documento referente ao sistema de gestão do Espaço de 

Integração Marina Fidélis no site: http://gem3a3.wix.com/gem3a. 

 Dalnei solicitou a leitura do sistema de gestão por todos e quaisquer sugestões e/ou comentários 

enviar para Rose (e-mail: rosimeri.r.andrade@terra.com.br). 

 Carlos Alexandre e Dalnei agradeceram a participação de todos e encerraram a reunião. 

  

  

http://gem3a3.wix.com/gem3a
mailto:rosimeri.r.andrade@terra.com.br


 

 

Pontos de ação a serem revisados até a próxima reunião: 

 

Ação Responsável Data Status 

Disponibilizar o sistema de gestão 

no site do GEM 

Carlos Alexandre 01JUL16 Concluído 

Leitura do sistema de gestão e 

envio de sugestões / comentários 

para Rose (e-mail:   

rosimeri.r.andrade@terra.com.br) 

Todos 31JUL16 Em andamento 

Regularização das questões de 

transporte para o próximo 

encontro do dia 09JUL16 

Júlio 09JUL16 Em andamento 

Definição e pagamento da 

contribuição mensal junto ao 

Planejamento Financeiro (com 

Priscilla) 

Todos 31JUL16 Em andamento 

Indicar em qual função gostaria 

de ser alocado (a), caso ainda não 

tenha sido definido. Neste caso, 

falar com Carlos Alexandre ou 

Dalnei 

Todos 31JUL16 Em andamento 

 

 

 

mailto:rosimeri.r.andrade@terra.com.br

