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COMUNICAÇÃO AOS SÓCIOS E FREQUENTADORES
A Diretoria do Centro Espírita Luzes no Caminho – CELUZ, em
reunião virtual realizada no dia 30/05/2020, presentes todos os
Diretores, Admilson Pinto de Melo Filho (ADI), Benedita Maria do
Amaral Gama (ENA), Iracema Fernandes Morais, Maria Izabel
Contente Pereira dos Santos, Najda Maria de Oliveira Santos, Newton
Célio Pacheco de Albuquerque e Rosilda Lobato da Silva, analisando
as obras de construção em curso, coadjuvadas com a pandemia do
Coronavírus (COVID-19), RESOLVEU:
1 – RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS :- em princípio, os

Grupos de Estudos e as demais atividades e serviços do Centro,
retornarão a partir do dia 01 de agosto de 2020 (sábado), se
constatadas as condições sanitárias e de atendimento à saúde
dos trabalhadores e frequentadores, com a diminuição da pandemia do
Coronavírus e com o término das obras civis da parte térrea do Centro.
1.1. Antes da liberação das atividades, na forma acima
mencionada, a DIREX consultará e se amparará em informações
técnicas prestadas pelos órgãos públicos competentes, e, sendo o
caso, poderá prorrogar o período de suspensão das atividades, até que
as condições se apresentem favoráveis e seguras.
1.2. Ocorrendo a retomada das atividades, deverão ser seguidas
as exigências contidas no Decreto Estadual 777/2020 e demais, que
forem estabelecidas.
1.3. Em relação aos trabalhadores que pertençam ao grupo de
risco, para contaminação, deverão permanecer afastados de suas
atividades presenciais na Casa, pelo menos nos 30 (trinta) primeiros
dias a partir do seu recomeço, ou até que seja considerado seguro o
seu retorno.
2 – DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CELUZ: com vistas

a conclusão da etapa da parte térrea, os serviços deverão ser
retomados, imediatamente, em conformidade com o levantamento
apresentado em vídeo e orçamento divulgado recentemente para os
grupos de estudos e de trabalhadores, no valor de R$41.850,00
(quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais).
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2.1. Esclarece-se que este novo orçamento para conclusão se
deu em virtude de mudanças no projeto original, necessárias e
benéficas para o Centro, as quais seriam devidamente esclarecidas em
reunião geral própria para esta finalidade, o que não foi possível, em
virtude da suspensão das atividades que não permitiriam aglomerações
prejudiciais à saúde de todos.
2.2. Esclarece-se, também, que graças aos esforços da DIREX
junto aos amigos particulares, dois itens do orçamento já foram
contemplados com doações: a argamassa e os fios/cabos elétricos,
baixando o custo para R$-33.150,00 (Trinta e três mil, centos e
cinquenta reais). Os esforços continuam, por parte de trabalhadores
que se oferecem para fazer pesquisas dos materiais a preço de custo,
o que também esperamos reduzida ainda mais o valor inicialmente
levantado.
2.3. Logo após a divulgação do Vídeo mostrando onde pararam
as obras, foram retomadas as contribuições financeiras, por parte dos
apoiadores. A DIREX espera que continuem exercendo esse ato de
compreensão, para que até o dia 01 de agosto do corrente ano,
independentemente da liberação ou não das atividades (vide item I), a
Casa esteja pronta em sua parte térrea.
2.4. Conforme vinha sendo feito regularmente e divulgado, tudo
que diz respeito a obra, está sendo devidamente contabilizado para a
devida prestação de contas à coletividade deste Centro.
2.5. A comissão atual de acompanhamento da obra, conta com a
seguinte composição: Admilson, Damasceno, Benedita Gama (Ena),
Izabel Santos, Ronaldo Oliveira, Engenheiro Maurício Rodrigues, Mário
de Jesus e Newton.
3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS/2019 e ELEIÇÃO DA DIRETORIA MANDATO 2020/2024: foi interrompida, em razão da suspensão de todas

as atividades do País por causa do COVID-19. Será retomada, assim
que a situação apresente condições de normalidade.
4 – CESTAS BÁSICAS – foram doadas ao Centro um total de 534

cestas básicas, sendo 500 pela Fundação Pestalozzi, 20 pelo Comando
da Aeronáutica e 14 por pessoas físicas, no período mais crítico dessa
pandemia, as quais foram entregues aos mais carentes frequentadores
do Centro, moradores dos bairros da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta,
e as pessoas de mais longe que souberam, contribuindo, nesse período
crítico, para aliviar a fome dessas famílias.
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4.1 – COMPARTILHAMENTO DAS CESTAS BÁSICAS COM OUTROS
CENTROS ESPÍRITAS – foram contemplados, também, instituições

coirmãs, fundadas pelo CELUZ, como: Centro Espírita Raio-de-Sol, no
bairro da Cabanagem; Centro Espírita Águas Lindas, em Ananindeua;
Centro Espírita Fonte Viva, no município de São Francisco do Pará.
5 – COMISSÃO DE ANÁLISE E REFORMA DO ESTATUTO DO CELUZ:

com vistas a sua atualização, a DIREX solicitou a colaboração dos
sócios efetivos Iracema Fernandes Morais e Ricardo Medina Viana
para, no prazo de 2 meses, a partir de 01/08/2020, apresentarem à
DIREX uma nova proposta, que, uma vez submetida às análises de
praxe, será encaminhada à Assembleia Geral, órgão soberano para a
sua aprovação.
Belém, 04 de junho de 2020

Najda Maria de Oliveira Santos
-Diretora de expediente-
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