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Relatório Equipe Administrativa para o III Capítulo Provincial 2018 

 

Nosso II Capítulo Provincial indicou vários projetos para o quadriênio 

2014 – 2018 para nossa equipe. Nosso relatório tem por objetivo, 

prestar contas e esclarecimentos sobre os projetos por nós elaborados 

para esse transcurso do quadriênio. 

A equipe é formada pelo Ecônomo Provincial  Pe. Renivaldo Bruno, Ir. 

Gilton de Holanda e Pe. Ismael Destefani. 

Tal equipe realizou na comunidade de Sant’Ana – Rio de Janeiro, uma 

única reunião no transcurso desse quadriênio, que foi avaliada 

positivamente e que deu diretrizes para a realização dos projetos 

elaborados. Ficou indicado nessa reunião que tal prática deve ser com 

maior frequência, pois assim fica mais fácil governar e juntos buscarem 

soluções para algumas dificuldades. 

Nossa equipe conta com um grupo de colaboradores (trabalhadores), no 

Regional 3 – Emaús Argentina: com a demissão do Pablo Gutierrez foi 

contratada a Sra. Vanessa, mas com a ausência de resultados nos 

trabalhos foi substituída pela atual administradora Ivete que 

atualmente trabalha em comunhão com o Ir. Gilton, Pe. Rafael, Pe. 

Renivaldo e com o nosso atual administrador Robson em Belo 

Horizonte. 

Em dezembro de 2017, nossa administradora Ana Luisa se desligou e 

suas atividades foram assumidas por Robson que como é de 

conhecimento de todos aqui presentes, não mede esforços em dar boas 

respostas às nossas solicitações no economato e na província. 

Com aumento das demandas no escritório Emaús em Belo Horizonte 

com a nova nomeação do então atual gerente Robson, contratamos 

Franklin Venegas que também substituirá a Viviane Fernandes em sua 

licença maternidade. Franklin tem assimilado com satisfação a 

dinâmica do economato e essa facilidade é devida já o conhecimento de 

nossa dimensão religiosa, uma vez que ele provém da mesma formação. 

Assim sendo foram elaborados os seguintes projetos indicados pelo II 

Capítulo Provincial e outros foram unificados para agilizar os trabalhos 

da equipe: 

• 1º - Encontro com os Ecônomos locais 

• 2º - Revitalização do Patrimônio 

• 3º - Comunicação 
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• 4º - Solidariedade com os pobres 

• 5º - Sistema Financeiro 

• 6º - Contribuição à Cúria Provincial 

• 7º - Fundos econômicos 

• 8º - Sustentabilidade das casas de formações 

• 9º - Revitalização da OMP – Obra das Madrinhas e Padrinhos sss. 

Encontro com os Ecônomos Locais: Este projeto tem por finalidade 

ajudar os Ecônomos Locais juntamente com o Ecônomo Provincial e o 

Provincial obterem soluções para uma boa administração econômica 

das comunidades. Foram realizados dois encontros com os Ecônomos 

Locais no Centro Emaús neste quadriênio. Como fruto de nossos 

encontros se conseguiu com os Ecônomos: o reajuste das contribuições 

das comunidades para o caixa provincial. O repasse via boleto bancário, 

ajudando a manter em dia o repasse e também para as comunidades 

terem o recibo válido para a contabilidade. É de suma importância 

manter essa prática na Província para que os Ecônomos Locais tenham 

auxílios e possam esclarecer outros aspectos que venham suscitar no 

transcurso de um quadriênio. 

Um projeto muito bem avaliado em sua totalidade pelos Ecônomos em 

nosso último encontro realizado, e que não pode ser extinto de nossa 

prática de caminhada e de vida. 

Revitalização do Patrimônio: Sendo na Província, nossa principal 

fonte financeira, esse projeto requer toda a nossa atenção e cuidado, 

para tanto foi feito um contrato com um especialista no mercado 

imobiliário (Sr. Fernando Carnevalli) para ajudar nossa Província a 

revitalizar com responsabilidade e obter melhor resposta em 4 

propriedades especificamente (Hotel Granatur, Posto Salur, Imóvel da 

Serra e Lote Lagoa Santa). Em meio à crise econômica enfrentada nos 

últimos anos, se fez necessário realizar algumas negociações com 

inquilinos para não perdermos os ingressos e até mesmo conseguir 

alugar outros imóveis. Já outros imóveis foram entregues por não 

conseguir negociação.  

Particularmente em Caratinga se deu início a regularização dos 

documentos de nossas propriedades, foi necessário a contratação de 

topógrafo que já realizou a medição de nossas 3 propriedades em tal 

cidade. 

Igualmente, para um maior controle e precisão contábil, deu-se início 

no Regional 3 a elaboração de um inventário dos bens móveis contidos 
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em nossas propriedades (catalogação, fotografia, marcação, estimação 

de valores). Igualmente, para garantir a revitalização de nosso 

patrimônio, se recuperou as instalações elétricas e se reformou a casa 

do caseiro de nossa propriedade de Carlos Paz Córdoba. 

Comunicação: Um projeto necessário em nossa Província que requer 

esforço, dedicação e entrega. Neste quadriênio conseguimos agilizar na 

criação do Site da Província, mas nem todas as comunidades enviam 

notícias para a alimentação do Site, devemos abraçar e ajudar na 

manutenção enviando notícias para que o Site seja atualizado 

diariamente. Outra grande conquista que tivemos neste período foi a 

elaboração do Guadalupe Informa, um dos meios de comunicação 

adotado por nossa Província para chegar às nossas comunidades. Um 

jornal que iniciou de forma impressa, mas que para ajudar na economia 

de nossa Província foi transformado para a forma digitalizada e que está 

sendo enviado via e-mail agilizando a todos os religiosos nossas 

informações. Tal jornal é confeccionado após cada reunião do nosso 

Conselho Provincial (trimestral) e em seguida distribuído entre nós. 

Solidariedade com os pobres: Deve ser reelaborado com as novas 

indicações e apoio dos religiosos sacramentinos. De forma concreta 

nossa Província tem desenvolvido esse projeto anualmente junto a 

Creche de Uberaba. Como também auxiliou financeiramente as Obras 

Sociais da Boa Viagem. Vale resgatar no Regional 3, o Colégio desenhou 

uma nova forma de concessão de bolsas de estudos (incluindo alunos 

da favela vizinha), além de ter iniciado em parceria com o Estado, o 

Primário gratuito para adultos. 

Sistema Financeiro: No transcurso de nosso mandato o sistema 

financeiro foi recebendo novas atualizações, facilitando assim nossa 

administração e até mesmo a confecção de nossos orçamentos, que é de 

suma importância para nossa província. Tal orçamento ajuda na ordem 

econômica da comunidade, orientando os religiosos se estão 

conseguindo atingir seus objetivos e desenvolvendo com 

responsabilidade a missão a eles confiados. 

Todas as nossas comunidades tem instalado o programa SMF e muitas 

de nossas comunidades trazem em dia seus lançamentos. Tal programa 

não traz a pretensão em vigiar as comunidades no âmbito financeiro, 

mas seu maior papel é dar resposta concreta e clara diante de nossa 

prestação de contas. 

A partir do final de 2017 o Regional 3 intensificou o trabalho para sair 

do atraso na prestação de contas que estava elaborado somente até 

2015. 
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Contribuição à Cúria Provincial: Como foi mencionado acima no 

relatório sobre o encontro dos Ecônomos, em nossa última reunião, foi 

apresentado a proposta de atualização de valores das contribuições das 

comunidades a Cúria Provincial, que foram assumidas pelos Ecônomos 

como também na reunião dos Superiores. É de suma importância a 

conscientização das comunidades do Regional 3 adotarem e 

implantarem esse projeto para ajudar na sobrevivência e despesas do 

Centro Emaús do Regional. Igualmente se observa que o Cenáculo de 

San Martín passou a ser autossuficiente (invertendo um quadro 

histórico). 

Fundos econômicos: Foram criados em 2016 os fundos econômicos 

para nos facilitar nas respostas mediante solicitações das comunidades, 

para nos orientar na administração e também na confecção dos 

orçamentos. Para mostrar com maior clareza e presteza onde está sendo 

aplicado os recursos da Província. 

Sustentabilidade das casas de formações: a conscientização generosa 

das comunidades que acolhem as etapas de formações tem ajudado a 

Província a realizar esse projeto na íntegra. Como San Martin que 

assume na sua totalidade as despesas do propedêutico, e o Colégio 

assume os propedeutas como funcionários, e a comunidade de Sete 

Lagoas que assume o noviciado, a Boa Viagem que colabora com o Pré-

noviciado. 

Revitalização da OMP – Obra das Madrinhas e Padrinhos sss: Um 

projeto que nos desafiam em nossa criatividade. Foi solicitado as 

comunidades que já implantaram a OMP que faça o repasse para a 

conta da OMP da Província e que as comunidades que ainda não 

possuem, que implante o projeto. O Regional 3 começou a dar os 

primeiros passos para implantar a obra junto a um grupo de senhoras 

da Basílica do Santíssimo. 

Todos os projetos foram sendo realizados de forma serena no curso de 

nosso mandado, alguns mais exigentes que outros, mas nenhum deixou 

de existir ou foi extinto de nossa programação de trabalhos, ao 

contrário todos os projetos deram vida e sentido à nossa Província. 

Vale a pena ressaltar que de forma econômica e bem significativa, o 

lugar que assume o Centro Emaús em Belo Horizonte tem sido de 

grande importância para a Província. Tal espaço tem acolhido todos os 

nossos encontros e gerado uma economia muito importante para nosso 

governo e que nos permite realizar com gratidão os serviços confiados a 

cada dimensão da nossa Província. 
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É de se ter em conta também para o bom acompanhamento de nossa 

vida financeira – econômica – administrativa, que é necessário rever 

alguns casos de contratos assumidos por nossa província, como o 

contrato ainda em vigor com o Dr. Ricardo Melantonio, que administra 

nossos imóveis na cidade de São Paulo, e que tal contrato tem 

vencimento para outubro do presente ano, estamos encaminhando o 

destrato e com auxílio do Sr. Carnevalli, algumas alternativas de 

administração dos imóveis. 

Também se faz necessário encontrar soluções para os possíveis passivos 

trabalhistas, que ainda persiste em nossa Província, como a presença 

do Sr. Luiz, a quem confiamos a vigilância do Centro Emaús, como 

também a situação das funcionárias de nossa casa no noviciado, que 

mudanças já foram iniciadas (já diminuíram os desvios de funções e 

regularizado a contratação de uma pessoa para  se encarregar da 

limpeza do santuário). 

 


