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Ata da reunião ordinária da Diretoria Executiva e Departamentos do Décimo
Quarto Conselho Regional Espírita da Grande Florianópolis, realizada às vinte
horas, do décimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dez, na Sociedade
Espírita Tereza de Jesus, situada no Bairro Campinas, São José-SC. Estavam
presentes: Paulo, Presidente, Rozo, Marli, Darcy, Inara, Solange, Timolau, Ana
Lúcia, Santos Neto, Ilani, Edison e Chirley, esta última como convidada para
secretariar a reunião. Ilani fez a prece de abertura e Chirley leu a ata da reunião
anterior. Paulo, juntamente com Rozo, verificou os relatórios entregues pelos
departamentos, e Rozo ficou responsável por receber os que ainda faltam, até o dia
dez de julho de dois mil e dez. Rozo e Solange conferiram os convites do almoço,
entregues e sobras, fechando os trezentos convites para o almoço promovido pelo
CRE-14, sendo que restaram trinta e dois convites à disposição para venda. Foi
também discutido entre os seareiros a respeito das ajudas para as compras dos
produtos que serão usados no almoço e ficou acordado que Solange irá receber os
produtos que cada Centro ficou responsável por fornecer, até o dia vinte e seis de
junho de dois mil e dez. Deliberou-se também acerca das possíveis sobras do
almoço, ficando definido que uma parte será disponibilizada a quem auxiliou na
organização do almoço, para que levem para casa, e a outra parte ficará para o Lar
de Zulma. Paulo e Timolau ficaram de providenciar as caixas de isopor que serão
usadas para o frango assado. Foram decididas algumas funções, com possibilidade
de alterações, sendo elas: os seareiros Timolau, Mafra e Meira, do CE Humildade e
Fé, para assar o frango com mais dois colaboradores, estes que o irmão Altamiro
do Centro Espírita André Luiz ficou de conseguir; Marli e Darcy ajudarão na
cozinha e venda de água e refrigerantes; Sônia, do CE Humildade e Fé, ficará
responsável pela maionese juntamente com algumas colaboradoras. Santos Neto e
Ana Lucia ficarão responsáveis pela recepção, prestação de contas dos convites
entregues às Casas Espíritas, venda de convites e fichas de bebidas na hora do
almoço. Inara ficou responsável pelo som ambiente do almoço. Ficou acordado
também que o caixa de acerto de contas das casas será separado do local de
recepção e vendas de convites na hora. Paulo falou sobre o curso de exposição
oral, para dez integrantes, que provavelmente será realizado em meados de outubro
e terá duração de uma semana. Com o intuito de dar seqüência à pauta, Paulo
passou a palavra aos departamentos. Santos Neto, do departamento administrativo
e financeiro, solicitou ajuda, ainda que seja de um profissional de contabilidade,
para esclarecer suas dúvidas e comentou a respeito de dificuldades para esclarecer
algumas dúvidas dos Centros Espíritas em relação aos novos processos contábeis.
O presidente se propôs a falar com a contadora de sua empresa para possível ajuda
e solicitou aos presentes que possuem contadores em suas casas, também ajudarem
de alguma forma. Edison, do departamento de comunicação, informou que agora
possui certificado digital, colocando-o à disposição para quem necessite usar.
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Comentou também sobre o listão de e-mails e solicitou que lhe fosse mandada a
lista de participantes de cada Centro. Ana Lucia comentou sobre a parceria entre
CRE-1 e CRE-14, que ficaram responsáveis pelo conteúdo da CONJESC – 2011,
lembrando também que já foi escolhido o tema do citado evento, “Leis do Amor”.
Salientou ainda que os convites aos DIJs estavam sendo feitos por telefone e email, porém, sem muito sucesso na participação daqueles. Paulo retomou a palavra
e falou das listas de e-mails do CRE e do CFR, para ser analisada uma nova
sistemática, a fim de facilitar a comunicação e que devem ser enviados também aos
presidentes das casas os convites direcionados ao DIJ, para ciência e colaboração
na divulgação. Ilani, do departamento do livro, informou que será feita uma feira
de livros no dia do almoço do conselho. Paulo justificou a falta dos diretores do
departamento da mediunidade e comentou sobre o segundo encontro micro
regional que acontecerá no próximo sábado, dezenove de junho de dois mil e dez, e
que era importante a participação dos dirigentes dos demais departamentos,
prestigiando e contribuindo na realização do evento. Na sequência, Paulo
relembrou que foi aprovada por unanimidade na reunião anterior a sugestão do
seareiro Santos Neto para a realização, durante o último CFR do ano, de uma
espécie de seminário sobre os departamentos, sem, entretanto, ter sido determinado
como aconteceria tal evento. Os participantes conversaram a respeito e decidiram
que no próximo CFR as casas espíritas terão a palavra antes dos departamentos,
para descreverem atividades novas de sucesso que venham realizando, bem como
dificuldades que venham encontrando, promovendo-se, dessa forma, a troca de
experiências entre as casas. Os departamentos farão suas apresentações
posteriormente, mostrando resumo do que foi feito durante o ano, idéias novas e
planejamento para ano seguinte. Além disso, será apresentada às casas, para
análise e deliberação, a proposta do seareiro Santos Neto para o último CFR
descrita anteriormente. Após, Paulo reiterou sua preocupação com as casas
espíritas que não participam do movimento espírita (Novo Mundo, Bezerra de
Menezes, Fé Esperança e Caridade, A Caminho da Luz, Amor e Caridade e Luz e
Fraternidade) e pediu sugestões aos presentes a respeito do assunto. Os seareiros
sugeriram que algumas reuniões do CFR sejam feitas nessas casas, a fim de
conseguirem uma integração maior. Timolau sugeriu que integrantes da diretoria
do CRE ficassem responsáveis por trazer um membro de cada uma dessas casas.
Questionou-se a forma como são definidas as palestras na escala do CRE em todas
as casas espíritas e Solange esclareceu que no departamento doutrinário existem
critérios, e os expôs, sendo compreendidos e aceitos por todos os presentes. Foi
solicitado ao fim da reunião que a ata seja passada por e-mail com antecedência
para ser corrigida e alterada, se necessário, evitando o desperdício de tempo com
correções ao ser lida em próxima reunião. Conforme calendário, a próxima reunião
de diretoria e departamentos ficou agendada para o dia cinco de agosto de dois mil
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e dez, às vinte horas, tendo sido sugerido que se realize no Centro Espírita
Caminho de Luz, em princípio, devendo-se consultar casa, em vista da ausência na
reunião do confrade Ailton Cardoso, diretor-adjunto do departamento
administrativo e financeiro e seareiro da referida Casa. Sem nada mais a tratar,
Rozo finalizou a reunião com uma prece e eu, Chirley M. Mendes, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada, será por mim e todos os presentes assinada.
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