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Ata da reunião ordinária do Conselho Federativo Regional, do décimo quarto
Conselho Regional Espírita da Grande Florianópolis, realizada às quatorze horas,
do quarto dia do mês de setembro, do ano de dois mil e dez, na sede do Centro
Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Biguaçu/SC. Estavam presentes os
seareiros: Presidente Paulo, Timolau, Rozo, Edison, Solange, Geolar, Jean, Santos
Neto, Cintia, esses membros da diretoria executiva do CRE-14, Avany – do C.E.
anfitrião, Elza, José Lídio e Rafael – do C.E. Amor e Luz, Aguiar – do C.E.
Mensageiros da Luz, Silvia – do C.E. Paulo de Tarso, Vilmar – do C.E. André
Luiz, Maria do Carmo – do C.E. Recanto de Luz, Rita – do C. E. A Caminho da
Luz, José Carlos – do C.E. Humildade e Fé, Maria da Graça – do C.E. Manoel
Francisco da Luz, Daniela – do C.E. Seareiros do Bem e Santos Neto também
representando o C.E. Leocádio José Correa. A seareira Avany proferiu a prece de
abertura e em seguida, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, após constar as
ressalvas. O presidente Paulo deu início à pauta da reunião, com a apresentação,
em formato digital, da mensagem de Osvaldo Melo, recebida no Fórum Bienal do
CRE-14, ocorrido em novembro de 2009 e, também divulgada no Fórum de União
e Unificação, realizado pela FEC nos dias 14 e 15 passados. Na ocasião, ainda foi
socializado o material trabalhado neste último evento, de onde foi construído um
Plano de Ação e a Carta do Fórum com vistas a alcançar a Unificação entre os C.E.
e entre os Conselhos Regionais Espíritas e a FEC. O material completo estará
disponível no sítio do CRE-14. Comentou que na reunião do Conselho Federativo
Estadual, ocorrida no dia 15/08, foi discutida a minuta do estatuto da FEC, a
mesma estará disponível no sítio do Conselho para que os C.E. façam sugestões,
pois no final do ano haverá nova reunião para aprovação. O presidente Paulo
passou a palavra aos presidentes e representantes dos C.E. Após, os departamentos
deram seus informes: o DIJ divulgou o Encontro com os Jovens e Seminário, nos
dias 25 e 26/09, com a presença de Marco Leite e Tereza Cristina, da FEB. Relatou
que existe um grupo de evangelizadores do CRE-1 e 14 que está preparando o
conteúdo da CONJESC. DCOM informou que criou uma lista de e-mails com
endereços colhidos nos eventos espíritas e que servirão para divulgar as ações do
CRE-14. Destacou que no sítio do Conselho está as atas e fotos dos eventos e
encontros realizados. O DDOU informou que o curso de exposição oral
direcionado para multiplicadores, acontecerá no período de 21 a 27 de outubro. E
que o curso do ESDE formulado pela FEC está em fase de revisão. O DDOU pediu
aos C.E. informarem quais são os palestrantes faltosos sem justificativa, escalados
pelo CRE-14, para providências que serão definidas. O DAE comunicou que a
equipe está finalizando o material para trabalhar com os C.E., sendo que a primeira
etapa priorizará o atendimento fraterno. O DAE esclareceu que na próxima reunião
de diretoria e departamentos do CRE-14, anunciará a data do encontro com os C.E.
O presidente retomou a palavra e deu os últimos comunicados: - informou que a
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prestação de contas do almoço do CRE-14, ocorrido no dia 27/06/2010, como
também, a proposta de calendário do ano de 2011 com os eventos da FEC e CRE14, estarão no sítio do Conselho. A partir deste, pediu aos C.E. que elaborem o seu
calendário e que o apresentem na próxima reunião do CFR, no dia 27/11. Solicitou
aos Departamentos do CRE-14 e aos C.E, no encontro do dia 27/11, que façam um
breve balanço do ano e apontem sugestões para 2011. E ainda, que neste balanço,
os C.E. relatem as ações e/ou resultados obtidos sobre A Gestão do Centro
Espírita, com base no que foi proposto no Fórum Bienal em 2009. O seareiro
Edison lembrou que o relatório do evento citado está no sítio virtual do CRE-14. O
presidente solicitou aos departamentos que façam um relatório sucinto das
atividades realizadas para entregar aos C.E. Ficou combinado entre os presentes
que a última reunião do CFR, dia 27/11, será para confraternização no período da
manhã e, à tarde, ocorrerá a reunião do CFR, no mesmo espaço, na casa do seareiro
Geolar, no Albardão. Concluído os assuntos da pauta, o presidente Paulo encerrou
a reunião com uma prece. E eu, Cintia Regina Gomes da Silveira, lavrei a presente
ata que se aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.
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