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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 quinto dia do mês de outubro, do ano de dois mil e dez, na sede do Centro
Espírita Manoel Francisco da Luz, em Florianópolis/SC. Estavam presentes os
seareiros: Presidente Paulo, Marli, Rozo, Santos Neto, Jean, Timolau, Edison, Solange
e Cintia. O seareiro Edison proferiu a prece de abertura e em seguida, foi lida e
aprovada a ata da reunião passada. Ficou decidido que as próximas atas serão
enviadas para correção pelo correio eletrônico dos seareiros presentes e após
aprovada, será disponibilizada para toda diretoria no sítio do CRE-14. Sendo assim,
está dispensada a leitura da ata nas reuniões de diretoria e departamentos. O
presidente Paulo deu início à pauta da reunião, com a solicitação para cada
Departamento entregar um relatório sucinto com as atividades realizadas em 2010 para
que o Departamento de Comunicação elabore o Relatório do CRE-14/2010, em formato
brochura, para ser distribuído aos presidentes dos Centros Espíritas participantes da
última reunião do CFR do ano. O relatório deve conter dados quantitativos sobre a
freqüência das Casas. O seareiro Edison sugeriu enviar ofício aos C.E. solicitando a
apresentação oral e por escrito das atividades realizadas nas Casas sob o olhar da
“Gestão da Casa Espírita”, tema abordado no Encontro Bienal em 2009. O seareiro
Timolau sugeriu que enviasse um convite e um cartaz, divulgando a reunião do CFR.
Ficou estabelecido que na programação do CFR do dia 27/11, as Casas apresentar-seão no período da manhã e os Departamentos no período da tarde. O seareiro Edison
sugeriu distribuir ao final do encontro um questionário a fim de colher sugestões sobre
o tema para próximo Encontro Bienal. As respostas serão socializadas na 1ª reunião do
CFR de 2011. O presidente Paulo distribuiu o calendário de eventos da FEC 2011 para
os Departamentos definirem as datas de suas atividades. Os presentes sugeriram o
mês de outubro de 2011 para realização do Encontro Bienal, entretanto, a decisão será
no CFR. Ficou combinado que além do presidente e diretoria das Casas, o convite será
estendido aos demais seareiros. A confirmação da participação será por e-mail até dia
20/11. O presidente Paulo expressou o desejo de realizar Caravanas em 2011, com o
propósito de visitar com a diretoria do CRE-14 aquelas Casas ausentes no Movimento
Espírita. Consultará o CFR sobre o assunto. Com relação à Minuta do Estatuto da FEC,
o seareiro Edison entregou ao presidente Paulo as sugestões feitas pelo C.E. Manoel
Francisco da Luz e demais e-mails recebidos para ser entregue à FEC. Assuntos
gerais: o seareiro Jean apresentará no CFR o material elaborado pelo grupo do DAE
sobre Passe e Atendimento Fraterno. O seareiro Edison informou que o CRE-14
comprará um projetor multimídia que será disponibilizado para os Departamentos e
Casas Espíritas que o solicitarem. Concluído os assuntos da pauta, o seareiro Rozo
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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