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Ata da reunião ordinária da diretoria executiva e departamentos da décima quarta União Regional
Espírita da Grande Florianópolis, realizada às vinte horas, do décimo segundo dia do mês de abril,
do ano de dois mil e onze, na sede do Centro Espírita Caminho de Luz, em São José/SC. Estavam
presentes os seareiros: Presidente Paulo, Marli, Rozo, Ana Lúcia, Ilani, Geolar, Solange, Edison,
Ailton, Inara, Jean, Ana Mery e Cintia. O seareiro Ailton proferiu a prece de abertura. A ata da
reunião anterior foi disponibilizada com antecedência para conhecimento dos Diretores no sítio da
14ª URE, portanto, sua leitura foi dispensada e com aprovação sem ressalvas. A pedido do
presidente Paulo, a seareira Solange iniciou a pauta da noite com a apresentação dos dados
referentes à escala de palestras da 14ª URE. Os números mostraram que há um total de 45
expositores, incluídos os convidados da 1ª URE e estes realizam as 166 palestras oferecidas por
trimestre. Dado o número pequeno de expositores e a necessidade de distribuí-los de forma mais
justa entre as C.E. filiadas, a seareira expôs três sugestões para apreciação dos presentes: 1ª)
igualar em nove (09) o número de palestras por trimestre a todas as C.E.; 2ª) adoção de
parâmetros que levam em conta a quantidade de palestras semanais de cada Casa e se tem ou
não expositor na escala feita pela URE; 3ª) eliminação da grade da escala: a 14ª URE
disponibilizaria os dados de contato dos expositores e o temário, e as Casas fariam diretamente o
convite aos expositores. Os presentes optaram, em princípio, pela segunda proposta. Ponderou-se
que com a segunda proposta, levar-se-ia a uma redução de palestras pela escala para algumas
Casas e o aumento para outras. Essa situação permitiria que a 14ª URE continuasse atendendo às
C.E. e as estimularia a formar novos expositores. Entretanto o Presidente Paulo sugeriu a
apresentação das 3 propostas, com indicação da escolhida pela Diretoria Executiva, na próxima
reunião do CFR para discussão com as C.E.. O segundo ponto da pauta foi o Encontro Bienal,
sobre o qual o Presidente Paulo informou que o Centro Multiuso de São José não está disponível
para o dia 23/10 e fez a reserva para dia 30/10. Para a escolha do tema do Encontro, o Presidente
sugeriu a reativação da Comissão de Estudo formada para o evento de 2009. Deixou agendado
para dia 27/04, em sua residência, às 20 horas, reunião com os seareiros Rozo, Solange, Edison e
Santos Neto. O terceiro ponto da pauta foi o Almoço de Confraternização da 14ª URE. Ficou
combinado que a seareira Inara verá a disponibilidade da S.E. Tereza de Jesus para os dias 19/06
ou 03/07. O quarto ponto da pauta versou sobre o tema Visita Fraterna que, a partir das sugestões
colhidas nas reuniões de Diretoria Executiva e do CFR, concluiu-se que as visitas serão
programadas, preferencialmente, para iniciar pelas Casas que estão distanciadas do Movimento.
Por ter feito a solicitação durante o CFR, o C.E. Amor e Luz será a primeira Casa a ser visitada e o
Presidente Paulo fará o contato. A visita está aberta para participação da diretoria e seareiros e, a
presença da Diretoria Executiva será mediante uma escala. Como objetivo da Visita Fraterna é de
aproximação, de ouvir as necessidades e criar espaço para o diálogo entre a Diretoria Executiva e o
Centro Espírita, o Presidente Paulo solicitou ao seareiro Ailton que conversasse com o presidente
do C.E. Bezerra de Menezes a fim de agendar uma visita. O Presidente Paulo passou a palavra aos
Departamentos: Os Departamentos da Família e de Serviço de Assistência e Promoção Social
Espírita, dado a quantidade de atividades agendadas para o presente ano, incluindo o Encontro
Bienal, modificaram a programação inicial de dois para um encontro anual conjunto no dia 15/05, na
S.E. Tereza de Jesus. O material do encontro será enviado ao Presidente até dia 18/04; o
Departamento do Livro fará seu evento anual no dia 05/06, período integral, na casa do serareiro
Geolar, no Albardão; o Departamento de Assistência Espiritual realizará seu primeiro encontro no
dia 30/04, no C.E. Allan Kardec, com a participação dos C.E. da região da Palhoça; o Departamento
da Mediunidade fará seu Encontro Anual no dia 23/07, das 14h às 17h30 e solicitou ao Presidente
verificar a disponibilidade do C.E. Antônio de Pádua para sediar o evento, e o Departamento da
Infância e Juventude agendou seu Encontro Anual para o dia 28/08, na S.E. Tereza de Jesus. Os
demais Departamentos não tiveram nada a acrescentar. Assuntos Gerais: o seareiro Jean informou
que irá ao Rio de Janeiro participar da Comissão Regional Sul, da FEB, convidado pela VicePresidência de Educação e Difusão da FEC. Concluídos os assuntos da pauta, o Presidente Paulo
encerrou com uma prece e agendou a próxima reunião para o dia 15/06, na S.E. Tereza de Jesus,
dependendo de confirmação. E eu, Cintia Regina Gomes da Silveira, lavrei a presente ata que se
lida e aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.
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