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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 oitavo dia do
mês de agosto do ano de dois mil e onze, na Sociedade Espírita Tereza de Jesus, situada no
Bairro Campinas, São José - SC. Estavam presentes: Paulo, Presidente, Rozo, Marli, Ana
Méry, Inara, Solange, Santos Neto, Ilani, Edison, Geolar, Jean. Irmão Paulo agradece a
presença de todos e pede ao Rozo para proferir a prece de abertura da reunião ordinária de
Diretoria Executiva da 14ª URE, a seguir deu esta por iniciada, e confirmou com os presentes
que estava marcada para o dia vinte e cinco de agosto as vinte e uma e trinta horas, a visita
fraterna ao Centro Espírita Novo Mundo e confirmaram a presença, Solange, Jean, Rozo,
Edison, Ana Mery e Rafael. Na seqüência da pauta sobre o encontro bienal, Paulo relata que
as reuniões de preparação estão acontecendo e que está tudo definido, local,Centro Multiuso
com o tema, ESPÍRITO E CIÊNCIA,data trinta de outubro de dois mil e onze e pede para
formatar a maneira de inscrição e divulgação.Também marcou reunião da comissão
encarregada da organização para dia trinta e um de agosto no local de sempre. Edison
comunica que Ana Lucia não pode comparecer, e que no próximo domingo o DIJ estará se
reunindo no Manoel Francisco da Luz, para tratar da CONREGINHA. Paulo comunica que a
pedido do expositor do Encontro Bienal, Sr. Flávio Távora Pinho, as casas façam perguntas
sobre o tema antecipadamente retornando as mesmas a organização do evento. Vários irmãos
fizeram uma reflexão das atividades realizadas e as programadas, e o Irmão Paulo concluiu
que se continuar na presidência da URE, as programações de atividades serão repensadas. A
maioria dos presentes se colocou a disposição para trabalhar na próxima Gestão se o irmão
Paulo aceitasse a compor a chapa da situação para concorrer a presidência da URE. Diante
do apoio o irmão Paulo aceitou e ficou de convidar seu vice para participar da chapa. Paulo
lembra do ETRAMESC que acontecerá no dia três de setembro e pede ao Edison publicar
estas atividades para as casas. Edison pede aos departamentos que enviem notícias para a
divulgação pelo DECOM. Solange expõe as propostas que colocará no próximo CFR, a
respeito da escala de palestras para votação, a qual será adotada a partir do próximo
trimestre. Jean, após a visita fraterna ao CE Amor e Luz, resultou que acontecerá um curso de
passe naquela casa e que o departamento estará a disposição a quem solicitar ajuda. Marli se
colocou a disposição para próxima gestão, mas não no departamento da família. Paulo lembra
que com a nova filosofia de FEC haverá realinhamento do calendário de atividades. Ana Mery
se coloca a disposição a ajudar, mas que se afastará por razões particulares da direção do
departamento, e sugere alterações nas folhas de avaliações dos encontros. Inara diz ter tido
uma grande luta para colocar seareiros nos encontros, e que está satisfeita com o trabalho
realizado no DEAPSE e colocou que três anos é pouco e assim se coloca a disposição para
continuar com o trabalho na equipe.
Sem nada mais a tratar, a pedido do presidente, Marly, finalizou a reunião com uma prece e
eu, Rozo, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será por mim e todos os presentes
assinada.
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