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Ata da reunião ordinária do Conselho Federativo Regional da décima quarta União
Regional Espírita da Grande Florianópolis, realizada às quatorze horas, do vigésimo
sétimo dia do mês de agosto, do ano de dois mil e onze, na sede do Centro Espírita
Mensageiros da Luz, na rua Allan Kardec, nº 45 – bairro Forquilhinhas, em São
José/SC. Estavam presentes os seareiros membros da diretoria executiva: Presidente
Paulo, Rozo, Geolar, Jean, Ilani, Ana Mery, Solange, Edison, Cintia, e os Presidentes
e/ou Representantes das C.E. da 14ª URE: Maria do Carmo do C.E. Recanto de Luz;
Ângelo do C.E. Fé, Esperança e Caridade; Rafael do C.E. Amor e Luz, Aguiar, Valdir,
Lourival e Walter do C.E. Mensageiros da Luz, Elzira do C.E. André Luiz; Daniela
Rodrigues do C.E. Manoel Francisco da Luz; Nilto Bogo e Adelaide do C.E. Allan
Kardec; Roberto do C.E. Humildade e Fé. O seareiro Valdir proferiu a prece de abertura
e em seguida foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, após constar as ressalvas.
O seareiro Edison sugeriu, e os presentes acataram, que as próximas atas do CFR
sejam publicadas no sítio da 14ª URE no prazo de trinta dias, estando disponível para
correções. Sendo assim, no dia de sua leitura, considerar-se-á a ata analisada,
restando apenas, ser aprovada pelos presentes. Como primeiro ponto da pauta, a
seareira Solange apresentou a prestação de contas do almoço realizado pela 14ª URE.
Foram vendidos 298 convites e compareceram 209 pessoas. A renda total foi de
R$3.695,49 (três mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).
A planilha com as informações está disponível para consulta no sítio da 14ª URE. O
segundo ponto da pauta foi a indicação do representante das Casas que ficará
responsável pela distribuição das camisetas entre seus confrades, inscritos no II
Encontro Bienal e também auxiliando na organização do encontro. Os seareiros
designados foram: Ângelo do C.E. Fé, Esperança e Caridade; Rozo do C.E.
Mensageiros da Luz, Artur do C.E. Manoel Francisco da Luz; Amauri do C.E. Recanto
de Luz; Ilani do C.E. Leocádio José Correa; Geolar do C.E. Seareiros do Bem; Elzira do
C.E. André Luiz; Rafael do C.E. Amor e Luz; Ana Mery do C.E. Seara do Amor;
Adelaide do C.E. Allan Kardec e Roberto do C.E. Humildade e Fé. A seareira Solange
comunicou que o título do Evento escolhido pelo palestrante convidado Flávio Távora,
da cidade do Rio de Janeiro, será “O Espírito e a Ciência”. O Presidente Paulo, a
pedido do palestrante, solicitou que perguntas a respeito do tema fossem elaboradas
antecipadamente e enviadas por e-mail. O seareiro Edison informou que todas as
orientações sobre Evento serão repassadas às Casas e pediu maior divulgação até
15/10 quando a inscrição ainda dará direito à camiseta. No terceiro ponto da pauta, foi
dada a palavra aos Presidentes ou Representantes das Casas. Das presentes, tiveram
novidades a relatar: o C.E. Fé, Esperança e Caridade busca nos grupos de estudos
seareiros para trabalhar na evangelização. O C.E. Recanto de Luz relatou o sucesso
ocorrido com a campanha dos cobertores promovida pelo DIJ da Casa e divulgou a
próxima campanha de arrecadação de kits de higiene para distribuí-los no Dia das
Crianças. Promoverão um café colonial dia 18/09, na S.E. Tereza de Jesus. O C.E.
André Luiz informou que o dinheiro arrecadado no último almoço será destinado à
construção da sala de evangelização. A frequência nas palestras de sexta-feira vem
aumentando. O C.E. Allan Kardec relatou que a implementação de cafés e bazares têm
repercutido positivamente na arrecadação de fundos. O C.E. Humildade e Fé relatou
que surgiu um seareiro interessado na área da evangelização e realizarão um curso
para formar monitores do ESDE, que será estendido às demais Casas da região. O
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C.E. Seara do Amor tem observado a pequena frequência dos seareiros de sua Casa
nos eventos promovidos pelo Movimento. Pontuou como uma questão a ser refletida
por todas as Casas, pois acredita que seja um problema geral. Sugeriu a realização de
reuniões nos C.E.s para ouvir de seus seareiros os motivos para essa ausência. A
seareira Solange ressaltou a importância de se fazer este levantamento para ser
apresentado à nova gestão da 14ª URE. Portanto, sugere que as Casas discutam o
problema e apontem sugestões até o próximo CFR. A seareira Ana Mery solicitou que
o palestrante Flávio Távora aborde o assunto no Encontro Bienal, aproveitando o
grande número esperado de participantes. No quarto ponto da pauta foi dada a palavra
aos Departamentos: O DAE reestruturou o evento sobre Atendimento Fraterno e
informou que ao invés de ser por região, realizará o curso na Casa que demonstrar
interesse. Comunicou que haverá um curso sobre Passe no dia 30/08 no C.E. Amor e
Luz. Lembrou também que temas do Atendimento Fraterno serão abordados no
Encontro Macrorregional das 1ª e 14ª URE, no dia 17/09. O DMED contou que o
relatório de avaliação dos encontros realizados no presente ano estão disponíveis no
sítio. O DLIV agradeceu aos colaboradores do Evento do Livro, ocorrido em 05/06. O
DAPSE relatou que está finalizando a construção de um questionário, o qual visa
levantar as necessidades (espiritual, material, familiar) das pessoas que buscam os
Centros Espíritas. A seareira Solange apresentou o estudo da escala de palestras da
14ª URE. Conforme o combinado na última reunião do CFR, enviou por e-mail as
propostas e solicitou outras. Recebeu duas propostas as quais relatou aos presentes. A
seareira esclareceu que o objetivo da URE é fomentar as atividades das Casas, é
oferecer capacitação, promover integração e não suprir todas as necessidades. As
cinco propostas foram colocadas para deliberação. As Casas representadas votaram
por unanimidade na quarta proposta que estabelece o número de 9 palestras por
trimestre às Casas que têm expositor(es) na escala e a redução para 3 palestras por
trimestre para as que não têm expositor(es) na escala. A mudança já é válida para a
escala do próximo trimestre. Porém, como período de adaptação, as duas Casas que
terão seu número de palestras reduzidas, os C.E Fé, Esperança e Caridade e o C.E.
Amor e Caridade permanecerão até o final do ano com 9 palestras. O DDOU entrará
em contato com as Casas ausentes para explicar a alteração na escala. Informou que
acontecerá o curso Exposição Oral ministrado por Flávio Távora no período de 31/10 a
05/11, num total de 22 horas-aula, 12 vagas para seareiros iniciantes como palestrante,
com conhecimento da Doutrina Espírita e que se disponibilizem a integrarem-se na
escala da Casa ou da 14ª URE. As inscrições irão até dia 30/09. Outro evento previsto
é o Seminário de Capacitação Básica para Interessados em ser Expositores da
Doutrina Espírita, no dia 1º/10, das 14h às 18h, no C.E Fé, Esperança e Caridade,
destinado aos iniciantes. Ministrantes: seareiros Solange, Edison e Vitório. As
inscrições irão até 25/09. O seareiro Edison falou em nome do DIJ e comunicou que a
equipe está organizando a CONREGINHA e a CONREJE. As Casas que quiserem
participar com suas crianças e jovens, devem contar com a participação de um
evangelizador para o planejamento do evento. O DCOM avisou que a cobertura
fotográfica dos eventos da Mediunidade e do Livro encontram-se no sítio da 14ª URE.
Assuntos Gerais: o Presidente Paulo lembrou às Casas de manterem em dia a
trimestralidade. Informou que este ano haverá eleições nas URE, agendadas para o
terceiro domingo do mês de novembro, portanto, dia 20/11. Apresentou itens da
Resolução Normativa nº 004/2011, aprovada pelo CFE, referentes ao processo
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eleitoral. Quanto ao prazo para apresentação de chapa será de até 5 dias antes do
pleito. A seareira Daniela solicitou a ampliação desse prazo até 15 dias para que as
Casas possam reunir-se com sua diretoria para decidir seu voto. O Presidente Paulo
comprometeu-se a levar tal solicitação ao CFE. Destacou que Resolução Normativa
prevê uma reunião do CFR em caráter extraordinário no dia 20/11, no mesmo dia da
eleição, com a finalidade das Casas exercerem o compromisso do voto e, também, de
darem posse à nova diretoria. Definiu-se que será no C.E. Manoel Francisco da Luz,
das 14h às 15h. Comunicou que o C.E. Manoel Francisco da Luz manifestou o desejo
de receber a Visita Fraterna. A ata da Visita ao C.E. Amor e Luz já está disponível no
sítio. Para finalizar, agendou a próxima reunião ordinária do CFR para dia 26/11, na
casa do seareiro Geolar. Agradeceu a presença de todos e fez a prece de
encerramento. 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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