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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 sétimo dia do mês
de outubro, do ano de dois mil e onze, na sede da Sociedade Espírita Tereza de Jesus, no
bairro Campinas, São José/SC. Estavam presentes os seareiros: Presidente Paulo,
Solange, Edison, Inara, Jean, Ana Mery, Ilani, Santos Neto, Ana Lúcia e Cintia. Esta última
proferiu a prece de abertura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada com antecedência
para conhecimento dos Diretores no sítio da internet da 14ª URE, portanto, sua leitura foi
dispensada e aprovada sem ressalvas. O Presidente Paulo iniciou a reunião comunicando
que a ata da Visita Fraterna realizada no C.E. Novo Mundo será publicada no sítio.
Combinou junto com os presentes de se fazer novo contato para agendar a próxima Visita
com os presidentes do C.E. Bezerra de Menezes, ao que se propôs a seareira Ana Mery, e
do C.E. Amor e Caridade, ao que se propôs o seareiro Edison. O segundo ponto da pauta
foi sobre o Encontro Bienal com o propósito de distribuir tarefas e tomar decisões: a
seareira Inara verá a possibilidade de conseguir resmas de papel A4, as toalhas de mesa e
o banner; o seareiro Rozo providenciará o púlpito e as bombonas d’ água; a seareira Ilani
contactará com grupos musicais espíritas; o seareiro Jean e os demais seareiros buscarão
patrocínios para canetas e pastas; o seareiro Edison tratará com a gráfica para fazer os
crachás; o seareiro Santos Neto comprará o cordão (para os crachás) e garrafas d’ água
para o palestrante; o Presidente Paulo verificará a existência de salas de apoio no Centro
de Eventos e Kombi para transportar os donativos; o seareiro Jean indicará mais um
vigilante para o estacionamento; a seareira Solange providenciará suporte para vaso de
flores e as camisetas. As cópias da programação, do formulário de avaliação, mapas com
indicação de restaurantes ficarão por conta do Rozo e Edison. Definiu-se que as camisetas
serão feitas pela loja SOMAR na cor branca para a diretoria e a lilás para os participantes;
a filmagem e o som já foram contratados; O grupo da S.E. Tereza de Jesus preparará o
café do período da manhã e o lanche da tarde; a seareira Solange e o DMED ficarão
responsáveis pela triagem das questões feitas por escrito ao palestrante; o seareiro Rozo
contratou um vigilante para o estacionamento; o seareiro Edison fará as fotos dos grupos
das Casas durante o Evento. Ficou agendado para o dia 22/10, às 14h, na S.E. Tereza de
Jesus a reunião com a diretoria da 14ª URE e com os representantes designados pelas
Casas para a montagem e distribuição dos kits (camiseta e pasta contendo ficha de
avaliação, caneta, 3 folhas em branco e crachá). No terceiro ponto da pauta o Presidente
Paulo confirmou que o local para o Curso de Exposição Oral será no Conselho Regional de
Contabilidade. Passou a palavra aos Departamentos: o DAE realizou o curso sobre Passe
no dia 30/08 no C.E. Amor e Luz, com a participação dos Centros Espíritas Manoel
Francisco da Luz, Mensageiros da Luz e Allan Kardec. O DADM realizou seu Encontro
Anual dia 24/09 com a presença de dezenove participantes de oito Casas. O DCOM
comunicou que formatará a cartilha das atividades da 14ª URE desenvolvidas no presente
ano para ser entregue no último CFR no dia 26/11. O DDOU comunicou que realizou o
Seminário sobre Expressão Oral no C.E. Fé, Esperança e Caridade, com 25 participantes.
A avaliação foi muito positiva quanto ao formato do evento. Alguns participantes sentiramse motivados a palestrar nas Casas que fazem parte. O material utilizado encontra-se no
sítio. Assuntos Gerais: O Presidente Paulo informou os presentes que convidou para fazer
parte na chapa para eleição da diretoria da 14ª URE, no cargo de vice-presidente, a
seareira Solange, que aceitou o convite. Como atual Presidente da 14ª URE, agradeceu a
todo o grupo pelo empenho, participação e espírito de equipe que mantiveram durante essa
gestão. O próximo encontro da diretoria com caráter comemorativo será no dia 26/11, na
casa do seareiro Geolar, por ocasião da realização do último CFR do ano de 2011.
Concluídos os assuntos da pauta, a seareira Ana Mery encerrou a reunião com uma prece.
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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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