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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 sexto dia do mês de janeiro, do
ano de dois mil e doze, na sede da Sociedade Espírita Tereza de Jesus, no bairro Campinas, São
José/SC. Estavam presentes os seareiros: Presidente Paulo, Solange, Edison, Inara, Ana Lúcia, Daniela e
Rozo. Paulo 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 iniciou a reunião relatando os nomes das
pessoas que irão compor a nova Diretoria, ficando esta assim: Presidente Paulo, vice-presidente
Solange, secretários Rozo e Cintia tesoureiro Rafael, os Departamentos da Família e da Infância e
Juventude foram unificados formando o Departamento de Educação da Família, Infância e Juventude,
tendo como dirigentes, Ana Lucia, Santos Neto e Crisanto S. Ribeiro; o Departamento de Comunicação
passou a ser Departamento de Difusão Espírita, permanecendo Edson como dirigente; o Departamento
Administrativo e Financeiro passou a ser Departamento de Administração, sendo dirigente Daniela;
Inara no Departamento de Atendimento Espiritual; Solange com o Departamento de Estudo e
Divulgação Doutrinária tendo como adjunto Edson. Paulo pede aos diretores que convidem seus
adjuntos se acharem necessário. Solange diz que em sua visão a família deve ter atividade própria e em
conjunto com a infância e juventude. Paulo fala da dificuldade de relacionamento da FEC e algumas
Casas Espíritas e que sempre procurou e procura este entendimento e união através das atividades da
URE, mantendo a harmonia no Movimento Espírita e com as Casas que se afastam deste e que
procurará manter esta linha de trabalho. Paulo diz que deseja pessoas que tenham boa vontade e
qualidades para dirigir o DEMED e DAPSE, mas que está encontrando dificuldades para encontrar
pessoas com esse perfil. Vários nomes foram sugeridos pelos presentes, ficando a cargo do presidente
fazer o convite e depois comunicar se foi aceito. O presidente pede que os dirigentes estejam afinados
com as vice-presidências da FEC, nas áreas que são afins com a URE, facilitando assim a integração da
URE com a FEC e com as Casas Espíritas. Edson lembra a todos que no sítio de outras federações e FEB,
há farto material, como subsidio para os planos (projetos) de trabalho. Paulo lembra que uma das
propostas de trabalho é a aproximação com casas não filhadas e que o Irmão Altamiro ficou na
incumbência de fazer um levantamento, na região de Palhoça, dessas Casas não filiadas e que esta
aguardando este levantamento. Paulo cita que será mantido o programa de visita às Casas filiadas
afastadas do Movimento e pede a Solange para atualizar o projeto das visitas fraternas para dar
continuidade. Solange fala sobre a aglutinação de encontros com vários departamentos no mesmo dia
e que os dirigentes façam seus projetos ou plano de trabalho para pelo menos este ano, assim
possibilitando que seja montado o calendário o mais breve possível. Paulo pede, e todos concordaram
que sejam apresentados os projetos ate o dia quinze de fevereiro, para que no próximo CFR, seja
possível aprová-los. Solange pede a todos que são dirigentes da URE e FEC que, ao visitarem uma Casa
ressaltem que representam a URE e FEC naquele momento. Sem nada mais a tratar, a reunião foi
encerrada 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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