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Ata da reunião ordinária do Conselho Federativo Regional da décima quarta União Regional
Espírita, realizada às quatorze horas do vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de
dois mil e doze, no Centro Espírita Caminho de Luz, no Bairro Procasa, em São José/SC.
Estavam presentes os seguintes membros da diretoria executiva da URE: presidente, Paulo,
vice-presidente, Solange, Secretário-Geral, Rozo, Tesoureiro, Rafael (também representando
o C.E. Amor e Luz), e os Diretores e Diretores adjuntos, Rita, Sonia, Edison, Ana Lúcia
(também representado o C.E. Leocádio José Correia), Inara (também representando a S. E.
Tereza de Jesus) e Daniela (também representando o C.E. Manoel Francisco da Luz). Das
Casas Espíritas, compareceram os presidentes e representantes a seguir nominados: Ailton,
do C.E. Caminho de Luz, Jeferson, do G.E. A Caminho da Luz; Bogo, da S.E. Allan Kardec;
Geolar, do C.E. Seareiros do Bem; Elzira, do C.E. André Luiz; Ângelo, do C.E. Fé, Esperança
e Caridade; Celina, do C.E. Humildade e Fé; Aguiar, do C.E. Mensageiros da Luz; e Maria do
Carmo, da C. E. Recanto de Luz. Também acompanharam alguns conselheiros os seguintes
seareiros: Rosilene, Ana Paula, José Hugo, João Vitor, Vilmar, Satiro e Otávio. Paulo iniciou a
reunião às quatorze horas com uma prece, proferida por Ailton. A seguir apresentou a
mensagem de Bezerra de Menezes intitulada “Divulgação Espírita”, do ano de um mil
novecentos e sessenta e nove, mas cujo conteúdo se encontra atual. Após fez a
apresentação da nova Diretoria Executiva da URE, que ficou assim composta: Presidente,
Paulo, Vice-presidente, Solange, Secretários, Rozo e Cintia, e Tesoureiro, Rafael. Com
relação aos Departamentos foram propostas algumas alterações, como a fusão dos
Departamentos da Família e da Infância e Juventude formando o Departamento de Educação
da Família, Infância e Juventude - DEFIJ, que tem como dirigentes Ana Lucia, Santos Neto e
Crisanto Ribeiro; o Departamento de Comunicação Social passou a ser Departamento de
Difusão Espírita - DDE, sendo Edison o diretor; o Departamento Administrativo e Financeiro
passou a ser Departamento de Administração - DADM, sendo dirigente Daniela, ficando a
gestão financeira da URE a cargo da Tesouraria, sob a direção de Rafael; o Departamento
Doutrinário passou a ser Departamento de Estudo e Divulgação Doutrinária - DEDOU, sendo
dirigentes Solange e Edison. Permanecem com a mesma estrutura o Departamento de
Atendimento Espiritual – DAE, cuja diretora é Inara e o Departamento de Mediunidade –
DMED, que ficou com Rita e Sônia como diretoras, e o Departamento de Assistência e
Promoção Social Espírita –DAPSE, ainda sem dirigente. A seguir, Paulo explicou que este
CFR seria mais de informação por ser o primeiro Conselho Federativo da nova gestão e do
ano e por trazer também relatos do Conselho Federativo Estadual de fevereiro/2012. Abriu
espaço para o confrade Sartori, da 1ª URE, representado também a Diretoria Executiva da
FEC, para que passasse informações às Casas sobre diversos eventos promovidos pela
federativa estadual. Sartori também entregou envelopes destinados às Casas com folders das
atividades que ocorrerão em breve e convidou todos para participarem dos cursos de
Esperanto que iniciarão na sede FEC e no CEAFS. Falou sobre o idioma Esperanto, sua
importância para o movimento espírita e para a sociedade, assim justificando o apoio que
entidades espíritas dão à sua difusão, solicitando o mesmo dos presentes. A seguir foi lida por
Solange a ata do último CFR, tendo Paulo enfatizado que a ata já estava disponível no sítio
eletrônico da URE para apreciação. Não houve ressalvas, sendo a ata aprovada por todos os
presentes e a seguir assinada. Paulo deu início à pauta, apresentando as atividades que
serão desenvolvidas pela FEC ou com apoio dessa nos meses de março, abril e maio.
Informou sobre os eventos beneficentes em favor da federativa estadual que acontecerão no
dia quinze de abril no Lar de Zulma e no dia dezoito de maio em outro local. Informou também
sobre a proposta de alteração estatutária da FEC, a qual será disponibilizada no sítio
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eletrônico da URE para análise pelas Casas, devendo no próximo CFR haver deliberação
sobre tal assunto. A seguir Solange expõe os propósitos da visita fraterna, lembrando a
importância de estarem presentes os dirigentes e demais seareiros das instituições visitadas.
Edison informa que constam do sítio da URE as atas das visitas realizadas no ano passado. A
seguir Paulo pede aos dirigentes dos departamentos da URE para apresentarem suas
programações para o ano corrente. Inara, pelo Departamento de Atendimento Espiritual, diz
que vai visitar as Casas e conhecer os trabalhos que estas realizam. Informa que deseja fazer
um trabalho conjunto, contando com as experiências das Casas e para tal pede ajuda e
colaboração dos presidentes para agendar sua visita. Edison, pelo Departamento de Difusão
Espírita, informa que este passa a ser composto de quatro setores: mídia eletrônica, mídia
impressa, livros e artes, e apresenta projetos que serão desenvolvidos desta data em diante.
Destaca que esses projetos já se encontram no sítio da URE. Geolar, um dos componentes
desse departamento, no setor do livro, fala que o próximo evento do livro será integrado com
a 1ª URE. Daniela, pelo Departamento de Administração, pergunta se todas as Casas
receberam os e-mails por ela encaminhados. Todos os presentes confirmaram que sim.
Após, apresenta o projeto do departamento e informa que este também já se encontra no sítio
da URE. Segue-se um intervalo, após o qual Paulo expõe que a FEC disponibilizou a
lanchonete do Centro Multiuso do Município de São José para as Casas da 14ª URE que
queiram explorá-la no dia vinte e sete de março do corrente, quando acontecerá a palestra de
Divaldo Pereira Franco. Em seguida, Rita, pelo Departamento de Mediunidade, descreve as
atividades que serão realizadas neste ano, propondo a regionalização dos encontros com o
tema “Médiuns, trabalhadores da última hora”. Ailton solicita que seja trocado o tema para
“Médiuns, seareiros da primeira hora”, justificando tal pedido. Rita informa que será analisada
a sugestão posteriormente e que o projeto já se encontra no sítio da URE. Ana Lúcia, pelo
Departamento de Educação da Família, Infância e Juventude, mostra fotos da última
CONREJE, realizada no carnaval deste ano, e após apresenta projetos e metas para o
período de dois mil e doze a dois mil e quatorze. Destaca a realização de encontros anuais,
do CIPEIJ, da CONREJINHA e Família e da CONJESC e convida todos para a reunião de
avaliação da CONREJE dois mil e onze, solicitando que as Casas enviem seareiros para
participar, mesmo que não tenham comparecido àquela confraternização juvenil, para que
conheçam este trabalho. Solange, pelo Departamento de Estudo e Divulgação Doutrinária,
expõe o plano de trabalho e explica que o departamento continua dividido em três setores:
palestras, estudos doutrinários e campanhas, informando também que o projeto estará no
sítio da URE. Ao final da exposição, pede a opinião dos presidentes e representantes das
Casas sobre o Plano Global de Capacitação para Expositores e Monitores. Rafael diz que é
muito bom, pois dá oportunidade aos iniciantes, bem como ao velho expositor, de se reciclar.
João Vitor sugere a disponibilização de lista de expositores que não integram a escala
elaborada pela URE, para serem feitos convites a esses. Ailton sugere que integrem a escala
feita pela URE somente expositores que participem de outras atividades na Casa Espírita de
origem deles. Maria do Carmo pronuncia-se contrariamente a tal proposta. Solange informa
que a sugestão será analisada posteriormente pelo departamento. Os demais manifestam
concordância com o citado plano de capacitação. Rafael, pela Tesouraria, justifica porque não
pode receber a trimestralidade na data de hoje, mas pede a todos que mantenham em dia
seus pagamentos e que em breve deve entrar em contato para quitação dos débitos. Após,
Paulo solicita a manifestação dos representantes das Casas. Maria do Carmo, pelo Recanto
de Luz, fala do momento de transição por que passa a Terra e que estão sendo realizados
estudos na Casa sobre tal tema. Jeferson, pelo A Caminho da Luz, informa que estão sendo
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realizados dois programas de rádio na região de Biguaçú e Antonio Carlos e que todas as
atividades da Casa seguem com normalidade. Elzira, pelo André Luiz, diz que continuam com
a meta de concluir a construção da sede e que pretendem inaugurar a Casa completa no
próximo mês de junho, já com nova diretoria. Ana Lúcia, pelo Leocádio José Correia, informa
que o Centro não tem sede própria, mas que o dono do prédio está reformando a Casa e
implementando melhorias, e que no mês de abril pretendem realizar o Encontro da Paz.
Daniela, pelo Manoel Francisco da Luz, diz que as atividades continuam normais e que estão
ampliando as reuniões de estudo para atender aos frequentadores que tem interesse. Ailton,
pelo Caminho de Luz, informa que a Casa tem quarenta e seis seareiros e relata como todos
procuram aprender sobre todas as atividades do Centro, para tornarem-se mais conscientes e
úteis à causa que abraçaram. Aguiar, pelo Mensageiros da Luz, diz que não criaram nada de
novo, mas continuam com muito trabalho. José Vitor sugere que sejam usadas as instalações
da FEC para atividades da URE. Ângelo, pelo Fé, Esperança e Caridade, fala que em março
vai haver eleição na Casa e com renovação, e que oportunamente enviarão convite para a
posse. Paulo esclarece que acontecem três reuniões do Conselho Federativo Estadual por
ano e convida os dirigentes das Casas e a diretoria da URE para o acompanharem em tais
reuniões. Solicita aos diretores da URE aproximarem-se das respectivas vice-presidências da
FEC e reforça a todos o convite para que as Casas participem dos eventos promovidos pela
federativa estadual, sejam os de capacitação ou os beneficentes para arrecadação de
recursos financeiros. Lembra também do compromisso das Casas com o pagamento da
anuidade da FEC e pede aos dirigentes dos departamentos que definam as datas das
atividades para o ano corrente com vista à definição do calendário. Informa também que a
expositora Sandra de La Polla, que participará de evento promovido pela FEC no dia quatorze
de abril, está à disposição para proferir palestra na noite do dia treze de abril e solicita às
Casas interessadas comunicarem-se com ele após esta reunião. Informa, ainda, que o Centro
Espírita Francisco de Assis, localizado no município de Santo Amaro da Imperatriz, sinalizou
novamente a intenção de filiar-se à Federação e lembra que é um dos propósitos desta
gestão contatar com entidades espíritas não filiadas. A pedido do presidente, Solange fez a
prece de encerramento. E eu, Marco Antonio Rozo, sem mais, dato e assino a presente ata.
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