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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 quarto dia do mês de março 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 Roberto Pinho da Silveira, Marco
Antonio Rozo, Solange do Carmo Brasil dos Santos, Edison Vitor Faccin, Cintia Regina Gomes da
Silveira, Rafael Osvaldo Linhares, Daniela Farias Rodrigues e Ana Lúcia Pinheiro dos Santos. Esta
última proferiu a prece de abertura. Rozo fez a leitura da ata a qual foi aprovada sem ressalvas.
Paulo, com a anuência dos presentes, combinou que colocará um lembrete nas convocações das
reuniões da diretoria executiva e do conselho federativo regional para lerem as atas
disponibilizadas no sítio da 14ª URE, dispensando-se a leitura em conjunto nas reuniões
subsequentes, conforme ficou acordado em reunião do CFR, ocorrida no mês de agosto do ano de
2011. Explicou que foi necessário antecipar a presente reunião, então agendada para dia vinte e
sete de março, devido ao agendamento pela FEC da palestra com Divaldo, na Arena Multiuso em
São José/SC, para a qual foi solicitada colaboração da 14ª URE na organização do evento. Em
relação a esse assunto, após avaliação, ficou deliberado que a URE dará a indicação dos
prestadores de serviços de limpeza, som e vigilância, além de apoio logístico para recepção e
organização do local. Além disso, foi decidido, com aprovação da maioria, que a URE doe o valor
de aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais) para auxiliar a Federativa no pagamento das
despesas com o evento. Prontificaram-se para trabalhar na recepção Ana Lúcia, Solange, Rozo e
convidarão a seareira Inara. No segundo ponto da pauta, Solange apresentou a proposta acerca do
registro de eventos do Movimento Espírita, por meio de uma sinopse, elaborada conjuntamente
pelos dirigentes presentes em cada evento, para conhecimento de todos os membros e
aproveitamento dos conteúdos nas atividades da URE. Os presentes acataram e Solange leu o
primeiro registro, referente ao Seminário Ideal de União e Unificação, ocorrido no dia 03/03. Ainda
com a palavra, pontuou que nas vistas às Casas aproveite-se a oportunidade para divulgar os
eventos do Movimento Espírita e esclarecer que os mesmos não se destinam somente aos
presidentes. A esse respeito, Rafael sugeriu que se envie um formulário para levantar os motivos
que impedem a Casa de se fazer presente nos eventos. Assuntos gerais: Daniela sugeriu que nas
reuniões da Diretoria sejam estudados os opúsculos de orientação ao movimento espírita e, que
também, se faça uma irradiação em prol do Movimento. Edison informou que está reformulando o
sítio da 14ª URE e Paulo solicitou que todos os Manuais dos Departamentos da FEB fossem
publicados. Pediu à Daniela que elaborasse um esboço do Regimento Interno da URE. Comunicou
a realização do almoço pela FEC no dia 15/04 na Sociedade Espírita Tereza de Jesus e comunicou
o endereçamento dos convites para as casas da região, a fim de que auxiliem na venda. Entregou
ao tesoureiro Rafael os recursos financeiros em caixa no valor de R$ 5.663,75 (cinco mil e
seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), pertencentes à URE. Concluídos os
assuntos da pauta, Daniela encerrou a reunião com uma prece. E eu, Cintia Regina Gomes da
Silveira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos presentes assinada.
São José, 14 de março de 2012.
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