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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 maio 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,
Cintia Regina Gomes da Silveira, Rafael Osvaldo Linhares, Daniela Farias Rodrigues, Ana
Lúcia Pinheiro dos Santos, Inara Schutz, Sonia T. S. Souza e Rita de C. Luz Veríssimo.
Esta última proferiu a prece de abertura. A ata da reunião anterior foi enviada com
antecedência através de mensagem eletrônica para conhecimento dos diretores. Assim,
com a anuência dos presentes, sua leitura foi dispensada e aprovada sem ressalvas. Antes
de iniciar a pauta, Paulo retomou alguns pontos que não ficaram bem definidos na reunião
anterior como, o estudo dos opúsculos de orientação ao movimento espírita e a irradiação
em prol do Movimento Espírita. Sobre o estudo combinou-se que a leitura seja realizada
individualmente e na reunião subsequente, que se comente a respeito dos itens
previamente determinados, iniciando pelos itens 1, 2 e 3, do livro Orientações aos Órgãos
de Unificação, editado pela Federação Espírita Brasileira - FEB. Com relação à irradiação
em prol do Movimento, o Departamento de Atendimento Espiritual – DAE foi escolhido para
coordenar essa atividade a partir da próxima reunião. Como primeiro ponto da pauta,
dando sequencia à atividade da Visita Fraterna promovida pela 14ª URE, apontou-se o
Centro Espírita Luz e Fraternidade, em Tijucas, para o dia 28/05. Rafael marcará data com
o presidente do C.E. Bezerra de Menezes. Ainda, será solicitado ao Edison que marque
com o C.E. Amor e Caridade; a presidente Cecília da Sociedade Espírita Tereza de Jesus
ficou de agendar o dia da visita; Rita informará as datas dos Centros Espíritas A Caminho
da Luz e, Fé, Esperança e Caridade, ambos em Biguaçú. Solange sugeriu também o C.E.
Seara do Amor. Daniela e Solange entenderam que já está no momento da 14ª URE
elaborar material próprio para ser entregue nas Visitas com informações sintéticas para
divulgar o trabalho dos seus departamentos. O material em formato de panfleto será
formatado pelo Departamento de Difusão Espírita na tentativa conjunta de ficar pronto até a
próxima visita, em 28/05, em Tijucas. O segundo ponto da pauta foi sobre a Minuta do
projeto de visita às Casas não filiadas, enviada por e-mail junto com a convocação desta
reunião. Fez-se algumas modificações na redação e esclarecido que o objetivo de tal visita
não é para tratar de filiação, mas informar sobre a existência da URE, dos departamentos e
seus eventos. A Minuta que será apresentada para aprovação no CFR, descreve que o
primeiro contato com a casa será feito por uma pessoa já conhecida pelos dirigentes da
Instituição ou por palestrantes da URE ou presidentes dos Centros Espíritas filiados no
mesmo bairro e em último caso, pelos dirigentes da URE. Solange repassará planilha com
os dados dos Centros Espíritas não filiados para que todos possam alimentá-la. Combinouse de convidar esses Centros para participarem dos eventos, realizar a distribuição de
panfletos da FEB sobre doutrina espírita e um exemplar da revista O Reformador. Solange
achou prudente não divulgar no site da URE os eventos das Casas não filiadas. Contudo,
Paulo pediu ao Edison que enviasse à diretoria cópia do material solicitado à divulgação
para análise e futuro debate sobre o assunto. Assuntos gerais: Daniela apresentou o
relatório de filiação do C.E. Francisco de Assis que será apreciado pelo CFE no dia 02/06.
Concluídos os assuntos da pauta, Rafael 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, 16 de maio de 2012.
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