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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 nono dia do
mês de julho 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, Daniela Farias Rodrigues, Ana Lúcia Pinheiro dos
Santos, Edison Vitor Faccin, Rafael Osvaldo Linhares. Este último 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. Como primeiro ponto da pauta, iniciar-seia a irradiação em prol do Movimento Espírita. Entretanto, a atividade não foi realizada
devido à ausência do Departamento de Atendimento Espiritual, o qual era responsável pela
sua coordenação. Outra atividade que teve seu início foi o estudo dos itens 1, 2 e 3, do livro
Orientações aos Órgãos de Unificação, editado pela Federação Espírita Brasileira. As
palavras destacadas seguidas de comentários entre os presentes foram: foco na
capacitação dos dirigentes e trabalhadores espíritas; missão dos espíritas; percurso
histórico do Conselho Federativo Nacional; importância de os dirigentes pararem e
repensarem o Movimento Espírita com certa freqüência, pois os resultados/retornos são
bastante benéficos; diretrizes ao movimento espírita e aos centros espíritas. Sobre este
assunto, Paulo colocou que o Movimento tem oferecido capacitação, mas os Centros
Espíritas não se envolvem, não pedem ajuda, ficam em seu ambiente. Daniela percebe que
há a necessidade de despertar o interesse individual nas Casas. Edison acrescentou que
além do estudo e qualificação, tem que haver compromisso dos trabalhadores com a Casa,
com o Movimento, com Jesus. Paulo completou que é difícil motivar sem atingir os
dirigentes. Edison informa que criou uma página para a 14ª URE no Facebook (uma rede
social virtual) com o objetivo de alcançar mais espíritas, sem o intermédio do dirigente.
Daniela pensa que a capacitação é muita específica, tais como os cursos de mediunidade,
para evangelizadores, doutrinadores. Porém, todos deveriam ter conhecimento das
diversas áreas da Casa, passando pelo estudo amplo e depois a escolha da área que se
deseja trabalhar. Solange sugere que com base nessa discussão, o Departamento de
Administração inclua na sua programação um curso básico para os trabalhadores do C.E.,
com o objetivo de dar essa visão geral da Casa. Também, sugere que se faça a próxima
visita fraterna no C.E. Renascer. Devido ao tempo, a 2ª parte do item 3 não foi esgotada,
ficando sua continuidade para próxima reunião. Comentou-se a respeito da visita fraterna
ao C.E. Fé, Esperança e Caridade, realizada em 13/07/2012. Daniela e Rozo iniciarão o
relatório e enviarão aos demais diretores para fazer inclusões. Planejou-se a visita ao C.E.
Bezerra de Menezes. Organizou-se o encontro das Casas não filiadas da Palhoça. A data
não está confirmada, ficando como sugestão 1º/09 ou 15/09. O local será no C.E. André
Luiz. O Seminário Paulo e Estevão está confirmado para dia 13/10, no Centro Multiuso de
São José. Considerando que a URE tem recursos financeiros, os diretores presentes
concordaram em não cobrar inscrições do seminário. Para decisões sobre a sua
organização, formou-se uma comissão composta pelos seareiros Edison, Paulo e Solange.
Devido à necessidade de definir pontos importantes para a realização do seminário,
agendou-se uma reunião extraordinária da diretoria e departamentos no dia 25/08, após a
reunião do Conselho Federativo Regional. Paulo verificará a possibilidade de modificar a
data da Comissão Regional Sul, pois coincidiu com a última reunião do CFR marcada para
o mês de novembro. Assuntos gerais: Edison questionou sobre a denominação que a URE
deve utilizar no Facebook. Daniela comentou que tomou conhecimento de estudo da FEC
para padronização da identidade virtual das UREs. Edison entendeu que seria melhor
aguardar a finalização desse estudo. Daniela comentou sobre o plano de trabalho do
DADM, que partiu do levantamento dos dados dos Centros Espíritas da região, por meio de
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contato eletrônico, telefone ou nas visitas fraternas, e que serão definidas ações para
atender as necessidades apontadas pelas Casas e também pelos dirigentes da URE, que
são: regimento interno, organização administrativa em relação aos compromissos legais,
eleição e sucessão de dirigentes e incentivo ao voluntariado. Pretende apresentá-lo na
reunião do CFR do dia 25/08. Paulo comentou sobre uma irmã do CE Mensageiros da Luz
como uma possível dirigente para o Departamento de Assistência e Promoção Social
Espírita. Ainda falará com ela sobre os trabalhos do departamento. Sobre o DAPSE, por
ainda permanecer sem dirigente e para ter-se algo a oferecer às Casas, em 2012 ainda ou
no início de 2013, Solange sugeriu a realização de um seminário com a apresentação de
painéis pelos Centros Espíritas Antônio de Pádua, Caminho de Luz, Recanto de Luz e
Francisco de Assis, para descreverem seus modelos de gestão na área da assistência e
promoção social espírita, colaborando assim, para estruturação desse departamento em
outras Casas. Concluídos os assuntos da pauta, Solange 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, 19 de julho de 2012.
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