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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 vigésimo primeiro
dia do mês de setembro 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, Inara Schutz e Rita de C. Luz Veríssimo. Paulo 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. A pauta da noite foi
iniciada com a continuidade do estudo da obra: Orientações aos Órgãos de Unificação,
editado pela Federação Espírita Brasileira, a partir da página 25, item 2, III parte. Entre os
presentes, as palavras destacadas seguidas de comentários foram: trabalho de unificação
é a razão da existência do movimento espírita; estímulo ao estudo sistematizado da
doutrina espírita; confraternização e intercâmbios das Casas; planejamento para abertura
de novos centros espíritas a partir de grupos de estudo; visitação às instituições
assistenciais além daquelas espíritas; integração dos evangelizadores e preparação dos
jovens para assumir atividades na Casa e no Movimento. A esse respeito, Edison solicitou
espaço nos eventos da juventude para divulgar o departamento de Difusão Espírita, a fim
de esclarecer e motivar os jovens para as atividades relacionadas à comunicação social
espírita. Dado o horário, o debate foi encerrado na página 34, item 3. Na sequência da
pauta, realizou-se a irradiação em prol do Movimento Espírita sob a coordenação da Inara,
do Departamento de Atendimento Espiritual. Outro assunto foi a organização do seminário
Paulo e Estevão, evento promovido pela Federação Espírita Catarinense – FEC e pela 14ª
URE, que será realizado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Inara e Daniela
colocaram-se à disposição para promover o lanche no intervalo. A recepção será no
formato de acolhimento, de boas-vindas, somente uma lista para cadastro de e-mail; sem
inscrição e crachá. Geolar prontificou-se a vender os livros espíritas, no local. Aproveitando
a oportunidade, Paulo comunicou que a 14ª URE possui uma banca de livros que não está
sendo utilizada. Questionou os presentes a fim de dar um destino útil ao móvel. Decidiu-se
que Edison encaminhará um e-mail oferecendo-a como doação às Casas da 14ª URE e,
caso não houvesse interesse, colocar-se-ia à venda. Na continuidade da pauta, Paulo
relatou que Mari, integrante do centro espírita Ação Espírita Francisco de Assis de Biguaçú,
não filiado à FEC, interessou-se pela visita da URE à Casa. Os presentes sugeriram que
Paulo entrasse em contato com a presidente dessa Casa para verificar se é desejo do
grupo. Solange lembrou que essa é a forma de aproximação com as Casas não filiadas
prevista no projeto da URE. Ana Lúcia sugeriu realizar o Encontro de Dirigentes Espíritas
de Biguaçú em conjunto com o de São José. Rozo comentou que se apenas uma Casa
demonstrou interesse pelo Encontro, esta pode ser atendida através de uma visita fraterna.
Os presentes concordaram com a ideia. Paulo comentou que para pensar num encontro
em São José é necessário identificar os agentes de contato, tal como prevê o projeto da
URE. Falará com Santos Neto para identificá-los. Outro ponto de pauta é a pendência da
data e local da próxima reunião do Conselho Federativo Regional. Paulo falará com Geolar
para verificar a possibilidade de realizar em sua casa no Albardão. Quanto à data, irá
propor mudança da data da Comissão Regional Leste devido à coincidência com a data da
reunião do Conselho Federativo Regional marcada para 24/11. Caso não seja viável a
mudança, a segunda opção é a data de 1º/12 para realização do CFR. Outro assunto foi a
avaliação da visita fraterna ao C.E. Bezerra de Menezes. O relato já encontra-se publicado
no sítio da URE. Após a constatação da existência de grande quantidade de Casas filiadas
e das que podem vir a filiar-se à FEC, na Palhoça, somada às demais Casas do continente
de Florianópolis e São José, Paulo comentou a hipótese da criação de uma nova URE para
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abranger a região da Palhoça. Solange e Daniela também percebem a necessidade,
entretanto, solicitam que a proposta seja amadurecida entre a diretoria executiva e
departamentos da URE para depois apresentá-la ao CFR. Outro ponto levantado por Paulo
foi que a URE não possui conta corrente porque não tem CNPJ. Portanto, somente poderia
ser criada se estiver vinculada à conta da FEC. Desta forma, a URE poderia movimentar a
conta, mas as notas fiscais seriam entregues à Federação. Os presentes entenderam que
deveriam tratar do assunto na presença do tesoureiro Rafael, por isso, a continuação da
conversa ficou para próxima reunião. Sobre o Encontro de Dirigentes Espíritas da Palhoça,
avaliaram que a partir das falas dos presentes, os objetivos foram alcançados. Das 9
Casas convidadas, 5 compareceram. Perceberam que as Casas demonstraram pouca
curiosidade sobre o Movimento. A partir deste encontro observarão a participação delas
nos eventos promovidos pela URE. Sobre a lista de palestrantes que foi entregue no
Encontro de Dirigentes Espíritas da Palhoça, Solange fará um informe aos palestrantes da
URE a fim de esclarecer que os mesmos podem aceitar, na medida do possível, os
convites que venham a receber. O esclarecimento é para evitar que os palestrantes
rejeitem o convite feito por uma Casa não filiada. Para finalizar a pauta a respeito da
próxima visita fraterna, Paulo falará com o presidente do C.E. Renascer com vistas de
marcar uma data. Assuntos gerais: Ana Lúcia comunicou que a CONREGINHA será
realizada dia 11/11. Inara convidou a todos para o almoço em prol do Lar de Zulma, dia
30/09. Devido ao adiantado da hora, a discussão do item que trata sobre a avaliação das
reuniões do CFR, foi marcada para o horário das 10h às 12h do mesmo dia do almoço,
30/09, na Sociedade Espírita Tereza de Jesus. Concluídos os assuntos da pauta, Edison
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, 21 de setembro de 2012.
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