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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 segundo dia do mês de
novembro 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, Rafael Osvaldo Linhares, Solange do Carmo Brasil dos Santos, Cintia Regina Gomes da
Silveira, Daniela Farias Rodrigues, Ana Lúcia Pinheiro dos Santos, Edison Vitor Faccin, Rita de
Cássia Luz Veríssimo e Marco Antonio Rozo. 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. Devido à programação extensa da pauta da noite, o estudo da obra Orientações aos
Órgãos de Unificação foi suspenso. Devido à ausência do Departamento de Atendimento Espiritual
na reunião, Edison aceitou o convite e coordenou a irradiação em prol do Movimento Espírita. Na
sequência da pauta foi deliberado o novo formato das reuniões do Conselho Federativo Regional CFR. Solange entendeu que não há no estatuto da FEC a exigência do número de encontros
durante o ano. Atualmente, são realizados quatro encontros. Paulo e Edison sugeriram que pelo
menos se mantenha 1 CFR ao ano e caso surja necessidade de novas deliberações, convoca-se o
CFR extraordinariamente. O único CFR agendado seria o do final do ano com o propósito de
realizar a entrega do relatório das atividades da URE às Casas e definição de calendário do ano
seguinte. Após o debate entre os presentes chegou-se à proposta que será apresentada para
apreciação pelos membros do CFR: seria criado um Encontro de Dirigentes com a participação de
presidentes, vices e demais diretores das Casas e, havendo necessidade de deliberar sobre algum
assunto, o CFR teria um espaço definido na programação com assuntos pautados previamente e
no dia. Apenas o CFR do final do ano estaria agendado com o propósito de entregar relatório, fazer
a prestação de contas do trabalho da URE às Casas e definição de calendário para o ano
subsequente. O Encontro de Dirigentes com o CFR duraria uma manhã com almoço no final,
coincidindo a data com o almoço da Sociedade Espírita Tereza de Jesus. Desta forma o local do
encontro seria na própria sede do Tereza de Jesus. Os temas serão construídos com sugestão do
próprio CFR, painel, experiências exitosas, estudo, bem como, a definição de quantos encontros
por ano: se seriam semestrais, se seria 1 encontro ordinário e os demais extraordinários. Outro
ponto da pauta, foi a definição da programação da última reunião do CFR deste ano e da Comissão
Regional Leste. O CFR será dia 24/11, das 9h às 12h, no Lar Fabiano de Cristo, com a seguinte
pauta: aprovação do calendário 2013; definição do formato das reuniões do CFR; tema para o
Encontro Bienal e o projeto “Casas Não Filiadas”. Paulo comunicou que no mesmo dia e local do
CFR, porém, no período vespertino, ocorrerá a reunião da Comissão Regional Leste (1ª e 14ª URE)
com os seguintes assuntos: política de inclusão das Casas não filiadas e sustentabilidade do
Movimento Espírita. Outro ponto foi a definição dos eventos da URE no calendário da Federação
Espírita Catarinense – FEC. Assuntos gerais: Paulo apresentou para aprovação o projeto “O
Consolador”, referente ao desenvolvimento de atividades espíritas no Hospital Regional de São
José, como palestras, passe e atendimento fraterno. Os presentes aprovaram e sugeriram que
fosse incluído na pauta do CFR para tornar-se um projeto no qual as Casas da URE pudessem
participar efetivamente. Realizou-se brevemente a avaliação do Seminário Paulo e Estevão e da
visita fraterna realizada à Casa não filiada Ação Espírita Francisco de Assis, em Biguaçú.
Concordaram com a continuidade das visitas fraternas no ano de 2013 e listaram as primeiras
Casas a serem visitadas: C.E. Renascer, C.E. Seara do Amor, C.E. A Caminho da Luz e C.E. Amor
e Caridade. Outro projeto que terá prosseguimento é o das “Casas Não Filiadas”. Ana Lúcia fez o
relato sobre a CONREGINHA realizada no dia 11/11. O evento contou com a participação de
crianças, jovens e pais. Paulo comentou da carta enviada pelo C.E. Humildade do Apóstolo
alertando para o cuidado de na venda de livros espíritas em eventos, informar aos consumidores
que o preço será de custo ou promocional. 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, 12 de novembro de 2012.
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