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Ata da reunião ordinária da diretoria executiva e departamentos da décima quarta União Regional
Espírita da Grande Florianópolis realizada às nove horas, do vigésimo dia do mês de janeiro do ano
de dois mil e treze, 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, Edison Vitor Faccin, Marco Antonio Rozo, Amilcar José Simm e Rita de Cássia
Luz Veríssimo. Essa 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. Devido à ausência
do Departamento de Atendimento Espiritual na reunião, Solange aceitou o convite e coordenou a
irradiação em prol do Movimento Espírita. Deu-se continuidade ao estudo da obra Orientações aos
Órgãos de Unificação, capítulo III, item 3, página 34. Para a próxima reunião ficou acertado que por
já existir a versão atualizada do Plano de Trabalho para o Movimento, o estudo será de seu
capítulo IV e V. Solange declarou que, até o momento, havia poucas inscrições de voluntários para
trabalhar no projeto “O Consolador”, no Hospital Regional de São José. Entretanto, considerando
que o término do período para os presidentes das Casas indicarem os seareiros será até 25/01,
aguardará os nomes dos interessados. Solange contou que em 28/12/2012 foi realizado uma
reunião com a presença de Edison, Paulo e Inara para definir o funcionamento do projeto. Sendo
assim, a capacitação dos seareiros está prevista para fevereiro e o início das atividades no
hospital, para março; os trabalhadores vestirão um colete padrão definido pela URE; equipes serão
formadas com diferentes seareiros e esses devem possuir conhecimentos prévios nas áreas de
palestra, passe e atendimento espiritual; será feita escala de temas evangélicos para as palestras.
Edison comentou que o cartaz do projeto foi distribuído por e-mail e os detalhes e inscrições estão
disponíveis no site da URE. Solange coletou sugestões dos presentes como a importância de
identificar os trabalhadores espíritas com crachás. Também, de disponibilizar panfletos com
mensagens de esclarecimento sobre o espiritismo, de ter um registro de presença dos
frequentadores nas palestras e atendidos nos quartos, da necessidade de buscar orientações junto
ao próprio hospital de como o trabalhador espírita deve portar-se com os pacientes, como: pode
dar água quando é solicitado? Sentar-se à cama? Ajudá-lo a se movimentar, levá-lo ao banheiro,
etc. Solicitou colaboração de Rafael para criar indicadores que possibilitem avaliar o
desenvolvimento do projeto. O Encontro da Assistência Social acontecerá dia 16/02, no C.E.
Antônio de Pádua, às 14h, com apresentação de painéis pelas Casas Espíritas: Antônio de Pádua,
Francisco de Assis e Recanto de Luz. O objetivo do evento é oportunizar às Casas Espíritas da
região conhecerem o trabalho realizado pelas 3 instituições, acima mencionadas, na área de
assistência e promoção social, junto às quais poderão obter subsídios. Foi sugerido que se
estendesse o convite também às Casas não filiadas. Com relação às visitas fraternas, os presentes
concordaram em seguir com as Casas que já estavam previstas em 2012 como, C.E. Renascer,
C.E. Seara do Amor, C.E. A Caminho da Luz e C.E. Amor e Caridade. Paulo comentou que tentaria
agendar uma visita por mês. Sobre o projeto “Casas Não Filiadas”, todos foram favoráveis à sua
continuidade e a próxima ação seria um provável encontro das Casas não filiadas de São José.
Rafael disse que conhece duas instituições e verificará se há interesse pelo evento. Assuntos
gerais: Devido àlgumas Casas filiadas alegarem dificuldades financeiras para pagarem a
trimestralidade à URE, veio a debate qual deveria ser a posição da diretoria executiva nesses
casos. Como não se chegou a um consenso, Paulo solicitou ao Departamento Administrativo que
elabore uma proposta acerca do assunto e apresente-a em outra reunião. Amilcar pediu a
colaboração da URE para divulgar o EMONESC – Encontro de Monitores de Estudo Sistematizado
de SC, que ocorrerá nos dias 02 e 03/02 em Curitibanos. Solange solicitou sugestões de
palestrantes para o Encontro Bienal. Paulo lembrou que o tema escolhido no último CFR ficou
amplo: Missão dos Espíritas com foco na Família e Voluntariado. Edison sugeriu tratar das
questões técnicas do voluntariado, Amilcar pensou que o tema permite focar o voluntariado na área
da saúde, considerando o projeto “O Consolador”, Daniela disse que o foco pode ser na
dificuldade de se ter voluntariado nas Casas, Rita pensou que o tema pode remeter uma atitude
mais ampla, na sociedade. Todos consideraram interessante essa diversidade de enfoques e a
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apresentação de diferentes painéis talvez fosse uma boa opção. Por conta do avançado da hora e
da necessidade de escolher os palestrantes, Paulo propôs agendar uma reunião extraordinária da
diretoria executiva e departamentos, o que foi aceito por todos e marcada a reunião para o dia
10/02, às 9h, no C.E. Manoel Francisco da Luz, com a seguinte pauta: irradiação em prol do
Movimento Espírita; projeto “O Consolador” e o tema Encontro Bienal. Concluídos os assuntos da
pauta, eu, Cintia Regina Gomes da Silveira encerrei a reunião com uma prece e lavrei a presente
ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. São José, 20 de janeiro
de 2013.
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