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Ata da reunião extraordinária da diretoria executiva e departamentos da décima quarta União
Regional Espírita da Federação Espírita Catarinense realizada às vinte horas, do quinto dia do
mês de julho 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, Solange do Carmo Brasil dos Santos, Daniela Farias Rodrigues, Edison Vitor
Faccin e Cintia Regina Gomes da Silveira. 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. Devido à ausência da diretora do Departamento de Atendimento Espiritual,
Daniela foi convidada a coordenar a irradiação. Deu-se continuidade ao estudo da obra
Orientações aos Órgãos de Unificação, capítulo VIII, itens 3.1 ao 3.3. Tópicos abordados:
conceituação e competência da entidade federativa; campo experimental; divulgação do
material “Plano de Trabalho do Movimento Espírita” e “Orientação ao Centro Espírita”. Para
próxima reunião o estudo será retomado a partir do item 3.4 ao 3.6. Paulo sugeriu à Daniela
que o evento do Departamento de Administração que ocorrerá em breve, correlacione dois
materiais importantes para o gestor da Casa espírita: o “Plano de Trabalho do Movimento
Espírita” e “Orientação ao Centro Espírita”. Ficou-se de verificar com Geolar a possibilidade de
doações de exemplares desses materiais no evento do Departamento de Administração.
Agendou-se nova data para visita à Casa da Prece, dia 09/08, para dar continuidade ao
processo de filiação. Elaborou-se a programação do Encontro Bienal: 9h – solenidade de
abertura e apresentação musical; 9h30 – painel de abertura com Jason de Camargo,
enfocando o tema Missão dos Espíritas com base no Evangelho Segundo o Espiritismo; 10h30
– intervalo com música mecânica; 10h45 - apresentação musical; 11h - painel com Andréia
Pontes, enfocando o tema Missão dos Espíritas e a Família; 12h – almoço; 13h45 apresentação musical; 14h - painel com Jason de Camargo enfocando o tema Missão dos
Espíritas e o Voluntariado na Seara Espírita; 15h - intervalo com música mecânica; 15h45 –
painel; 16h30 – encerramento. Com o propósito de dar direcionadores à apresentação dos
palestrantes, a diretoria da 14ª URE e os membros do CFR farão questionamentos e
apontarão tópicos e premissas para passar aos panelistas. Paulo enviará por e-mail essa
solicitação com retorno para compilação até 20/07. Entendeu-se que seria oportuno solicitar
material aos panelistas para ser entregue aos participantes do evento. Paulo dará o prazo até
30/09 para receber este material. Ainda sobre o Encontro Bienal, pensou-se em substituir as
camisetas por sacolas. Paulo verificará com Regina, da vice-presidência de Assistência Social
, para ver os custos da confecção dessas sacolas. Decidiu-se por manter a campanha de
produtos de higiene pessoal, limpeza e fralda geriátrica. Edison solicitará a presença do Geolar
para a venda de livros. Daniela entrará em contato com o C.E. Fé e Caridade, do bairro Passa
Vinte, para marcar visita a fim de dar continuidade ao processo de filiação. Sobre o Projeto “O
Consolador”, Paulo trouxe os coletes para distribuir aos voluntários. Edison apresentou modelo
impresso da Cartilha do Voluntário do Hospital e os crachás. Tratou-se do material de
divulgação para enviar à FEC e alguns jornais de circulação da Grande Florianópolis. Definiuse que o registro de freqüência das atividades desenvolvidas no hospital apontará os
seguintes dados: nome do expositor, do passista e número de freqüentadores. O expositor
ficará responsável de enviar esses dados à Daniela que compilará as informações com vistas
ao acompanhamento, análise e avaliação do projeto. Assuntos Gerais: Paulo trouxe o
questionamento do Geolar sobre a participação da 1ª URE no evento do Departamento de
Administração, pois já estariam presentes para participar do evento do Livro que acontecerá
no mesmo dia, porém no período vespertino. Considerou-se que o foco serão as Casas
espíritas da 14ª URE, por isso, preferiu-se separar os eventos. Pela manhã acontecerá do
Departamento de Administração com a presença apenas da 14ª URE e, pela tarde, o evento
do Livro, aberto também a 1ª URE. Solange informou que ocorrerá o Curso Regional de
Trabalhadores da Assistência Social Espírita em 2 módulos. O primeiro será dia 10/08, das
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14h às 18h, No C.E. Manoel Francisco da Luz e, o 2º em setembro, a definir com os
participantes. Daniela informou que está com três minutas prontas: projeto sustentabilidade
financeira; regimento interno e projeto de custeio dos eventos regionais espíritas. Paulo
informou que, para a próxima reunião da DEX em setembro, será apresentada a minuta sobre
projeto sustentabilidade financeira. Concluídos os assuntos da pauta, Solange encerrou a
reunião com uma prece. E eu, Cintia Regina Gomes da Silveira, lavro a presente ata que, após
lida e aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. São José, 05/07/2013.
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