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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 nove horas, do nono dia do mês de março do
ano de dois mil e catorze,, na sede da Sociedade Espírita Tereza de Jesus, no bairro Campinas, São
José/SC. Estavam presentes os seareiros: Paulo Roberto Pinho da Silveira, Solange do Carmo Brasil dos
Santos, Edison Victor Faccin, Rita
ta de Cássia Luz Veríssimo, Marco Antonio Rozo, Crisanto Soares Ribeiro,
Ribeiro
Geolar Koche, Ana Lucia Pinheiros dos Santos e Daniela Farias Rodrigues. Rita proferiu a prece de
abertura, convidada pelo presidente.
presidente. A ata da reunião anterior foi enviada com antecedência
antece
por meio
de correio eletrônico para conhecimento dos componentes da diretoria. Assim, após anuência dos
presentes, sua leitura foi dispensada e aprovada sem ressalvas. Dando início
cio a pauta, Paulo transfere a
irradiação para outro momento da reunião, por ainda não estar presente a dirigente do DAE e pede
licença para ler uma mensagem do livro “Epístolas
“Ep
Aos Espíritas”” de Osvaldo Mello,
Mello cujo livro foi
reeditado pela editora da FEC a leitura foi da epístola
stola II, que tem como título
t
“Necessidade de
Cristianização
anização da Doutrina Espírita” Crisanto e Geolar comentaram a epístola.
ep stola. A seguir passou ao
assunto da feira do livro e comenta da dificuldade de se conseguir espaço em um local fechado, assim
por sua iniciativa fez um pedido a Secretaria do Continente, para
para liberarem um espaço no Parque de
Coqueiros,, para a realização da feira, embora não fique descartado outro local se surgir, como foi
comentário de vários presentes, que estão tentando um local, se acontecer em Coqueiros ficou definido
que a instalação da banca fica com Rozo, a tenda com o N.E.Chico Xavier, e Crisanto tentará conseguir
uma barraca do exército, o transporte
tran
dos livros com Geolar e Paulo, Ediison com os panfletos e
divulgação da feira, suporte para bombona d’água
d’
será emprestado por Daniela ou Paulo, para a escala
de sábado prontificaram-se, Paulo,Geolar Rozo e N.E. Chico
ico Xavier, no Domingo Ana Lucia, Santos
Neto,Edison, Solange e Rita. Edison sugere que se consiga o livro Novo Testamento e livros e DVDs
editados pela FEC preferentemente, outras
ou
sugestões foram de romances, estudo e apostilas do
CFN/FEB.. Palestra do Divaldo, Paulo fala que o local não está
est definido ainda e que fez uma reserva da
Arena do Multiuso de São José para a data, mas que está
est aguardando uma resposta sobre o som para
definir se vai ser ali ou será no Centro de Eventos Continente, no Estreito,
streito, embora este espaço tenha
limite para dois mil lugares.. Edison pede ao Paulo para que sejam definidas as responsabilidades do
evento, o que é da FEC, URE 01 e 14.
14 Em relação a continuidade das visitas
isitas fraternas, Paulo relata que o
Recanto de Luz pediu apoio de estimulo e Ele sugere que seja esta casa a próxima a ser visitada, . A
presidente havia sugerido que fosse no dia dezesseis de março, mas ficou acertado com a diretoria da
URE que a data será. vinte e um de março às dezenove horas. Também lembra, a todos que está
est
aguardando resposta do Amor e Caridade e À Caminho da Luz, Daniela comenta das dificuldades do
Humildade e Fé e que é oportuna uma visita fraterna naquela casa, no que Paulo pede que faça contato
para agendar a visita. Daniela fez a apresentação do relatório do Projeto Consolador o qual já foi
passado a todos via email, e diante das desistências e dificuldades que começam a se apresentar,
apresentar ficou
definido que será lançada uma nova campanha para voluntários no projeto e a seguir promover um
treinamento para estes,, registrando que tem três inscrições não confirmadas e Paulo se prontificou a
falar com os presidentes dos Centros onde estes voluntários atuam para verificar a indicação
ind
ou não e
uma, do Geolar já confirmada. Paulo lembra aos dirigentes que ainda não fizeram, os panfletos, de
confeccionar e enviar ao DECOM, procurando cumprir as datas propostas, como consta
con na ata anterior.
Finalizado o debate, iniciou-se a discussão de Assuntos Gerais, Paulo solicita a conclusão do relatório do
Encontro Bienal, e para tanto irá repassar a última versão para a diretoria.
diretoria. Sobre a publicação em
jornais fica pendente, pela ausência da 2ª secretária Ana Paula. Na próxima reunião esse assunto volta
à pauta. Paulo pede breve relato dos encontros acontecidos recentemente no Crisanto fala da CONREJE
e fará um relatório com todos os fatos acontecidos para que sirva de embasamento na preparação de
outros encontros com os jovens e que vai
va apresentá-lo
lo até cinco de abril. Daniela informa sobre o
encontro do DADM, cujo relatório já foi enviado,
enviado e que está aguardando avaliações que seriam enviadas
posteriormente pelos participantes e registra, também que teve participantes que ficaram sem
material, pois não haviam feito suas inscrições a,
a tempo conforme programação. Paulo parabeniza aos
dirigentes que estiveram à frente dos encontros. Sobre a análise do capítulo VIII itens 3.11 e 3.12,
conclui-se
se que todas as ações da URE têm estes propósitos,
propósitos, Solange sugere ao DMED avaliar a
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possibilidade de parceria com o DAE na promoção de ações referentes ao item 3.12, como exemplo, de
os grupos de reuniões mediúnicas das Casas serem incentivados a realizar irradiações em prol do
Movimento Espírita, tornando-se
se mais envolvidos e responsáveis também por este. Ficou definido para
próxima reunião a apreciação dos itens 3.13 e 3.14. Solange pergunta se Paulo tem notícias do evento
comentado na reunião anterior, proposto pela Executiva da FEC, do qual fariam parte
p
Haroldo, Helder e
Adeilson, e que talvez venha a substituir o evento agendado nesta URE para o mês de outubro próximo.
Paulo informa que entrará em contato com Ricardo Mesquita para tratar do assunto. Esgotada a pauta
e sem outros assuntos gerais, o presidente Paulo pediu para Edison realizar a prece de encerramento.
Sem mais, eu Marco Antonio Rozo, redigi a presente ata e coloquei à disposição para aprovação e para
as devidas assinaturas. São José, nove de março de dois mil e catorze.
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