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Ata da reunião ordinária do Conselho Federativo Regional da décima quarta União
Regional Espírita, realizada às nove horas do vigésimo segundo dia do mês de novembro
do ano de dois mil e catorze, no Centro Espírita Paulo de Tarso, no Bairro Estreito, em
Florianópolis/SC. Estavam presentes os seguintes membros da diretoria executiva da URE:
o presidente Paulo (também representando o C. E. Antonio de Pádua), o Secretário-Geral
Rozo (também representando o C.E. Mensageiros da Luz), a segunda secretária Ana
Paula Flores, e os Diretores e Diretores adjuntos, Rita Veríssimo (também representando o
G.E. À Caminho da Luz), Edison (também representando o C. E. Manoel Francisco da
Luz). Das Casas Espíritas compareceram os presidentes e representantes a seguir
nominados: Santos Neto, do Leocadio José Corrêa; Jeferson Folganes, do C.E. À Caminho
de Luz,; Maria Lúcia, da S.E. Allan Kardec; José Ricardo, do André Luiz; Geolar Koche, do
C.E. Seareiros do Bem; Angela Tavares, do C.E. Paulo de Tarso; Jonas Ponche Cunha, do
C.E. Francisco Candido Xavier, Sérgio Matiola, do C.E. Casa da Prece, Patrícia Silveira
Berto, do C. E. Recanto de Luz e Roberto Mendonça, do C. E. Humildade e Fé. Paulo deu
as boas-vindas a todos e pediu que a representante da casa espírita Paulo de Tarso,
Angela Tavares, proferisse a prece de abertura. Em seguida Paulo justificou a ausência de
alguns membros da diretoria e deu início à pauta da reunião. O primeiro item, de caráter
deliberativo foi a discussão do calendário 2015 da URE/FEC, que tem a maior parte de
seus eventos começando em abril. Paulo perguntou aos presentes se as casas gostariam
de reservar alguma data para eventos locais ou regionais. Geolar pediu para agendar o
Encontro do livro, em setembro. Jonas pediu para incluir a tradicional Feira do livro espírita
de Palhoça, em 09 de maio. Edison pediu a palavra para perguntar aos presentes se
acham conveniente continuar com os encontros microrregionais, como os já realizados
pelo departamento da mediunidade. Na visão dele, esse formato contribui para a união das
casas e trata-se de um modelo bem sucedido. Maria Lúcia considera que nesses eventos
acontece uma troca muito boa entre as casas do mesmo bairro e cidade. Dessa forma,
todos concordaram em manter os eventos microrregionais. Retornando ao calendário, foi
mencionada a realização da Conreginha, para a qual estão reservadas duas datas (25 de
outubro ou 08 de novembro), isso porque a primeira data pode coincidir com o Enem.
Edison reforçou que esse modelo pode ser estendido para outros departamentos. José
Ricardo, do André Luiz, concordou com a idéia, afirmando que o trabalha de formiguinha
começa diretamente com as casas mais próximas. Maria Lúcia afirmou que no começo do
ano vai marcar a data do encontro mediúnico no Allan Kardec. Paulo pediu para que a
nova versão do calendário seja incluída para evitar choques de datas entre eventos de
casas. Disse ainda que quanto mais informações tivermos no calendário melhor. Santos
Neto falou que o Leocádio está disponível para qualquer evento da URE, assim como o
Paulo de Tarso. Edison reforçou que sempre que há uma alteração no calendário ele é
atualizado no site e enviado por email. Geolar aproveitou a oportunidade para convidar os
presentes para assistir o filme sobre Jan Huss, um ícone tchecoslovaco que teria sido uma
reencarnação anterior de Allan Kardec. O evento será realizando no Seareiros do Bem no
dia 07 de dezembro. Ele também sugeriu a proposta de incluir no dia 12 de outubro um
encontro sobre santos católicos, por se tratar de uma curiosidade interessante, já que
muitos espíritas vieram do catolicismo. Paulo retomou a palavra para destacar que
atividades poderão ser solicitadas pelas casas para a URE ajudar a promover, tais como
cursos diversos. A idéia é sempre convidar outras casas próximas para promover a
integração. Roberto comentou que poderia convidar o expositor Cosme Massi para o
Encontro Bienal. Edison reforçou o currículo dele, que é um estudioso da doutrina de
Curitiba. Ele será, portanto, um dos cotados para o encontro bienal. Paulo reafirmou a
necessidade de informar os eventos que as casas vão realizar o mais cedo possível, de
14ª União Regional Espírita - Rua Leo Vitor, 94 – Florianópolis – Santa Catarina – 88.085-520 - www.ure14sc.org.br
Federação Espírita Catarinense

Página 2

preferência até o final do ano. Pediu para o Rozo entregar uma cópia do calendário da FEC
para cada representante das casas. Em seguida passou-se ao segundo item da pauta, de
caráter informativo. Trata-se da proposta de sustentabilidade integrada para a FEC, que
envolve a questão financeira. Informou que a receita da Federação é baseada nas
anuidades das casas e da venda da distribuidora de livros. Por isso a importância na
aquisição de livros da FEC. Apresentou então slides que detalham o projeto. A idéia é
promover eventos visando obter recursos. Seriam feitos três eventos por ano com
expositores de renome em três pólos: Oeste, Norte e Sul (este último envolvendo as UREs
1, 3, 9, 14 e 15). O Pólo sul deveria mobilizar um evento com participação de duas mil
pessoas, com valor das inscrições de 20 reais, totalizando R$ 40 mil de receita. Para o
pólo sul, já está agendada a data de 11 abril de 2015, com um seminário com Divaldo
Franco. A cada ano o evento será realizado numa URE diferente do pólo. Ele destacou que
esse projeto é importante para as pessoas se acostumarem que nem tudo é de graça.
Edison falou do exemplo do último evento que a URE promoveu (no Hotel Cambirela, com
Haroldo Dutra), onde o responsável pelo estacionamento faturou mais do que a própria
URE, cobrando 10 reais por pessoa. Santos Neto deu o exemplo da Conreginha, em que
acontece a cobrança de 10 reais por casa espírita. Mas após o evento cada casa recebe
um DVD com registro em fotos e vídeo. O referido vídeo foi passado para que os presentes
pudessem conhecer a 13ª edição, realizada em 2014. O material conta com imagens e
diversos depoimentos das crianças, pais e voluntários. Em seguida Paulo passou à
prestação de contas da gestão 2011-2014, elencando todos os eventos e capacitações
realizados no período. Edison destacou que tudo que foi feito nesse período de três anos
não é pouca coisa. Paulo repassou informações do tesoureiro Rafael sobre as casas
pendentes da trimestralidade para URE. Após o final da reunião cada casa pôde se
informar e regularizar sua situação financeira. Em seguida passou-se à posse do
presidente e vice eleitos. Paulo repassou a informação recebida da comissão eleitoral da
FEC com o resultado da eleição. Das 24 casas federadas houve 19 votos válidos em favor
da chapa única. Paulo agradeceu o apoio recebido de todas as Casas durante a gestão
que finaliza e ressaltou que o sucesso alcançado deveu-se ao excelente trabalho realizado
pelos membros da equipe. Finalizou desejando sucesso à nova diretoria. Rozo fez o ato de
posse e passou a palavra ao novo presidente, Edison, que agradeceu e reforçou que toda
a equipe fez um excelente trabalho. Disse que recentemente teve a oportunidade de
conhecer outras UREs do estado e garantiu que a nossa é um modelo para as outras e
para a própria FEC.
Edison abordou ainda o papel da cartilha, que possui os contatos das casas e
trabalhadores das 24 casas que é a URE, não só a diretoria. Esse instrumento é
importante por que conta ainda com os horários das atividades públicas de todas as casas,
oferecendo a oportunidade de, informando, encaminhar pessoas que chegam às nossas
casas e que têm necessidade de freqüentar uma casa federada em dias diferentes dos
oferecidos por uma ou outra casa. Santos Neto agradeceu a Deus e às casas por uma
equipe como essa. Desejou ainda muita felicidade para a próxima gestão na condução da
14ª URE. Sem mais manifestações e encerrados os temas em pauta, Edison agradece
mais uma vez a presença de todos e pede ao Sr. Vitório Faccin para proceder a prece de
encerramento. E eu, Ana Paula Flores, segunda secretária, redigi o presente documento e
coloco para aprovação e assinatura dos presentes.
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