Ata da reunião ordinária da diretoria executiva e departamentos da décima quarta União
Regional Espírita da Federação Espírita Catarinense, realizada às nove horas, do quinto dia do
mês de julho do ano de dois mil e quinze,
quinze na sede da Sociedade Espírita Tereza de Jesus, Av.
Irineu Bornhausen, 119 no bairro Campinas, São José/SC. Estavam presentes os seareiros
Solange Brasil, Rafael Linhares, Eduardo Jonker, Rita Veríssimo, Mônica Fontanella, Rosana
Ponche, Inara Schultz, Marco
co Rozo e Luciana Rivero; secretários, Edison Faccin e Paulo
Silveira; Presidente e Vice-Presidente,
Presidente, respectivamente. Após prece inicial realizada por
Solange, a leitura da ata da reunião anterior foi dispensada por ter sido enviada previamente a
todos os presentes
resentes e assinada sem ressalvas, no que o presidente iniciou a reunião dando
boas vindas a todos e pediu pareceres sobre a última reunião do CFR e por unanimidade,
todos se expressaram positivamente, haja visto que os participantes declararam na própria
própri
reunião sua satisfação e entusiasmo em assistir o vídeo inicial e participar da dinâmica que se
seguiu de subdivisão do grande grupo para discussões pertinentes à união dos trabalhadores,
responsabilidades e dificuldades.
dificuldades Também foi unânime as congratulações
ções à Rosana que teve
a feliz idéia de fazer as lembrancinhas em alusão à união tão importante ao fortalecimento do
movimento espírita, ficando assim explícito o compromisso dos seareiros da 14ª URE em
melhorar e superar as expectativas dos participantes
participantes para as futuras reuniões.Com a palavra,
Edison reforça a lembrança do último CFR anual que será realizado no Albardão e pede
pareceres sobre o almoço realizado pela 14ª URE e e todos acordaram que o almoço foi muito
bem servido e muito elogiado a qualidade
qualidade do serviço e a variedade e por tal foi votado em
consenso que o almoço continuará no mesmo formato para o próximo ano. Com a palavra
Paulo lembra da necessidade de ser adquiridas marmitas
marmitas para atender a demanda daqueles
que levam almoço para casa.. Em seguida Rozo chama a atenção para a necessidade de
conscientizarmos as Casas para que não devolvam os convites. Com a palavra, Rafael
apresenta planilha com o relatório financeiro do almoço, onde consta 217 convites vendidos
previamente sendo 3 meio almoços;
lmoços; 40 vendidos no local, sendo 4 meio almoços; totalizando
R$ 6.511,00 e ainda R$ 342,00 da venda de refrigerante e 120 da venda de água, num total de
valores recebidos de R$ 6.973,00
73,00 e após feitos os pagamentos, houve ainda um superávit de
R$ 3.094,35. Em seguida, Mônica relata que sentiu falta de delegação de funções e embora
Edison tenha esclarecido que cada um pode e deve tomar a iniciativa caso observe algo a ser
feito. Paulo também afirmou ser necessária a delegação prévia de funções e que por ter ficado
cada um esperando um
m comando, não foi realizada a prece inicial antes de ser servido o
almoço, assim ficou acordado que no próximo almoço será enviado checklist.
checklist Edison
esclareceu que
e estava na coordenação do evento, tendo autorizado o inicio do almoço para as
11:45, sendo natural que aqueles irmãos que não compunham a diretoria em anos anteriores
não soubessem do modo de operacionalização do mesmo e que esta maneira evitou a
formação de filas e de insatisfação pela demora que ocorreria fatalmente caso houvesse se
optado pelos modelos já ultrapassados, sendo que a URE compete dar o exemplo de
eficiência e organização o que ficou
fico demonstrado pelo resultado bastante elogiado. Após,
Solange pede à Inara que se encarregue da recepção durante o Encontro Bienal, que será
realizado em 15/11
/11 e informa que ainda não tem confirmação do 2º
2º painelista, no que Edison
informou que pretende através da FEC, fazer um convite
convite formal ao presidente da FEB Jorge
Godinho,, uma vez que no dia anterior ao nosso estará realizando um fórum pela FEC.
FEC Solange
lembra também que a partir de agosto serão feitas reuniões extraordinárias para tratar dos
detalhes específicos do encontro Bienal.
Bienal. Com a palavra Edison relata uma reunião que teve
com os trabalhadores do CEECAL e afirma que apesar do grupo não ser federado, têm um
alcance muito grande de divulgação dos eventos federativos entre as casas federadas e não
federadas e que vê nesse contato
contato uma oportunidade de aproximação e talvez uma futura
filiação.. Ainda com a palavra, pergunta aos seareiros Rosana, Eduardo e Inara suas opiniões
sobre o EMONESC e Inara relata que houve participantes que não eram monitores e que a S.
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E. Tereza de Jesus tem condição de sediar o próximo EMONESC, pois Eduardo informou que
a FEC tem a Pretensão de realizá-lo
realizá pela 1ª ou 14ª URE. Eduardo informa também que gravou
todo o evento e poderá disponibilizá-lo
disponibilizá
em vídeo e fala a respeito da clareza e simplicidade
como foi passado as considerações, além da iniciativa de deixar os livros que comercializou,
para a Casa anfitriã por ter o evento superado as perspectivas de valores arrecadados. Paulo
sugere que seja convidada Marta Antunes e ou Maria do Socorro para o 2º Painel, caso o
Presidente da FEB não possa aceitar o convite. Em seguida, Edison relata que o CFE
anunciou mudanças no calendário 2015 e que criou um protocolo de cerimônia em eventos
apoiados pela FEC, quando na presença do Presidente da mesma. Informou ainda
ain que a 14
URE tem estrutura e organização para sediar eventos inter-regionais,.promovidos
inter regionais,.promovidos pela
FEC.Pede ainda que seja divulgado o Encontro Macrorregional que acontecerá no C. E. Allan
Kardec da 1ª URE, no próximo dia 11 de julho e assim Rita pede e recebe a palavra para
informar que o encontro da mediunidade será realizado no dia 26/07. A seguir, Edison relata
que para quem participou
ipou do CITAF,, já está assegurado 2 vagas para a casa, como
bonificação por ter participado do anterior.e que a FEC pelo balancete que enviou, já superou
sua crise financeira. Sobre
obre a visita de José Passini, Edison relata que fez entrevista com ele na
FEC e que gravou o áudio durante sua palestra, no C.E. Manoel Francisco da Luz e também
menciona que o senhor Oswaldo, através do qual fez contato para visita de José Passini,
pretende abrir um centro espírita em Florianópolis
Florianópol s e informou também que disponibilizará
disponibi
em
blog de suas críticas para a obra Mensagens do Astral. Ainda com a palavra, Edison pede a
colaboração para a divulgação dos
do eventos do Movimento Espírita através das mídias sociais
e particularmente que sejam feitas muitas fotos. Relata ainda que não está visitando as casas
não federadas, mas já está fazendo os primeiros contatos, como o que aconteceu com
co o
CEECAL, que tem amplo alcance de divulgação entre Casas federadas e não federadas.
Assim o Paulo sugere seja convidas as Casas não Federadas para
para participarem dos cursos de
capacitação realizados, bem como acolher as casas que estão afastadas da 14ª URE. Com a
palavra Solange explica que tal procedimento já está sendo realizado e cita o exemplo do
curso de capacitação para expositores que será realizado no C. E. André Luiz, no dia 18/07.
Em seguida, Edison fala sobre o Projeto Consolador que foi procurado pela associação de
voluntários do CEPON para a realização de palestras, mas devido ao fato de o CEPON ficar
localizado
izado fora da área de jurisdição da 14ª URE encaminhará o assunto para a 1ª URE.
Solange pede a palavra para reforçar a necessidade de indicação da Casa, do Voluntário para
trabalhar no Projeto Consolador e referencia o Encontro
Encontro de capacitação para novos voluntários
que ocorrerá na S. E. Tereza de Jesus no dia 01/08. Com a palavra os Departamentos,
Eduardo informa que no dia 05/07 iniciou online, um curso de formação de monitores do
ESDE,, promovido pela FEC e que as Regiões Norte
Norte e Nordeste, estão implantando apostilas
diferenciadas para jovens que frequentam o ESDE e relata quão importante foi para ele
participar do CITAF,, pois se sentiu despertado na responsabilidade do compromisso assumido
perante si mesmo e perante a espiritualidade.
espiritualidade. Em seguida Rosana informa com grande alegria
o novo endereço do Núcleo de Estudos Chico Xavier, à Rua: João Carlos Martins, 159, no
Centro de Palhoça. Finalizando, Edison pede a quem participou do ENEESC que seja feito
relatório para compartilhar com o grupo e adotar essa conduta daqui para frente e em tempo
sugere seja usados os e-mail
mail administrativos da Diretoria, pois assim as Casa não precisam
trocar o contato, quando muda o trabalhador. Sem mais nada a tratar, o seareiro Paulo fez a
prece de encerramento e encerrou a reunião. Eu, Luciana Rivero digitei a presente ata, que se
lida e aprovada, será por mim e todos os presentes assinada.
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