Ata da reunião ordinária da diretoria executiva e Departamentos da décima quarta União Regional
Espírita da Federação Espírita Catarinense, realizada às nove horas, do décimo oitavo dia do mês
de outubro do ano de dois mil e quinze, na sede da Sociedade Espírita Tereza de Jesus, situada
na Av. Irineu Bornhausen, 119 no bairro Campinas, São José/SC. Estavam presentes os
seareiros Solange Brasil, Rita Veríssimo, Mônica Fontanella, Rosana Ponche, Inara Schultz,
Rafael Linhares, Marco Rozo e Luciana Rivero ; secretários, Edison Faccin e Paulo Silveira;
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.Com a palavra, Edison relata que Lincon auxiliará
na sonorização do Encontro Bienal e passa palavra solicitando detalhes do que já foi acertado
sobre o Encontro Bienal, até o presente momento, em cumprimento ao checklist. Paulo confirma a
passagem e reserva de hotel para Sandra e Gladis, sendo que Gladis virá de carro e será
necessário ressarcimento de combustível gasto, de ida e volta. Em seguida Rozo pergunta sobre
o uso de pastas e canetas e fica acertado que por medidas de economia será feito uso somente
das listas de presença e avaliação do Encontro, ficando este último sob responsabilidade de Inara
que também providenciará mais um bebedouro. Os demais detalhes seguirão conforme checklist.
Solange pede para Inara e Rosana que haja uma mesa formal com flores. Fica confirmado
também que não haverá intervalo para lanche, somente será servido café na recepção de manhã
e café e chá à tarde, no que Rosana se propõe a verificar a possibilidade de conseguir os copos
em consignação. Após Edison pede que sejam informados por e-mail todos os arranjos
confirmados. Ainda com a palavra informa que já recebeu proposta de calendário da FEC e pede
que seja enviado, prováveis datas de eventos para proposta de calendário que será entregue no
CFR. Informa também que em reunião com a coordenadora do Setor de Humanização do Hospital
Regional, juntamente com Rafael, recebeu autorização para colocar na capela um banner com a
imagem de Kardec e dizeres espírita. Em seguida Solange sugere a formação de equipes com dia
e horários definidos para visitação e aplicação de passes, no que Paulo sugere e é acatado seja
feito primeiramente uma experiência com uma equipe piloto. Após Edison relata que a CONREJE
já tem lugar definido, será numa escola no Bairro Ingleses e confirma a feira do livro de Coqueiros
para dia vinte e um e vinte e dois de novembro. Com a palavra Solange fala que vai apresentar no
CFR as considerações sobre a apresentação das atividades prisionais realizada pela primeira
URE e forma em seguida uma comissão para organizar o CFR com Rosana, Monica e Inara.
Ainda confirma que o Centro Espírita Manoel Francisco da Luz gostaria de dispor de uma
Doutrinária com o palestrante Paulo Cezar Fernandes que estará em Florianópolis entre os dias
dezesseis e trinta de dezembro, ficando a combinar outros Centros Espíritas em São José,
Biguaçu e Palhoça para receber o referido palestrante. Em seguida Rita informa que em 2016
pretende realizar dois encontros microrregionais da mediunidade e fará um fechamento em 2017,
convidando todas as Casas da URE. Após Edison relata que recebeu um convite para a 14ª URE
ocupar um espaço na rádio comunitária, durante uma hora por semana com abrangência em São
José e Florianópolis e indica como candidato Nadjair. Com a palavra, Paulo informa que a FEC
vai preparar um vídeo para esclarecer aos trabalhadores espíritas o que é o CITAF e sem nada
mais havendo a tratar, faz a prece 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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