Ata da reunião ordinária da diretoria executiva e Departamentos
epartamentos da décima quarta União Regional Espírita da Federação
Espírita Catarinense, realizada às nove horas, do décimo quinto dia do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis
dezesseis, na
sede da Sociedade Espírita Tereza de Jesus, situada na Av. Irineu Bornhausen, 119 no bairro Campinas, São José-SC.
José
Estavam presentes os seareiros Rosana Ponche, Jonas Ponche, Ana Paula Flores, Solange Brasil
Brasil, Inara Schultz, Santos
Neto, Eduardo Jonker,
ker, Sônia Souza, Mônica Fontanella, Ana Lucia Pinheiro, Marco Rozo e Luciana Rivero
Rivero; secretários,
Edison Faccin e Paulo Silveira; Presidente e Vice-Presidente,
Vice
respectivamente. Após leitura do Evangelho Segundo O
Espiritismo, realizado por Mônica, a prece de abertura foi proferida por Ana Paula. D
Dispensada
ispensada a leitura da ata anterior
por ter sido enviada previamente a todos os presentes e assinada sem ressalvas, o presidente iniciou a reunião dando
boas vindas a todos e dá prosseguimento à pauta solicitando aos presentes sugestões para o próximo CFR, a realizar
realizar-se
no dia vinte e oito de maio, no que Solange sugere e foi acatada por unanimidade fazer a reflexão inicial da reunião
pautada na mensagem psicofônica de Osvaldo
ldo Melo, transmitida por Divaldo Franco no Interregional Sudeste. Rosana
sugere também que seja dado um subtema direcionado para reflexão de cada subgrupo a ser formado para o estudo da
mensagem, e que essa mensagem já poderia ser a le
lembrança a ser entregue aos presentes no evento. Ambas as idéias
foram aprovadas. Com a palavra, Edison informa que as casas deliberarão sobre o estatuto da FEC, sendo que a cada
casa caberá um voto, do presidente
ente ou do seu representante e poderão enviar sugestões de mudança no estatuto para
a comissão organizadora da FEC. Em seguida, Ana Paula mostra o infográfico sobre as atividades da décima quarta URE
nas redes sociais, que, a pedido do Edison fará parte da cartilha entregue na reunião do CFR de novembro, e fará a
divulgação do mesmo no próximo CFR e incumbe-se
incumbe se de passar naquela reunião os informes sobre os eventos próximos
próximos.
Sobre o projeto O Consolador sugere que que se faça cobertura midiática para o aniversário do referido projeto,
incumbindo-se
se também de incentivar os presidentes para criarem uma fanpage de suas casas, mostrando os benefícios
da divulgação do espiritismo e grande alcance através das mídias sociais. Com a palavra, Mônica informa que o houve
uma sugestão por parte de um expositor do Hospital Regional para alterar o horário da terça
terça-feira da atividade do
projeto citado e que alguns voluntários não têm comparecido às atividades. Como encaminhamento, o DADM ficou de
contatar a Coordenação do Setor de Humanização do hospital
hospi para conversar sobre a mudança de horário. Em seguida
Edison relata que foi convidado a participar de uma atividade ecumênica no Hospital Regional para homenagear o dia
da enfermagem e sentiu-se muito gratificado,
cado, pois este convite deu
deu-se
se por causa do projeto O Consolador, tão bem
aceito por funcionários, internados e acompanhantes. Com a palavra, Paulo sugere que devido ao número de
demandas, possa ser antecipada a primeira reunião do CFR para março e lembra que na última reunião do conselho foi
pedido aos presidentes que enviassem seus eventos, mas até agora ne
nenhuma
nhuma casa havia se manifestado
manifestado. Paulo ainda
informa que enviou às casas um pedido de relatório de atividades,
atividades, a pedido da FEC, que atende uma solicitação da FEB
para pesquisa e comprovação das atividades do espiritismo em nível nacional. Ele convida todos os trabalhadores a
fazerem sua inscrição para participar do primeiro módulo de estudo do CITAF
CITAF, que correr
correrá no dia 29 de maio,
distribuindo cartaz de divulgação para as casas federadas. Sobre o almoço, realizado anualmente pela décima quarta
URE, Paulo informa que pretende fazer orçamento com novos fornecedores, mas fica pré
pré-determinado
determinado por consenso o
cardápio de massas. Ainda com a palavra, informa que do evento Interregional,, realizado no dia 2 de abril, conforme
decisão do CFE, o superávit obtido nesses encontros deve ser dividido entre a FEC e as UREs envolvidas, tocando para
cada uma, FEC e UREs, 50%, e quee a comissão de gerenciamento do evento,, por unanimidade, aprovou a distribuição
de 50% à 14ªURE, por seu grande envolvimento na organização, 20% à 9ªURE e 10% às demais.
emais. Edison pede seja
enviado às casas o relatório que a comissão organizadora do evento enviou à décima quarta URE. Solange esclarece que
aquele valor não será repassado ao
o caixa da 14URE,
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mas ficará registrado como crédito na FEC para uso futuro. Em
seguida Eduardo faz comentário sobre o EMONESC,
EMONESC que acontecerá no dia 25 de junho e receberá um palestrante de
Goiás, que a casa que estiver em dia com a anuidade da FEC terá direito a dua
duass isenções na inscrição. Relata ainda que a
FEC pede um maior envolvimento das UREs na organização das oficinas que serão trabalhadas durante o evento da
Macrorregional, que acontecerá no dia 9 de julho, no que Edison lembra que a FEC lançou a proposta par
para fazer uma

apresentação de 30 minutos com as casas da região sobre o livro Voltei, psicografado por Chico Xavier e que a FEC
disponibilizará o livro a preço de custo para a casa que comprar a partir de 5 unidades. Em observação a esta proposta,
Solange informa que já enviou e-mail
mail com anexo em PDF do livro citado para a lista do CFR. O Departamento
Doutrinário da URE já agendou reunião para o dia 28 de maio para organizar a apresentação que atenda a solicitação.
Com a palavra livre Ana Lucia
cia informa que durante a parada pedagógica vendeu alguns exemplares do livro Voltei, no
que Solange entende que será propicio fazer o mesmo durante o CFR. Paulo sugere mudança no Bienal devido à baixa
participação do último evento e o alto custo para sua realização, no que Solange sugere que o evento seja realizado
num único período e que seja deliberado no CFR se as casas querem a continuidade do evento. Com a palavra Edison
informa que o Renascer vai filiar-se
se como Sociedade Espírita Renascer, aguardando apenas a aprovação de seu estatuto
pela FEC, o Lar Fabiano de Cristo e o Centro Espírita Euríped
Eurípedes Barsanulfo também solicitaram a documentação para
filiarem-se.
se. Informa ainda que Altamiro, presidente do André Luiz, relatou-lhe
relatou lhe que serão fundados dois novos Centros
Espíritas em Palhoça,, um no bairro Pachecos e outro no bairro Pedra Branca
Branca.. Edison informa também que realizou um
seminário sobre o movimento espírita naa Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida,
ida, em Antonio Carlos. Logo após,
Solange relata que essa mesma Casa solicitou capacitação sobre o centro espírita e recepção,, e que indicou para tanto
os deptos administrativo e de atendimento espiritual da 14ªURE
14ªURE. Em seguida, Ana Paula lembra que atendendo a
solicitação do Leandro, da S.E.Tereza
E.Tereza de Jesus, poderi
poderiaa ser chamado Luiz Hu Rivas, para fazer palestra, visto que ele já
tinha se colocado à disposição no ano passado e que Solange informou que palestrantes da equipe de Haroldo Dutra, a
exemplo de Simão Pedro, não têm mais agenda para este ano e Ediso
Edison
n sugere também Anete Guimarães e Rossandro
Klinjey. Sem nada mais havendo a tratar, Inara faz a irradiação em prol do movimento espírita e encerra a reunião. Eu,
Luciana Rivero, digitei a presente ata, que, se lida e aprovada, será por mim e todos os pres
presentes
entes assinada.

