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 terceiro dia do mês de julho, 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
José-SC. Estavam
presentes os seareiros Rita Veríssimo, Ana Paula Flores, Solange Brasil, Inara Schultz, Ana Lucia, Santos Neto, Edison Faccin
e Paulo Silveira, Presidente e vice-presidente
presidente respectivamente e os secretários Rozo e Luciana. A prece de abertura foi
realizada por Ana Lucia e dispensada a leitura da ata por ter sido enviada previamente a todos oss presentes e assinada sem
ressalvas. O presidente iniciou a reunião dando boas
boas-vindas a todos e dá prosseguimento à pauta, informando que durante
o Conselho Federativo Estadual ficou aprovado o referendo para aprovação do novo modelo de estatuto da FEC e que a
mesma já lançou um pré-calendário
calendário e que deverá ser observado quando da realização do calendário da 14ª URE e informa
ainda que foi cogitado que os eventos estaduais e inter-regionais
inter regionais não sejam realizados no mesmo ano. Ainda com a palavra
relata que a Comissão
omissão Regional Sul pediu a colaboração da 14ª para a realização de algumas atividades durante as oficinas
propostas e que será entregue durante a Macrorregional um selo comemorativo Allan Kardec para as Casas que estiverem
com sua documentação em dia. Ressalta
ssalta que no Conselho Federativo Estadual foi mencionado a prática de passes em
animais e por isso foi formada uma comissão para coletar dados para um futuro posicionamento e que no Conselho
Federativo Nacional, a equipe da mediunidade trouxe a necessidade
de de levantamento de dados para orientações sobre a
mediunidade em crianças e que a FEB já está trabalhando nesse sentido e algum subsídio já pode ser coletado de Marta
Antunes da FEB. Assim, solicita que seja desenvolvido um folder com orientações nesse sentido. Edison também confirma
com Inara a disponibilidade do Lar de Zulma para acolher o evento da Macrorregional e as disposições de salas, no que
Inara solicita seja enviado um e-mail
mail diretamente para o Lar para confirmar a disponibilidade do local, in
inclusive de eventos
que já foram agendados
os e que caso seja insuficiente o número de salas no Lar de Zulma,, também há a possibilidade de
serem usadas as salas no Tereza de Jesus. Solange se responsabilizou por enviar um e-mail
e mail para Leandro com pedido de
liberação
ração das salas do Tereza de Jesus, segundo se faça necessário. Inara pedirá a José Gabriel para se encarregar de colocar
as identificações nas salas, das oficinas listadas.Com a palavra, Inara solicita ajuda para a organização da plenária e suger
sugere
mapear as oficinas para ter uma idéia de quantos lugares serão necessários em cada sala e informa que já está confirmado
o auxílio de Lincoln para a operação do som. Edison relata que a FEC pediu que a 14ª providencie o lanche confraternativo e
ficou definido que será feito o convite para que as Casas possam colaborar com o lanche. Edison relata que a FEC também
solicitou voluntários para auxiliar nas atividades, os quais se voluntariaram
voluntariar
Rita, Luciana,, Solange, Ana Lucia e Santos Neto,
e que neste ano, a Macrorregional
ional vai disponibilizar 30 minutos para a 1ª e 30 minutos para 14ª UREs para que seja
realizado alguma atividade que pode ser música, dramatização, etc., referente ao livro Voltei. Paulo informa que por
motivos pessoais não estará presente na Macrorregional.
Macrorregion Edison menciona que durante o Conselho Estadual foi contat
contatado
pelo presidente da URE da região Oeste Josué e que o mesmo pediu autorização para fazer cópia do livreto sobre o suicídio,
distribuído pela 14ª no Inter-regional
regional Leste e Edison achou que seria oportuno uma parceria para distribuição em conjunto
com a região Oeste e que pretende fazer para distribuir às Casas no próximo CFR, uma nova versão revisada. Edison pede
que seja feito os relatórios de atividades dos departamentos antecipadamente para setembro por conta dos relatórios que
a FEC solicitou. Com a palavra os departamentos, Paulo relata que acabou o 2º módulo do CITA
CITAF e a apresentação do 3º
módulo será ano que vem. Menciona que fez um seminário em Antônio Carlos e usou o material resumido do módulo 2 do
CITAF. Relata que haverá um encontro dia 16, em Blumenau para preparação de novos multiplicadores e que falou com o
senhor Altamiro e o mesmo se mostrou bastante entusiasmado em participar como multiplicador. Com a palavra Edison
relata que foi contatado por um professor para apresentar a Doutrina Espírita para alunos do ensino médio de uma escola
local. Edison também informa
nforma que pediu para Ana Paula preparar um material de divulgação alusivo ao terceiro ano do
Projeto O Consolador. Rita fala do encontro que fez sobre o tema Perturbações Espirituais,
spirituais, que teve uma excelente
receptividade, na região de Palhoça e na Casa Humildade
Hu dade e Fé, a pedido da Casa por não ter conseguido levar seus
trabalhadores no Encontro Microrregional e em 24 de setembro fará o encontro na região do Continente, com o mesmo
tema, no Lar de Zulma. Ana Paula fala que está elaborando logomarcas para os departamentos,
epartamentos, para criar uma identidade
visual, que já fez para o DFIJ e que está encaminhando a logomarca do DDOU e os demais departamentos que quiserem é
só falar com um pouco de antecedência.. Informa que pretende fazer uma ficha de avaliação padrão com logo da URE, onde
tenha um espaço para a pessoa se expressar e contará com o auxílio do voluntário Marcelo do C.E. André Luiz. Em
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unanimidade foi aprovada uma ficha de avaliação com carinhas objetivas e um
espaço para sugestão, no que ficou acertado ser enviado por e-mail
mail os tipos de carinhas a serem definidas.Ana Paula
menciona que devido ao dia da semana definido para a palestra de Nazareno Feitosa, não será possível que se realize na
Faculdade Municipal de Palhoça por ser dia de semana. Com a palavra Inara fala da Caravana do DAE que apresentou nas
Casas em ciclos de palestras a importância do trabalhador espírita desde a recepção até o atendimento fraterno. Em
seguida Solange fala sobre o projeto do DAPSE de esclarecimento também sobre as atividades pertinentes
p
em ciclos de
palestra e culminou com encontros microrregionais e a partir desse trabalho dar continuidade à implantação da rede
assistencial, que já foi dado o primeiro passo com a criação do grupo do whatsapp.. E está bem contente porque muitas
pessoas estão se engajando neste trabalho. Solange emite parecer positivo sobre o seminário de capacitação básica para
expositor e que será oferecido para os participantes do seminário, mais um módulo de curso de exposição oral, que já
ultrapassou o número
o de vagas disponíveis. E para monitores pretende aproveitar os encontros e capacitação oferecidos
pela FEC, como o EAD e o EMONESC que teve público recorde, mas em contrapartida teve um número baixo de
participantes de Casas da nossa região. Sobre a palestra
palestra de Nazareno Feitosa, informa que ele vai chegar aqui em
Florianópolis na sexta-feira,
feira, de tarde e fará a exposição de noite e por isso pensa em propor ao Leandro para fazer a
palestra no Lar de Zulma no dia 26 de agosto, para atender à solicitação que o Leandro havia feito de chamar um expositor
para evento por conta do Lar e por ser o Lar de Zulma um local central e de grande abrangência de público. Em seguida Ana
Lucia fala do encontro que haverá no dia 31 de julho, O jovem e as redes sociais que será coordenado por Sidney.
Sidney Informa a
data da CONREGINHA para 23/10 ou 6/11, conforme a data do ENEM e solicita que os presidentes incentivem seus
evangelizadores a participarem deste evento que neste ano faz 15 anos e por tal gravará um CD alusivo à data e este ano a
Casa Eurípedes Barsanulfo, não filiada está participando do evento. Santos Neto chama a tenção para a importância da
CONREGINHA que também abre espaço para a participação dos pais e finaliza informando sobre o tema que será
trabalhado Brasil, Coração do mundo, Pátria do Evangelho.
Evangelho Solange informa que saiu o estatuto da Sociedade Espírita
Renascer. Inara faz a irradiação e Rozo faz a prece de encerramento. Sem nada mais havendo a tratar eu
eu, Luciana Rivero,
secretariei e digitei a presente ata, que se lida e aprovada será por mim e todos os presentes assinada.

14ª União Regional Espírita - Rua Maria Elizabete Marques Matos, 350 - São José – Santa Catarina – 88.113-885 -www.ure14sc.org.br - Federação

Espírita Catarinense

