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 primeiro dia do mês de setembro, do ano de dois mil e
dezesseis,, na sede da Sociedade Espírita Tereza de Jesus, situada na Av. Irineu Bornhausen, 119 no bairro Campinas, São
José-SC. Estavam presentes os seareirosRita
Rita Veríssimo, Eduardo Jonker,Solange
Solange Brasil, Inara Sch
Schultz, Monica Fontanella,
Rafael Linhares,Geolarkoche, Edison Faccin e Paulo Silveira, Presidente e vice
vice-presidente
presidente respectivamente e os
secretários Rozo e Luciana. A prece de abertura foi realizada por Inara e dispensada
d
a leitura da ata por ter sido enviada
previamente a todos os presentes e assinada sem ressalvas O presidente iniciou a reunião dando boas-vindas a todos
edá
dá prosseguimento à pauta, apresenta um modelo de avaliação e sugere que cada um dos componentes da executiva
possa manter consigo um kitt contendo modelo de avaliação, lista de presença e relação das Casas Espíritas para
quaisquer eventualidade e sugere que os expositores da 14ª também levem consigo
consigo, quando em exposição doutrinária
em outras Casas, a relação das Casas da região para a nece
necessária
ria distribuição. Com a palavra, Solange informa que o
expositor Nazareno Feitosa trouxe CDs e DVDs para vender durante sua exposição doutrinária, realizada no dia vinte e
oito, do mês de agosto, na A. E. Tereza de Jesus e doou o valor arrecadado num montante
montante de um mil setecentos e
cinquenta e oito reais para a 14ª URE. Solange ainda informa que a doutrinária se estendeu além do combinado, mas o
expositor fez um intervalo e por isso não se tornou cansativa sua explanação. Edison opina que mesmo um pouco
cansados, o público ficou porque Nazareno os soube cativar, por ter se colocado como um depressivo em tratamento e
Edison sugere que este tema seja apresentado nas casas e elogiou a participação dos trabalhadores da A. E. Tereza de
Jesus, no que Inara informa
rma que isso se dá devido ao “dia do coletivo”, instituído junto aos grupos de estudos, que pelo
menos uma vez por mês se reúnem para trocar ideias e confraternizar e Edison pede a Inara que possa compilar essa
ideia para apresentar para a FEB como sugestão
sugestão para minimizar a evasão dos grupos de estudo. Em seguida Rafael
sugere que cada presidente ou dirigente possa trabalhar em sua casa a temática: “ a sede da URE fica dentro da nossa
Casa” para que todos possam entender a importância da união e integração com a URE. Novamente com a palavra,
Solange sugere chamarmos Nazareno Feitosa para o próximo encontro Bienal e sugere ainda seja realizado no C. E.
Seara do Amor pela locação de aproximadamente 250 pessoas e o salão possuir condicionadores de ar
ar, no que Edison
sugere promovermos um seminário ou jornada, que envolva todas as Casas. Em seguida, Rita informa que em 2017
haverá o fechamento dos Laços Fraternos que iniciou ano passado e pensa que esse evento poderia servir para ser o
evento anual da 14ª URE, convidando
vidando também um expositor que cativa como Nazareno Feitosa, Sérgio Lopes. Edison
fala que acontecerá em Itajaí, nos dias 23 e 24 de setembro um ciclo de palestras direcionadas ao público num dia e no
outro, capacitação para trabalhadores e acha que pode ser uma boa ideia para aplicarmos na 14ª. Paulo sugere o
agrupamento dos eventos para diminuir os conflitos com o calendário entre atividades da 14ª e FEC.
FEC Edison informa que
a FEC pediu a apresentação docalendário para outubro e sugere que usemos o google
google calendário para podermos
unificar os calendários. Com a palavra Monica informa que referente ao Projeto O Consolador, ainda estão sumindo os
evangelhos e cadernos de irradiação. Solange afirmou que vai precisar de 9 coletes para novos voluntários. Edison
informou
ou que uma funcionária que trabalha no Hospital Regional se prontificou para cuidar dos cartazes e mural e assim
sendo, ele vai fazer mais cartazes para colocar no Hospital e quanto aos Evangelhos sugere que quem tem condição
financeira de deixar um exemplar lá deixe, pois está ficando muito oneroso para URE manter Evangelhos disponíveis no
Hospital.. Com a palavra, Rafael pede autorização para mudar o horário das palestras para 8 horas e 15 minutos, mas
Solange afirma que já fez essa tentativa e não melhorou a frequência. Edison sugere que seja realizado no HRSJ um
modo piloto de 2 palestras de 15 minutos cada
cada,, o que foi aprovado à unanimidade, e tal piloto será feito pelos membros
da equipe gestora que são expositores no Hospital.
H
Paulo lembra que a FEC solicitou um relatório das atividades da
Casa, mas ainda não recebeu da grande maioria.
maioria.Sobre o CFR, Edison sugere usarmos um vídeo que incentive os
trabalhadores a integrarem o movimento espírita. Eduardo sugere que seja feito primeiro as deliberações, pois algumas
pessoas saem mais cedo da reunião e depois sejam apresentados os vídeos motivacionais. Edison afirma ainda que vai
apresentar durante a reunião do Conselho as propostas de eventos e aprovação do calendário anua
anual, e que fará entrega
de relatórios e solicitará aos presentes
es o preenchimento de
d formulários. Ressalta a importância de apresentar às Casas,
Casas
as estatísticas do Projeto O Consolador. Com a palavra livre Paulo informa que o objetivo do CITAF de alcançar a
participação
articipação das Casas não foi atingido e por isso deverá ser apresentado os mesmos módulos no ano que vem
vem. Edison
sugere que o DAE possa apresentar os departamentos da Casa e sua respectiva importância. Solicita que os projetos de

trabalho dos departamentoss da URE sejam enviados à presidência para apreciação e revisão
revisão, antes da divulgação e
efetiva realização dos mesmos. Geolar informa que a senhora Selma Sell é a nova presidente do Centro Espírita
Seareiros do Bem e relata que não tem visto a divulgação do Encontro do Livro, mas Edison informa que está sendo feita
a divulgação no Facebook devido seu alcance de um maior número de pessoas em menor tempo por causa das curtidas
e compartilhamentos. Geolar sugere para o Encontro do Livro do próximo ano a aprese
apresentação
ntação de personalidades como
Camille Flamarion, Léon Denis, etc...Com
Com a palavra, Inara relata que no dia oito de outubro o DAE convidou Neusa
Zapponi para o evento regional do atendimento espiritual e deseja saber como proceder para a compra das passage
passagens,
no que Edison informa que o pedido de compra das passagens já fora feito à FEC. Informa ainda que foi feita a
impressão de seis mil exemplares da cartilha sobre suicídio para ser distribuídas às Casas. Sem nada mais havendo a
tratar Rita fez a prece e encerrou a reunião. Eu, Luciana Rivero, secretariei e digitei a presente ata
ata, que se lida e
aprovada, será por mim e todos os presentes assinada.

