Ata da Reunião ordinária do Conselho Federativo Regional da décima quarta União Regional
Espírita, realizada às nove horas, no dia vinte e seis, do mês de novembro do ano de dois mil e
dezesseis, na S.E. Tereza de Jesus, situada na Av. Irineu Bornhausen, 119 em Campinas, São
José, Santa Catarina.
Estavam presentes os seareiros da Diretoria executiva Edison Faccin,, presidente; Paulo
P
Silveira,
vice-presidente; Marco Rozo, secretário; diretores e adjuntos de departamentos, a saber: Solange
Brasil, também representando o C.E. Manoel Francisco da Luz; Inara Schultz; José Santos Neto,
também representando o C.E. Leocádio José Correia, juntamente com Ana Lúcia Pinheiro; Jonas
Diogo Ponche,, representando o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier;
Xavier; Rita Veríssimo,
representando o C.E. A Caminho da Luz, e demais
emais Presidentes e convidados: Carmen Durgante,
representando o C.E. Francisco de Assis, juntamente com Cleusa Maria;
Maria Helenice Stall,
representando o C.E. Recanto de Luz;
Luz Joao Silva representando o C.E. Seara do Amor; Maria
Lucia Souza, representando o C.E. Allan Kardec; Elzira Martins, representando o C.E. André Luiz;
José Carlos Antunes, representando o C.E. Humildade e Fé,, juntamente com Eduardo Fogaça
Soares; Gladis Maria Nunes Lopes, representando o C.E. Fé, Esperança e Caridade;
Caridade Leandro
Ramos de Souza, representando a S.E. Tereza de Jesus,
Jesus, juntamente com Lincoln
Linco Santos; Rita
Pereira, representando o C.E.
E. Casa da Prece;
Prec Ivana Lobato, representando o C.E. Mensageiros
da Luz; Selma Sell, representando
resentando o C.E. Seareiros do Bem;
Bem; Augusto Motta, representando o
C.E. Paulo de Tarso.
A recepção dos participantes do Conselho Federativo Regional foi feita com a apresentação de
um conjunto de slides com fotos e as denominações de alguns dos vários eventos que
aconteceram neste período de 12 meses desde a última reunião de 2015.
A prece de abertura foi proferida por Paulo Silveira a pedido de Edison.
Após a prece, Edison agradece a presença de todos os irmãos dando as boas vindas e inicia a
reunião dispensando-se
se a leitura da ata da reunião anterior por ter sido a mesma enviada a todos
para apreciação por correio eletrônico e a seguir expõe a pauta proposta para este CFR.
Edison informa aos que necessitarem se ausentar antecipadamente
antecipadamente da reunião para que levem
para as suas respectivas casas espíritas os kits que foram organizados para entrega
entrega, que se
constituem de aproximadamente 100 livretos da campanha de prevenção ao suicídio, os mesmos
distribuídos na inter regional leste, mais
mais um conjunto de mensagens que foram oferecidos pelo
grupo Mensageiros, conhecida entidade espírita que imprime e distribui as mensagens espíritas
para todo o Brasil, sendo disponibilizados 2 ou 3 conjuntos para cada casa presente.
Foi informado que a Reunião
nião do Conselho em caráter estatutária teria caráter informal
considerando a proximidade entre todos os irmãos,
irmãos considerando os freqüentes encontros entre
todos os presentes, e que como pauta deliberativa teria apenas a proposta de calendário de
eventos para 2017.
Foram distribuídas as cartilhas contendo relatório das ações e eventos realizados entre
dezembro/15 e novembro/16 e a mensagem de autoria de Allan Kardec intitulada Minha Missão,
constante de Obras Póstumas. Edison pede para Solange Brasil iniciar
iniciar a leitura da mensagem,
que foi lida parcialmente por vários irmãos na seqüência.
Após,Paulo
Paulo Silveira fez a apresentação das estatísticas do projeto O Consolador, informando e
mostrando os resultados obtidos no período de novembro de 2015 a outubro d
de 2016, que teve
um total de 2642 freqüentadores assistidos.
assistidos A 14ª URE realizou o treinamento de 16 novos
companheiros/voluntários no corrente ano e conta atualmente com 51 voluntários na escala de
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atendimento no Hospital Regional de São José. Solange Brasil
Brasil fez alguns esclarecimentos sobre
a atividade no Hospital.
Na seqüência Edison Faccin informou sobre a reorganização dos mapas que são disponibilizados
no site da 14ª URE e que foram todos elaborados novamente no ambiente atualizado do Google
maps pela
a diretora do DDE Ana Paula Flores que teve a sua ausência justificada pelo estado de
saúde comprometido por gripe intempestiva. Os mapas foram todos refeitos e com novos e
atualizados recursos oferecerão mais funcionalidades e possibilidades aos usuários que desejam
encontrar um centro espírita pelo mapa, nos municípios
municípios compreendidos na 14ª URE.
Companheiros
ompanheiros acusaram o contato da Ana com as Casas solicitando fotos que seriam
disponibilizadas para este fim.
A cartilha/livreto
ivreto com as atividades da 14ª URE no período de dezembro de 2015 a novembro de
2016 foi apresentada por Edison que pontuou vários aspectos da nova versão. A elaboração pelo
colega Irmão Satyro Oliveira, o prefácio no qual são pontuadas a crescente participação nas
atividades federativas, dentre outras, a mensagem com o título
t tulo A Minha Missão de Allan Kardec
que poderá servir de motivação, as atividades desenvolvidas pelo conjunto das 24 casas
federadas e outras casas que vem participando do movimento. A relação dos eventos dos vários
departamentos
amentos foram em seguida abordados,
abordad
com destaque para a(s) diretriz(es) que o evento
atendeu, considerando-se o plano de trabalho para o movimento
movimento federativo brasileiro da FEB,
FEB
como no ano anterior.
Vários companheiros manifestaram--se sobre a apresentação e a importância do documento que
se constitui em acervo
o do movimento espírita
esp
catarinense,
se, sendo o da 14ª URE reconhecido como
modelo. Recomendou que o material
ial fosse apresentado a todos os membros da diretoria das
Casas para ciência e acompanhamento e recomendou
recomendou ainda a apresentação para os membros
dos grupos de ESDE das Casas.
Questões do site foram também pontuadas, sobre a disponibilização de materiais no site da URE.
João Silva comenta e enaltece o trabalho e lembra o crescimento/evolução deste, realizado desde
o início desta regional há longo período.
Jose Carlos fala da importância desta organização, para o movimento das casas
casas, onde podem
organizar seus calendários sem conflitar datas e estimula para que outros seareiros se integrem e
participem do movimento regional e parabeniza a todos os integrantes pelo esforço de doar-se
doar
em
prol do movimento espírita.
Edison fala sobre a proposta do calendário anual das atividades da URE e FEC, que logo será
colocado para aprovação ou não, justifica a falta do Eduardo, que este esta realizando um
seminário a pedido da 1ª URE, na SEED
SEEDE,, e que é muito importante esta sinergia entre as duas
URES e que em muitos momentos tê
êm trabalhado em conjunto.
Paulo pela Vice Presidência e DADM
ADM, descreve
e algumas atividades do calendário, sendo que o
que está em azul são atividades da FEC e em vermelho da URE, e que o próximo CFR será em
onze de fevereiro à tarde, para a eleição da
d nova diretoria da FEC, e diz que sempre que fala da
14ª URE, não é só um grupo de pessoas, e sim vinte e quatro casas federadas e que na
composição, da direção, da atual URE, treze casas tem seareiros participando das varias
atividades/diretorias,, fala também dos vários encontros do CITAF e sua importância e que estão
previstos dois encontros,, em março do
d próximo ano e pede colaboração dos presidentes
presentes para estimular a participação dos seareiros.
seareiros
Solange, pelo DeDou e DAPSE, fala sobre o CFR ordinário, que ocorrerá
rerá em vinte e cinco de
março,, pois foi por deliberação do ultimo CFR que não mais ocorrerá em maio e sim em março,
março e
14ª União Regional Espírita - Rua Maria Elizabete Marques Matos, 350 - São José – Santa Catarina – 88.113-885 -www.ure14sc.org.br -

Federação Espírita Catarinense

discorre sobre os eventos previstos para 2017 conforme proposta do calendário
calendário, informando que
alguns deles ocorrerão somente se houver um número mínimo de interessados e que detalhes
serão divulgados na época das inscrições.
inscrições
Dado o adiantado da hora a reunião foi suspensa para o lanche coletivo, onde os participantes
puderam confraternizar e trocar impressões, ao retorno
Ana Lucia, pelo DeFIJ - Departamento da Família, Infância e Juventude,, lembra que procura
fazer com que cada casa se faça
ça presente com algum seareiro nas atividades do departamento e
discorre sobre as realizadas e das que constam no calendário.
calendário
Rita pelo DeMed - Departamento da Mediunidade,
Mediunidade discorre
re sobre as atividades realizadas em
2016 e sobre as propostas para o próximo ano,
ano falou sobre a construção dos eventos da
mediunidade ao longo dessa e das gestões anteriores e que no ano de 2017 acontecerá um único
encontro, do projeto laços fraternos culminando com a conclusão desse projeto. Outros virão.
virã
Inara pelo DAE – Departamento de Atendimento Espiritual fala sobre os eventos realizados e
participados pelos integrantes do departamento,
departamento, sobre o acolhimento das Casas, também fez a
apresentação das atividades realizadas em 2016,, destacando o trabalho realisado em todas as
casas federadas, apresentando a atividade de Atendimento Espiritual, ainda, desconhecida de
muitos dos frequentadores. Inara ainda discorreu sobre o que está previsto para 2017, em
seguida, conduziu todos os presentes com visualizações terapêuticas.
Ao longo o evento, foram permanentemente apresentados os
os slides do encontros e capacitações
de 2016.
Edison coloca em aprovação a carta de intenção para as atividades do próximo ano no que foi
aprovado por todos os presentes, e lembra que ha espaços para negociações no decorrer do ano
tais como, local, dinâmicas e seminários que possam surgir e serem aproveitados.
aproveitad
João Silva, coloca à disposição o C.E. Seara do Amor com capacidade para cento e cinqüenta
pessoas, e Lucia do C.E. Allan Kardec também coloca à disposição a casa com 85 lugares.
Neste momento Edison pede a Inara para dirigir uma irradiação com o propó
ósito de integração
com todos os conselheiros representantes de suas instituições no que foi feito com uma ssúplica e
prece.
Edison informa que novos municípios passaram a fazer parte da abrangência geográfica em
2016, Alfredo Wagner, Canelinha, São João
João Batista, etc., deliberações que aconteceram nos
CFEs - Conselhos Federativos Estaduais, deste ano.
Edison comenta que em nossa região temos mais de dez casas não filiadas
adas participando dos
encontros de capacitação e outros eventos,
eventos e muitas outras a serem convidadas.
Fala ainda da falta de representatividade de nossa região no CFE, lembra da eleição da FEC e
que no próximo ano haverá eleição nesta 14ª URE,
URE e também que há a perspectiva que no
regimento interno da FEC seja definida a política de número máximo e mínimo de casas para
compor as UREs. O que resultará em divisão da 14ª URE, provavelmente com a criação da 17ª
URE em região ainda a ser estudada.
João Silva pergunta se há movimento na região para compor uma chapa para concorrer à direção
da FEC, no que Edison informa que desconhece qualquer movimentação
ão neste sentido, bem
como desconhece qualquer convite aos dirigentes
dir
da região para compor chapa.
Edison Faccin fala novamente da integração com a 1ª URE, onde há, neste mesmo dia, dirigentes
da 14ª URE realizando seminário versando sobre Mediunidade,
Mediunidade e que está sendo transmitido pela
FEB TV e CEECAL.
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João Silva pergunta se no sitio da 14ª URE tem a ficha para inscrições
crições de novos expositores, no
que foi informado que ainda não, fala da escala das casas, que tem suas diversas atividades, da
falta de lideranças e que não se apresentam para o trabalho ou participação nas atividades
regionais.
Edison comenta que recentemente três casas solicitaram apresentação
ção de seminário sobre a
estrutura do movimento espírita,, e que uma das casas foi em Antônio Carlos, casa não
federada.Helenice, do Recanto de Luz, uma das casa onde foi realizado um dos seminários,
comenta que foi muito proveitosa, com os esclarecimentos
esclarecimento sobre o movimento esp
espírita e que vai
ser repassado o tema no ESDE da casa.
Ainda Edison
on diz que foi convidado a apresentar o tema no encerramento do ESDE no Centro
Espírita Leocádio José Correia e que foi muito bom, pontuando ainda sobre uma colega seareira
do C.E. Leocádio que esta residindo em país da America do Norte e que, de lá, vem tendo
notícias daqui e colaborando pelas mídias sociais na divulgação doutrinária.
Paulo diante das colocações do tema movimento Espírita diz que o CITAF tem justamente este
propósito e pede às
s casas para convidarem a equipe, pois tem um material pronto para a
apresentação dos dois módulos em um único dia, com duração de quatro horas e meia
meia, no que
João Silva diz que vai articular para dividir em duas apresentações para poder colocar nos grupos
do Seara do Amor.
Jose Carlos e Ivana também colocam
olocam suas casas à disposição da URE para qualquer evento que
as casas comportem desde que não
o conflitem com seus calendários de atividades. Aproveitando
a palavra o Irmão Jose Carlos solicita o apoio possível para o Centro Espírita Fraterno Amor que
vem sofrendo sucessivos arrombamentos com praticamente todos os materiais tendo sido
furtados. Agradece a realização do CITAF nas dependências do CE Humildade e Fé.
Paulo Silveira propõe a criação de grupo no whatsapp com a participação somente dos
presidentes e vice-presidentes das Casas Espíritas, para facilitar o contato e a divulgação de
noticias relevantes do movimento
to regional. A sugestão foi bem aceita pelos presentes que
concordaram em participar do grupo.
Edison Faccin destaca a presença de três novos companheiros integrando o CFR, que passa a
usar a palavra.
Augusto do C.E. Paulo de Tarso fala da importância de estar presente no
o CFR pela primeira vez,
diz que sua casa necessita de um espírito
esp rito de corpo para o envolvimento maior no movimento e
que em breve deverá retomar algumas atividades que estavam meio ao acaso e que no próximo
ano haverá um incremento nas atividades. Solicita apoio da URE.
Rita Pereira, do C.E. Casa da Prece diz que assumiu a casa por causa da licença do dirigente, e
que não se acha com todas as condições para liderar a casa, no que foi aconselhada por Edison
a participar do movimento regional e que pode contar com os dirigentes da 14ª URE sempre que
precisar, fala também que existem cursos de capacitação para a dirigentes da doutrina no site da
FEB – Federação Espírita Brasileira,
Brasileira e que cada casa espírita tem suas necessidades e
realidades.
Paulo fala da expansão do movimento e pede aos dirigentes das casas filiadas que tenham
relacionamento com irmãos de casas não filiadas que os esclareçam e os convidem para
participar das atividades regionais.
Lucia do Allan Kardec diz que há três anos faz palestras no C.E. Casa
asa das Rosas,
Rosas entidade
espírita próxima a comunidade denominada Frei Damião,, no município de Palhoça
Palhoça, e que tem
convidado e que já participaram de alguns encontros.
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Sem nada mais havendo a tratar, o presidente Edison Faccin agradece a presença de todos e
João Silva faz a prece de encerramento. Foi feito agradecimento formal ao Lar de Zulma/Tereza
de Jesus pela permanente parceria e apoio incondicional às
s atividades do Movimento Regional e
Estadual. Foi lembrada,, ainda, a realização da Feira do Livro no próximo final de semana –
domingo dia 04/12.
Eu, Marco Antônio Rozo, secretariei e digitei a presente ata, que se lida e aprovada, será por mim
e todos os presentes assinada.
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