
                Reunião Mensal do 14ºCEU 04/11/2012

Tipo de reunião: Assembleia Geral Extraordinária Data: 04/11/2012

Coordenador: Mariene Airão (Área de Unificação) Horário: 15:00 às 18:00

Secretário: Vânia Regina (Área de Educação Espírita) Próxima reunião:03/02/13 às 15:00

Assuntos em Pauta Eleição da Nova Coordenação 14ºCEU 

Presentes • Mariene Airão  –  Área de  Unificação (Grupo  Espírita  Frederico 
Júnior)

• Vânia  Regina  de  Paula  Leite  Rodrigues  –   Área  de  Educação 
Espírita (União Espírita Riopedrense)

• Marilda da Paz Affonso - Associação Cristã Espírita Joana D'arc

• Fabio  Alves  -   Área  de  Comunicação  Social  Espírita  –  Grupo 
Espírita Frederico Junior

• Tânia Regina de Oliveira – União Espírita de Engenheiro Leal

• Izamar Furtado Luiz - União Espírita de Engenheiro Leal

• Edmilson Santos Ferreira – Centro Espírita Arautos de Uma Nova 
Era

• Carlos  Raimundo  –  Posto  de  Assistencia  Espiritual  Bezerra  de 
Menezes

• Rosa de Lima S. Santos - Associação Cristã Espírita Joana D'arc

Página Inicial • Página do Evangelho Segundo o Espiritismo – Bem-Aventurados 
os que são Misericordiosos – itens 2 a 4

•  Leitura – Fábio
Prece inicial • Vânia Regina

Justificativas de 
ausências

Palavras Iniciais • Fabio da boas vindas a todos e anuncia a pauta da nossa reunião, 
eleição da nova coordenação do 14ºCEU.

Assuntos das 
Áreas 

• Mariene  explica  a  necessidade  de  estarmos  juntos  para  nos 
fortalecermos  e  divulgarmos  a  nossa  Doutrina  Espírita, 
enfatizando que todos os que aqui nos reunimos somos o CEU.

• Fábio, Mariene e Vânia explicam a necessidade de compormos 
equipes por área de coordenação para que possamos realizar o 
nosso trabalho deforma mais eficaz e que as propostas para esses 
trabalhos devem vir das IE. 

• Fábio expos que Elizete Helena Nunes de Brito Coordenadora da 
Área  Administrativa  e  Financeira  formalizou  o  seu  pedido  de 
afastamento do mesmo e que Marilada da Paz Affonso e Tereza 
Cristina Borges, ambas da Associação Espírita Cristã Joana D’arc, 
são, respectivamente, candidatas a vaga de coordenação destas 
áreas.  Esclarece  que  não  temos  um  sistema  financeiro  de 
cobranças  de  mensalidades,  funcionamos  com  doações  das 
próprias pessoas que em nome das IE,  onde trabalham,  doam 
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recursos em espécie e materiais diversos. 

• Mariene  dá  prosseguimento  a  votação  apresentando  a 
propostapara compor a nova coordenação 14ºCEU:

• Mariene Airão – Coordenação da Área de Unificação

• Fábio Alves - Coordenação da Área de Comunicação Social 
Espírita

• Vânia  Regina  de  P.  L.  Rodrigues  –  Área  de  Educação 
Espírita

• Marilda  da Paz Affonso – Área Administrativa

• Tereza Cristina Borges – Área Financeira.

• A proposta foi aprovada por unanimidade.

Assuntos Gerais • Após a aprovação da nova coordenadoria do nosso CEU  Mariene 
pergunta aos participantes se desejam falar.

• Izama, presidente da UEEL, expos as dificuldade que possui em 
sua IE para  conquistar  o  público  local  para frequentar  a  Casa, 
explica que a IE é composta de um grupo de sete pessoas os 
mesmos compõe a diretoria e desenvolvem os trabalhos na Casa 
e que agora pretende participar mais do ME para buscar soluções 
aos seus desafios.

• Rosa,  presidente  da  AECJD,  expõe  seus  desafios  junto  aos 
trabalhadores de sua IE, que são poucos e também a frequência 
nas reuniões públicas tem diminuído bastante.

• Edmilson,  representante  do  CEANE,  falou  sobre  a  evasão  de 
trabalhadores de sua Casa, mas relata que houve um crescimento 
na frequência do público. 

• Fábio enfatiza que para encontrarmos soluções para as nossas 
dificuldades  é  necessário  que  utilizemos  o  espaço  de  nossas 
reuniões  do  14ºCEU  mais  uma  vez  esclarecendo  que 
estruturamos  nossas  reuniões  uma parte  administrativa  e  outra 
parte para buscarmos soluções para as situações das IE.

Avaliação 

Próxima Reunião • 03/02/2012 – 15:00 ás 18:00 h – Centro Espírita Arautos de Uma Nova 
Era, Estrada do Portela, Madureira ( a confirmar)

Prece final      Marilda.


	Coordenador: Mariene Airão (Área de Unificação)
	Eleição da Nova Coordenação 14ºCEU
	Presentes


