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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2012 / 2013
Em cumprimento ao que preceitua o Estatuto do Centro Espírita Irmã Rosa,
temos a honra de apresentar nosso “Relatório de Atividades”, descrevendo as atividades
desenvolvidas pelos vários setores da Instituição no ano de 2012, bem como relatar as
atividades planejadas para o ano de 2013, com sua respectiva previsão orçamentária.
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor de Administração:

Kleber Tadeu Novaes das Neves

Diretor de Assistência e Orientação Espiritual:

Alberto Leitão Rosa

Diretor de Assistência e Promoção Social Espírita:

Yara Gomes Camargo

Diretor de Divulgação:

Carlos Márcio Machado Peixoto

Diretor de Educação Espírita:

Fátima Cristina do Amaral Ferraz

Diretor de Finanças:

Vera Lúcia da Silva Rodrigues

Diretor de Manutenção Patrimonial:

Henderson Costa Santos

Diretor de Planejamento:

Daniel Pisani Bernardes

CONSELHO FISCAL

Conselheiro:

José Antônio Caldas Teixeira

Conselheiro:

Antonio Carlos Nunes

Conselheiro:

Roberto Barreto Nolasco

Niterói,

março de 2013.
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Caros (as) irmãos (ãs)
Associados (as) do CENTRO ESPÍRITA IRMÃ ROSA – CEIR
Muita Paz!
Em cumprimento ao disposto no artigo 23 incisos VI e X de nosso Estatuto, a
Diretoria Executiva do Centro Espírita Irmã Rosa vem apresentar o Relatório de Atividades
desenvolvidas no ano de 2012, bem como o planejamento e orçamento para 2013.
No ano de 2012, nossa Instituição comemorou 92 anos de sua existência. Por
este motivo, durante mês de dezembro, em que se comemora a fundação de nossa casa,
foram realizados eventos alusivos a este fato, com as palestras comemorativas.
Seguindo a mesma filosofia de trabalho dos anos anteriores foi dada ênfase
ao aprimoramento dos trabalhadores da Casa, por meio de encontros de tarefeiros, além de
outras atividades doutrinárias.
Nas páginas seguintes são apresentadas as descrições detalhadas das
atividades realizadas por cada diretoria, objetivando sempre o melhor atendimento a todos os
irmãos e irmãs carentes de esclarecimento e consolo que são encaminhados ao CEIR. Em
seguida, é apresentado o planejamento das atividades de 2013 e, encerrando, uma planilha
com a previsão de gastos.
Rogando a Jesus que nos abençoe!
Fraternalmente,
___________________________
Daniel Pisani Bernardes
Diretor de Planejamento

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012
A Diretoria de Administração é responsável por secretariar as reuniões de
diretoria, preparando as pautas a serem abordadas e redigindo as respectivas atas de reunião.
As reuniões da diretoria do CEIR em 2012 tiveram a periodicidade mensal e as respectivas
atas foram elaboradas e aprovadas em reunião posterior.
Durante o ano de 2012 foi mantida a prática adotada no ano anterior de
divulgação das pautas e atas aprovadas para os trabalhadores do CEIR, possibilitando assim
que todos tomassem conhecimento dos assuntos que foram tratados e das decisões tomadas
pela diretoria de forma transparente.
Demos continuidade à manutenção do cadastro dos associados.
Completamos a organização dos arquivos físicos da secretaria.
Todas as obrigações conjuntas com a Diretoria de Finanças foram cumpridas.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2013
Organização do registro geral de associados
A partir das informações recebidas da Diretoria de Finanças, acerca do
pagamento das contribuições dos associados, esta Diretoria manterá atualizado o controle dos
associados do CEIR.
Correspondências aos associados em data de aniversário e festas de fim de ano
Os associados receberão uma carta de felicitações por seu aniversário e outra
de felicitações de fim de ano.
Correspondências de agradecimento aos colaboradores nas festas de fim de ano
A partir do cadastro de colaboradores não sócios, preenchido pelos
responsáveis das diferentes áreas de atuação da Instituição, pretende-se enviar uma carta de
agradecimentos àqueles que colaboraram com o CEIR sob a forma de palestras ou trabalhos
voluntários.

____________________________________
Kleber Tadeu Novaes das Neves
Diretor de Administração

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E
ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012
Atividades extras
Por delegação da diretoria colegiada, coube a diretoria de assistência e
orientação espiritual a coordenação de algumas atividades extras envolvendo, principalmente,
expositores de outros estados. Os seguintes eventos ocorreram:


14 de março: Palestra e momento de autógrafos com Orson Peter Carrara de
Matão/SP, sobre seu livro “Tensão Emocional”.



04 de abril: Palestra e momento de autógrafos com Roosevelt Tiago de Barra
Bonita/SP, sobre seu livro “Terapia Antiqueixa”.



07 de abril: Palestra e momento de autógrafos com Severino Celestino de João
Pessoa/PB, sobre seu livro “Analisando as Traduções Bíblicas”.



27 de junho: Palestra com Sandra Ventura de Brasília/DF sobre o tema “Vida e Obra
de Yvonne Pereira”.



21 de julho: Palestra com Gabriel Salum de Porto Alegre/RS com o tema “A
Experiência Exitosa do Hospital Espírita de Porto Alegre”.



10 de novembro: Palestra e momento de autógrafos com Carlos Durgante de Porto
Alegre/RS sobre seu livro “Velhice: culpada ou inocente?”

Serviço da Mediunidade
As 5 (cinco) reuniões mediúnicas da Casa (segunda à tarde e a noite; quarta à
tarde; quinta à tarde e sábado à noite) seguiram seu curso normal durante o ano.
Antecedendo as reuniões mediúnicas das segundas-feiras à noite, durante o ano
de 2012 foi concluída a formatação das duas modalidades de tratamento oferecidas pela Casa:
18:45 horas passe de tratamento de saúde e as 19:30 horas passe de tratamento espiritual.
Durante o ano foram atendidas aproximadamente 40 (quarenta) pessoas no tratamento de
saúde e 80 (oitenta) pessoas no tratamento espiritual. Em ambos tratamentos, são feitas
avaliações periódicas e os resultados em sua maioria são animadores. Em todos os casos, o
encaminhamento para o tratamento foi feito via atendimento fraterno. As pessoas que estão no
tratamento espiritual participam, após o passe e durante o transcurso da reunião mediúnica, de
um grupo de reflexões, facilitando assim o tratamento.
No dia 20 de maio, realizamos o “Encontro de avaliação e reciclagem dos
trabalhadores das reuniões mediúnicas do CEIR”, coordenado pelo nosso irmão Jano Alves da
UMEN objetivando revisar aspectos da mediunidade e das reuniões mediúnicas e contribuir
para a melhora constante de nossa colaboração com os Espíritos no trabalho mediúnico.

8

Serviço de Estudo e Educação da Mediunidade
Continua sendo intenção da diretoria de assistência e orientação espiritual
oferecer novo grupo de estudo e educação da mediunidade, preparando novos trabalhadores
para as reuniões mediúnicas existentes na Casa. Em 2012 ainda não foi possível atingir esse
objetivo.
O grupo de estudo da mediunidade das quintas-feiras, a partir de 12h45min, com
estudo de O Livro dos Médiuns, momento de concentração e exercício de psicografia funcionou
normalmente durante o ano.
O grupo de estudo da mediunidade das sextas-feiras às 19:30 horas funcionou
normalmente durante o ano, concluindo o estudo do livro Missionários da Luz e iniciando o livro
“Obreiros da Vida Eterna”.
Serviço de Atendimento Fraterno
Durante este ano o serviço de atendimento fraterno funcionou com regularidade
nas reuniões públicas das segundas, quartas, quintas, sextas e sábados. Estima-se em 500
(quinhentos) atendimentos realizados neste ano.
As equipes de recepção e de atendimento contam hoje com aproximadamente
25 (vinte e cinco) componentes.
No dia 19 de agosto foi realizado o “Encontro anual dos trabalhadores do
atendimento fraterno do CEIR”, coordenado por alguns dos próprios trabalhadores da Casa
com o objetivo de compartilhar as experiências do ano e reciclar conhecimentos. O encontro
teve como base a apostila “Atendimento Fraterno – Base Teórica e Metodologia de Trabalho”
de autoria de Nilson Perissé.
Serviço de Passe
Optamos este ano em não realizar o encontro anual sobre o passe,
considerando que os grupos de estudos ainda não apresentavam candidatos para a tarefa,
dando um prazo maior para tal. Dessa forma, esse encontro será o primeiro promovido por esta
diretoria no próximo ano.
Foi iniciado um grupo de estudo do magnetismo nas segundas-feiras a partir das
17:30 horas, dando suporte ao tratamento de saúde que é feito as 18:45 horas.
A sala de passe do segundo andar funcionou normalmente dando uma melhor
logística e rapidez ao trabalho, principalmente nos dias de maior frequência (quartas e
sábados).
O serviço do passe a domicílio neste ano continuou com grande procura.
Atualmente participam deste trabalho cerca de 20 (vinte) trabalhadores. Durante o ano de
2012, foram realizadas aproximadamente 500 (quinhentas) visitas domiciliares num universo de
aproximadamente 40 (quarenta) enfermos atendidos. Funcionaram, normalmente: um grupo de
visitas na quinta-feira à tarde, com 4 visitas por semana; um grupo na quinta-feira à noite com 3
visitas por semana e um grupo no sábado com 3 visitas por semana, totalizando assim 10
visitas por semana.
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2013
Atividades extras
Dar continuidade as atividades com expositores de outros estados, como temos
praticado nos últimos anos. Já temos agendado para 2013 eventos com Marlene Nobre e
Emanuel Cristiano, por enquanto.
Serviço da Mediunidade
Promover no dia 18 de agosto, domingo pela manhã, um encontro para
qualificação e formação de trabalhadores de reunião mediúnica.
Serviço de Estudo e Educação da Mediunidade
Continua em análise a possibilidade de implantar novo grupo de estudo e
educação da mediunidade.
Serviço de Atendimento Fraterno
Promover no dia 24 de novembro, domingo pela manhã, um encontro para
avaliação, qualificação e formação de trabalhadores do serviço do atendimento fraterno.
Serviço de Passe
Promover no dia 28 de abril, domingo pela manhã, um encontro para avaliação,
qualificação e formação de trabalhadores do serviço de passe.

____________________________________
Alberto Leitão Rosa
Diretoria de Assistência e Orientação Espiritual

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012
Doações de Cestas Básicas
São distribuídas mensalmente aproximadamente cento e setenta (170) cestas básicas.
Parte destas cestas (150) é adquirida em atacadista, no valor de R$ 31,00 (trinta e um reais) e
outra parte é formada pelas doações, de gêneros alimentícios, dos frequentadores da Casa.
As bolsas foram adquiridas na M. S. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA Ltda., à Rua
Martinica, n º 366 – Parada de Lucas - RJ – RJ – CEP.: 21.250-750, tels.: (21) 3528-0880 e
(21) 3528-0875.
Os assistidos, em toda última terça-feira do mês, recebem, além das cestas básicas, um
almoço (quentinhas).
Todo material recebido, através de doações, como roupas, sapatos etc, foi
encaminhado ao brechó para ser vendido, por valor irrisório, ou doado pelas tarefeiras da Casa
às pessoas carentes, na última terça-feira de cada mês.
Doações de Enxovais Para Gestantes
Continuamos com a obra do berço, onde gestantes, a partir do 2º mês de gravidez,
participam de palestras realizadas por profissionais da área de saúde, com o objetivo de
orientá-las quanto à maternidade.
A Casa adquiriu cobertores (infantis e adultos) para serem doados aos assistidos.
Os enxovais doados às gestantes são confeccionados pelas tarefeiras com materiais
obtidos por meio de doações.
No ano de 2012 foram doados aproximadamente quarenta (40) enxovais.
Campanha do Material Escolar
Em 2012, na campanha do material escolar, conseguimos montar, com as doações,
cento e oitenta (180) quites, contendo: cadernos, lápis, borrachas, lápis de cor, hidrocores, etc.
Todos os quites foram doados às crianças e jovens carentes.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2013
Para o ano de 2013 esta Diretoria tem como meta a formação de uma grupo para
discussões, elaboração e execução de projetos, buscando o desenvolvimento das atividades
relacionadas ao setor de Assistência e Promoção Social do CEIR.

_______________________________________
Yara Gomes Camargo
Diretora de Assistência e Promoção Social Espírita

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012
A Diretoria de Divulgação do CEIR, ao longo do ano de 2012, desenvolveu as
seguintes atividades, conforme escopo de atuação definido no Regimento Interno de nossa
Instituição:
Livraria
Por meio da venda de livros espíritas procuramos seguir a orientação de
Emmanuel quando diz: "A maior caridade que praticamos em relação à Doutrina Espírita é a
sua própria divulgação". Para tanto, buscamos oferecer vários títulos de diferentes autores
encarnados e desencarnados, num amplo leque de temáticas, desde o estudo até os
romances, de modo a atender a uma ampla gama de leitores. A maioria dos livros colocados à
venda no CEIR é obtida junto ao Instituto Espírita Bezerra de Menezes – IEBM por
consignação.
Ao obter os livros junto ao IEBM, buscamos selecionar aqueles que estão
presentes na bibliografia sugerida para cada tema a ser abordado nas reuniões públicas, com o
intuito de promover o estímulo ao estudo continuado e ao aprofundamento do tema por parte
de nossos frequentadores. Assim, caso o frequentador demonstre interesse particular por
determinado tema, poderá adquirir o livro abordado em nossa livraria.
No mês de setembro, os temas de todas as palestras públicas foram dedicados
aos livros psicografados pelo médium espírita Raul Teixeira, num esforço de nossa Instituição
em auxiliar as obras sociais por ele amparadas, que haviam sido momentaneamente
prejudicadas pelo agravamento do seu estado de saúde. A livraria promoveu a venda dos livros
do citado médium durante todo o mês de setembro, revertendo integralmente a renda destas
vendas para a SEF – Sociedade Espírita Fraternidade, Instituição por ele presidida e
responsável pela obra social Remanso Fraterno.
Biblioteca
A biblioteca continua oferecendo aos frequentadores centenas de livros espíritas
para empréstimo, bem como alguns DVD com palestra.
A partir do mês de junho, o funcionamento da biblioteca foi modificado,
buscando trazer mais qualidade e organização ao trabalho. Até então, o uso da biblioteca era
livre e sem o devido controle, o que ocasionou diversos problemas, como livros perdidos, livros
que até hoje não foram devolvidos, entre outros. Adotamos, então, o procedimento de
utilização da mesma somente na presença de tarefeiros do CEIR treinados para tal, com
procedimentos de controle de retirada e devolução dos livros e regras de funcionamento que
foram devidamente divulgadas aos frequentadores. Desta forma, passou-se a ter novamente o
controle da entrada e saída de livros e a realização dos registros nas fichas dos
frequentadores, o que nos possibilita, inclusive, realizar estatísticas para verificar quais livros
são mais buscados, que tema tem despertado mais o interesse dos frequentadores, etc. Foram
treinados tarefeiros para auxiliar os frequentadores com este procedimento, os quais estão
presentes em quase a totalidade das reuniões públicas.
A partir do mês de agosto foi aprovada, em reunião de diretoria, uma verba
mensal de R$ 100 (cem reais) para aquisição de novos livros para a renovação do acervo de
nossa biblioteca. As aquisições são feitas com base na bibliografia sugerida para cada tema
das reuniões públicas. Assim, o frequentador que quiser buscar aprofundar seus estudos em
algum tema abordado na palestra pública, terá a oportunidade de fazê-lo junto a nossa
biblioteca.
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Mural
e Folder
A
Diretoria de Divulgação do CEIR buscou, através dos murais, promover a divulgação de
mensagens doutrinárias relacionadas aos temas abordados nas reuniões públicas, bem como,
transmitir as notícias do movimento espírita em nossa Cidade e no Estado do RJ, e as notícias
e campanhas do CEIR.
O boletim informativo (folder) foi publicado durante todo o ano, com quatro (4)
exemplares, um (1) por trimestre, apresentando um design profissional que, aliado a alta
qualidade de impressão colorida, tem propiciado aos frequentadores do CEIR estarem bem
informados sobre tudo o que acontece na Casa.
A confecção do folder (design) está sendo feita por nosso parceiro Movementes
Comunicação na “Web”, sem nenhum custo para o CEIR.
Site e Mídias Sociais
Nosso site esteve no ar durante todo o ano, com uma nova formatação,
propiciando aos nossos frequentadores mais um canal de comunicação com a Instituição. Tudo
que acontece na Casa e seja de interesse do público em geral é colocado no site. Os eventos
principais da Casa têm sido fotografados e noticiados através do site, tornando-se assim
automaticamente um registro da história do CEIR.
Em 2012, reforçamos a presença do CEIR nas redes sociais, utilizando com
mais frequência a sua página no Facebook, a partir de janeiro. Contendo mensagens espíritas,
informações sobre a Instituição, avisos e matérias sobre os eventos realizados no CEIR, a
fanpage da Casa no Facebook conta hoje com 327 seguidores (em 20 de março de 2013) e
vem se concretizando como uma excelente ferramenta na área de divulgação.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2012
Para o ano de 2013, a Diretoria de Divulgação planeja as seguintes medidas
para incrementar a qualidade dos serviços prestados:
Livraria e Biblioteca
Continuar a busca dentre os frequentadores da Casa por novos voluntários para
o trabalho da livraria e da biblioteca de maneira que tenhamos a livraria e a biblioteca
funcionando regularmente em todos os dias de reuniões públicas, bem como buscar melhorar
continuamente o trabalho, atento às sugestões dos frequentadores e tarefeiros da Instituição.
Mural e Folder
Incrementar uma reformulação geral nos quadros de aviso da Casa, incluindo
um segundo mural, a ser instalado de forma a atender os frequentadores que utilizam o
segundo andar, nos dias mais movimentados da Casa.
Manter o atual padrão de qualidade do folder
Audiovisual
Está prevista para 2013 a instalação de datashows, de forma definitiva, no teto
dos salões principais do 1º e 2º andar do prédio principal e no teto do 1º andar do prédio anexo
(cito à Rua Campos Viana, 7), para otimizar a utilização de tais recursos. Observou-se que a
necessidade de montar/desmontar o datashow sempre que exista o interesse desmotiva e
dificulta a sua utilização, pela necessidade da presença de algum tarefeiro que saiba montá-lo
(que são poucos). Com a instalação no teto, o procedimento para a utilização do mesmo será

simplificado
significativamente,
promovendo
sua
utilização por mais pessoas e evitando desgaste excessivo do aparelho (ao montá-lo e
demonstrá-lo muitas vezes).
Site e Mídias Sociais
Para 2013, a Diretoria de Divulgação pretende realizar melhorias no site da
Instituição, tanto visuais quanto funcionais, para facilitar a navegação por parte dos nossos
visitantes, tornado-a mais agradável e intuitiva, além de mantê-lo sempre atualizado e com
novos materiais.
Pretende-se, também, implementar o serviço de newsletter/mailing list,
ferramenta que tem como objetivo enviar e-mails periódicos para os nossos frequentadores
(aqueles que assim o desejarem e se cadastrarem em nosso site), contendo informações
gerais e relevantes sobre a Casa, avisos, eventos, mensagens, e demais materiais que
julgarmos que seja do interesse de nosso público-alvo.
Pretende-se também reforçar a presença de nossa Instituição nas redes sociais,
tanto otimizando e aprimorando a utilização da fanpage já existente no Facebook, como
também criando uma conta no Twitter, com o objetivo de divulgar informações sobre o CEIR e
sobre Doutrina Espírita em geral, além de notícias e eventos do movimento espírita.
Comunicação Interna
Será implementado, em 2013, um boletim interno destinado aos tarefeiros na
Instituição, com o nome provisório “Por dentro do CEIR”, que terá como objetivo manter os
tarefeiros sempre atualizados com os eventos, decisões, deliberações, procedimentos e
quaisquer outras informações que se julgue necessário ser compartilhada entre os mesmos,
para que todos estejam atualizados e alinhados com as mais recentes notícias sobre a Casa.

__________________________
Carlos Márcio Machado Peixoto
Diretor de Divulgação

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2012
DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA

Evangelização
A Evangelização funcionou normalmente durante o ano de 2012, com início em 03/03 e
término em 08/12/2012, das 15 às 17 horas, observando-se o recesso nos feriados
prolongados (07 de abril, 09 de junho, 21 e 28 de julho, 08 de setembro, 13 de outubro e 17 de
novembro), sob a coordenação de Érika Martins.
Os evangelizandos foram distribuídos pelos seguintes ciclos:
- Maternal
- 1º Ciclo da Infância
- 2º Ciclo da Infância
- 3º Ciclo da Infância
- Mocidade I
- Mocidade II
Foram realizadas reuniões para avaliação e treinamento/reciclagem no período do
recesso dos trabalhos, nos meses de janeiro e fevereiro.
Foram realizados encontros com os pais em alguns domingos ao longo do ano.
Foi mantida a formação continuada dos evangelizadores, objetivando à atualização das
práticas pedagógicas nos diferentes ciclos e a qualificação contínua destes trabalhadores,
através de encontros, ciranda de livros e palestras.
Foi realizada a prece coletiva semanal em prol dos trabalhos de evangelização, às
quartas-feiras, 22 horas, com a convocação por e-mail sob a coordenação de Hugo Barros.
Como atividades complementares ao trabalho de evangelização foram realizados os
seguintes eventos:
- Reuniões de avaliação: todos os primeiros sábados de cada mês, a partir de abril;

houve ainda uma reunião no final do ano com sensibilização dos evangelizadores.
- Grupo de Pais: todo último domingo de cada mês, a partir de abril;
- PRAVIR: 09 de dezembro;
- Evento de integração: 1º de abril (domingo); e
- Festa Julina: 15/07 (domingo).
Foram realizadas obras de manutenção no prédio anexo, bem como aquisição de
alguns materiais para suporte aos trabalhos.
Foi agendado um encontro para Capacitação de Evangelizadores para os dias 12 e
13/01/com objetivo de divulgar o trabalho da evangelização e captar novos tarefeiros para a
equipe d evangelizadores.
como

Foi dado seguimento aos trabalhos realizados pelas Equipes: Solidária e Socorrista,
atividade prática complementar ao trabalho de Evangelização da família.
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Estudo Sistematizado e Estudo Doutrinário
Durante o ano foi mantida a campanha em prol do estudo da Doutrina Espírita na Casa,
seja na forma do ESDE, seja através do Estudo Doutrinário, através de avisos nas reuniões
públicas, nos murais, no folder e no site.
Foi iniciada em 03/03/2012 uma nova turma de ESDE aos sábados, no horário da
evangelização. A coordenação está a cargo de Beth Carvalho e Rosane Affonso.
Foi iniciada em 08/05/2012 uma nova turma de ESDE às 3ªs feiras, das 19h30 às
21h30. A coordenação está a cargo de Ana Palmeiras e Vitor Soares.
Foi iniciada uma turma de EADE aos sábados, com a coordenação da dupla Vera
Rodrigues e Eliane Liberal.
As turmas de 3ª feira se juntaram e estão estudando o livro O Consolador, de
Emmanuel. Tão logo terminem, passarão a estudar o EADE.

Reuniões Públicas
Foram mantidas as reuniões públicas: 2ªs feiras - 13:30 horas, 4ªs feiras - 19:30 horas,
5ªs feiras – 13:20 horas, 6ªs feiras - 13:30 horas e sábados - 16:55 horas, com a participação
do grupo de expositores do CEIR e convidados de outras casas espíritas, tarefa que ficou a
cargo de Leda Lessa. Também foram trazidos expositores de fora do estado em parceria com o
IEBM, num intercâmbio mediado por Alberto Leitão Rosa.
Foi mantida a divulgação dos temários através dos murais e do site.
Em 2012 as reuniões ocorreram nos dias previamente agendados, inclusive feriados.
Reuniões Públicas
Foram mantidas as reuniões públicas: 2ªs feiras - 13:30 horas, 4ªs feiras - 19:30 horas,
5ªs feiras – 13:20 horas, 6ªs feiras - 13:30 horas e sábados - 16:55 horas, com a participação
do grupo de expositores do CEIR e convidados de outras casas espíritas, tarefa que ficou a
cargo de Leda Lessa. Também foram trazidos expositores de fora do estado em parceria com o
IEBM, num intercâmbio mediado por Alberto Leitão Rosa.
Foi mantida a divulgação dos temários através dos murais e do site.
Em 2012, as reuniões ocorreram nos dias previamente agendados, inclusive feriados
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2013
DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA

Evangelização
A Evangelização continuará a funcionar normalmente durante o ano de 2013, com início
em 23/02/2013, sob a coordenação de Érika Martins.
Além dos ciclos regulares (berçário, 1º ciclo, 2º ciclo; 3º ciclo; Pré-Mocidade; Mocidade
1, Mocidade 2) daremos início à Mocidade 3 para atender à demanda dos jovens mais velhos;
Haverá alteração no horário da Evangelização que passará a ser, para a Infância, das
14:30 às 16:00 e, para a Mocidade, das 16:30 às 18:00;
Haverá Grupo de Pais no horário da evangelização.
A Capacitação de Evangelizadores realizada em janeiro contou com a presença de 10
interessados no trabalho, dos quais 7 irão iniciar a tarefa ainda no primeiro semestre.
Estão previstas reuniões para avaliação e treinamento/reciclagem dos tarefeiros
veteranos no período do recesso dos trabalhos, em fevereiro/2013.
Durante o ano de 2013 pretende-se manter a formação continuada dos
evangelizadores, visando à atualização das práticas pedagógicas nos diferentes ciclos e a
qualificação contínua destes trabalhadores, através de encontros, ciranda de livros e palestras.
Continuará a ser realizada a prece coletiva semanal em prol dos trabalhos de
evangelização, às quartas-feiras, 22 horas, com a convocação por email sob a coordenação de
Hugo Barros.
Como atividades complementares ao trabalho de evangelização serão realizados os
seguintes eventos:
- Reuniões de avaliação: todos os primeiros sábados de cada mês, a partir de abril;
- Clube do livro: bimestralmente, toda última quarta-feira, a partir de abril, das 20h às
22h;
- Grupo de Pais: todo último domingo de cada mês, a partir de abril;
- PRAVIR
- Evento de integração
- Festa Julina
- Mostra da evangelização
Serão necessárias obras de manutenção/adequação do espaço no prédio Anexo, bem
como aquisição de alguns materiais para suporte aos trabalhos.
Pretende-se dar seguimento aos trabalhos realizados pelas Equipes: Solidária e
Socorrista, como atividade prática complementar ao trabalho de Evangelização da família.
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Estudo Sistematizado e Estudo Doutrinário
Durante este ano deverá ser mantida a campanha em prol do estudo da Doutrina
Espírita na Casa, seja na forma do ESDE, seja através do estudo doutrinário ou EADE, através
de avisos nas reuniões públicas, nos murais, no folder e no site.
Como resultado do encontro realizado em 2012, ficou decidido que haverá intercâmbio
entre as turmas de ESDE e EADE, com encontros trimestrais, além da realização de fóruns e
da criação de um grupo virtual para a postagem de materiais de interesse dos participantes dos
grupos de estudo.
Está prevista reunião de avaliação, reciclagem e planejamento com os coordenadores
atuais.
Deverão ser mantidas as turmas de estudo doutrinário, sistematizado e EADE já em
vigor.
Ante a grande procura, está sendo avaliada a abertura de novas turmas de ESDE,
dependendo apenas da disponibilidade de tarefeiros para a coordenação dos novos grupos.
Importante: A abertura de novas turmas está condicionada a existência de tarefeiros
qualificados para a coordenação (no mínimo tendo concluído o percurso do ESDE uma vez).
Reuniões Públicas
Serão mantidas as reuniões públicas: 2ªs feiras – 13:30 horas, 4ªs feiras - 19:30 horas,
5ªs feiras – 13:20 horas, 6ªs feiras - 13:30 horas e sábados 16:55 horas, com a participação
do grupo de expositores do CEIR e convidados de outras casas espíritas, tarefa que ficou a
cargo de Leda Lessa. Também serão trazidos expositores de fora do estado em parceria com o
IEBM, num intercâmbio mediado por Alberto Leitão Rosa.
Será mantida a divulgação dos temários através dos murais e do site.
Em 2013 as reuniões ocorrerão nos dias previamente agendados, inclusive feriados e
retomaremos as palestras a partir do dia 02 de janeiro.
Expositores
Será realizado um treinamento para novos expositores, originários dos grupos de
estudos.
No segundo semestre será realizada uma reciclagem com a equipe de expositores
atual, bem como a avaliação dos trabalhos e a construção do temário de 2013.

_____________________________________
Fátima Ferraz
Diretoria de Doutrina

DIRETORIA DE FINANÇAS
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012
Escrituração Contábil Mensal
Da mesma forma que nos exercícios anteriores, todos os atos e fatos
administrativos foram escriturados mensalmente, sendo utilizada a escrituração contábil, de
acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e emitidos o Balancete de
Verificação, Livro Razão e Livro Diário, contendo este último o Balanço Patrimonial, a
Demonstração do Resultado do Exercício.
No início de cada mês foram impressos através do Gerenciador
Financeiro do Banco do Brasil, via internet, o extrato de conta corrente, o extrato de poupança
e o extrato de CDB DI, para classificação contábil e acompanhamento da movimentação
financeira bancária.
Toda a documentação comprobatória dos pagamentos e dos
recebimentos, junto com os extratos bancários e os balancetes, foram arquivadas em pastas
mensais e disponibilizadas aos demais Diretores e Conselheiros Fiscais, para sua apreciação.
Mensalmente, um balancete simplificado foi exposto no quadro de aviso com a finalidade de
dar publicidade às contas de despesas e receitas.
O Conselho Fiscal aprovou todos os balancetes até o mês de dezembro
de 2012.
Objetivando a escrituração contábil do CEIR de acordo com a Legislação
Fiscal e Comercial, a Diretoria distribuiu circular aos tarefeiros orientando acerca das
contratações e aquisições, para que estas sejam feitas através de documentos hábeis, a saber:
• Contratação de serviços de profissional autônomo: recibo de prestação de serviços,
contendo a qualificação completa do profissional, isto é, nome, endereço, RG, CPF,
NIT/PIS e descrição completa e detalhada do serviço realizado.
• Contratação de serviços prestados por pessoa jurídica: nota fiscal de serviços, em nome

do CEIR.
• Aquisição de qualquer produto: preferencialmente, nota fiscal eletrônica, modelo 55
(nota grande), contendo os dados do CEIR ou; cupom fiscal contendo os dados do
fornecedor e do CEIR.

Nas páginas seguintes, são transcritos o Balanço Patrimonial, o Balanço
de Resultado Econômico e o Parecer do Conselho Fiscal.
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Centro Espírita Irmã Rosa
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço de Resultado Econômico Encerrado em
31/12/2012

RODRIGUES PLANEJ E ASSESSORIA CONTABIL
Diário: 5

Folha: 83

Descrição
Classificação

Conta

Exerc. Atual

Contribuição de Associados

3-1-01-01-01

3111

49.156,00C

Doações de Pessoas Físicas

3-1-01-01-03

3113

7.661,60C

Venda de Livros

3-1-01-01-04

3114

5.618,50C

Bazar

3-1-01-01-05

3115

1.706,60C

Doações p/ Cesta

3-1-01-01-07

3117

48.319,00C

RECEITA
Receitas Correntes
Receitas Sociais
Receitas Sociais

=Receitas Sociais

****112.461,70C

=Receitas Sociais

****112.461,70C

Receita Financeira
Rendimentos de Aplic. Financeira

3-1-05-01-01

3201

6.415,80C

Rendimentos Caderneta de Poupança

3-1-05-01-02

3202

7.666,61C

=Receita Financeira

*****14.082,41C

=T o t a l - Receitas Correntes

****126.544,11C

=T o t a l - R E C E I T A

****126.544,11C
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Centro Espírita Irmã Rosa
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço de Resultado Econômico Encerrado em
31/12/2012

RODRIGUES PLANEJ E ASSESSORIA CONTABIL

Descrição
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Despesas Gerais Administrativas
Serviços de Limpeza
Material de Limpeza / Uso e Consumo
Telefone
Energia Elétrica
Gás / Água
=Despesas Gerais Administrativas
Encargos Diversos
Contribuições a Instituições
Doações Diversas
=Encargos Diversos
=Despesas de Custeio
Despesas c/ Atividades das Diretorias
Diretoria de Administração
Material p/ Secretaria
Correios
Despesas Cartorárias
=Diretoria de Administração
Diretoria de Assist. Orient. Espiritual
Materiais Diversos
=Diretoria de Assist. Orient. Espiritual
Diretoria Assist. Promoção Social
Aquisição de Cestas Básicas
Refeição aos Assistidos
Distribuição Lanches p/ Gestantes
Doações Diversas aos Assistidos
Materiais Diversos
=Diretoria Assist. Promoção Social
Diretoria de Divulgação
Aquisição de Livros
Cópias e Impressos
Acesso à Internet
=Diretoria de Divulgação
Diretoria de Estudos Espíritas
Cursos, Seminários e Palestras

Classificação

Conta

Exerc. Atual

4-1-01-01-02
4-1-01-01-03
4-1-01-01-04
4-1-01-01-05
4-1-01-01-06

4002
4003
4004
4005
4006

13.030,00D
1.859,56D
824,52D
4.792,87D
3.757,92D
*****24.264,87D

4-1-01-04-01
4-1-01-04-02

4101
4102

1.200,00D
4.150,00D
******5.350,00D
*****29.614,87D

4-1-02-01-01
4-1-02-01-03
4-1-02-01-04

4111
4113
4114

76,00D
14,60D
228,46D
********319,06D

4-1-02-02-02

4122

47,40D
*********47,40D

4-1-02-03-01
4-1-02-03-02
4-1-02-03-04
4-1-02-03-05
4-1-02-03-05

4131
4132
4134
4135
4136

47.445,00D
1.579,52D
226,89D
1.525,00D
730,24D
*****51.506,65D

4-1-02-04-01
4-1-02-04-02
4-1-02-04-03

4141
4142
4143

3.968,39D
27
1.480,00D
396,39D
******5.844,78D

4-1-02-05-01

4151

1.154,10D

Diário: 5

Folha: 84
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Centro Espírita Irmã Rosa
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço de Resultado Econômico Encerrado em
31/12/2012
Descrição
Evangelização

RODRIGUES PLANEJ E ASSESSORIA CONTABIL
Diário: 5

Folha: 85

Classificação

Conta

Exerc. Atual

4-1-02-05-02

4152

249,19D

=Diretoria de Estudos Espíritas

******1.403,29D

Diretoria de Finanças
Material de Expediente

4-1-02-06-01

4161

311,40D

Encadernações

4-1-02-06-02

4162

50,00D

=Diretoria de Finanças

********361,40D

Diretoria de Manutenção Patrimonial
Material p/ Manutenção/Conservação/Reparos

4-1-02-07-01

4171

1.465,18D

Material p/ Manutenção e Conservação

4-1-02-07-02

4172

140,00D

Mão de Obra e Serviços de Terceiros

4-1-02-07-03

4173

3.515,00D

=Diretoria de Manutenção Patrimonial

******5.120,18D

=Despesas c/ Atividades das Diretorias

*****64.602,76D

Despesas Tributárias
Taxa de Incêndio

4-1-04-01-04

4194

200,66D

4-1-04-01-08

4198

1.063,50D

IPTU 4-1-04-01-06 4196 419,08D
IR s/ CDB
=Despesas Tributárias

******1.683,24D

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias

4-1-05-01-05

4225

102,00D

=Despesas Financeiras

********102,00D 28

=T o t a l - Despesas Correntes

*****96.002,87D

=T o t a l - D E S P E S A S

*****96.002,87D
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Centro Espírita Irmã Rosa
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço de Resultado Econômico Encerrado em
31/12/2012

Descrição

RODRIGUES PLANEJ E ASSESSORIA CONTABIL
Diário: 5

Classificação

Conta

Folha: 86

Exerc. Atual

Resultado do Exercício ====================================================
Receitas--------------> 126.544,11C
Despesas + Custo--------------------> 96.002,87D
Superávit Líquido do Exercício: ******30.541,24
======================================================================
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Centro Espírita Irmã Rosa
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2012

RODRIGUES PLANEJ E ASSESSORIA CONTABIL
Diário :5

Descrição

Classificação

Exerc. Anterior

Folha: 86
Exerc. Atual

A T I V O (1)
Circulante (11)
Disponibilidades (111)
Numerários em caixa (1000)

1-1-01-01

2.497,73D

1.088,27D

Bancos c/ Movimento (1020)

1-1-01-02

8.692,89D

10.143,68D

Valores Vinculados c/c - Poupança (1040)

1-1-01-04

108.247,19D

115.295,80D

Valores em Transito (1050)

1-1-01-05

136,00D

60,00D

****119.573,81D

****126.587,75D

****119.573,81D

****126.587,75D

82.806,00D

96.276,30D

*****82.806,00D

*****96.276,30D

662.904,70D

672.961,70D

****662.904,70D

****672.961,70D

=T o t a l - Ativo Não Circulante

****745.710,70D

****769.238,00D

=T o t a l - A T I V O

****865.284,51D

****895.825,75D

'=Disponibilidades
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'=T o t a l - Circulante
Ativo Não Circulante (12)
Ativo Realizável a Longo Prazo (121)
Aplicações Financeiras (1200)

1-2-01-01

'=Ativo Realizável a Longo Prazo
Permanente (123)
Imobilizado (1230)
'=Permanente

1-2-03-01

28

Centro Espírita Irmã Rosa
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2012
Descrição

RODRIGUES PLANEJ E ASSESSORIA CONTABIL
Diário :5

Folha: 87

Classificação

Exerc. Anterior

Exerc. Atual

Fundo Patrimonial (2400)
'=Fundo Patrimonial

2-4-01-01

220.524,47C
****220.524,47C

220.524,47C
****220.524,47C

Reservas de Superávit (243)

2-4-03

629.699,83C

629.699,83C

Superávits (244)

2-4-04

18.524,76C

49.066,00C

2-4-05

3.464,55D

3.464,55D

'=T o t a l - Patrimônio Social

****865.284,51C

****895.825,75C

=T o t a l - P A S S I V O

****865.284,51C

****895.825,75C

P A S S I V O (2)
Patrimônio Social (2398)
Fundo Patrimonial (241)

Déficits (245)
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O ANO DE 2013
DA DIRETORIA DE FINANÇAS

A Diretoria de Finanças continuará adotando a escrituração mensal dos
atos e fatos administrativos, utilizando a escrituração contábil, de acordo com os Princípios
Fundamentais da Contabilidade.
Todo mês será exposto no quadro de aviso do CEIR, o balancete
simplificado, contendo as receitas e despesas.
A documentação comprobatória dos pagamentos e dos recebimentos,
junto com os extratos bancários e os balancetes, serão arquivadas em pastas mensais e
disponibilizadas aos demais Diretores e Conselheiros Fiscais, para sua apreciação.

_________________________
Vera Lucia da Silva Rodrigues
Diretoria de Finanças
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DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
PATRIMONIAL
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012
Prédio Principal
1- Instalação de aparelhos de ar condicionado de janela na sala de atendimento fraterno e na sala
ao lado da mediúnica;
2-Compra de 90 novas cadeiras para o salão do piso superior;
3- Pequenos reparos de manutenção;
Prédio anexo
1- Compra e instalação de bomba de recalque e automático;
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Planejamento das atividades para 2013

Prédio Sede
•

Instalação de Split no salão superior

•

Manutenção eletro-hidráulica

•

Limpeza da caixa d'água e cisterna

•

Troca do filtro do bebedouro

•

Dedetização

Prédio Anexo
•

Estão previstas as seguintes obras:

•

Substituição do piso do salão térreo

•

Instalação de ar condicionado de janela.

•

Manutenção eletroelétrica

•

Substituição do filtro do bebedouro do andar térreo

•

Dedetização

_______________________________
Henderson Costa Santos
Diretoria de Manutenção Patrimonial

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012
Em 2012, a Diretoria de Planejamento em conjunto com as demais diretorias que
compõem a diretoria executiva do CEIR, elaborou e aprovou na AGO de 27 de março de 2012 o relatório
de atividades de 2011, o planejamento das atividades, a previsão orçamentária, assim como o calendário
preliminar de eventos para o ano de 2012.
A Diretoria de Planejamento atuou junto às demais diretorias no sentido de viabilizar a
execução do presente Relatório, contendo o planejamento das atividades para 2013 e a respectiva
previsão orçamentária.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2013
Para o ano de 2013 a Diretoria de Planejamento em conjunto com as demais diretorias,
pretende auxiliar na organização dos seminários, treinamentos de tarefeiros, na manutenção das rotinas
e demais atividades da Casa.
Como fruto do planejamento das atividades de 2013, apresentamos abaixo um calendário
preliminar dos eventos:
MÊS
JAN

DIA / EVENTO
Treinamento / reciclagem dos evangelizadores

FEV

 23 – Retorno da evangelização

MAR

 26 – 19h30min – Assembléia Geral Ordinária
 1º SÁB – Reunião de avaliação da evangelização.
 28 – Cursos de reciclagem e formação de passistas

ABR

 ÚLTIMO SÁB – Clube do Livro – das 20 às 22h – atividade complementar da
evangelização
 ÚLTIMO DOM – Grupo de Pais – atividade complementar da evangelização

MAI

 ÚLTIMO DOM – Grupo de Pais – atividade complementar da evangelização
 1º SÁB - Reunião de avaliação da evangelização.

JUN

 ÚLTIMO SÁB – Clube do Livro – das 20 às 22h – atividade complementar da
evangelização
 ÚLTIMO DOM – Grupo de Pais – atividade complementar da evangelização

JUL

 FESTA JULINA – evento complementar do Grupo da Evangelização
 ÚLTIMO DOM – Grupo de Pais – atividade complementar da evangelização
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 18 - encontro para qualificação e formação de trabalhadores de reunião mediúnica.
AGO

 1º SÁB - Reunião de avaliação da evangelização
 ÚLTIMO SÁB – Clube do Livro – das 20 às 22h – atividade complementar da
evangelização
 ÚLTIMO DOM – Grupo de Pais – atividade complementar da evangelização

SET

 ÚLTIMO DOM – Grupo de Pais – atividade complementar da evangelização
 1º SÁB - Reunião de avaliação da evangelização

OUT

 ÚLTIMO SÁB – Clube do Livro – das 20 às 22h – atividade complementar da
evangelização
 ÚLTIMO DOM – Grupo de Pais – atividade complementar da evangelização

NOV

 24 - encontro para avaliação, qualificação e formação de trabalhadores do serviço do
atendimento fraterno.
 ÚLTIMO DOM – Grupo de Pais – atividade complementar da evangelização
 1º SÁB - Reunião de avaliação da evangelização

DEZ

 Encerramento da evangelização
 Comemoração do 93º aniversário do CEIR

Na página seguinte é apresentada a previsão orçamentária para o ano de 2013.

___________________________
Daniel Pisani Bernardes
Diretor de Planejamento
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