RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO
CENTRO ESPÍRITA IRMÃ ROSA CEIR

- 2014 / 2015 -

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2014 / 2015
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 2014, bem como relatar as
atividades planejadas para o ano de 2015, 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:

Gil Gavioli dosSantos

Diretor de Educação Espírita:

Robertta Bachini

Diretor de Finanças:

Antonio Carlos Nunes

Diretor de Manutenção Patrimonial:

Henderson Costa Santos

Diretor de Planejamento:

Daniel Pisani Bernardes

CONSELHO FISCAL

Conselheiro:

José Antônio Caldas Teixeira

Conselheira:

Maria Auxiliadora Barros Macieira

Conselheiro:

Roberto Barreto Nolasco

Niterói, 24 de março de 2015.
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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 2014, bem como o planejamento e orçamento para 2015.
No ano de 2014, nossa Instituição comemorou 94 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 2015 e, encerrando, uma planilha
com a previsão de gastos.
Rogando a Jesus que nos abençoe!
Fraternalmente,

___________________________
Daniel Pisani Bernardes
Diretor de Planejamento
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014
A Diretoria de Administração é responsável por secretariar as reuniões de diretoria,
preparar as pautas a serem abordadas, e redigir as respectivas Atas de reunião.
As reuniões da Diretoria do CEIR em 2014 tiveram a periodicidade mensal e as
respectivas Atas foram elaboradas e aprovadas em reuniões posteriores.
Durante o ano de 2014, foi mantida a prática adotada no ano anterior de divulgação das
pautas e Atas aprovadas para os trabalhadores do CEIR, fim possibilitar que todos tomassem
conhecimento dos assuntos tratados e das decisões tomadas pela Diretoria de forma
transparente.
Demos continuidade à manutenção do cadastro dos associados.
Todas as obrigações conjuntas com a Diretoria de Finanças foram cumpridas.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2015
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
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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E
ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014
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:
 18 de janeiro: Palestra com o médico psiquiatra Roberto Lúcio Vieira de Souza
(MG), vice- Presidente da AME-Brasil, diretor de publicações da AME-MG, diretor
clínico do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte (MG) e autor de diversos
livros, com o tema Depressão.
 26 de agosto: Palestra e momento de autógrafos com a educadora e escritora Lucia
Moysés (RJ), com o tema “Educar os Filhos – Compromisso Inadiável”, título do seu
mais recente livro publicado pela Editora EME.
 01 de outubro: Palestra com a expositora e escritora Dalva Silva Souza (ES) com o
tema O Espiritismo em nossas vidas.
 18 de outubro: Encontro dos Tarefeiros do CEIR com seminário com o expositor
Cosme Massi (PR) com o tema A caridade na visão espírita.

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, foram oferecidos o
passe de tratamento de saúde às 18:45 horas e às 19:30H o passe para tratamento espiritual,
para as pessoas encaminhadas pelo atendimento fraterno. Em ambos os tratamentos são
feitas avaliações periódicas e os resultados, em sua maioria, são animadores. As pessoas que
estão no tratamento espiritual participam, após o passe e durante o transcurso da reunião
mediúnica, de um grupo de reflexões no primeiro andar, facilitando assim o tratamento.
No dia 15 de fevereiro, realizamos o “Encontro de avaliação, qualificação e formação
dos trabalhadores das reuniões mediúnicas do CEIR”, que foi coordenado por Richard
Simonetti (SP).
Nos dias 20 de maio e 21 de outubro, realizamos dois encontros para reflexões sobre
os livros: “Nos Bastidores da Obsessão” e “Loucura e Obsessão”, respectivamente, ambos de
Manoel Philomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco.
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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 2014, ainda não foi possível atingir esse objetivo.
O grupo de estudo da mediunidade das sextas-feiras, às 19:30H, funcionou
normalmente durante o ano.
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 32 (trinta e dois)
componentes.
No dia 16 de dezembro foi realizado o “Encontro de avaliação, qualificação e formação
dos trabalhadores do atendimento fraterno do CEIR”, oportunizando uma conversa sobre o
desenrolar do serviço durante o ano na Casa, tendo como ponto de partida o tema
“Assertividade” apresentado pela trabalhadora da Casa Adriana Pfeifer. Nessa oportunidade
também se avaliou o trabalho de visita a domicílio.
Serviço de Passe
No dia 30 de novembro foi realizado o “Encontro de avaliação, qualificação e formação
dos trabalhadores do passe do CEIR”, em nova formatação, composto dos seguintes estudos:
DIA

HORA

04/11
Terça

19:30
às
21:15

11/11
Terça
18/11
Terça
25/11
Terça
30/11
Dom.

19:30
às
21:00
19:30
às
21:00
19:30
às
21:00
09:00
às
12:00






ASSUNTO
Apresentação do curso.
Os fluidos e o princípio vital.
A qualidade dos fluidos: vontade e pensamento.
O perispírito, os centros de força e sua ligação
com o corpo físico.

FACILITADOR

Caldas

 O passe na Casa Espírita: conceito e resultados.
 O aplicador de passe: requisitos e preparo.

Vera

 A água magnetizada.
 Algumas recomendações.
 Regras contidas no Regimento Interno do CEIR.

Kleber

 As técnicas.
 Exercícios práticos.

Wânia

 Reflexão sobre o livro “Passe – Magnetismo
Curador” de L. Palhano Jr. e Dalva Silva e Souza
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Alberto

Os quatro primeiros encontros tiveram como público alvo os iniciantes, participantes de
grupos de estudo, com desejo de ingressarem na tarefa. O quinto e último encontro teve como
público alvo todos os atuais aplicadores de passe da Casa, bem como os iniciantes.
No quinto e último encontro tivemos a presença de 87 (oitenta e sete) pessoas, com
84% (oitenta e quatro) de presença dos atuais aplicadores de passe da Casa.
Estima-se o ingresso de 10 (dez) novos aplicadores de passe, além do aproveitamento
de mais 10 (dez) iniciantes em outras tarefas da Casa.
O grupo de estudo do magnetismo nas segundas-feiras a partir das 17:30H, dando
suporte ao tratamento de saúde que é feito às 18:45H, prosseguiu normalmente.
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 2014, foram
realizadas aproximadamente 500 (quinhentas) visitas domiciliares num universo de
aproximadamente 30 (trinta) enfermos atendidos. Funcionaram, normalmente: um grupo de
visitas na quinta-feira à tarde, com 4 (quatro) visitas por semana; um grupo na quinta-feira à
noite com 3 (três) visitas por semana e um grupo no sábado com 3 (três) visitas por semana,
totalizando assim 10 (dez) visitas por semana.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2015
Atividades extras
Dar continuidade as atividades com expositores de outros estados, como temos
praticado nos últimos anos. Temos, por ora, agendado para 2015 evento com a Irmã Aíla
Pinheiro, freira católica, para o dia 04 de janeiro, palestra especial com Cosme Massi no dia 20
de abril de 2015 (segunda-feira) às 13:30H e palestra especial com Emanuel Cristiano no dia
06 de junho de 2015 (sábado) às 10:00H.
Serviço da Mediunidade
Promover durante o mês de novembro o “Encontro de avaliação, qualificação e
formação dos trabalhadores de reunião mediúnica do CEIR”.
Dar continuidade a prática do estudo dirigido, promovendo no dia 12 de maio encontro
para reflexões sobre o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos e no dia 13 de outubro
outro encontro sobre o livro Sexo e Obsessão, ambos de Manoel Philomeno de Miranda na
psicografia de Divaldo Franco.
Serviço de Estudo e Educação da Mediunidade
Continua em análise a possibilidade de implantar novo grupo de estudo e educação da
mediunidade.
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Serviço de Atendimento Fraterno
Promover durante o mês de julho, o “Encontro para avaliação, qualificação e
formação de trabalhadores do serviço do atendimento fraterno do CEIR.”
Serviço de Passe
Possivelmente não realizaremos estudos para formação de trabalhadores do
passe em 2015, por não termos um número de iniciantes em grupos de estudo que justifique tal
medida. Essa demanda será melhor avaliada durante o ano.

____________________________________
Alberto Leitão Rosa
Diretoria de Assistência e Orientação Espiritual
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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014
Doações de Cestas Básicas
Foram distribuídas mensalmente, aproximadamente, 180 (cento e oitenta) cestas
básicas, adquiridas em atacadista, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
As bolsas foram adquiridas na MOXAN Cestas de Alimentação Ltda., situada na Rua
Dr. Nunes, 953 - Olaria 05537143/0001-5 – tel. (21) 3867-0480.
As doações de gêneros alimentícios dos frequentadores da Casa são distribuídas aos
necessitados que buscam auxílio no CEIR.
Apresentado à Diretoria, no dia 02 de agosto de 2014, o projeto de reformulação das
atividades realizadas na área de assistência e promoção social do Ceir, tendo sido aprovado
pela mesma.
Além da Obra do Idoso, foi criada a Obra do Adulto Francisco de Assis, atendendo
pessoas carentes e com dificuldades físicas, com idade abaixo de 60 anos, auxiliados com
cestas básicas, palestras na área de saúde e passes.
Todo material recebido por meio de doações, tais como roupas, sapatos e etc., foram
doados aos assistidos pela Casa.
Realizado Primeiro Encontro de Tarefeiros da Assistência e Promoção Social do Ceir,
em 11 de novembro de 2014.
Realizado dois bazares para exposição dos trabalhos confeccionados na Oficina de
Artesanato, e toda renda obtida foi revertida aos assistidos participantes desta Oficina, através
da compra de material para as oficinas e do fornecimento de cartões de compras do
Supermercado Pão de Açúcar, entregues em dezembro/2014.

Obra do Berço Anália Franco
Continuamos com a obra do berço, onde gestantes, em qualquer período da gravidez,
participam de palestras realizadas por profissionais da área de saúde, com o objetivo de
orientá-las quanto à maternidade.
Ampliamos o atendimento, assistindo a mãe após o parto até o bebê completar 01 (um)
ano de idade, com palestras e instruções quanto à amamentação e aos cuidados com o bebê.
No ano de 2014, as gestantes e as puérperas passaram a receber cestas básicas.
Os enxovais doados às gestantes foram obtidos por meio de doações.
Total de 75 (setenta e cinco) enxovais doados.
Foram realizadas 59 (cinqüenta e nove) novas inscrições na Obra do Berço.

- 12 de 51 -

CONTROLE DE PESSSOAS PRESENTES NOS
ENCONTROS MENSAIS COM AS GESTANTES DA OBRA DO BERÇO
ANO:2014
MÊS
GESTANTES PUERPÉRIO
ACOMPANHANTES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO

TOTAL

1
17
26
16
0
10
16
13
4
13
12

3
4
4
8
0
4
9
6
11 CB
9 CB
10 CB

2
3
3
6
0
3
1
1
5
9
5

128

58
68 CB

38
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CALENDÁRIO DE TEMAS PARA ENCONTRO MENSAL COM AS
GESTANTES E MÃES DA OBRA DO BERÇO - ANO 2014
Mês
Janeiro

Data
27

Temas
Abertura do evento
2014

Conteúdo
Apresentação da rotina do ano

Palestrante
Eliana

comemoração

Fevereiro

24

Ser mãe, esposa e
amiga, como conciliar
tudo isto?

Desmistificação do papel da
mulher nas relações humanas.

Eliana

xxxxxxxxxxxxx

Educação infantil e a
família

. O papel da família na relação
c/a criança.

Shantala

Exercícios de estimulação
corporal ao bebê.

Março

Abril

31

28

Junho

Julho

(Psico)
Kelly
(Psico)
Marina (Enf.)

Adiamento da Palestra , devido Copa de Futebol

Maio

02

28

1 Confraternização
universal

4 - Carnaval
5 - Cinzas
18 - Paixão de Cristo
20 - Páscoa
21 - Tiradentes
22 – Desc. do Brasil
1 - Dia do Trabalho
11 - Dia das mães
19 - Corpus Christi
12 Inicio da Copa
Futebol

Anticoncepção no
puerpério

Métodos e práticas
anticonceptivas no pós
parto e aleitamento

Cristina

Atenção ao
aleitamento Materno

Incentivo ao aleitamento
materno

Eliana
(Psico)

13-Fim Copa Futebol

(Psico )

Agosto

25

Educação espiritual

A prática da fé na vida humana.

Convidado

10 - Dia dos Pais

Setembro

29

Educação e a família

O papel da família na relação
c/a criança.

Lúcia (Educ.)

7 - Independência do
Brasil

Outubro

27

Shantala

Exercícios de estimulação
corporal ao bebê.

Marina (Enf.)

12 - Nsa. Sra.
Aparecida
15 - Dia Professores

Novembr
o

24

Em Aberto

Convidado

2 - Finados
15 - Proclamação da
República

Confraternização e

Encerramento dos eventos
2014

Lúcia

19 - Dia da Bandeira

Coord.Geral
20 - Dia da
Consciência Negra
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Programação realizada nos encontros da Obra do Berço em 2014
13:00H - Abertura do Evento
13:15H - 13:30H - Oração / Reflexão
Coord. Geral – Sra. Maria Lucia Leite
13:30H - 14:00H - Ciclo de Palestras para gestantes
Objetivo principal: Oferecer a futuras mães informações
para o cuidado com o bebê e promover o autocuidado.
14:15H - 15:30H – Oficinas de ação educativa:
*
Aleitamento
* Gastronomia popular
* Pré parto ( com entrega de enxovais )
15:30H- 16:00H - Encerramento
* Oração de agradecimento
Coord. Geral – Sra.Maria Lucia Leite
* Controle de assistidos e entrega de cestas básicas
* Confraternização
RELATÓRIO EVOLUTIVO DO ACERVO DA OBRA DO BERÇO /CEIR
INVENTÁRIO DO ACERVO DA OBRA DO BERÇO ANÁLIA
FRANCO
PERÍODO:DEZEMBRO2014
Arquivista: Eliana Salgado
Coordenação geral da Obra do Berço :Maria Lúcia Leite

1 ventilador de
chão
1 mesa redonda ( retirada em junho 2014 esta na saleta do 2º andar o prédio
social)
3 cadeiras de madeira
1 estante de ferro com 6 prateleiras ( retirado em novembro 2014 e doada a sala da Obra
Social do Idoso)
1 ventilador de pé (retirado em maio 2014, doado a sala de entrevistas no 1º andar do predio
social CEIR)
1 bancada de máquina de costura singer,
original
1 armário modelo antigo de madeira com 3 portas , 3
gavetas
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( retirado em novembro 2014,devido excesso de traça , cupim e
broca)
doado a funcionária Rosane do serviços gerais do CEIR.
1 armário embutido( encontra-se com broca e no local)
1 ar refrigerado
Todas os objetos do acervo, que foram doados com devido conhecimento, autorização
e liberação da coordenação da obra do berço e da direção social atual(2014)

Campanha do Material Escolar
Em 2014, por meio das doações conseguimos montar 200 (duzentos) “Kits”, contendo:
cadernos, lápis, borrachas, lápis de cor, hidrocores, etc., que foram doados às crianças e
jovens carentes.
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2015
Criação da Oficina de Alfabetização para os assistidos pela Casa.
Realização do II Encontro de Tarefeiros, em novembro/2015.
Participação mensal dos encontros realizados no CEERJ para capacitação dos
trabalhadores na área de assistência e promoção.
Continuação da implantação do projeto apresentado em 2014, como os setores de RH,
de doações, de documentos, etc.

Programação da Obra do Berço
CICLO DE PALESTRAS 2015
" EDUCAR PARA CRESCER"

DIAS

MÊS

TEMA

26

JANEIRO

Abertura dos trabalhos Demonstrando seu amor

23

FEVEREIRO

Valorizando o papel do pai

30

MARÇO

Aconchego, Segurança e cuidados com a criança

27

ABRIL

Entenda o desenvolvimento da criança

25

MAIO

Ouça seu bebê e dê um sono tranquilo
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29
DIAS

JUNHO
MÊS

Organizando a vida de seu filho e a escola
TEMA

27

JULHO

observando a alimentação

31

AGOSTO

Cuidando da saúde de seu filho

28

SETEMBRO

Aproveite o mundo com seu filho e divirta-se com ele.

26

OUTUBRO

Valorizando a família

30

NOVEMBRO

Leia para seu filho e encerramento do ano letivo

Duração de cada apresentação : 30 minutos
Formato do grupo : Roda de Conversa
Apresentação : Grupo de palestras e c/ material ilustrativo
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DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014
Durante o ano de 2014, contando com o apoio de dedicados trabalhadores do CEIR, a
Diretoria de Divulgação realizou as seguintes atividades:
Formação de Equipe de Divulgação
Foi constituído em março, uma equipe composta por 7 (sete) pessoas visando promover
o envolvimento de mais trabalhadores da Casa nas atividades desta diretoria e distribuir as
diversas tarefas que devem ser realizadas regularmente.
Esse grupo, sob a coordenação do Diretor da Área Gil, realizou em 2014 diversas
atividades necessárias para promoção de eventos, avisos e divulgação da Doutrina Espírita
definidas pelo CEIR.
Seguem abaixo, os componentes da equipe de divulgação:
 Coordenação: Gil
 Equipe de Apoio: Eliane Liberal, Franco, Mariana, Paulo Pilotto, Sibele, Vanessa, e
Zulmira.
Além deste grupo permanente, as reuniões mensais contaram também com a ajuda
valiosa dos irmãos Kleber e Wania.
Elaboração do Folder Trimestral
O folder trimestral, artefato produzido pelo CEIR em anos anteriores, teve uma
interrupção na sua confecção devido à falta de trabalhadores que pudessem se dedicar a esta
tarefa. A partir do 2º trimestre deste ano, com a criação da equipe de divulgação, o folder teve
sua elaboração retomada.
Algumas modificações foram introduzidas, tais como:



Utilização de papel reciclado;
Reformulação do conteúdo retirando aba de atividades, uma vez que são fixas.
Esta alteração proporcionou a liberação de espaço que foi utilizado para destacar a
cada trimestre, ações relevantes da Casa.

Criação do Marcador de Livros do CEIR
O marcador de livros foi elaborado para divulgar as atividades da Casa e seus
respectivos horários. Com tiragem inicial de 3.000 unidades, este artefato é distribuído
regularmente, junto com o folder ou na livraria.
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Divulgação de Avisos através de Slides
Com o objetivo de aumentar o tempo destinado à exposição doutrinária, os avisos
rotineiros estão sendo divulgados através de slides que são projetados antes e após as
reuniões públicas.
Além dos avisos, estes slides contêm também mensagens para reflexões e explicação
sobre atividades da casa tais como: atendimento fraterno, visita domiciliar, entre outras.
A sistemática adotada foi elaborar um conjunto de slides semanais. Desta forma, os
mesmo conteúdo é exibido em todas as reuniões públicas. Os dirigentes das reuniões foram
comunicados e a prática está em andamento na Casa.
Criação de Cadastro de Tarefeiros com e-mails
Este cadastro, com dados atualizados dos tarefeiros, proporciona o envio das
comunicações por e-mail, o que agiliza e uniformiza as comunicações.
Criação E-mail Padronizado
Todos os e-mails para o grupo de tarefeiros são enviados através de uma ferramenta de
e-mail com o formato definido pelo grupo. Este procedimento torna as comunicações
padronizadas, ágeis e eficientes.
Organização dos Quadros de Aviso e Atualização Periódica
Os quadros de aviso do prédio principal que são: um no 1º andar e outro no topo da
escada, foram organizados separando os eventos externos e os internos. Foi criado quadro de
aviso no prédio da Evangelização e designado como ponto focal, o Franco, para que este
quadro também se mantenha atualizado.
Todos os avisos são confeccionados e anexados nos 3 (três)quadros simultaneamente.
Além disso, a equipe de divulgação realiza a verificação e atualização do conteúdo
regularmente. A equipe de divulgação também tem a prerrogativa de retirar conteúdo dos
quadros, que julgar inapropriada ou que não estejam consoantes com a Doutrina Espírita.
Ampliação da Livraria
Ampliação e organização do acervo da livraria buscando oferecer sempre os livros que
servem de referência para as exposições doutrinárias de cada mês.
Criação de Lista de Pedidos de Livros
A livraria conta, a partir do 2º semestre, com a possibilidade de solicitar livros que não
são oferecidos no momento. Para isso, foi anexado na parede uma lista em que o solicitante
escreve o nome, telefone e o livro desejado. Ao adquirir o livro, o responsável pela livraria entra
em contato informando a chegada do livro.
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Observa-se com este procedimento, um aumento na aquisição dos livros beneficiando
assim, a divulgação da Doutrina Espírita.
Modernização do SITE
Foi elaborado um protótipo do novo site do CEIR utilizando uma tecnologia mais
moderna e atualizada. Esse modelo foi apresentado para a Diretoria que aprovou a proposta.
A meta era promover a mudança no aniversário da Casa em 02 de dezembro, no
entanto, ocorreram alguns problemas com a empresa que gentilmente nos ajuda nestes
trabalhos e não houve recursos disponíveis para atingir esta meta. A finalização deste trabalho
faz parte dos objetivos de 2015.
Administração do Site do CEIR
As seguintes atividades de administração do site foram realizadas durante todo o ano
de 2014:

Divulgação e atualização da Agenda do CEIR;

Notícias sobre as Atividades realizadas no CEIR;

Divulgação e atualização dos Temas e Palestrantes das Reuniões Públicas;

Divulgação das Campanhas de Assistência e Promoção Social desenvolvidas na
casa;

Divulgação das informações referentes à Doutrina Espírita; e

Divulgação e atualização das informações referentes ao Movimento Espírita.
Controle de E-mails do CEIR
O CEIR recebe vários e-mails que devem ser respondidos à luz da Doutrina Espírita.
Portanto, este controle de e-mails teve como objetivos:
Responder, esclarecer e atender: sugestões, dúvidas e solicitações recebidas através
do Fale Conosco e contato@irmarosa.org.br.
Facebook
O Facebook é um veículo atual e muito utilizado por jovens. Para manter uma
proximidade com este público, as seguintes atividades foram realizadas durante o ano de 2014:
 Foi postada, aproximadamente uma publicação por semana.
 Os participantes da página enviavam uma mensagem a cada duas semanas, em
média;
 A imagem principal da página foi modificada para manter um visual mais atualizado;
 Para comemorar os 150 anos de lançamento do Evangelho Segundo o Espiritismo,
foi realizado um sorteio deste livro sendo o ganhador do Rio Grande do Sul;
 Houve aumento no número de acessos (curtidas) na página, sendo que até
05/12/2014 houve 1.275 curtidas.

- 21 de 51 -

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2015
Modernização do SITE – Continuação
Término do trabalho iniciado em 2014. No decorrer de 2015 pretende-se:
 Realizar treinamento com responsáveis pela alimentação do conteúdo do site;
 Alimentar novo conteúdo do site; e
 Implantar o novo site, cujo protótipo já está aprovado pela Diretoria.
Campanha Permanente do Evangelho no Lar
Esta campanha visa esclarecer, ensinar e lembrar sempre da importância da realização
do Evangelho no Lar.
Campanha Permanente de Divulgação dos Grupos de Estudo
Esta campanha visa esclarecer e incentivar a adesão aos grupos de estudo ESDE e
Doutrinário oferecidos pela Casa.
Projeto ROSA VERDE
Este projeto visa implantar e disseminar no CEIR atitudes sustentáveis. A condução
deste projeto, conforme aprovado pela Diretoria é de responsabilidade da Diretoria de
Educação Espírita. A Diretoria de Divulgação terá como objetivo estabelecer ações de
comunicação para apoiar a condução do projeto.
Criação do Acervo Documental Histórico do CEIR
Este projeto tem como objetivo catalogar, expor e disponibilizar documentos históricos
do CEIR para consulta e conhecimento de todos.
Criação de E-mail para a Diretoria de Divulgação
Criar um e-mail único pertencente à Diretoria de Divulgação para concentrar todos os
pedidos de divulgação de eventos, atividades e avisos. Este e-mail será divulgado para todos
os membros do CEIR facilitando assim, o processo de divulgação.
Através deste e-mail, todos os membros da equipe de divulgação estarão cientes das
comunicações em curso e daquelas que necessitam serem feitas. Assim, os responsáveis por
cada veículo – site, folder, facebook e outros – terão fonte única.
Esta organização é de suma importância para que as comunicações sejam realizadas
pelo grupo e para que o conteúdo seja uniforme.
Ampliação da Livraria – continuação
A continuação da ampliação da Livraria do CEIR tem como objetivo a aquisição de um
armário maior para comportar um acervo de livros maior para oferecer maior variedade.
As seguintes atividades estão previstas:
 Medir a parede lateral da livraria;
 Pesquisar armários adequados e com valores compatíveis aos recursos do CEIR;
 Instalar o armário; e
 Aumentar o acervo de livros.
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Reformulação da Biblioteca
A reformulação da biblioteca implica na organização dos livros no local e ordem
condizentes com as tarjas.
Criação do Acervo de Palestras em DVD
O acervo de DVD (com 1047 títulos) tem como objetivo oferecer palestras espíritas para
empréstimo.
Atualmente, foram doados 60 DVD contendo essas palestras.
A criação do acervo compreende:
 Cadastrar todo o acervo doado (60 DVD);
 Submeter e Avaliar o Conteúdo pela Diretoria;
 Disponibilizar o acervo para empréstimo.

__________________________
Gil Gavioli dos Santos
Diretor de Divulgação
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2014
DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA
Evangelização
A Evangelização funcionou normalmente durante o ano de 2014, sob a coordenação da
Claudia Franco e Franco.
ATIVIDADES REALIZADAS
I-Atividade de abertura das aulas - março
Objetivo: promover a integração do grupo, incluindo pais e alunos.
II-Curso de capacitação – fevereiro
Objetivo: promover a capacitação de trabalhadores do CEIR e de alunos dos grupos de estudo
para o trabalho na evangelização.
III-Projeto meio ambiente - junho
Objetivo: Conscientização sobre os urgentes problemas ambientais e sensibilização para a
necessária mudança de hábitos.
Trabalhamos durante alguns meses em sala de aula com as crianças e nos momentos iniciais
com os pais e as crianças sobre questões ambientais.
A culminância aconteceu em 07/06, em alusão ao dia do meio ambiente (05/06).
A partir desta data, deixamos de utilizar copos descartáveis, estimulando que cada um traga
sua garrafa ou copo, inclusive para a fluidificação da água.
IV-Festa Junina - julho
Objetivo: Confraternização, integração com demais trabalhos do CEIR e arrecadação de
fundos para apoio à Escola de Educação Espírita Joana de Cusa.
Participação dos grupos de estudo e trabalhadores do CEIR.
Participação dos idosos da oficina de artesanato, os quais montaram uma barraca para venda
dos seus produtos.
V- Encontro sobre evangelização - agosto
Objetivo: divulgação do trabalho realizado na evangelização junto aos pais e demais
frequentadores do CEIR.
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VI- Visita à Escola de Educação Espírita Joana de Cusa - setembro
Objetivo: entregar as doações arrecadadas na festa junina e levar os jovens da turma da
mocidade a realizar um trabalho voluntário junto às crianças assistidas.
VII- Participação na preparação e realização do Encontro de Mocidades Espíritas de Niterói,
sob a coordenação do CEUNIT / IEBM - novembro
Objetivo: integração com os jovens de outras casas espíritas de Niterói.
VIII- AULA COMEMORATIVA DO DIA DO JOVEM ESPÍRITA – novembro
Objetivo: complementando a participação no encontro de jovens, estimular nos jovens a sua
identificação como jovens espíritas e o sentimento de pertencimento a um grupo que congrega
outros jovens com as mesmas crenças.
IX- Participação da Evangelização na reunião pública de sábado - novembro
Objetivo: divulgação do trabalho realizado na evangelização junto aos trabalhadores e aos
frequentadores do CEIR, bem como integração dos jovens às atividades da casa.
X- Atividade de encerramento das aulas da infância - dezembro
Objetivo: fazer os pais vivenciarem parcialmente o processo de elaboração de uma aula e
integração das famílias.
XI- Atividade de encerramento das aulas da mocidade – visita ao albergue - dezembro
Pequena apresentação artística com ator convidado.
Objetivo: proporcionar aos jovens o conhecimento dos trabalhos sociais promovidos pelo CEIR
e estimulá-los a participar.
XII- Atividades iniciais antes das crianças irem para as turmas – todo o ano
Objetivo: promover o entrosamento entre todas as crianças e pais e transmitir mensagens
relativas aos assuntos trabalhados em sala, através de atividades lúdicas.
Livros estudados em grupo
I-Aconteceu na casa espírita - Emanuel Cristiano pelo Espírito Nora
II-Pedagogia Espírita – José Herculano Pires
III-Educação do Espírito – Walter Oliveira Alves
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Número de evangelizadores - 9
Número de crianças e jovens atendidos ao longo do ano - 100
Contabilidade
CRÉDITOS
MARÇO
Reembolso CEIR

505,65
ABRIL

Reembolso CEIR

55,58
MAIO

Reembolso CEIR

52,50
AGOSTO

Venda de copo sanfonado (9)

45,00
SETEMBRO

Venda de copo sanfonado (7)

35,00
OUTUBRO

Venda de copo sanfonado (3)

15,00
NOVEMBRO

Venda de copo sanfonado (1)

5,00

TOTAL CRÉDITOS ANO

713,73
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DÉBITOS
MARÇO
Material de papelaria
Livros para sorteio 1º dia
100 folhetos divulgação
TOTAL

365,15
74,50
66,00
505,65
ABRIL

Material para aula 1º ciclo
TOTAL

55,58
55,58
MAIO

Canecas
Vasinhos para evento do meio ambiente
TOTAL
TOTAL DÉBITOS ANO
RESULTADO FINAL

39,00
13,50
52,50
613,73
100,00

DESPESAS DA EVANGELIZAÇÃO REEMBOLSADAS PELO CEIR - 2014
Data compra
março
março
março

Valor R$

O que

34,60 material de papelaria para 1º dia (Casa Cruz)
74,50 livros IEBM para sorteio 1º dia
66,00 100 folhetos divulgação

março

208,08 material de papelaria para 1º dia e livro

março

94,09 material de papelaria para 1º dia e livro

março
abril
abril
abril
abril
maio
maio

28,38
13,98
14,40
15,60
11,60
39,00
13,50

TOTAL

613,73

material de papelaria para 1º dia e livro
material para aula 1º ciclo
material para aula 1º ciclo
material para aula 1º ciclo
material para aula 1º ciclo
canecas
vasinhos para evento do meio ambiente
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ESDE, EADE, ESTUDO DOUTRINÁRIO, OUTROS ESTUDOS
Durante o ano, foi mantida a campanha em prol do estudo da Doutrina Espírita na Casa,
seja na forma do ESDE, EADE, Estudo Doutrinário, e outros estudos, através de avisos nas
reuniões públicas, nos murais, no folder e no site.
Em 2014, foi iniciada uma nova turma de EADE às quartas-feiras, às 13:30H, sob
coordenação da Graça e da Wânia.
Foi iniciada nova turma de estudo, às sextas-feiras, de 14:45H às 15:30H, sob
coordenação da Rosana Dória, tendo sido feito o estudo em 2014 do livro “ A caminho da luz” (
Emmanuel- psicografia FCX). Também uma nova turma de estudo das obras de André Luiz, às
terças-feiras, 18:00H, sob coordenação da Lenirce e da Denise Maciel, tendo iniciado em 2014
o estudo do livro “ Nosso Lar” ( André luiz- psicografia de FCX). E por fim, uma nova turma de
estudo das obras da Yvonne A. Pereira, às quintas-feiras, sob coordenação da Lenirce e da
Marielna, tendo estudado o livro “ Memórias de um suicida”, e iniciado o livro “ Devassando o
invisível”.
Foi dado seguimento às turmas já existentes: - EADE (sábados – Graça/Eliane Liberal)
- ESDE: sábados ( Rosane e Beth); terças-feiras ( Ana Cristina e Victor), quartas-feiras (João
Luiz), quintas-feiras ( Mario e Adriana Paula).
- Estudo doutrinário: segundas-feiras,
(Yara) LE e ESE, quinta-feira ( Maria José Avellar , Gil Gavioli dos Santos, Ligia Marly Alves
Novaes e Marcos...) LE e ESE, sextas-feiras (Rosana) LE e ESE, sextas-feiras (Adir) “O Céu e
o inferno”.
- Estudo teórico da mediunidade (Alzimar
e Daniel). Estudaram no ano de 2014 o livro “ Diretrizes de segurança” Divaldo Pereira Franco
e Raul Teixeira, e “Nos domínios da mediunidade” André Luiz-psicografia de FCX.
Reuniões Públicas
Foram mantidas as reuniões públicas, com a participação do grupo de expositores do
CEIR e convidados de outras casas espíritas, tarefa que ficou a cargo de Leda Lessa:


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.

Foi mantida a divulgação dos temários através dos murais e do site.
Também foram trazidos expositores de fora do Estado em parceria com o IEBM, num
intercâmbio mediado por Alberto Leitão Rosa:
Em 2014, as reuniões ocorreram nos dias previamente agendados, inclusive feriados.
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Expositores
Este ano tivemos a adição de nova expositora, Ilka Castro, que era de outra
Casa Espírita, e fazia constantemente exposições na nossa Casa

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2015
DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA
EVANGELIZAÇÃO – CEIR PLANEJAMENTO 2015
1.CRONOGRAMA DE EVENTOS
1.1 - CALENDÁRIO
INÍCIO – 28/02
TÉRMINO-05/12
1.2 - ATIVIDADES PREPARATÓRIAS:
Todos os sábados de janeiro e fevereiro – reuniões de planejamento
Encontro sobre evangelização para os novos trabalhadores – 10/01
Oficina: 1ª. Oficina para Evangelizadores, abordando os seguintes temas: “Integrando a
Família” e “Evasão dos Jovens” com a participação de evangelizadores convidados - 25/01
1.3 - AVALIAÇÕES
Serão realizadas todo último sábado, objetivando avaliar os trabalhos desenvolvidos,
abrangendo metodologia, envolvimento dos “evangelizandos”, bem como dos pais e suas
opiniões a respeito do desenvolvimento dos jovens.
1.4 -EVENTOS
Festa junina – 28/06
Sarau cultural – 14/11 (culminância do trabalho do ano)
Encerramento – 05/12 – Será realizado, no dia 28/11, café da manhã com os pais /
ensaio com as crianças para apresentação de encerramento.
Participação na festa da Irmã Rosa – 05/12
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2-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Livros-base:
Constelação Familiar – Joanna de Ângelis/Divaldo Franco;
Paulo e Estêvão para Jovens Leitores – Adeilson Salles-FERGS.
Paulo e Estêvão –Emmanuel/Chico Xavier
3-CICLOS
1º Ciclo – 3/4 anos
2º Ciclo – 5/6 anos
3º Ciclo – 7/8 anos
4º Ciclo – 9/10 anos
Pré-mocidade – 11/13 anos
Mocidade – 14/18 anos

4- PROJETOS
4.1-PROJETO LITERATURA
Objetivo: Incentivar a leitura
a)-Instalação de biblioteca
A ideia de criarmos uma biblioteca na Evangelização do CEIR surgiu não só da
necessidade de desenvolver o interesse à leitura em nossas crianças, mas também
de possibilitar a elas acesso a um espaço agradável e atraente, lúdico e interativo
com livros espíritas infantis, livros da Codificação Espírita e outras obras
importantes, como as psicografados pelos médiuns Chico Xavier, Divaldo Franco, entre
outros, comumente utilizadas nas atividades da Mocidade e Grupo de Pais. Dessa
forma, serão realizadas nesse espaço atividades semanais por todos os ciclos e
empréstimos de livros aos pais e crianças da Evangelização. Pretendemos também,
criar um acervo de livros relacionados à Educação e Pedagogia Espírita para uso e
consulta dos evangelizadores e pais.
Podemos então, destacar como objetivo principal da Biblioteca na Evangelização:
 Despertar o gosto pela leitura edificante, possibilitando acesso, manuseio e
empréstimos de livros espíritas;
 Propiciar o conhecimento do Espiritismo através de livros infantis, livros da
Codificação e outros importantes livros espíritas;
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 Promover o incentivo de atividades culturais e artísticas na Casa Espírita tais como:
hora do conto, peças teatrais, jornalzinho etc.; e
 Colaborar, indiretamente, com os evangelizadores no desenvolvimento de suas
aulas, oferecendo-lhes apoio bibliográfico e atuando conjuntamente na elaboração
de atividades extras.
Este projeto contará também com a escolha do(a) Patrono(a) pelos jovens e pais,
através da pesquisa e apresentação de três personalidades: Eurípedes Barsanulfo,
Meimei e José Herculano Pires, onde os grupos falarão sobre estas personalidades e
defenderão a homenagem respectiva.
Contaremos também, com o controle da utilização dos livros na biblioteca, utilizando o
computador e um programa específico para o projeto.
“O livro edificante é sempre um orientador e amigo. É a voz que ensina, renova e ajuda”
Emmanuel
4.2 - Evento de culminância no final do ano – SARAU CULTURAL
Objetivo: Promover a arte espírita, despertando alunos e pais para a importância da arte
em nosso desenvolvimento espiritual, bem como propiciar a integração entre
todos os participantes da evangelização e da evangelização com as demais
áreas do CEIR.
Construção: Elaborar os trabalhos ao longo do ano pelas crianças em sala de aula
conforme os temas estudados e buscar entre os pais e os alunos participação
conforme as habilidades artísticas.
Culminância: Ao final do ano serão expostos os trabalhos (trabalhos manuais, histórias,
poesias, músicas criadas pelos alunos e pais, etc.), bem como realizadas
apresentações (música, dramatização, bandinha, declamação, etc.).
No mês da culminância (novembro), promover uma palestra pública sobre
Espiritismo na Arte ( obra de Leon Denis) e montar uma exposição de arte
da evangelização para expor na sede principal. (Fotografia, desenho, pintura,
poesia, etc.), neste dia.
4.3 - PROJETO ENVOLVER OS PAIS
Objetivo: os pais conhecerem o trabalho, valorizarem, evitar a evasão.
Neste ano, procuraremos alinhar os temas trabalhados com os pais com o temário
desenvolvidos nas reuniões públicas, procurando envolvê-los:
a) - Participação nas atividades iniciais e na preparação do sarau;
b) - Estímulo à leitura sobre a importância da evangelização através do empréstimo de
livros da biblioteca; e
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c) - Fazer reuniões de pais ao longo do ano.
4.4 - PROJETO JOVENS
a) -Implantar trabalho voluntário, em conjunto com a área de Assistência Social da
Casa.
b) -Integração com outros trabalhos do CEIR
5.SEMINÁRIO
Será desenvolvido pequeno Seminário com base no livro “Paulo e Estêvão”, de
Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Paulo e Estêvão para Jovens
Leitores, observando-se os ciclos da Evangelização.
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, EADE, e outros
estudos, através de avisos nas reuniões públicas, nos murais, no folder e no site.
Está prevista reunião de avaliação, reciclagem e planejamento com os coordenadores
atuais. Deverão ser mantidas as turmas de estudo doutrinário, ESDE, EADE, e outros grupos já
em vigor. Ante a grande procura, está sendo avaliada a abertura de nova turma de ESDE.
Será criado Curso Básico da Doutrina, com duração aproximada de quatro meses
que será pré-requisito para a inscrição nas modalidades acima, e contará com a
presença da equipe de evangelizadores.
Serão criadas diretrizes para a formação, continuidade e avaliação de todos os
grupos de estudos.
Os diversos grupos estudarão, paralelamente, a obra “Paulo e Estêvão”, de
Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. No dia 29 de novembro será
realizado seminário de fechamento.

REUNIÕES PÚBLICAS
Serão mantidas as reuniões públicas: 2ªs feiras – 13h30min horas, 4ªs feiras 19h30min horas, 5ªs feiras – 13h20min horas, 6ªs feiras - 13h30min horas e sábados- 10h00
horas, com a participação do grupo de expositores do CEIR e convidados de outras casas
espíritas. Também serão trazidos expositores de fora do estado em parceria com o IEBM.
Na escolha do temário serão abordados também temas ligados à família em todos
os meses, procurando focar assuntos pertinentes ao trabalho desenvolvido na
Evangelização, e de interesse dos pais e “evangelizandos”, visando a sua participação
nas reuniões públicas.
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Também será data ênfase no temário à obra “Paulo e Estêvão”, de Emmanuel, na
psicografia de Francisco Cândido Xavier, em especial no mês de Novembro.
Será mantida a divulgação dos temários através dos murais e do site.
Em 2015, as reuniões ocorrerão nos dias previamente agendados, inclusive feriados.

Expositores
Previsto treinamento para novos expositores originários dos grupos de estudo e da
equipe de Evangelização, bem como dois encontros para avaliação e reciclagem em março e
setembro.

_____________________________________
Kleber Tadeu Novaes das Neves
Diretor de Educação Espírita
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DIRETORIA DE FINANÇAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014
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, por meio 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 2014.
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 (00042)

RODRIGUES PLANEJ.ASSESSORIA CONTÁBIL

CNPJ: 30.127.997/0001-06
BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO DE 01/01/2014 a 31/03/2014

Descrição
RECEITA

Conta

Receitas Correntes
Receitas Sociais
Receitas Sociais
Receita Financeira
Total Receitas Correntes

Exercício Atual

3110
3199

TOTAL DA RECEITA

37.644,90 C
37.644,90 C
3.436,63 C
41.081,53 C
41.081,53 C

DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Despesas Gerais Administrativas
Encargos Diversos
Despesas de Custeio
Despesas c/Atividades das Diretorias
Diretoria de Administração
Diretoria de Assist. Orient Espiritual
Diretoria Assist Promoção Social
Diretoria de Divulgação
Diretoria de Estudos Espíritas
Diretoria de Finanças
Diretoria de Manutenção Patrimonial
Despesas c/Atividades das Diretorias
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras
Total de Despesas Correntes
TOTAL DESPESAS

4000
4100

10.133,55 D
600,00 D
10.733,55 D

4110
4120
4130
4140
4150
4160
4170

612,38 D
320,00 D
16.305,00 D
1.388,76 D
477,18 D
59,98 D
8.020,30 D
27.183,6 D

414
415

864,99 D
39,62 D
38.821,76 D
38.821,76 D
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O ANO DE 2015
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.

_________________________
Antonio Carlos Nunes
Diretor de Finanças
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DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
PATRIMONIAL

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014
Prédio 1


Inicio dos trabalhos de aumento de carga com aprovação de projeto junto a Ampla.



Reparos de manutenção elétrica/ hidráulica e aparelhos de ar condicionado.
Prédio 2



Redistribuição da carga elétrica no painel de entrada e instalação de novo quadro de
distribuição da energia no salão térreo.



Reparos de manutenção elétrica, hidráulica e aparelhos de ar condicionado.
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2015

Conclusão dos trabalhos de aumento de carga no Prédio 1. Reparos de manutenção predial,
instalação elétrica, hidráulica no prédio 1, e hidráulica e aparelhos de ar condicionado nos Prédios 1 e 2.

_______________________________
Henderson Costa Santos
Diretor de Manutenção Patrimonial
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014
Em 2014, a Diretoria de Planejamento em conjunto com as demais diretorias que compõem a
diretoria executiva do CEIR, elaborou e aprovou na AGO de março de 2014 o relatório de atividades de
2013, o planejamento das atividades, a previsão orçamentária, assim como o calendário preliminar de
eventos para o ano de 2014. Conforme previsto em nosso estatuto, esta Diretoria representou o CEIR
nas assembléias constituídas do Instituto Bezerra Menezes (IEBM)
A Diretoria de Planejamento atuou junto às demais Diretorias no sentido de viabilizar a execução
do presente Relatório, contendo o planejamento das atividades para 2015 e a respectiva previsão
orçamentária.
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2015
Para o ano de 2015, 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 2015, apresentamos abaixo um calendário
preliminar dos eventos:
MÊS

DIA / EVENTO
Grupo de estudo do magnetismo nas segundas-feiras a partir das 17:30 horas

JAN

04 - Palestra especial com Irmã Aíla Pinheiro

Inicio do encontro mensal com as gestantes e mães da obra do berço.
FEV

 Capacitação de Evangelizadores
 28 – Retorno da evangelização
 24 – às19:30 horas– Assembléia Geral Ordinária

MAR

 ÚLTIMO SÁB – reunião para avaliação e treinamento/reciclagem dos
evangelizadores
 ÚLTIMA SEG. Reunião para o estudo de livros

ABR

 ÚLTIMA SEG. Reunião para o estudo de livros
20 - Palestra especial com Cosme Massi às 13:30 horas
 12 - Encontro para reflexões sobre o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivo de Manoel Philomeno de Miranda

MAI

 ÚLTIMO SÁB – reunião para avaliação e treinamento/reciclagem dos
evangelizadores
 ÚLTIMA SEG. Reunião para o estudo de livros
24 - Palestra especial com Cezar Braga Said às 10:00 horas sobre seu livro
"Francisco, o Sol de Assis",
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MÊS

DIA / EVENTO
 ÚLTIMO SÁB – reunião para avaliação e treinamento/reciclagem dos
evangelizadores 

JUN



ÚLTIMA SEG. Reunião para o estudo de livros

06 - Palestra especial com Emanuel Cristiano às 10:00 horas
28 - Sarau Cultural - Evangelização
 Encontro para avaliação, qualificação e formação de trabalhadores do serviço do
atendimento fraterno do CEIR
JUL

 ÚLTIMO SÁB – reunião para avaliação e treinamento/reciclagem dos
evangelizadores
 ÚLTIMA SEG. Reunião para o estudo de livros

AGO

 ÚLTIMO SÁB – reunião para avaliação e treinamento/reciclagem dos
evangelizadores



 ÚLTIMA SEG. Reunião para o estudo de livros
 Encontro para avaliação e reciclagem dos trabalhos com a Equipe de Expositores

SET

 ÚLTIMO SÁB – reunião para avaliação e treinamento/reciclagem dos
evangelizadores
 ÚLTIMA SEG. Reunião para o estudo de livros

OUT

 13 - Encontro sobre o livro Sexo e Obsessão - de Manoel Philomeno de Miranda
 “Encontro de avaliação, qualificação e formação dos trabalhadores de reunião
mediúnica

NOV

10 - Realização do II Encontro de Tarefeiros - Assistência e Promoção Social
Espírita
 ÚLTIMA SEG. Reunião para o estudo de livros 
 Seminário Paulo e Estêvão 
 28 - Encontro com os pais e preparação evento de encerramento

DEZ

 Comemoração do 95º aniversário do CEIR
05 -- Encerramento evangelização
Na página seguinte é apresentada a previsão orçamentária para o ano de 2014.

___________________________
Daniel Pisani Bernardes
Diretor de Planejamento
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