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CENTRO ESPÍRITA IRMÃ ROSA CEIR
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2015 / 2016
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 2015, bem como relatar as atividades planejadas para o ano de 2016,
com sua respectiva previsão orçamentária.
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Niterói,

de

de 2016.

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 2015, bem como o planejamento e orçamento para 2016.
No ano de 2015, 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
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2015
A Diretoria de Administração é responsável por convocar, preparar as pautas, secretariar e
redigir as atas das reuniões de diretoria. As reuniões da Diretoria do CEIR em 2015 tiveram a
periodicidade mensal, exceto em dezembro quando não houve reunião por indisponibilidade da
maioria da diretora. As respectivas atividades citadas anteriormente foram executadas e as Atas foram
aprovadas em reuniões posteriores. Após a aprovação foram assinadas e arquivadas.
Durante o ano de 2015, foi mantida a prática adotada no ano anterior de divulgação Atas
aprovadas para os trabalhadores do CEIR, a fim de possibilitar que todos tomassem conhecimento
dos assuntos tratados e das decisões tomadas pela Diretoria de forma transparente.
Foi criado um controle de pendências e foi adotada a sistemática de atualizar este controle
após cada reunião de Diretoria. Este método possibilitou o acompanhamento do andamento de cada
item na reunião subsequente dando celeridade à resolução das questões levantadas nas reuniões de
Diretoria e sua efetiva conclusão.
Houve continuidade da manutenção do cadastro dos associados através da verificação
periódica de associados inadimplentes e da inclusão de novos associados, quando aprovados pela
Diretoria.
Todas as obrigações conjuntas com a Diretoria de Finanças foram cumpridas através do
acompanhamento mensal dos pagamentos das despesas da Casa que requerem a assinatura
conjunta.
Mensalmente, foram enviadas cartas de felicitações por ocasião do aniversário de cada
associado e no mês de dezembro também foram enviadas cartas de agradecimento para os
palestrantes convidados da Casa e para os contribuintes voluntários que doaram valores substanciais
para as obras em curso.
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2016
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 de agradecimento aos colaboradores nas festas de fim de ano
Os associados continuarão recebendo uma carta de felicitações por ocasião de seu
aniversário. As cartas de agradecimento para os palestrantes convidados e para os doadores serão
enviadas no mês em que ocorreu palestra ou doação, não sendo mais acumuladas para o final do
ano.
____________________________________
Eliane Maria Bernardi Liberal
Diretora de Administração
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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E
ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL
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Atividades extras
Por delegação da Diretoria Colegiada, coube à Diretoria de Assistência e Orientação Espiritual
a coordenação de algumas atividades extras envolvendo, principalmente, expositores de outros
estados. Os seguintes eventos ocorreram:



04 de janeiro (domingo): Palestra com a doutora em teologia irmã Aíla Pinheiro de
Fortaleza/CE com o tema As cartas de Paulo.



20 de abril (segunda-feira): Palestra com o escritor, palestrante e estudioso da ciência e
filosofia espíritas Cosme Massi de Curitiba/PR com o tema O código penal da vida futura.



24 de maio (domingo): Palestra com o psicólogo, pedagogo, escritor e palestrante espírita
Cezar Braga Said de Nova Iguaçu/RJ sobre seu mais recente livro Francisco, o Sol de Assis.



06 de junho (sábado): Palestra com o bacharel em filosofia, mestre em ética, professor
universitário, médium e palestrante espírita Emanuel Cristiano de Campinas/SP sobre seu
mais recente livro Válerio – um caso de obsessão.



18 e 19 de setembro (sexta-feira e sábado): Palestras com a médium e palestrante espírita
Alda Maria de Belo Horizonte/MG com os temas Bem-aventurados os que são misericordiosos
e Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça.
Serviço da Mediunidade

As 5 (cinco) reuniões mediúnicas da Casa (segunda à tarde e a noite; quarta à tarde; quinta à
tarde e sábado de manhã) 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 19:30 horas 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.
Desde setembro de 2014, começamos um trabalho em parceria com o Grupo Espírita Messe
de Amor (GEMA), mais especificamente com o Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima (GAEROL),
que é um setor do GEMA especializado no tratamento da dependência química, com o objetivo de,
em futuro próximo, termos um tratamento similiar ao desenvolvido pelo GAEROL no CEIR (franquia).
A partir de então o grupo está se qualificando através do estudo para formação do conselheiro em
dependência química, com o apoio das obras específicas do assunto e das obras espíritas, em
especial as de Joanna de Ângelis.
No dia 03 de novembro, realizamos mais um encontro para reflexões sobre os livros de Manoel
Philomeno de Miranda, foi o sexto encontro dessa modalidade. Dessa feita o livro estudado foi o Sexo
e Obsessão, de Manoel Philomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco.
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 2015 ainda não foi possível atingir esse objetivo.
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O grupo de estudo da mediunidade das sextas-feiras às 19:30 horas 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 34 (trinta e quatro) componentes.
No dia 05 de julho foi realizado o “Encontro anual do acolhimento fraterno do CEIR”, com base
no livro Acolhimento fraterno na Casa Espírita de Daisy Jurgensen Machado. oportunizando uma
conversa sobre o desenrolar do serviço durante o ano na Casa. Nessa oportunidade também se
avaliou o trabalho de visita a domicílio. Após o encontro alguns novos trabalhadores foram admitidos
nessa tarefa.
Serviço de Passe
Como previsto no relatório do ano passado, considerando-se que não havia grupos de estudos
que oferecessem novos potenciais trabalhadores no serviço de passe, optou-se por não se realizar
curso de passe em 2015.
O 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, prosseguiu normalmente.
O serviço do passe a domicílio neste ano continuou com grande procura. Atualmente
participam deste trabalho cerca de 23 (vinte e três) trabalhadores. Durante o ano de 2015, foram
realizadas aproximadamente 400 (quatrocentas) visitas domiciliares num universo de
aproximadamente 42 (quarenta e dois) 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.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2016
Atividades extras
Dar continuidade as atividades com expositores de outros estados, como temos
praticado nos últimos anos. Temos, por ora, agendado para 2016 Cosme Massi (Curitiba/PR) para o
dia 16 de abril (sábado) e Gladis Pedersen (Porto Alegre/RS) para o dia 23 de março (quarta). Esta
atividade passou a ser feita em parceria com a Diretoria de Educação Espírita.
Serviço da Mediunidade
Promover durante o mês de novembro o “Encontro de avaliação, qualificação e formação dos
trabalhadores de reunião mediúnica do CEIR”, em parceria com a Diretoria de Educação Espírita.
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Serviço de Estudo e Educação da Mediunidade
Será implantado no mês de junho um grupo de estudo da mediunidade (Estudos Espíritas III),
com base nas apostilas da FEB Mediunidade: estudo e prática, em parceria com a Diretoria de
Educação Espírita. Esse estudo será nas quintas-feiras das 20:00 as 21:30 horas.
Serviço de Atendimento Fraterno
Promover durante o mês de junho, o “Encontro para avaliação, qualificação e formação de
trabalhadores do serviço do atendimento fraterno do CEIR”, em parceria com a Diretoria de Educação
Espírita.
Serviço de Passe
Promover durante o mês de setembro o “Encontro para avaliação, qualificação e formação
de trabalhadores do serviço do passe” dentro do Estudos Espíritas III, como atividade complementar
do grupo de estudos, em parceria com a Diretoria de Educação Espírita.

____________________________________
Alberto Leitão Rosa
Diretoria de Assistência e Orientação Espiritual
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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA
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O Centro Espírita Irmã Rosa desenvolve atividades mensais com idosos, com portadores de
doenças crônicas e/ou de baixa renda, com gestantes, com puérperas e crianças que acompanham
os assistidos. Realiza visitas mensais à Casa de Idosos, denominada Lar Senior e ao Abrigo,
administrado pela Prefeitura de Niterói, para moradores de rua.
Em 2015, deu início ao Projeto Assinar (Oficina de Alfabetização para adultos).
Foi escolhida, pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, para ser piloto, no Estado
do Rio de Janeiro, na aplicação da Medotologia – ECCET (Espaço de Convivência, Criatividade e
Educação pelo Trabalho), contida na Obra “PAROLIN, S.R.H.; SARMENTO, H.B.M.; PONTES, R.N.
Conviver para Amar e Servir. 1º ed. Brasília. 2012”.

Tem como objetivo, em suas ações sociais:
➢
Favorecer o desenvolvimento da Consciência Cristã-Espírita;
➢
Desenvolver o sentimento de respeito a si mesmo, ao outro e ao meio ambiente;
➢
Promover a religião como um ator importante na Rede de Apoio Social, possibilitando
o sentimento de pertencimento social;
➢
Oferecer oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, participativo e agente
de transformação de seu meio;
➢
Trabalhar a autoestima, desenvolvimento de forças para o enfrentamento das
adversidades da vida;
➢
Desenvolver a integração com ele mesmo, com o outro e com a força criadora
respeitando suas crenças;
➢
Oferecer oportunidade para vivenciar valores que agreguem conhecimento
cognitivo, afetivos e emocionais;
➢
Estimular a mudança de hábitos e atitudes equivocados consigo mesmo, com o
outro e com o ambiente em que vive.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2015
OBRAS ASSISTENCIAIS
1 - OBRA DO IDOSO:
Atendemos, em 2015, 89 idosos.
Os encontros com os idosos são realizados na última terça-feira do mês, das 9 às 11h.
Aqueles que participam das oficinas de trabalhos manuais comparecem à Casa na primeira e na
terceira terça-feira do mês.
As atividades são realizadas em salão do Prédio 2 do CEIR, devidamente climatizado.
Uma vez ao mês as pessoas cadastradas recebem uma cesta básica com gêneros
alimentícios não perecíveis.
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Contamos com a participação de quinze voluntários, nesta atividade.
Atividades realizadas:
Oficinas de trabalhos manuais, com momentos de reflexão prévios a distribuição das cestas.
Utilizou-se como subsídio para os momentos de reflexão, conteúdo teórico com informações
voltadas para o autoconhecimento e educação à saúde.
De forma planejada, a partir do mês de junho de 2014 até maio de 2015, foram realizadas
palestras acerca de diversos temas, com foco principalmente na educação para a saúde.
Em junho de 2015, com a oportunidade da proposta da “Metodologia do Espaço de Convivência,
Criatividade e Educação pelo Trabalho” em acordo com a obra Conviver para Amar e Servir, o salão,
onde habitualmente as atividades já eram desenvolvidas, antes organizado na forma de auditório ou
sala de aula, foi reorganizado com a disposição de mesas de forma que as pessoas formassem
pequenos grupos.
Orientado por uma nova dinâmica interativa, foram organizadas mesas com, pelo menos,
oito a dez cadeiras cada, e era servido à mesa um simbólico café da manhã com suco,
sanduíches e biscoitos.
2-OBRA DO BERÇO:
São assistidas, mensalmente, 50 (cinquenta) gestantes e 46 (quarenta e seis) mulheres após o
parto.
Foram entregues, às assistidas na Obra do Berço, no ano de 2015:

230 (duzentos e trinta) cestas básicas e
 42 (quarenta e dois enxovais) enxovais.
Obs.: recebidas, através de doações, 3.928 (três mil, novecentos e vinte e oito) peças para
compor os enxovais. Em estoque, temos 2.794 (dois mil, setecentos e noventa e quatro) peças.
Realizados encontros mensais, sempre na última segunda feira do mês, a partir das 13:15h,
com “rodas de conversa”, baseados em temas que incentivam a saúde biopsicossocial e espiritual,
com o uso da metodologia, contida na obra inspirada no trabalho de Mário da Costa Barbosa
(Conviver para Amar e Servir).
Realizadas Oficinas educativas (incentivo ao aleitamento, cuidados com o bebê, etc).
Realizadas oficinas de culinária, como meio de promover a convivência e incentivo ao
desenvolvimento da assistida.
Contamos com a participação de 11 tarefeiros, nesta Obra, em 2015.
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Roteiro de

Funcionamento do Evento

13:15h - Abertura do Evento
13:20h - 13:40h - Oração / Reflexão
Coord. Geral – Sra. Maria Lucia Leite
13:45h - 14:00h - Roda de Conversa para gestantes e mães da Obra do Berço
Missão : Incentivar a saúde biopsicosocial e espiritual por via de ações educativas
com uso metodológico da roda de conversa , e a convivência social .
14:05h - 15:30h – Oficinas de ação educativa:
*Grupo de pós parto
* Grupo de Gastronomia popular
* Grupo de Gestantes ( com entrega de enxovais )
15:30h- 16:00h - Encerramento
* Oração de agradecimento
* Confraternização das mães com lanche mensal.
* Controle de pessoas cadastradas e entrega de cestas básicas

3-OFICINA DE CONVIVÊNCIA FRANCISCO DE ASSIS:
É um ambiente de aprendizagem constituído de reuniões mensais planejadas com a
finalidade de permitir aos participantes (tarefeiros e assistidos) uma troca de conhecimentos teóricos
e práticos, visando promover:
-Autonomia,
-Formação,
-Participação como cidadão,
-Prevenção de Risco Social e
-Fortalecimento de vínculos sociais e familiar
São assistidas 38 (trinta e oito) pessoas, na faixa etária de 6 a 60 anos, com renda abaixo
de 1(hum) salário-mínimo e/ou com doenças crônicas.
Contamos com a participação de 11 tarefeiros nesta atividade.
Realizados encontros mensais dos tarefeiros, sempre na última terça-feira do mês, das 13:30
às 17h, para estudo e planejamento das atividades.
Como é realizada a atividade:
1.Acolhimento (controle da frequência)
2.Encaminhamento das crianças acompanhantes dos assistidos a uma outra sala.
3.Distribuição dos assistidos em subgrupos
5.Prece inicial
6.Lanche e Roda de Conversa
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7.Abordagem lúdica sobre o tema do mês
8.Escolha de
um representante para apresentar na plenária os
resultados alcançados no trabalho desenvolvido
9.Plenária (com a participação de todos)
10.Apresentação das crianças aos responsáveis, o trabalho desenvolvido durante a tarde
11.Prece final
12.Distribuição das cestas básicas
13.Passe
14.Atendimento Fraterno
15.Entrevista com a Assistente Social
4-ABRIGO MUNICIPAL PARA MORADORES DE RUA:
São atendidas cerca de 40 (quarenta) pessoas
Realizados encontros mensais, com a utilização da metodologia indicada (criação de espaço
de convivência), através de comemorações de aniversários e datas festivas (Dia das Mães, dos Pais,
etc).
Realizadas doações de diversos utensílios (roupas, sapatos, utensílios domésticos, etc).
ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO LAR SENIOR:
Lar Sênior - Casa para idosos e idosas, situada à Rua Desembargador Aires Itabaiana de Oliveira
117, 24230-420 - Niterói. RJ
Encontro: todo terceiro sábado do mês, das 15:30 as 16:30.
Coordenações em 2015: Fátima Ferraz e Miriam Nascimento.
Primeiro Semestre:
Número de participantes aproximadamente - 07 voluntários frequentes + 08 voluntários que
participaram pelo menos de 2 visitas.
Horário: 14:00 às 15:00. (até abril)
Horário: 15:30 às 16:30.
Rotina:
1- ) Encontro na sede 2 para prece e orientações - saída às 13:45; Retorno para sede 2, prece e
avaliação - até 16:00.(até abril)
2-) Encontro na sede 2 para leitura de página, prece e orientações - saída às 15:15; Retorno para
sede 2, prece e avaliação - até 17:30.

Atividades:
1-) Visitas baseadas em conversa fraterna e música. Montagem de kits de higiene pela evangelização
e grupo de pais.
2-) Visita da Mocidade Anália Franco para entrega dos kits de higiene e música no dia 25/04. 3-)
Criação de um grupo de WhatsApp para o grupo de trabalho.

- 11 de 48 -

Segundo Semestre:
Número de participantes no segundo semestre: aproximadamente, 08 voluntários frequentes + 10
voluntários que participaram pelo menos de 2 visitas.
Atividades:
1-) Visitas baseadas em conversa fraterna e música, passe mediante solicitação de alguns idosos e
com autorização da direção do Lar. Distribuição de biscoitos com música e anotação de pedidos de
Natal feita pelos jovens da Pré-Mocidade.
2-) Visita especial de Natal com jovens - entrega de presentes com Papai Noel, música e interação.
Obs.: Conseguimos montar um grupo fixo muito comprometido, mas ainda é pequeno, pois, muitas
vezes temos dificuldade de atender a todos os idosos, nos dois andares. É um ponto a ser trabalhado,
assim como a melhor distribuição de tarefas.
Visitas realizadas ao longo do ano:
31-01
27-02
28-03
25-04
23-05
20-06
18-07
15-08
19-09
17-10
28-11
Contamos com a participação/colaboração, nas Obras Sociais, de 53 (cinquenta e três)
tarefeiros.
Em 2015, deu início ao Projeto Assinar (Oficina de Alfabetização para adultos). Foi realizado o
Curso para Capacitação dos Tarefeiros, no período de 16/06 a 26/10/ 2015, através de encontros
mensais, com o estudo do livro “Conviver para Amar e Servir” (PAROLIN, S.R.H.; SARMENTO,
H.B.M.; PONTES, R.N. Conviver para Amar e Servir. 1º ed. Brasília. 2012), orientado pelo Conselho
Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de qualificar o trabalhador e promover o
conhecimento da Metodologia implantada no CEIR, na Área Social, conforme orientação da
Federação Espírita Brasileira. E também, o Segundo Encontro de Tarefeiros, em novembro/2015

Doações de Cestas Básicas
Foram distribuídas mensalmente, aproximadamente, 150 (cento e cinquenta) cestas básicas,
adquiridas em atacadista, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
As doações de gêneros alimentícios dos frequentadores da Casa são distribuídas aos
necessitados que buscam auxílio no CEIR.
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As bolsas foram adquiridas na MOXAN Cestas de Alimentação Ltda., situada na Rua Dr. Nunes, 953
- Olaria 05537143/0001-5 – tel. (21) 3867-0480.
Todo material recebido por meio de doações, tais como: roupas, sapatos e etc., foi doado aos
assistidos pela Casa.
Atividades educativas e culturais
Foram realizadas três exposições dos trabalhos confeccionados na Oficina de Artesanato, e
toda renda obtida foi revertida aos assistidos participantes desta Oficina, através da compra de
material para a execução das tarefas e para fornecimento de cartões de compras do Supermercado
Pão de Açúcar, entregues em dezembro/2015.

Campanhas realizadas
Foram realizadas as seguintes Campanhas:



Campanha do Cobertor – Junho/2015; e
Campanha de Natal – dezembro/2015

Doações de Enxovais Para Gestantes
São assistidas, mensalmente, 50 (cinquenta) gestantes e 46 (quarenta e seis) mulheres após o
parto.
Foram entregues, às assistidas na Obra do Berço, no ano de 2015:
 230 (duzentos e trinta) cestas básicas; e
 42 (quarenta e dois) enxovais.
Recebidas, por meio de doações, 3.928 (três mil, novecentos e vinte e oito) peças para compor
os enxovais. Em estoque, temos 2.794 (dois mil, setecentos e noventa e quatro) peças.
Foram realizados encontros mensais, sempre na última segunda feira de cada mês, a partir das
13:15h, com “rodas de conversa”, baseados em temas que incentivam a saúde biopsicossocial e
espiritual, com o uso da metodologia, contida na obra inspirada no trabalho de Mário da Costa Barbosa
(Conviver para Amar e Servir).
Também foram realizadas Oficinas educativas (incentivo ao aleitamento, cuidados com o bebê,
etc.) e de culinária, como meio de promover a convivência e incentivo ao desenvolvimento da
assistida.
Contamos com a participação de 11 (onze) tarefeiros, nesta Obra, em 2015.

Oficina de Convivência Francisco de Assis
São assistidas 38 (trinta e oito) pessoas, na faixa etária de 6 a 60 anos, com renda abaixo de
1(hum) salário-mínimo e/ou com doenças crônicas.
Contamos com a participação de 11 (onze) tarefeiros nesta atividade.
Realizados encontros mensais dos tarefeiros, sempre na última terça-feira do mês, das 13:30
às 17h, para estudo e planejamento das atividades.

- 13 de 48 -

Abrigo Municipal para Moradores de rua
São atendidas cerca de 40 (quarenta) pessoas.
Realizados encontros mensais, com a utilização da metodologia indicada (criação de espaço de
convivência), através de comemorações de aniversários e datas festivas (Dia das Mães, dos Pais,
etc.).
Realizadas doações de diversos utensílios (roupas, sapatos, utensílios domésticos, etc.).
Atendimento aos idosos do Lar Sênior
Atividades realizadas no primeiro semestre:
•
Visitas baseadas em conversa fraterna e música;
•
Montagem de kits de higiene pela evangelização e grupo de pais;
•
Visita da Mocidade Anália Franco para entrega dos kits de higiene e música no dia
25/04; e
•
Criação de um grupo de WhatsApp para o grupo de trabalho.
Número de participantes, aproximadamente: 07 (sete) voluntários frequentes e 08 (oito)
voluntários que participaram pelo menos de 2 (duas) visitas.
Atividades realizadas no segundo semestre:
• Visitas baseadas em conversa fraterna e música;
• Passe mediante solicitação de alguns idosos e com autorização da direção do Lar ;
• Distribuição de biscoitos com apresentação musical;
• Anotação de pedidos de Natal feita pelos jovens da Pré-Mocidade.
• Visita especial de Natal com jovens - entrega de presentes com Papai Noel, música e
interação.
Conseguimos montar um grupo fixo muito comprometido, mas ainda é pequeno, pois, muitas
vezes temos dificuldade de atender a todos os idosos, nos dois andares. É um ponto a ser trabalhado,
assim como a melhor distribuição de tarefas.

Campanha do Material Escolar
Em 2015, não houve a realização desta Campanha.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2016
a) Prosseguir com as visitas ao Lar Sênior:
• Apresentar proposta de trabalho para a Coordenação de As. Social.
• Promover estudos referentes a faixa etária e patologias próprias da mesma.
• Promover adesão de novos voluntários e afinar a lista atual de participantes fixos.
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•

• Compartilhar proposta para 2016 com o grupo e adesão através da ficha de
voluntariado da As. Social da Casa.
Promover mais atividades com arte. Acolher o grupo da área de juventude
•
para coparticipação.
• Integrar-se e seguir as diretrizes da Casa e da Coordenação de As. Social.

b) Dar continuidade aos trabalhos de evangelização:
Criar um braço da área social do CEIR na evangelização, proporcionando integração
entre os trabalhos sociais da casa e a evangelização.
Propostas para Juventude e grupo de pais: objetivo: com um projeto para “chamar de
seu”, a intenção é alcançar o protagonismo entre os jovens e a motivação à convivência e ao
trabalho social.

Fazendo arte: atividades de arte e valores morais, conduzidas pela Turma de
Juventude 3 (Interação Jovem), para as crianças que frequentam o projeto social. Ação
realizada todo último sábado do mês.
Educar para amar: palestras sobre educação para os adultos que frequentam o projeto
social (enquanto seus filhos estão no “fazendo arte”), juntamente ao grupo de pais da
evangelização. Ação realizada todo último sábado do mês.
Amor em festa: dia das crianças na evangelização. Conduzida pela Turma de
Juventude 3, com auxílio das Turmas de Juventude 1 e 2. Ação realizada em Outubro.
Visita da alegria: visita ao Lar Sênior. As Turmas de Juventude 1 e 2 programarão e
levarão uma atividade para fazer com os idosos (ex: música, arte, contação de história, teatro,
etc).
Sempre amigos: levar, uma vez por mês, os idosos assistidos pelo CEIR para
atividades culturais. Ação coordenada pelos pais do grupo de pais da evangelização, com
participação de todos os frequentadores da casa, incluindo as crianças e a juventude, como
voluntários no dia da ação (ideal que haja um voluntário por idoso). Segundo domingo do
mês.
Proposta para crianças e pais da evangelização: Programação de ações sociais ao
longo do ano: - montagem de kit higiene para os idosos do Lar Sênior e realização de visita
para entrega; - participação no “Sempre Amigos”; - Feira da troca (livros, brinquedos); divulgação e arrecadação da campanha de Natal da Casa (2016) e do Material escolar (2017);
- sair nas redondezas no CEIR ou ir até o Campo de São Bento com cartazes e balões, com
o objetivo de convidar as pessoas a abraçar. Inspiração: “Free Hugs Campaign” (Campanha
do Abraço Grátis) é uma iniciativa iniciada em 2004 e amplamente divulgada em 2006 por
meio de um vídeo no YouTube (http://www.youtube.com/watch? v=diccc7je8); e - encontro de
Juventudes sobre "Fazer a diferença".
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c) Dar continuidade ao Projeto ASSINAR:
Ampliação para atendimento ao público externo, incluindo a distribuição de cestas básicas.
d) Realização do Segundo Curso para Capacitação de Tarefeiros, sendo este promovido
pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro.
e) Realização do Terceiro Encontro de Tarefeiros, em novembro/2016; e
f) Desenvolvimento das atividades a partir de eixos temáticos, sendo a Oficina Conviver
Francisco de Assis, piloto na aplicação do método.

______________________________________
Wania Carvalho Neves
Diretora de Assistência e Promoção Social Espírita
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DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2015
No decorrer do ano de 2015, a Diretoria de Divulgação desenvolveu as seguintes atividades:
Equipe de Divulgação
O grupo sob a coordenação do Diretor da área, realizou em 2015 várias atividades para
promoção de eventos, avisos e divulgação da Doutrina Espírita definidas pelo Centro Espírita Irmã
Rosa.
Seguem abaixo, os componentes da equipe de divulgação:
Coordenação: Gil Gavioli dos Santos
Equipe de Apoio: Eliane Liberal, Mariana, Paulo Pilotto, Paulo Eduardo Mello, Sibele,
Zulmira e Cláudia Mattos.
Além deste grupo permanente, as reuniões mensais contaram também com a ajuda valiosa
dos irmãos Kleber e Alberto.
Elaboração do Folder Trimestral
A elaboração do folder trimestral, sob a responsabilidade de Eliane Liberal, continua sendo
planejado e elaborado de forma sistemática e com muita competência.
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.

Marcador de Livros do CEIR
Durante o ano de 2015, suspendemos a confecção do marcador de livro do CEIR, já que os
horários das reuniões públicas passaram a constar no próprio folder.
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, horários das reuniões públicas,
diversas atividades de cursos em andamento, entre outras.
A sistemática adotada foi elaborar um conjunto de slides mensais. Desta forma, o
mesmo conteúdo é exibido em todas as reuniões públicas.
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Criação do Grupo de WhatsApp
A criação do Grupo de WhatsApp visou agilizar a comunicação entre os membros da equipe.

Cadastro de Tarefeiros com e-mails
Este cadastro, com dados atualizados, continua sendo preenchido pelos novos tarefeiros da
casa, e assim, tornou-se bem mais fácil a comunicação através de e-mails dos novos projetos, cursos,
palestras no CEIR e em outras instituições espíritas, agilizando a comunicação mais rápida e eficiente.
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.
Todos os avisos são confeccionados e anexados nos 2 (dois) quadros simultaneamente. Além
disso, a equipe de divulgação realiza a verificação e atualização do conteúdo regularmente, também
tem a prerrogativa de retirar conteúdo dos quadros, que julgar inapropriada ou que não estejam em
consonância com a Doutrina Espírita.

Livraria
A livraria tem sempre a preocupação sempre de buscar os melhores títulos de livros que
servem de referência para as exposições doutrinárias de cada mês.
Pedidos de Livros
(PEÇA SEU LIVRO AQUI)
Caso o usuário não encontre o livro desejado na livraria, ele pode fazer o seu pedido
colocando seu nome, celular e o título do livro em uma lista fixada ao lado da livraria, para que seu
pedido seja procurado e informado, via mensagem, se conseguiu ou não o livro desejado.
Com este procedimento durante o ano de 2015, ocorreu um aumento grande 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.
(WWW.irmarosa.org.br/novo/)
O site novo funcionará ainda neste primeiro semestre de 2016
Administração do Site do CEIR
As seguintes atividades de administração do site foram realizadas durante todo o ano de 2015:
 Divulgação e atualização da Agenda do CEIR;
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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 e para manter uma proximidade
com este público, as seguintes atividades foram realizadas durante o ano de 2015:
 Foi postada, aproximadamente uma publicação por semana.
 A imagem principal da página foi modificada para manter um visual mais atualizado;
 Houve aumento no número de acessos (curtidas) na página, sendo que até 26/01/2016,
foram1.850 curtidas.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2016
Modernização do SITE – Continuação
Término do trabalho iniciado em 2014. No decorrer de 2016 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
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Esta campanha visa esclarecer e incentivar a adesão aos grupos de estudo ESDE, Doutrinário
e outros, oferecidos pela Casa.
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 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.
Biblioteca
A biblioteca encontra-se totalmente reformulada com organização mais adequada de acesso
aos livros. Todos eles cadastrados no site e podendo ser analisados e escolhidos antecipadamente
pelo usuário.

__________________________
Gil Gavioli dos Santos
Diretor de Divulgação
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA
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ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2015
1.PERÍODO
1.1 - 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 – JANEIRO
Oficina: 1ª. Oficina para Evangelizadores, abordando os seguintes temas: “Integrando a Família” e “Evasão dos Jovens” com a participação de evangelizadores convidados - JANEIRO
1.3 - AVALIAÇÕES
Foram realizadas em 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 Participação na festa da Irmã Rosa – 05/12

2-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Foram utilizados os seguintes livros
Livros-base:
Constelação Familiar – Joanna de Ângelis/Divaldo Franco;
Paulo e Estêvão para Jovens Leitores – Adeilson Salles-FERGS.
Iniciou-se a Implantação de trabalho voluntário, em conjunto com a área de Assistência Social
da Casa.
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5.SEMINÁRIO
Os jovens participaram do Seminário com base no livro “Paulo e Estêvão”, de Emmanuel, na
psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Paulo e Estêvão para Jovens Leitores, em novembro,
ESTUDO SISTEMATIZADO E ESTUDO DOUTRINÁRIO
Durante este ano, mantemos 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.
Realizamos duas reuniões de avaliação, reciclagem e planejamento com os coordenadores
atuais. Mantivemos as turmas de estudo doutrinário, ESDE, EADE, e outros grupos já em vigor.
Foi criado Curso Básico da Doutrina, com duração de quatro meses
Os diversos grupos estudaram, paralelamente, a obra “Paulo e Estêvão”, de Emmanuel,
na psicografia de Francisco Cândido Xavier. No dia 29 de novembro realizamos o seminário de
fechamento.

REUNIÕES PÚBLICAS
Foram 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 escolhemos também assuntos 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.
Também foi data ênfase no temário à obra “Paulo e Estêvão”, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no mês de Novembro.
Foi mantida a divulgação dos temários através dos murais e do site.
Em 2015, as reuniões ocorreram nos dias previamente agendados, inclusive feriados.

Expositores
Realizamos 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.
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2016
EVANGELIZAÇÃO
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1.0 - EVENTOS PRINCIPAIS
1.1 - CALENDÁRIO
INÍCIO – 05/03
TÉRMINO-03/12
1.2 - ATIVIDADES PREPARATÓRIAS:
Todos os sábados de janeiro – reuniões de planejamento
Curso de Capacitação Continuada Janeiro (parte) e Fevereiro para os atuais, bem como novos
trabalhadores Realizaremos o evento em parceria com o CEERJ, envolvendo outras Casas Espíritas
do Estado do Rio.
2.0 – CRIAÇÃO DE DUAS COORDENADORIAS: INFÂNCIA E JUVENTUDE.
O objetivo é facilitar o planejamento pedagógico, sem perder de vista a integração entre os
dois seguimentos, e destes com as diversas atividades da Casa.
3.0 – OS JOVENS DESENVOLVERÃO DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CASA, NA
ÁREA SOCIAL, NAS ATIVIDADES INICIAIS DAS REUNIÕES PÚBLICAS.
4.0 - OS TEMAS A SEREM ABORDADOS ACOMPANHARÃO OS EIXOS ABORDADOS NO TEMÁRIO DAS REUNIÕES PÚBLICAS.

ESTUDO SISTEMATIZADO E ESTUDO DOUTRINÁRIO
Durante este ano, deverá ser mantida a campanha em prol do estudo da Doutrina Espírita
na Casa, 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.
Serão criados os cursos Estudos Espíritas I, II e III, em substituição aos atuais ESDE, EADE.
Também será criado o curso Vivência do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita.
O curso Estudos Espíritas I e II terão como base o pentateuco espírita.
O curso Estudos Espíritas III terá seu enfoque no estudo teórico e prático da mediunidade.
Será disponibilizado o Curso Básico da Doutrina, no segundo semestre 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.
Será elaborado quadro de todos os cursos realizados na Casa para divulgação.
SEMINÁRIO
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Será realizado seminário com base na obra “Há 2.000 anos”, de Emmanuel, na psicografia de
Francisco Cândido Xavier.

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.
O temário deste ano terá como base os eixos: Fundamentos da Doutrina Espírita, Religião à
Luz do Espiritismo, Ciência Espírita, Vivência Espírita
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.
Será mantida a divulgação dos temários através dos murais e do site.
Em 2016, as reuniões ocorrerão nos dias previamente agendados, inclusive feriados.
Expositores
Serão realizados encontros com os novos expositores originários dos grupos de estudo e da
equipe de Evangelização, ingressados em 2015, visando avaliação e reciclagem em março e setembro.

_____________________________________
Kleber Tadeu Novaes das Neves
Diretoria de Educação Espírita
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DIRETORIA DE FINANÇAS
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2015
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 e a Demonstração do Resultado Econômico 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 do CDB DI, para
classificação Contábil e acompanhamento da movimentação financeira bancária. Foram também
impressos extratos de conta corrente e extrato do CDB DI do Banco Itaú.
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 2015.
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 (00237)
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015
Descrição

Class.Externa

SUNSHINE CONTABILIDADE
Diário: 9
Classificação

Folha: 186

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATIVO (7)
CIRCULANTE (14)
DISPONIBILIDADES (21)
NUMERÁRIO S EM CAIXA (28)

1-1-01-01-01

Caixa (35)
=NUMERÁRIO S EM CAIXA

1.836,47D
******1.836,47D

3.067,32
D
******3.067,32

BANCO S CTA MOVIMENTO (42)
Banco do Brasil (49)

1-1-01-02-01

Banco Itau S/A (56)

1-1-01-02-03

=BANCOS C TA MOVIMENTO

2.300,00D
145,00D
******2.445,00D

9.692,72D
170,00
D
******9.862,72

VALORES VINCULADOS C/C - POUPANÇA (77)
BB Poupança (84)

1-1-01-04-01

77.555,85D

81.734,05D

Banco do Brasil poupança 510.051.518-6 (1638)

1-1-01-04-03

0,00

0,00

*****77.555,85D

*****81.734,05D

=VALORES VINCULADO S C/C - POUPANÇA
ADIANTAMENTO DIVERSO S (112)

1-1-01-06-05

Adiantamento p/ Diretorias Executivas (147)
=ADIANTAMENTO DIVERSOS

1.200,00D

0,00D

******1.200,00D

**********0,00D

669,95D

1.411,61D

********669,95D

******1.411,61D

CRÉDITO S DIVERSO S (161)

1-1-01-07-01

Valores a Recuperar (168)
=CRÉDITOS DIVERSO S
=DISPONIBILIDADES

*****83.707,27D

*****96.075,70D

=T o t a l - CIRCULANTE

*****83.707,27D

*****96.075,70D

104.018,70D

114.572,85D

ATIVO NÃO CIRCULANTE (175)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (182)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (189)
BB CDB DI (196)

1-2-01-01-01

ITAU CDB DI (1617)

1-2-01-01-02

=APLICAÇÕES FINANCEIRAS

32.235,88D
****136.254,58D

=ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

48.491,64
D

****136.254,58D

****163.064,49
****163.064,49D

PERMANENTE (210)
IMOBILIZADO (217)
Móveis e Utensílios (224)

1-2-03-01-01

21.057,70D

21.556,70D

Imóveis (231)

1-2-03-01-02

638.155,93D

638.155,93D
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Centro Espírita Irmã Rosa (00237)
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015
Descrição

Class.Externa

SUNSHINE CONTABILIDADE
Diário: 9

Folha: 187

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

Instalações (245)

1-2-03-01-04

4.200,00D

4.200,00D

Máquinas e Equipamentos Eletro Eletrônicos (252)

1-2-03-01-05

40.556,25D

46.134,54D

Equipamentos Diversos (259)

1-2-03-01-06

5.605,62D

5.605,62D

=IMOBILIZADO

****709.575,50D

****715.652,79D

=PERMANENTE

****709.575,50D

****715.652,79D

=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE

****845.830,08D

****878.717,28D

=T o t a l - ATIVO

****929.537,35D

****974.792,98D

*****************************************( XXXXX )***********************************
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Centro Espírita Irmã Rosa (00237)
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015
Descrição

Class.Externa

SUNSHINE CONTABILIDADE
Diário: 9

Folha: 188

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

2-1-01-01-01

670,56C

0,00C

=CONTAS DIVERSAS A PAGAR

********670,56C

**********0,00C

=CREDO RES DIVERSO S

********670,56C

**********0,00C

PASSIVO (336)
PASSIVO CIRCULANTE (343)
CREDORES DIVERSO S (350)
CO NTAS DIVERSAS A PAGAR (357)
Contas a Pagar (364)

VALORES EM TRANSITO (518)
VALORES EM TRANSITO (525)

2-1-09-01-01

Valores a Compensar (532)

204,27C

180,49C

=VALO RES EM TRANSITO

********204,27C

********180,49C

=VALO RES EM TRANSITO

********204,27C

********180,49C

=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE

********874,83C

********180,49C

PATRIMÔ NIO SO CIAL (574)
FUNDO PATRIMO NIAL (581)
FUNDO PATRIMO NIAL (588)

2-4-01-01-01

Patrimonio Social (595)

220.524,47C

220.524,47C

=FUNDO PATRIMO NIAL

****220.524,47C

****220.524,47C

=FUNDO PATRIMO NIAL

****220.524,47C

****220.524,47C

RESERVA DE SUPERÁVIT (609)
RESERVA DE SUPERÁVIT (616)

2-4-03-01-01

Superávit Acumulado (623)

629.699,83C

708.138,05C

=RESERVA DE SUPERÁVIT

****629.699,83C

****708.138,05C

=RESERVA DE SUPERÁVIT

****629.699,83C

****708.138,05C

SUPERÁVIT (630)
SUPERÁVIT (637)

2-4-04-01-01

Superávit (644)

81.902,77C

45.949,97C

=SUPERÁVIT

*****81.902,77C

*****45.949,97C

=SUPERÁVIT

*****81.902,77C

*****45.949,97C

3.464,55D

0,00C

******3.464,55D

**********0,00C

DÉFICITS (651)
DÉFICITS (658)

2-4-05-01-02

Déficit do Exercicio (672)
=DÉFIC ITS
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Centro Espírita Irmã Rosa (00237)
CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015
Descrição

Class.Externa

SUNSHINE CONTABILIDADE
Diário: 9
Classificação

Exercício Anterior

Folha: 189
Exercício Atual

=DÉFICITS

******3.464,55D

**********0,00C

=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL

****928.662,52C

****974.612,49C

'=T o t a l - PASSIVO

****929.537,35C

****974.792,98C

*************************************( XXXXX )***************************************

Centro Espírita Irmã Rosa (00237)

SUNSHINE CONTABILIDADE
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CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço de Resultado Econômico e Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição
RECEITAS
RECEITA CORRENTE
RECEITAS SOCIAIS
RECEITAS SOCIAIS
Contribuições de Associados
Doações de Pessoas Físicas
Eventos Diversos
Doações para Cesta Básica
Doação para Compra de Livros
' ' = RECEITAS SOCIAIS

Classificação

3-1-01-01-01
3-1-01-01-03
3-1-01-01-06
3-1-01-01-07
3-1-01-01-08

' ' = RECEITAS SOCIAIS

RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimento de Aplicações Financeiras
Rendimento de Caderneta de Poupança
' ' = RECEITAS FINANCEIRAS

Diário: 9

Folha: 190
Exercício Atual

89.390,60C
9.230,00C
474,00C
59.085,00C
13.861,00C
****172.040,60C

****172.040,60C

3-1-05-01-01
3-1-05-01-02

12.381,37C
6.034,77C
*****18.416,14C

' ' = RECEITAS FINANCEIRAS

*****18.416,14C

' ' = Total – RECEITA CORRENTE

****190.456,74C

' ' = Total – RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
Honorários Profissionais
Serviços de Limpeza

****190.456,74C

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

Centro Espírita Irmã Rosa (00237)

8.300,00D
24.692,00D
SUNSHINE CONTABILIDADE
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CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço de Resultado Econômico e Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição
Material de Limpeza/ Uso e Consumo
Telefone
Energia Elétrica
Gás/Água
Serviços Gráficos
Reprodução de Cópias
Chaveiros
Despesas c/ Equipamentos
Seguros
' ' = DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
ENCARGOS DIVERSOS
Contribuições á Instituições
Doações Diversas
Eventos

Diário: 9

Cont. Folha: 190

Classificação
4-1-01-01-03
4-1-01-01-04
4-1-01-01-05
4-1-01-01-06
4-1-01-01-07
4-1-01-01-12
4-1-01-01-14
4-1-01-01-15
4-1-01-01-16

Exercício Atual
3.545,50D
739,16D
7.932,83D
5.646,48D
2.444,00D
5,00D
134,00D
2.271,10D
637,88D
*****56.347,95D

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

7.600,00D
500,00D
155,00D

Centro Espírita Irmã Rosa (00237)

SUNSHINE CONTABILIDADE
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CNPJ : 30.127.997/0001-06
Balanço de Resultado Econômico e Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição
' ' = ENCARGOS DIVERSOS

Classificação

' ' = DESPESAS DE CUSTEIO

Diário: 9

Folha: 191

Exercício Atual
******8.255,00D
*****64.602,95D

DESPESAS C/ ATIVIDADES DAS DIRETORIAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Material p/ Secretaria
Cópias e Impressos
Correios
Despesas Cartonárias
' ' =DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

366,23D
564,48D
372,20D
292,48D
******1.595,39D

DIRETORIA DE ASSIST. ORIENT. ESPIRITUAL
Cursos, Palestras e Seminários
4-1-02-02-01
Materiais Diversos
4-1-02-02-02
' ' =DIRETORIA DE ASSIST. ORIENT. ESPIRITUAL

150,00D
12,90D
*******162,90D

DIRETORIA ASSIST PROMOÇÃO SOCIAL
Aquisição de Cestas Básicas
Materiais Diversos/ Oficinas
' '= DIRETORIA ASSIST PROMOÇÃO SOCIAL

4-1-02-03-01
4-1-02-03-06

48.220,00D
39,80D
*****48.259,80D

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO
Aquisição de Livros
Acesso a Internet
Eventos e Festividades
' ' =DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO

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

9.932,81D
1.397,61D
1.940,00D
*****13.270,42D

DIRETORIA DE ESTUDOS ESPÍRITAS
Evangelização
' ' =DIRETORIA DE ESTUDOS ESPÍRITAS

4-1-02-05-02

959,24D
********959,24D

Centro Espírita Irmã Rosa (00237)
CNPJ : 30.127.997/0001-06

SUNSHINE CONTABILIDADE
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Balanço de Resultado Econômico e Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Descrição

Classificação

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL
Material p/ Manutenção/Conservação e Reparos
Material p/8 Conservação e Manutenção
Mão de Obra e Serviços de Terceiros
'
'
=DIRETORIA
DE
MANUTENÇÃO
PATRIMONIAL

4-1-02-07-01
4-1-02-07-02
4-1-02-07-03

Exercício Atual
5.888,92D
391,00D
7.467,48D

*****77.995,15D

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

Centro Espírita Irmã Rosa (00237)
CNPJ : 30.127.997/0001-06

Cont Folha: 191

*****13.747,40D

' ' = DESPESAS C/ ATIVIDADES DAS DIRETORIAS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Taxa de Incêndio
IPTU
' '=DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Diário: 9

388,21D
499,18D
********887,39D

SUNSHINE CONTABILIDADE
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Balanço de Resultado Econômico e Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015
Descrição
' ' = DE SPESAS TIBUTÁRIAS

Diário: 9

Folha: 192

Classificação

Exercício Atual
********887,39D

4-1-0-01-04

1.021,28

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
' '=DESPESAS FINANCEIRAS

******1.021,28D

' '=DESPESAS FINANCEIRAS

******1.021,28D

'=Total – DESPESAS CORRENTES

****144.506,77D

'=Total - DESPESAS
****144.506,77D

RESULTADO DO EXERCÍCIO
============================================================================
Receitas--------------> 196.456,74C
Despesas + Custo--------------------> 144.506,77D
Superávit Líquido do Exercício: ******45.949,97
============================================================================
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O ANO DE 2016
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
Diretoria de Finanças
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DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
PATRIMONIAL
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2015
Prédio Principal
• Entrega dos trabalhos de aumento de carga de energia pela Ampla.
• Reparos de manutenção elétrica/hidráulica e aparelhos de ar condicionado.
Prédio Anexo
• Reparos de manutenção geral do prédio dois.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2016
•

Manutenção elétrica/hidráulica e civil dos dois prédios.

_______________________________
Henderson Costa Santos
Diretoria de Manutenção Patrimonial
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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2015
Em 2015, 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 2015 o relatório de atividades
de 2014, o planejamento das atividades, a previsão orçamentária, assim como o calendário
preliminar de eventos para o ano de 2015. 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 2016 e a respectiva
previsão orçamentária.
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2016
Para o ano de 2016, 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 2016, apresentamos abaixo um calendário
preliminar dos eventos:

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA 2016
MÊS

DIA / EVENTO
 05 - Retorno da Evangelizaçao

MAR

ABR

 22 – 19h30min – Assembléia Geral Ordinária
 23 – Palestra especial com Gladis Pedersen/RS as 19h30min

16 - Palestra especial com Cosme Massi/PR as 10 horas
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MAI
 09 – Início do grupo de estudo da mediunidade (teoria e prática) das 19:30 as 21:30 horas
JUN

 Encontro para avaliação, qualificação e formação de trabalhadores do serviço do
atendimento fraterno do CEIR

AGO

 Encontro para avaliação, qualificação e formação de trabalhadores do serviço do
atendimento fraterno do CEIR

CONTINUAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA 2016
MÊS

DIA / EVENTO
 “Encontro de avaliação, qualificação e formação dos trabalhadores de reunião mediúnica

NOV

08 - Realização do III Encontro de Tarefeiros - Assistência e Promoção Social Espírita
 Seminário “Há Dois Mil Anos”


DEZ

 Comemoração do 96º aniversário do CEIR
 03-- Encerramento evangelização

Na página seguinte é apresentada a previsão orçamentária para o ano de 2016.

___________________________
Daniel Pisani Bernardes
Diretor de Planejamento
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