ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS DA
ALIANÇA ESPÍRITA EVANGÉLICA
1. Data, hora e local: 2 de dezembro de 2017, às 14h00, EMEF Cyro Albuquerque – Rua Rogério de Paula
Brito, 100, Jardim São Januário – São Paulo – SP.
2. Direção da reunião: Coordenadores Regionais e Diretoria da Aliança.
3. Ordem do Dia: 1) Cadastro dos grupos para 2018; 2) Avaliação das atividades da Secretaria junto a equipes
de Coordenadores; 3) Momento dos coordenadores regionais.
4. Sumário dos Fatos e Deliberações:
1º assunto: Antes do início da segunda parte da reunião, foi lembrando a todos que essa foi a primeira reunião
em que os coordenadores regionais se reuniram já no período da manhã (10h-12h), porém sem a presença da
diretoria. Com isso, não há registro oficial na presente ata, exceto pelos relatos a seguir por parte dos
coordenadores. Tadeu (Vale do Paraíba) informou que no período da manhã, falaram basicamente sobre dois
pontos. O primeiro, sobre criarem um manual de trabalho da coordenação regional, visando sanar algumas
dúvidas sobre a atividade do coordenador regional e o segundo, a respeito das atividades das equipes de apoio,
que muitas vezes, elaboram seus planos de atividades sem uma atividade mais próxima às equipes de apoio e
que isso precisa melhorar. Osmar (SP Oeste) acrescentou sobre a representatividade dos coordenadores
regionais nas decisões do Conselho de Grupos Integrados (CGI), que foi avaliado que a representação desse
grupo deve ser repensada, transmitindo melhor para o CGI, as necessidades das casas de cada uma das
respectivas regionais. Outro ponto conversado na primeira parte da reunião foi sobre a nova equipe de
coordenação regional. Osmar informou que para próximo triênio, a equipe da coordenação regional será
formada pelo Jerson e o Osmar. Tadeu informou que continuará no próximo triênio. Antônio (Araraquara)
também continuará. César (Ribeirão Preto) informou que a Sandra assumirá a partir da próxima gestão. Lenilda
(SP Centro), informou que o João continuará na coordenação e que o Felipe, que ingressou na FDJ na última
semana, que estará auxiliando junto ao João, visando uma maior participação no futuro. Cristina (Piracicaba),
informou que farão em três pessoas a coordenação da regional Sorocaba, junto à Silvia e a Beth, uma vez que
Piracicaba está junto a essa regional com algumas casas. Eliel (Campinas) informou que haverá eleição na
próxima semana. Hernane (Minas) informou que o Rodrigo só assumirá daqui três anos e que ele irá continuar.
Áurea (Litoral Sul) informou que será substituída pelo Marcos. Élides (Litoral Centro) retornará à coordenação
regional, conforme informado pelo Lourdes, que está representando a Ana Paula que não pode estar presente.
Angela (ABC) informou que ela e o Ricardo irão permanecer, assim como Leandro (SP Leste) que também
informou que continuará. Tabaraci (SP Sul) deverá ser o próximo coordenador regional no próximo triênio. A
diretoria da Aliança, na figura de Geraldo (SP Centro), apresentou uma estrutura do Dia da Aliança de 2018,
que acontecerá nos próximos dias 07 e 08 de julho de 2018. Sobre a avaliação da pauta, César (Ribeirão Preto)
sugere que não se introduza mais assuntos na pauta, respeitando o que foi combinado. Para isso, a secretaria
irá enviar os possíveis assuntos da pauta que diz respeito às equipes de coordenação regional com um mês de
antecedência. Caso contrário, não introduzir o assunto. Além disso, pede que comecemos a reunião no horário
e não atrasar mais. Kauê (SP Leste e diretoria) pediu uma sugestão de como a secretaria poderá trazer os
assuntos que dizem respeito aos coordenadores regionais. Maria José (Litoral Centro e diretoria) pede para
que se deixe um tempo específico para a diretoria na pauta da reunião dos coordenadores regionais. Leandro
(SP Leste) pede que nenhuma outra equipe traga assuntos em cima da hora para que esse grupo tenha que
avaliar e decidir em cima da hora. Lenilda (SP Centro) disse que pela manhã, conversaram sobre a
possibilidade de as equipes de apoio quando precisarem conversar com a coordenação das regionais, que
avisem com antecedência e que participem no período da manhã. Agradeceu o trabalho do Luiz e da Maria
José junto à coordenação regional. Tabaraci (SP Sul) lembrou que as convocações e as pautas devem ser
colocadas com antecedência, para se evitar problemas estatutários, de modo que a secretaria possa monitorar
esses assuntos. Lembrou que no passado, colocavam um relógio para se evitar que as pessoas se estendessem
em demasia. Tadeu (Vale do Paraíba) pediu para que a secretaria elabore o calendário para 2019, envie
previamente para os coordenadores regionais e os mesmos, apenas aprovam ou não. Kauê disse concordar,
porém, que nesse modelo, corre o risco de não se discutir mais os assuntos do calendário, onde os
coordenadores regionais terão de se atentar que até o mês de junho de 2018. Foi perguntado a todos sobre
“quem irá conceber o Dia da Aliança de 2018?”. Osmar (SP Oeste) entende que apenas a secretaria cuidaria
disso. César (Ribeirão Preto) pensa que não deveria mais voltar nesse assunto. Filippo (Equipe Mocidade)
comentou que na edição anterior, termos poucas pessoas e compartilhar as atividades do sábado e domingo
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tornou-se um pouco pesado. Após algumas discussões, ficou definido que a diretoria da Aliança estará
organizando as reuniões, convidando a todos e informando as regionais a respeito do andamento do Dia da
Aliança 2018.
2º assunto: A respeito do cadastro dos grupos para 2018, Felipe (SP Oeste e diretoria), informou que faltam
apenas pequenos ajustes para o cadastro de 2018, onde algumas melhorias foram aplicadas e que o mesmo
será de maneira similar ao material utilizada pelo Diógenes para o cadastro da RGA. Cada grupo terá um login
com senha, a fim de que as informações tenham de ser repetidas, conforme os anos anteriores. Todos
verificaram que o mesmo está com as mesmas perguntas utilizadas no cadastro anterior e que deverá ser
modificado pela própria pessoa que fará as atualizações. Leandro (SP Leste) sugere criar-se uma pequena
apresentação para ser enviada para as casas saberem como proceder. Esse formulário de novo cadastro será
enviado a todos os coordenadores regionais no próximo dia 15/12/2017 e que as casas terão até o dia
15/01/2018 para atualizar no site, através do link que será disponibilizado. Osmar sugere que façamos então o
Dia da Aliança em regional e não mais com todos juntos. Foram tecidos comentários e lembretes sobre como
foi a primeira edição. Ernani disse gostar da ideia e pede para que se adote esse modelo. Antonio comentou
que embora a menor frequência, a qualidade foi excepcional. Alessandra (SP Sul) comentou que o ganho é
muito grande em se fazer esse evento com todos juntos, pois em regional já se tem muitos assuntos que são
discutidos e esse primeiro evento, mostrou que o contato com as pessoas de outras regionais é muito útil.
Geraldo (SP Centro e diretoria) lembrou que esse assunto de se repetir o evento e com todos juntos e que isso
já foi discutido e decidido. Só precisamos definir quem irá ajudar na elaboração para que possamos atender
melhor as necessidades de todos. Angela (ABC) disse que a pergunta foi bem precisa, se iremos ou não auxiliar
na realização do próximo evento. César perguntou se caso cada regional se comprometesse em participar das
reuniões do Dia da Aliança com três pessoas, por exemplo, participando cada um deles de uma reunião
resolveria. Eduardo lembrou que quando definimos o assunto, não era para as regionais ficarem com menos
coisas para fazer sobre os demais assuntos, mas, pelo contrário, ter mais tempo para isso. Ademais, concentrar
as pessoas num só local aumenta o ganho no quesito imersão, possibilitando que multiplicadores possam
depois dessa imersão, estejam preparados para preparar os eventos em regional. Isso soma o clima espiritual,
possibilitando que consigamos falar cada vez mais a mesma língua. Desse modo, a equipe que montará o
evento, serão duas: forma e conteúdo. Para isso que houve todo o trabalho logístico para encontrar o melhor
local, a fim de que a imersão espiritual possa ser mantida. Ficou definido que a secretaria irá definir a data da
primeira reunião, respeitando-se boa parte dessas reuniões acontecendo no sábado. Se colocaram à disposição
para auxiliar: Osmar e Adão (Oeste), Antonio (Araraquara), Cesar (Ribeirão Preto), Silvia (Norte). Dia
16/12/2017 falaremos sobre esse assunto, deixando os programas de reunião aberto. Ainda, em 13/01/2018
haverá uma nova reunião para falar do Dia da Aliança.
3º assunto: Não foi realizado e aproveitaram para fazer uma avaliação da reunião. Ficou decidido que haverá
um tempo específico para a diretoria e para as equipes de apoio, apenas no período da tarde das reuniões dos
coordenadores regionais, ao contrário do que foi sugerido anteriormente de se colocar tópicos de equipes de
apoio no período da manhã. Leandro informou que na regional SP Leste, há um grupo que trabalho com
sistemas de informação e que em breve estará trazendo ideias para melhorias no nosso movimento. Para as
casas que irão se candidatar para ser casas conselheiras no próximo triênio, a diretoria irá enviar um material
informando como será. Tabaraci lembrou que os regionais não podem deixar de informar que as casas que se
tornarem conselheiras, não podem faltar na Assembleia de Grupos Integrados (AGI), deixa de ser grupo
integrado e, por sua vez, não será mais casa conselheira. Para a elaboração da próxima pauta de reunião, que
acontecerá no domingo durante a RGA no carnaval, no período da manhã (10h-12h) e da tarde (14h-17h), se
responsabilizaram pela pauta a Silvia (SP Norte), Osmar (SP Oeste) e Tadeu (Vale).
Encerramento: Sem outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 17h00.
São Paulo, 2 de dezembro de 2017.
Aliança Espírita Evangélica
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