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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL – CAD/OSCAL E 

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA-CRA/OSCAL 

Data: 08/09/2013 

Horário Previsto: Das13h30 Às 16:H40 

Local: Casa Espírita André Luiz – CEAL, Belo Horizonte 

PARTICIPANTES: Membros do CAD Célio Alan Kardec De Oliveira, Mary De Fátima Fernandes, 
Ângela Moreira, Elvy Maria De Oliveira Rocha, Satoru Monaka, Vilmar Mariano, Valéria De Almeida 
Ferreira; Membros do CRA Alvaro Pierim de Brito, Edna Zuffi, Valmir Lourenço, Scheyla Fernandes. 

Sheyla fez a prece inicial. Assunto da Pauta:1) Análise e aprovação do Planejamento Estratégico da 
OSCAL: todos os itens foram analisados, revisados e aprovados. A reunião foi finalizada às 16:40h 
com Vilmar fazendo a prece final. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL – CAD/OSCAL 

Data: 16/03/2013, 1ª Fase 

Horário previsto: 09h:00 às 12h:30 

Local: Belo Horizonte-MG, Casa Espírita André Luiz-CEAL 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Luiz Silva (convidado), Mary de Fátima Fernandes, 
Ângela Moreira, Valéria Almeida, Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar Mariano Machado, Cátia 
Ribeiro Gomes (Aux.Administrativo da OSCAL), Julio Reis (convidado), Satoru Monaka (convidado), 
Edson Cesar Marques (CIJ/CAE), Antônio Lovato (CIJ/CAE), Lucas Caldas (Coordenação da 11ª 
Região Fraterna), Paulo (GFE André Luiz, Muriaé-MG). 

Elvy  fez a prece inicial. Célio Alan deu início a reunião às nove horas e vinte seis minutos fazendo 
reflexões sobre o Movimento da Fraternidade e Cidade da Fraternidade. Assuntos da Pauta:1-
Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda Ângela inicia falando sobre a Assembleia Geral da 
OSCAL, em abril e referiu-se a necessidade de se fazer uma assembleia no Grupo Veneranda para 
aprovação formal do estatuto social e eleição dos membros do CAD e Conselho Fiscal. Foi 
apresentada a minuta do Estatuto Social do Grupo Veneranda. Relatou Angela que a reunião 
pública está mais consolidada e a reunião de vibração agora é realizada no Grupo Veneranda, assim 
como os estudos mediúnicos.  Destacou a reunião de Desobssessão que acontece uma vez por mês 
com membros do GFE Irmão Estêvão e Grupo Paranoá. Mencionou sobre o objetivo de um maior 
envolvimento da Comunidade Silvio Rodrigues no Grupo Veneranda, oferecendo, com destaque o 
atendimento fraterno. Valéria sugeriu que seja feita uma mudança na metodologia para o trabalho 
de assistência a comunidade. Angela informou que o foco deve ser a reunião pública, seguindo o 
cronograma local e evitando produzir conflitos. O despertamento e interesse da comunidade Sílvio 
Rodrigues deve acontecer sim, porém de forma natural.2- Regimento Interno da Cidade da 
Fraternidade Ângela informou que fez algumas colocações no RI da Cidade enviada pela secretaria 
da OSCAL. Alan disse que os membros do CAD/OSCAL examinaram o regimento e fizeram pequenas 
alterações e que o mesmo deverá ser analisado na CIFRATER e submetido posteriormente ao 
CRA/OSCAL. 3- Convênios com Município de Alto Paraiso e Estado de GoiásAngela iniciou falando 
sobre o convênio com a Secretaria de Estado de Educação, destacando que o convênio já está em 
operação e cerca de 15 funcionários do Educandário Humberto de Campos –EHC foram contratados 
pelo estado após a demissão dos mesmos pela OSCAL. Já a Secretaria de Educação do Município de 
Alto Paraíso ainda não formalizou o convênio, mas já está em funcionamento com a cessão de 
quatro professores e um funcionário.  4- Comissão de Projetos e Obras Júlio do GFE Irmão 
Palminha de Juiz de Fora discorreu sobre os Projetos de saneamento básico e de água potável. 
Ambos os projetos serão finalizados em junho de 2013. O sistema compreende execução das redes 
coletoras de esgotos sanitários e ligações, além da estação de tratamento de esgoto. Foi 
apresentado o esquema do processo de coleta, condução e tratamento. Quanto ao abastecimento 
de água será ativado o reservatório azul para abastecimento da comunidade. Foi apresentada a 
forma esquemática do tratamento de água. O reservatório de água de 70 mil litros poderá ser 
recuperado e ficará na reserva, sendo ativado em caso de pico de consumo. Será instalado um 
sistema compacto de tratamento de água para não haver desperdício de água. Há necessidade de 
se fazer proteção para as nascentes devido às queimadas. Júlio informou que o PH da água está 
ácido, daí a necessidade do sistema de filtração e desinfecção para atender inclusive a legislação. O 
esgoto de todas as ruas e casas será conduzido até o ponto de referência próximo a casa do Márcio 
(ponto mais baixo). Foi sugerido fazer uma educação ambiental após o projeto concluído. Satoru 
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mostrou um vídeo sobre as reformas já realizadas na CIFRATER e informou que a reforma do lar 
Cícero Pereira ficou concluída, assim como a cozinha do EHC, o telhado da administração todo 
substituído, a sistema elétrico da padaria, a casa do Márcio. Relatou sobre Reforma do Lar De 
Sagres que está quase concluída, faltando apenas a execução o forro, por falta de recursos 
financeiros. Satoru falou sobre a visita feita à prefeitura de Alto do Paraíso, onde pediu-se maior 
atuação por parte da prefeitura para solucionar a questão do abastecimento d água, com particular 
empenho para colocar em operação os dois reservatórios de 60.000,00 litros, cada, junto com o 
poço artesiano.  Descreveu sobre a evolução da campanha Seja Amigo da CIFRATER, que obteve 
valores significativos para dar início às obras na CIFRATER e cobrir as despensas dos funcionários do 
EHC, para que os mesmos fossem efetivados pelo Estado. Esta ação foi decorrente do 
cancelamento da contribuição de R$ 35000,00, feita mensalmente pela FEB. Devido não ter mais a 
contribuição da FEB, será necessário um maior envolvimento dos GFE. Vilmar sugere que cada GFE 
tenha um ponto de foco formando grupos de contribuição para incentivar e alavancar a Campanha. 
O coordenador Alan, acha a ideia excelente e informou sobre contribuição extra do GFE Irma 
Scheilla, BH/MG. Satoru e Vilmar comentaram sobre o projeto de reforma do EHC, em elaboração e 
que deverá estar concluído em junho de 2013, tornando possível captar recursos para as obras de 
reforma. 5- Situação Financeira da OSCAL Satoru apresentou minuciosamente a situação financeira 
da OSCAL, detalhando informações inclusive com gráficos, ressaltando como foram aplicados os 
recursos financeiros arrecadados da Campanha Seja Amigo da CIFRATER. .  Descreveu sobre a 
evolução da campanha Seja Amigo da CIFRATER, que obteve valores significativos para dar início às 
obras na CIFRATER e cobrir as despensas dos funcionários do EHC, para que os mesmos fossem 
efetivados pelo Estado. Esta ação foi decorrente do cancelamento da contribuição de R$ 35000,00 
feita mensalmente pela FEB. Devido não ter mais a contribuição da FEB será necessário um maior 
envolvimento dos GFE. Vilmar sugeriu que cada GFE tenha um ponto de foco formando grupos de 
contribuição para incentivar e alavancar a Campanha. Explicitou sobre a necessidade de utilizar 
quase R$60.000,00 para realizar acertos trabalhistas com funcionários do EHC, que a posteriori 
foram contratados pelo Governo do Estado de Goiás. Frisou que todos nós, fraternistas atuantes 
nos Grupos da Fraternidade, devemos nos engajar de vez na campanha, pois que necessitamos de 
R$15.000,00/mês para efetuar as despesas mensais da CIFRATER.  Finalizou a apresentação com 
um apelo “Vamos dar o exemplo”?6- Transporte na CIFRATER Ângela informou que na CIFRATER 
tem um micro ônibus antigo, um micro ônibus mais novo, uma Kombi e um carro, modelo Uno. 
Comentou sobre a proposta do comunitário Divino de vender/trocar o ônibus e comprar um 
caminhão baú, de pequeno porte para efetuar compras, já que o ônibus não é utilizado e o custeio 
de manutenção é alto. A idéia é utilizar o uno para situações administrativas e emergenciais, o 
micro e a kombi para transporte de pessoas. Edson sugeriu que esta decisão de troca de veículos 
seja uma decisão administrativa, todos concordaram e ficou acertado de apenas se comunicar a 
decisão à Comunidade. 7-Funcionários da OSCAL Com as parcerias com o governo do estado de 
Goiás e município de Alto Paraiso, restaram como despesa para a OSCAL: permanência da Alice 
(direção do EHC), Divino (serviços gerais), Stella (biblioteca e informática), Elaine (professora).  Não 
há condições de manter uma secretária devido a situação financeira precária. O município e estado 
mantêm funcionários para serviços gerais, professores e uma cozinheira. O custo de alimentação, 
material de limpeza e escritório, despesas de luz, quatro funcionários, água etc, fica em torno de 
R$15.000,00 e a preocupação e prioridade hoje é de que os funcionários sejam mantidos e os seus 
salários pagos sem atrasos. 7 - Prédios Públicos O bazar da CIFRATER, segundo Angela está num 
espaço menor e tem sido uma atividade bem expressiva. Há um entendimento por parte da Angela 
de que medidas preventivas devem ser tomadas para que as doações sejam destinadas para a 
CIFRATER, para serem organizadas e assim vendidas, utilizando a colaboração de todos. Uma das 
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propostas é que haja uma mudança de espaço do CEAFRA (foi desativada) para melhor 
aproveitamento. Angela transmitiu o desejo da Cooperativa Frutos do Paraiso de assumir o galpão 
da máquina de beneficiar arroz. A proposta da cooperativa é de destinar 5% do lucro do 
beneficiamento do arroz para a CIFRATER. Todos concordaram de se estudar o empréstimo do 
espaço do galpão, mediante uma proposta concreta do COOPER FRUTOS do Paraiso e ato contínuo 
formaliza-se o contrato, claro, havendo interesse da OSCAL. Ângela colocou o assunto das 
máquinas de propriedade da OSCAL e sugeriu que as máquinas não sejam vendidas e sim alugadas 
mediante contrato de locação e manutenção. 8-Lares É uma preocupação da Coordenação Geral da 
CIFRATER de formalizar e efetivar contratos para as moradias dos lares, deixando claro aos 
fraternistas sobre as cláusulas (como por exemplo, manutenção, entrada, saída etc). Já existe o 
Regimento Interno para os lares, serão utilizados para hospedagem de fraternistas e outros que se 
dirigiram a Cifrater para atividades junto à comunidade. Destacou Angela que as pessoas sejam 
direcionadas e acolhidas adequadamente nos três lares disponíveis. O lar Cícero Pereira está 
totalmente reformado e mobiliado, o lar De Sagres está parcialmente reformado e com parte das 
mobílias e o lar Vicente precisa de reparos. É de interesse da Coordenação Geral da CIFRATER que 
não se crie mais espaços, mas que os comunitários fraternistas hospedem em seus lares, de forma 
espontânea, os fraternistas dos diversos GFE. Elenita esposa do Nelson Almeida que desencarnou 
pediu para permanecer no seu lar, apesar de estar mais em Goiânia, cuidando da sua qualificação 
profissional, deixando seu lar fechado. Apesar de deixar à chave e o lar a disposição, Angela coloca 
a necessidade de discutirem sobre o assunto. 9 – Comunitários e Novos Comunitários Sugestão de 
se criar um contrato para novos comunitários na Cidade da Fraternidade com visita prévia, para que 
se tenha uma visão clara e real do dia-a-dia da CIFRATER. O candidato a comunitário deve ser 
apresentado por algum GFE. 10- Projeto Descoberta O projeto faz parte do projeto pedagógico do 
EHC e foi criado por um grupo de pessoas do GFE Joao Ramalho com ação efetiva dos jovens.  
Proporciona aos estudantes do EHC que tiveram bom desempenho nos critérios pedagógicos 
estabelecidos pelo projeto, viajando por conta de alguma Região Fraterna. O projeto foi muito bem 
aceito pela comunidade fraternistas, uma forma de despertar para a fraternidade. O último projeto 
Descoberta aconteceu no Rio de Janeiro, um sucesso e os próximos deverão ser no nordeste e em 
Mato Grosso do Sul. 11 - Caravanas à CIFRATER: Para o ano de 2013 estão previstas as seguintes 
caravanas à CIFRATER: Caravana da Esperança, no período do Corphus Christi, terá um número 
grande de pessoas; Caravana do Nordeste, em maio, com previsão de, uma demanda grande de 
atividades num período de 15 dias; Caravana Cativar, prevista para julho; Caravana da 11ª Região 
Fraterna, a acontecer no feriado do Corpus Christi; 12 - Contrato de comodato com o Conselho 
Espírita Internacional-CEI No princípio de abril Alan estará na reunião das Entidades Especialidades 
e tentará obter uma forma de contato com o presidente do Conselho Espírita Internacional – CEI 
com o qual a OSCAL tem contrato de comodato, firmado em2008, onde a OSCAL cede uma área de 
14.000,00 m² com benfeitorias ao CEI para funcionamento e cumprimento de suas atribuições no 
mundo espírita. Não se pretende deixar de cumprir o contrato com a CEI, em que pese a FEB ter 
suspendido o convênio de cooperação financeira com a OSCAL, onde se subtendia que tal convênio 
seria sempre renovado até coincidir com prazo estabelecido do contrato entre CEI e OSCAL. 13-
Workshop sobre Assistência Social Espírita – Visão da OSCAL Valéria informou sobre o 
planejamento do Workshop de Assistência Social Espírita, que a princípio seria realizado em cada 
Região Fraterna, mas com a intervenção do CAD foi decidido que será realizado na 4ª RF, abrindo 
vagas para todos que trabalham diretamente com a Assistência Social Espírita no seio do MOFRA. A 
data prevista é para 7 e 8 de setembro de 2013 nas dependências da Casa André Luiz – CEAL. Foi 
feita uma pergunta pelo Coordenador Alan: seria de interesse que fosse realizado o workshop em 
âmbito nacional ou por RF? Convém mudar a data para 2014? Foi acordado que será mantido data 
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e local para este primeiro workshop. 14 - Outros assuntos Autorização ao Edson Cabelo para 
criação links que divulguem os trabalhos na CIFRATER. Elvy informou que foi à COMEMOFRA, expos 
uma ideia do Isaú, qual seja a de criar cursos profissionalizantes para os alunos do Educandário 
Humberto de Campos e familiares na CIFRATER, mas a ideia, precisa de envolvimento profissional e 
financeiro o que ainda não é possível.  Antônio Lovato informou sobre o interesse da CIJ em se 
aproximar das federativas, abrindo vagas para jovens do movimento espírita participar da 
COMEMOFRA. Houve simpatia pela ideia. Informou que até o dia 14 de abril serão enviados ao CAD 
o RI da CIJ. É de interesse da CIJ que as Caravanas à CIFRATER e a COMEMOFRA tenham o mesmo 
fluxo de trabalho. Alan informa que a OSCAL faz parte da Comissão de Educação, dentre as 
comissões das Entidades Especializadas do Movimento Federativo. Nada mais tendo a tratar a 1ª 
fase da reunião foi encerrada às 13:25.  
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ATA DE REUNIÃO CONJUNTA COM AS PRESENÇAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL 
– CAD/OSCAL, CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA – CRA/OSCAL, GRUPOS 
COORDENADORES REGIONAIS (CONSELHOS DAS REGIÕES FRATERNAS) E COORDENAÇÃO DA 
INFÂNCIA À JUVENTUDE – CIJ/CAE, REALIZADA EM BELO HORIZONTE - MG. 

Data: 16/03/2013, 2ª Fase da reunião. 

Horário previsto: 13h:30 às 18h:00. 

Local: Casa Espírita André Luiz-CEAL 

Participantes:  

Célio Alan Kardec de Oliveira (CAD/OSCAL), Luiz  Antônio da Silva (Coordenação 3ª Região 
Fraterna), Mary de Fátima Fernandes (CAD/OSCAL), Ângela Moreira (CAD/OSCAL), Elvy Maria de 
Oliveira Rocha (CAD/OSCAL), Vilmar Mariano Machado (CAD/OSCAL e Coordenação da 4ª Região 
Fraterna), Thais Onofri de Oliveira (Coordenação de Secretaria da OSCAL), Cátia Ribeiro Gomes 
(secretária da OSCAL), Alessandra Possebon (CIFRATER e CIJ/CAE), Antônio Sagrado Lovato 
(CIJ/CAE), Mauro Reis (CRA/OSCAL), Gisele Saporetti (Grupo de Trabalho da CIFRATER), Felipe 
(CIJ/CAE), Robério Torres (CRA/OSCAL e representante da 11ª Região Fraterna), Liliane Pieroni 
(Conselho Fiscal da OSCAL), Edna Zuffi (CRA/OSCAL), Satoru Monaka (Comissão de Projetos e Obras 
da OSCAL), Ronaldo de Morais Pacífico (Coordenação da 1ª Região Fraterna), Edson Cesar Marques 
(CIJ/CAE e representante da 5ª Região Fraterna), Lucas Caldas (Coordenação da 11ª Região 
Fraterna), Paulo (CRA/OSCAL), Gabriela Maciel (CIJ/CAE), Célia Cavalieri (representante da 
Coordenação da 2ª Região Fraterna), Walmir Lourenço (CRA/OSCAL e representante das 
Coordenações da 6ª e 10ª Regiões Fraternas), Álvaro Pierin de Brito (CRA/OSCAL). 

Robério fez a prece inicial. Célio Alan deu início a reunião às quatorze horas e trinta minutos. 
Inicialmente os presentes se apresentaram. Planejamento estratégico da OSCAL-2013/2020 Alan 
explicou as razões da elaboração do planejamento estratégico da OSCAL, abrangendo o período de 
2013 a 2020. Enfatizou da importância de discutir e nivelar a compreensão sobre o papel da OSCAL 
e entendimento filosófico da proposta do Movimento da Fraternidade. Sem isso muitos fraternista 
continuarão afirmando da necessidade de se estudar sobre as mensagens vertidas a nós pelos 
mentores espirituais do MOFRA, ao longo de nossa história. Segundo Alan não é cabível mais as 
afirmativas que não estamos nivelados no entendimento sobre o MOFRA, a visão sobre a Cidade da 
Fraternidade e a relação íntima entre os Grupos da Fraternidade Espírita e a CIFRATER. O 
Planejamento Estratégico contempla, na sua primeira parte, debates e alinhamento de ideias sobre 
a missão da OSCAL, a visão sobre o papel da OSCAL, com base na filosofia do MOFRA e sua inserção 
dentro do Movimento Espírita, os princípios balizadores norteando o trabalho da OSCAL, as 
premissas para realização das atividades da OSCAL, as forças e fraquezas dos GFE, da CIFRATER e 
dos fraternistas. Na medida da apresentação os fraternistas presentes debateram e apresentaram 
seus pontos de vistas. Foi um momento muito rico onde todos colocaram suas opiniões, por vezes 
até com exacerbação, contudo num clima de muito respeito. Alongou-se bastante a troca de ideias 
e no final decidiu-se pela interrupção da análise do planejamento estratégico e discutiu-se sobre a 
melhor metodologia de avançar na produção de documento tão importante par a sequência dos 
trabalhos da OSCAL. Ficou consensado de enviar o material já elaborado e compilado para a 
comunidade fraternista com a intenção de: Os jovens apresentarem sua contribuição, a partir da 
discussão em grupo; Os fraternistas, no âmbito do seu agrupamento, analisaram e igualmente 
contribuírem com suas ideias, compreensão, enriquecendo a proposta inicial; Os membros do CRA 
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e do CAD, oferecerem, analogamente, sua contribuição; Os comunitários fraternistas se 
debruçarem para compreensão da proposta e melhoria do seu conteúdo;Contribuições isoladas de 
quem o desejar. Todos deverão enviar suas sugestões e contribuições até 30 de junho. Foi marcado 
para os dias 20 e 21 de julho, um encontro na CEAL, onde acontecerá nova reunião para avançar e 
concluir o Planejamento Estratégico da OSCAL, a partir das sugestões então encaminhadas à 
Secretaria da OSCAL. Outros assuntos Foi decidido que não se misturará reuniões administrativas 
com eventos da OSCAL. Valmir sugeriu mudanças no site da OSCAL,  em relação ao cadastro de 
fraternistas. Acatado Edson enfatizou a necessidade de criar um ícone de acesso na página inicial 
do site MOFRA contendo um link de outro site que divulgue os trabalhos na CIFRATER. Aprovado. 
Cátia pediu apoio dos Coordenadores Regionais para informar aos GFE a necessidade de manterem 
seus dados atualizados.  Satoru apresentou um vídeo muito interessante, preparando o término 
dos trabalhos. Prece final realizada por Luis Silva. Nada mais tendo a tratar a 2ª fase da reunião foi 
encerrada as 18h:00.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL – CAD/OSCAL 

Data: 29.06.2013 

Horário Previsto: 09:00 Às 12:30 

Local: Casa Espírita André Luiz – CEAL, Belo Horizonte 

PARTICIPANTES: Célio Alan Kardec de Oliveira (Coordenação Geral), Satoru Monaka (Suplente da 
Coordenação Geral), Mary de Fátima Fernandes (Coordenação de Ação Espírita), Valéria Almeida 
Ferreira (Suplente da Coordenação de Ação Espírita), Ângela Moreira (Coordenação da Cidade da 
Fraternidade), Elvy Maria de Oliveira Rocha (Coordenação das Regiões Fraternas), Vilmar Mariano 
Machado (Suplente da Coordenação das Regiões Fraternas), Lúcia Rodrigues Alves (Coordenação de 
Secretaria), convidado Carlos José Horta, convidada Cátia Ribeiro Gomes (Auxiliar Administrativo da 
OSCAL). 

Foi entoado o Hino do José Grosso. Carlos José Horta fez a prece inicial. Assuntos da Pauta: 1- 
Situação financeira da OSCAL e posição da Campanha Seja Amigo da CIFRATER: Satoru Monaka 
inicialmente apresentou alguns slides sobre a Campanha Seja Amigo da CIFRATER, e deu 
explicações sobre algumas despesas que estão impactando no orçamento da OSCAL. Se não 
tivéssemos estas despesas, principalmente com pessoal teríamos um acúmulo de R$ 50.000,00 na 
Receita da OSCAL, que poderia ser utilizado nas obras da CIFRATER em 2013. Satoru colocou os 
desafios que a OSCAL está passando devido algumas ocorrências como, cancelamento da 
contribuição de R$ 35.000,00 realizada mensalmente pela Federação Espírita Brasileira-FEB até 
dezembro de 2012, gerando despesas gerais relativas aos quatro funcionários do Educandário 
Humberto de Campos-EHC que não foram contratados pela Secretaria de Educação, assim como 
alimentação e despesas gerais para o funcionamento do EHC. Satoru Monaka relata sobre as obras 
de reforma realizadas na CIFRATER, tais como: reforma do Bazar, faltando somente pintura do piso; 
Lar Irmão Vicente, faltando somente reforma do telhado e pintura que ficará a cargo da Caravana 
Cativar; Padaria, um tanque foi demolido e o outro reformado, tendo seu piso elevado, além da 
retirada da pia do alojamento e eliminação da tubulação de esgoto; foram corrigidas as trincas da 
Hospedaria, porém as paredes necessitam ainda de revisão do reboco e aplicação de pintura, sendo 
necessário uma avaliação do material e técnica a serem utilizados, pois o problema é recorrente. 
Foi feita pintura do banheiro da creche, além da construção de uma caixa para proteção do 
compressor do posto de saúde. Estava programado execução de nova rede de esgoto sanitário 
desde o Educandário até caixa coletora do Prédio Anexo (escola infantil), serviço ainda não 
realizado. Essas intervenções realizadas estão custando à OSCAL R$ 5000,00, recurso já transferido 
para a Coordenação de finanças já em Brasília, resultante de doações de fraternistas pela 
Campanha Seja Amigo da CIFRATER. 2- Relato da Comissão de Obras: Satoru informa sobre as 
pessoas responsáveis pela Comissão de Obras, estando ele, Vilmar, Anderson Xaxá, Júlio, Edmir a 
frente da Comissão, e o Alan como apoio. Ângela informa que a CIFRATER recebeu novamente a 
visita da Vigilância Sanitária, não tendo novas exigências. Alan diz que OSCAL está analisando a 
possibilidade de buscar parcerias para levantamento de recursos financeiros tendo em vista a 
execução das obras de reforma do EHC. No primeiro momento haverá uma visita da Comissão de 
obras ao Prefeito de Alto do Paraíso e posteriormente haverá contato com o fraternista João 
Rabelo e o INCRA. Vilmar fala da necessidade de se realizar, periodicamente, uma roçada na 
CIFRATER, pois evita o aparecimento de animais peçonhentos. Sugere também uma aproximação 
fraterna com a comunidade Silvio Rodrigues, através do Bazar, oferecendo a cada atendido uma 
mensagem e um abraço. 3- Mudança da sub- secretaria da OSCAL - Alan informou que a  sub-
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secretaria será deslocada para outra sala da CEAL, onde serirão feitas também as reuniões da 
OSCAL, já que o espaço físico é maior. A sala atenderá também ao Grupo Scheilla no que diz 
respeito às reuniões do CAD e do CRA. 4- A OSCAL e sua posição no Fórum das Entidades 
especializadas no Movimento Espírita Brasileiro: Alan: Não mais haverá a denominação de Fórum, 
mas sim de Conselho Nacional das Entidades Especializadas, sendo que em outubro acontecerá 
uma reunião para formalizar a criação do Conselho, devidamente sustentado num Regimento 
Interno ora em elaboração. Tal mudança, desde que a OSCAL permaneça no dito Conselho poderá 
consolidar a representatividade da OSCAL junto ao Movimento Espírita Brasileiro. Alan comenta 
que está sendo realizado um trabalho de reaproximação do GFE Irmão Estêvão ao seio do MOFRA. 
Elvy coloca a situação de carência dos demais grupos com relação à parte doutrinária. 5- Assuntos 
da Cidade da Fraternidade: Ângela comenta que muitas ações são feitas devido o envolvimento as 
caravanas. A Caravana do Amor Nordestino se envolveu com os projetos que já existem na Cidade 
da Fraternidade, como a área da saúde, que é precária no município, e que por outro lado, a 
demanda das caravanas é muito grande e a infraestrutura é pequena para que sejam bem 
recebidas, desgastando muito a própria comunidade. Ângela informa sobre a dificuldade de diálogo 
com a comunidade referente o comportamento que se deve ter ao receber e conviver com as 
pessoas que vêm nas caravanas. Está sendo feito todo um trabalho para incentivar os lares a 
receber as pessoas em vez de alojá-las na hospedaria. Valéria coloca a proposta de preparar os 
fraternistas das caravanas a ter consciência sobre a realidade da Cidade da Fraternidade e as 
formas de procederem junto à comunidade. Ângela pede uma avaliação do CAD referente a 
situação da casa disponibilizada à Elenita, a qual, a primeiro momento ficaria disponível para 
acomodar pessoas enquanto estaria fora, seguindo normas estabelecidas. Como o combinado não 
está sendo cumprido e a casa está com acesso livre foi sugerido pelo Vilmar a troca do segredo das 
chaves, deixar Elenita ciente da questão e conversar de forma adequada sobre as providências a 
serem tomadas para um maior controle da instituição. Foi colocada a situação de uma família que 
já morou na Cidade da Fraternidade e que tem interesse em voltar por necessidade de moradia, 
entre outros. Alan pede uma proposta para resolução deste problema, Ângela informou que não há 
possibilidade em receber a família novamente, tendo em vista de problemas que a mãe já causou 
anteriormente e por falta de condições físicas e financeiras para este fim. A sugestão é buscar 
meios de ajudá-la no local onde se encontra e para tanto são contactados os irmãos do GFE Carlos 
Imbassahy. Ângela informa que Márcio Selaibe pede autorização para assumir o pomar. O CAD 
aprovou esta solicitação mas exige que seja formalizado pelo Márcio, ficando definido a 
necessidade de elaborar um contrato e a sugestão é que conste neste contrato da produção ser 
dividida da seguinte forma: um terço para o EHC, um terço para a manutenção do próprio pomar e 
um terço para comercialização e resultados para o Márcio. Em agosto de 2013 a mãe da Daniela 
Piazza irá à Cidade da Fraternidade para ministrar cursos de capacitação para o pessoal de atuação 
na padaria. Alan está programando uma campanha entre um grupo reduzido de pessoas que 
tenham situação financeira com disponibilidade para a compra de uma masseira para a padaria, 
com custo estimado na ordem de R$ 4500,00 (formalizar o uso da masseira). As reformas, a 
melhoria dos equipamentos e o curso a ser ministrado permitirá a celebração de um contrato com 
algum fraternista comunitário para funcionamento da padaria em regime de maior produção. 
Ângela comenta sobre um documento elaborado pela fraternista Gasparina (desencarnou no final 
de 2012), com o nome de projeto de Radiação Mental para a CIFRATER e a intenção é que o CAD o 
examine, dei-lhe acabamento e sugira aos GFE implementá-lo. Os membros do CAD receberão o 
referido Projeto via e-mail e emitirão seus pareceres. 6- Workshop: Valéria começa falando sobre a 
quantidade de pessoas inscritas, que não deve ultrapassar de cem. Coloca a questão da organização 
das chaves, não realizada ainda pela coordenação da CEAL. Informou sobre a sistemática do layout 
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da CEAL, tendo a necessidade do evento concentrar-se na quadra, em todos os momentos e sugeriu 
que se oferecesse acomodações para as pessoas que não se importarem em dormir em 
colchonetes. É fundamental informar sobre hotéis para as pessoas que gostariam de melhor se 
acomodarem. Quanto ao custo de material e alimentação um valor de R$ 75,00 para alimentação e 
material utilizado. As particularidades serão tratadas entre Valéria e Cá tia.  Foram estabelecidas 
167 vagas para o Workshop e naturalmente que os inscritos de Belo Horizonte não se hospedarão 
na CEAL. 7- Análise para reunião virtual do CAD: Mary sugere que em 26 de julho seja realizada 
reunião virtual via Skype. Todos ficaram incumbidos de enviar os endereços eletrônicos para o e-
mail da secretaria da OSCAL. 8- Semana da Fraternidade: A princípio a próxima Semana da 
Fraternidade estava prevista para novembro de 2014, mas foi definido pelo CAD que a próxima 
Semana da Fraternidade será na semana santa de 2015 nos SESC de Belo Horizonte-MG. Ficou 
acertado que teria uma ampla divulgação em todo 2014. 9- Certificados (CEBAS e Utilidade Pública 
Federal): Valéria fez uma pequena apresentação da Pró-Bem que dá consultoria à OSCAL referente 
a parte contábil e certificação. Ana Cristina esclareceu sobre as necessidades da OSCAL segundo o 
diagnóstico realizado no mês de outubro de 2012. Valéria comenta sobre a importância da área 
contábil e que deve ser ajustada para atender a todas as rotinas e órgãos de controles. Ana Cristina 
coloca que a OSCAL deve se adequar a todas as exigências quanto ao Estatuto Social, atividade 
principal e plano de contas. Ana Cristina- Presidente da Pró-Bem sugere agosto, no dia 17, quando 
da reunião ordinária do CAD, retornar ao assunto das certificações e títulos, de maneira que a 
OSCAL cumpra suas obrigações e  goze de benefícios como isenção patronal e convênios com 
órgãos governamentais e não governamentais. Em mesma data será criado um novo organograma 
para a OSCAL. Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada às 12:30.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL – CAD/OSCAL 

DATA: 17/08/2013 

HORÁRIO PREVISTO: 9:30 às 15:30 

LOCAL: Casa Espírita André Luiz – CEAL, Belo Horizonte-MG 

PARTICIPANTES:  

Membros do CAD: Célio Alan Kardec de Oliveira, Mary de Fátima Fernandes, Ângela Moreira, Elvy 
Maria de Oliveira Rocha, Satoru Monaka; Convidadas: Ana Cristina (Pró-Bem) e CátiaRibeiro 
(Auxiliar Administrativo/Oscal). 

Mary fez a prece inicial. Assuntos da Pauta: 1- Organograma da OSCAL: Ana Cristina tarefeira do 
Grupo Scheilla e Presidente da Pró-Bem instituição sem fins lucrativos que presta assessoria técnica 
á Instituições sem fins lucrativos de assistência social, e que desde novembro de  2012 assessora a 
Oscal nas questões relacionadas aos Títulos e Certificados, Orçamento, entre outras discutiu com 
todos os presentes sobre a formatação de um organograma funcional para a OSCAL. O cronograma 
elaborado será submetido do CRA na reunião conjunta entre CRA e CAD a se realizar em 08 de 
setembro de 2013. 2- Certificados e Títulos: Ana Cristina fez uma longa exposição para orientar 
todos os presentes a cerca da obtenção e manutenção de títulos e certificados junto a várias 
unidades como, CNE, CMAS, CMDCA, FMDCAF, CME, UPF, CEBAS, GDF/DF. A Pró-Bem dará 
assessoria à OSCAL nessa área importante de certificações e títulos. 3- Controle Financeiro: Ana 
Cristina elaborou com os presentes planilha financeira relativa ao Orçamento do exercício 2013 da 
OSCAL, cujo resultado apresenta-se em anexo, onde se verificou a necessidade de ampliação das 
receitas especificamente as relativas das contribuições de associados como fonte de Receita. Além 
disso, o objetivo é que haja um prévio e efetivo acompanhamento financeiro das atividades 
oscalinas, antes de assumidos os compromissos financeiros. Como todas as fontes de entrada de 
recursos e despesas foram levantadas pelos presentes um segundo objetivo é um pequeno ajuste 
no plano de contas da OSCAL e para tanto convém a participação dos membros do Conselho Fiscal 
e da Coordenação de Finanças da OSCAL opinando sobre a planilha elaborada. 4- Workshop Mary 
lamentou o baixo número de inscritos para o workshop, todavia ele não sofrerá novo adiamento. 
Existe uma expectativa de que retardatários façam suas inscrições, para um evento a tanto tempo 
reclamado e que dará diretrizes seguras para os agrupamentos fraternistas definirem sua atuação 
no campo de Assistência Social. Convém relembrar que os fraternistas podem obter informações 
sobre este seminário no site da OSCAL WWW.MOFRA.ORG.BR (MENU EVENTOS), ou contatando 
com a secretaria da OSCAL ( 31 3283-1409 / 3283-2617 Cá tia). Foi informado à Mary que a sala de 
Multiuso estará disponível para o evento. 5- Relação OSCAL e FEB: Foi discutido a relação da FEB 
com a OSCAL no que tange a participação da OSCAL no Fórum/ Conselho Nacional das Entidades 
Especializadas no Movimento Espírita Brasileiro, bem como o contrato de comodato em vigência 
entre o Conselho Espírita Internacional –CEI e OSCAL no que se refere ao imóvel situado na SGAN 
909 Conjunto F, Brasília-DF. Será minutada uma carta para apreciação conjunta do CAD/CRA, na 
reunião do dia 08/09, destinada à FEB e reportando-se sobre a continuidade do contrato de 
comodato e/ou repactuação. 6- Administração da Cidade: Ângela abordou os seguintes assuntos 
6.1 Situação da educadora Elaine diante da Caixa Econômica Federal, que indebitamente recebeu o 
FGTS e permaneceu como funcionária da OSCAL. A questão ainda está pendente; 6.2 Exploração de 
pomar- A Ângela mencionou do interesse do fraternista comunitário Márcio Selaibe de explorar o 
pomar. Ficou ajustado que ele deverá elaborar um projeto e a OSCAL  fará a minuta do contrato 
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para esta exploração;6.3 Padaria da CIFRATER- Ângela deu a notícia sobre o recente curso 
ministrado pela Gabriela Piazza, mãe da Daniela Piazza sobre padaria, para seis pessoas. Registre-se 
sobre recentes reformas físicas executadas no prédio da padaria e a intenção é de que as pessoas 
que atualmente produzem na padaria apliquem as técnicas aprendidas, utilizando inclusive 
uniformes e procedimentos higiênicos. Mais a frente a Coordenação Geral da Cidade avaliará sobre 
a compra de equipamentos da padaria e formatação de contrato de terceirização. 6.4 Artesanato e 
Salão de Beleza: Ângela mencionou que ambas as unidades estão sobre a coordenação da Edivânia 
e é preciso estimulação para estas duas áreas operarem com real proveito para a comunidade, 
gerando inclusive recursos financeiros;6.5 Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda: À 
Assembleia Geral para constituição formal do Grupo Veneranda ficou adiada de 14/09 para dia 
12/10, possibilitando o comparecimento de fraternistas de outros GFE, como do GFE Irmão 
Estevão, para apreciarem este momentos tão importante para o grupo. Ficando definida que a 
composição das coordenações será eleita pelos frequentadores comunitários do GFE Irmã 
Veneranda. 7- Situação financeira da OSCAL: O irmão Satoru apresentou em Powerpoint a situação 
financeira a OSCAL. Houve decisão dos presentes para que a situação financeira da OSCAL incluindo 
fontes de receitas e aplicações seja amplamente divulgada. Hoje os fraternistas podem acessar 
estas informações pelo site www.mofra.org.br ( menu Seja Amigo da Cifrater). 8- Projetos e Obras: 
O irmão Satoru deu notícias das obras realizadas e o projeto de reforma geral do Educandário 
Humberto de Campos-EHC elaborado pelo Anderson Xaxá e Kelly Cristina. Alan mencionou do 
recente encontro com os fraternistas João Rabelo e Bomtempo com o objetivo de buscar recursos 
financeiros para realização do empreendimento. Destacou também a visita que ele, Bomtempo e 
Anderson Xaxáfizeram ao prefeito Álan de Alto do Paraíso, onde foi apresentado o projeto e 
discutida a parceria para levantar recursos financeiro com vistas na execução da obra. Ficou 
estabelecido que Anderson envie para apreciação do CAD/OSCAL a planilha de custos, bem como 
os detalhamentos do projeto, para avaliação da viabilidade do mesmo, antes da aprovação. 
Lembrando que é preciso destacar a simplicidade e características de uma construção de ambiente 
rural. 9- Encontros Fraternos Regionais- agenda: Todos os presentes consideraram a importância de 
membros do CAD e CRA se fazerem presentes nos Encontros Fraternos Regionais. Alan 
disponibilizou-se para estar presente no EFR de Pará de Minas(4ª Região Fraterna) dia 15/09 e no 
EFR de Floriano-PI (6ª e 10ª Região Fraterna) dias 1 e 2/11. Ficou de contatar com irmão Álvaro 
para estar presente no encontro de Dracena (7ª Região Fraterna) dia 10/11. Será importante que 
outros irmãos se proponham a representar a OSCAL nos EFRs programados para o restante do ano 
e para facilitar o calendário da OSCAL fica anexado a esta Ata.Nada mais tendo a tratar, a reunião 
foi finalizada às 18:00. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL – CAD/OSCAL 

Data: 05/11/2013 

Horário previsto: 19h: 30 às 21h: 15. 

Local: Casa Espírita André Luiz-CEAL e via Skype 

Participantes:  

Célio Alan Kardec de Oliveira, Mary de Fátima Fernandes, Valéria Almeida Ferreira, Daniela 
Piazza, Ângela Moreira.  

Mary fez a prece inicial. Célio Alan deu início a reunião às dezenove horas e trinta minutos. 
Inicialmente os membros se cumprimentaram. Mary, Daniela e Valéria tiveram participação via 
skype, cada uma no seu domicílio, Espírito Santo do Pinhal, Campinas e Cidade da Fraternidade. 1- 
Caso dos comunitários Elenita e Isaú: a Daniela descreveu a situação da Elenita, que atualmente 
ocupa um imóvel e só em alguns finais de semana utiliza-o, pois que, está trabalhando em Goiânia.  
No acordo anterior ela daria sua posição de redigir ou não na CIFRATER, até março de 2014. Quanto 
ao Isaú e de sua esposa Márcia, a notícia é de que vivem uma situação financeira mais apertada, em 
decorrência a sua desvinculação com a COOPERFRUTOS DO PARAÍSO. Após muitos debates sobre o 
assunto ficou decidido que a Mary, Ângela e Daniela Piazza, representando a OSCAL, assessoradas 
pela Daniela Diniz, membro Jurídico da OSCAL, se reunirão com os comunitários acima citados 
entre 15 e 16 de novembro para tratarem do referido assunto. A da reunião a ser realizada na 
Cidade da Fraternidade fará parte desta ata. 2- Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda: 
Ângela comunicou que a fraternista Daniela Diniz já efetuou todos os ajustes de natureza jurídica 
na minuta do Estatuto Social do Grupo Veneranda. A minuta foi encaminhada para Stella Tiscornia, 
atual coordenadora geral do Grupo Veneranda, para Aprovação do Estatuto, Registro do Grupo e 
marcação da Assembleia Geral para constituição da nova gestão  do GFE Irmã Veneranda. 3- 
Educandário Humberto de Campos – EHC: 3.1 Contratos: Daniela expôs a situação do EHC no que 
concerne aos convênios entre a OSCAL, a Secretaria de Estado de Educação – GO e a Secretaria de 
Educação do município de Alto do Paraíso. Os envolvidos na reunião emitiram suas opiniões e ficou 
decidido para o próximo ano, pela manutenção dos convênios como se operou em 2013. Ressalve-
se que o governo do estado de Goiás poderá contratar mais uma professora, assunto ainda em 
negociação. O EHC, para atender pedido da prefeitura de Alto do Paraíso e de famílias do entorno à 
CIFRATER, retomará as atividades de creche, limitando em 10(dez) crianças, resultando nisso a 
contratação de uma monitora a ser definida, Ângela fará contato com o escritório de contabilidade 
para verificar o custo da função. 3.2 Alimentações: Daniela solicitou a OSCAL não falhar com os 
recursos para compra de alimentos para o EHC. Alan informou que teria enviado R$ 3500,00 para 
cobrir estas despesas e mais R$ 1500,00 para fazer frente a primeira parcela do 13º salário. 
Informou também que o Grupo Scheilla, aproveitando o transporte dos livros doados pelo GFE João 
Ramalho de São Bernardo do Campo, doou mais de 300 kg de alimentos (arroz, feijão, açúcar, sal, 
macarrão, óleo, molho de tomate, massa para bolo, farinha de mandioca), além de algumas roupas, 
sapatos e bolsas para serem comercializados no bazar da CIFRATER. Daniela informou que o recurso 
para compra no mês de janeiro deverá ser de R$2.500,00. 3.3 Reforma básica: Daniela Piazza, pediu 
que, enquanto não se viabilizam recursos financeiros para uma reforma ampla do EHC, sejam 
realizadas pequenas intervenções para melhoria do aspecto do educandário. Alan mencionou que 
em dezembro poderá ser liberado um recurso de R$ 5000,00 para cobrir despesas com pintura em 
sala de aula e pequenas intervenções nas instalações sanitárias. 4- Terras APP: Daniela Piazza 
relatou sobre a possibilidade da OSCAL ser multada pelo IBAMA decorrente de irregularidades no 
uso de terras consideradas como área de proteção ambiental- APP. O assunto foi fartamente 
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debatido e a intenção é que nossos irmãos Sinomar e Bomtempo se envolvam, pois que, existe um 
contrato de comodato entre INCRA e OSCAL. Faz-se necessário ao SR28 em Brasília, para verificar 
quais medidas adotar. Registra-se que o acesso à propriedade do Piauí está contido nesta área e 
possivelmente o INCRA deverá abrir um novo acesso para regularização do uso da terra e atender 
as formalidades legais. 5- Carros CIFRATER: Daniela e Ângela discorreram sobre o estado precário 
de conservação dos veículos da CIFRATER (ônibus velho, microônibus seminovo, Kombi e carro 
passeio Fiat), além disso, irregularidades na documentação passível de gerar multas. Alan fará duas 
solicitações ao irmão Bomtempo, uma da sua carinhosa atenção no sentido de regularizar a 
documentação e outra, de colocar a venda o microônibus de maneira a permitir a troca do veículo 
Fiat por outro mais novo.6- Qual é o objetivo coletivo da proposta da Cidade: em que pese o 
assunto não ter sido debatido é muito importante que os fraternistas, mormente os moradores da 
Cidade da Fraternidade estudem o Planejamento Estratégico da OSCAL elaborado para o período 
2013-2020, analisando com muita atenção conceitos ali estabelecidos, falando sobre objetivos, 
visão, missão, princípios, premissas, sobre a OSCAL e consequentemente sobre a Cidade da 
Fraternidade. Foi ainda relatado pelo Alan com mais detalhes, sobre a última reunião do Conselho 
Nacional das Entidades Especializadas do Movimento Espírita Brasileiro-CNE. Frisou ele que em 
dezembro a diretoria da Federação Espírita Brasileira examinará e aprovará a minuta do Regimento 
Interno elaborada para o CNE. Em abril será formalizado a criação do CNE, um apêndice da FEB, tal 
qual o CFN- Conselho Federativo Nacional, hoje existente. A OSCAL goza de respeito e simpatia 
junto as entidades  que compõem o CNE e presume-se, este é o nosso desejo, que a OSCAL fará 
parte deste importante organismo do Movimento Brasileiro. O sucesso da reunião por Skype 
sugere-nos repetir novas reuniões nesse modelo, com participações maiores, cogitando até do 
envolvimento dos irmãos do CRA e quiça dos coordenadores regionais. 7- A seguir está descrita, na 
íntegra, a ata da reunião que conteceu nos dias 15 a 17 de novembro de 2013, na Cidade da 
Fraternidade a Reunião de Fechamento da COMEMOFRA e também a ida da Coordenação da 
Cifrater (Ângela Moreira), Coordenação da Ação Espírita (Mary) e Assessoria Jurídica(Daniela Diniz), 
para realização de reuniões com alguns comunitários. Foram analisados assuntos referentes a 
Comemofra:-estrutura e organização do evento (capacidade de pessoas, acomodação, logística, 
gestão financeira , comunicação, etc...).-análise das propostas de manuais, regimentos referentes à 
CIJ e COMEMOFRA -definição da grade de programação da XXV COMEMOFRA Dentre esses 
assuntos foi amplamente discutida a definição do espaço destinado ao Acampamento da pré-
mocidade, a impossibilidade de uso de algumas salas da área do Maternal, bem como foi ratificado 
pela Coordenação da Cifrater, a necessidade de fazer uma programação para banho, entre outras 
ações, para otimimizar o uso da água. Foram analisadas as tarefas das Comissões organizadoras do 
evento e dentre essas, causa preocupação, as dificuldades encontradas pelos representantes da 4ª 
região, que é responsável pela alimentação. Ainda não realizaram a prévia e os representantes não 
estão articulados com os GFE's e Coordenação Regional da região para planejamento das ações. 
Ficou definido que a Coordenação da COMEMOFRA e da CIJ realizarão a Prévia, buscando apoio da 
OSCAL e da Coordenação Regional da 4ª e 11ª região. De um modo geral os jovens queixaram-se da 
falta de articulação e motivação das regiões, das Coordenações Regionais e que isso está afetando 
as atividades das mocidades. Pediram apoio do CAD junto às Coordenações Regionais. Outra 
solicitação para o CAD, é em relação aos meios de comunicação. Segundo avaliação, apenas o site 
não basta. Precisamos estabelecer uma rede de comunicação mais eficiente. Há projeto dos jovens 
para um site da Cifrater e a utilização de outras mídias, canais de comunicação com o MOFRA. Na 
ocasião foram definidas algumas datas: 14/12/2013 - Prévia da XXV COMEMOFRA para jovens da 4ª 
e 11ª RF em Belo Horizonte - 22/12/2013 - Data final para pré-inscrição - 01 a 04/03/2014 - XXV 
COMEMOFRA- 18 a 20/04/2014 - Reunião de Avaliação - sugestão: Rio de Janeiro- 17 e 18/05/2014 
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- Pós COMEMOFRA (em todas as regiões)- julho/2014 - Capacitação para lideranças das mocidades - 
sugestão, na Cifrater, durante a Caravana Cativar- 04 e 05/10/2014 - Pré COMEMOFRA ( em todas 
as regiões)- 15 a 16/11/2014 - Reunião de Fechamento – sugestão, Campo Grande Reunião com 
Elenita: Após definição do OSCAL, Ângela, Daniela Diniz e Mary, se dispuseram a conversar com a 
Elenita, sobre a moradia que ela ocupa na Cifrater. Lembrando que após o desencarne do sr. 
Nelson, foi permitido pela OSCAL que Elenita, mesmo não residindo na Cifrater, mantivesse a 
moradia que ocupava anteriormente, com a condição de continuar vinculada ao Grupo Veneranda 
e realização de trabalho voluntário. Condições estas que não vem cumprindo, conforme ela mesmo 
nos informou.Questionamos se é verdadeira a afirmação de que entregue cópias das chaves da 
casa e da porteira da Cifrater a outras pessoas, mas ela negou dizendo que não entregou a 
ninguém, cópia dessas chaves. Considerando que Elenita ressalta que não tem condições de 
desocupar a casa dentro do prazo definido pelo CAD e que pretende realmente retornar à Cifrater 
em abril/2014, data que a Coordenação do CAD Oscal deverá reunir com a mesma para definição 
da sua proposta junto à comunidade, ressaltando a tarefa junto ao GFE Irmã Veneranda.Após o fim 
de seu contrato de trabalho, foi feita proposta para cuidar do Bazar da Pechincha, abrindo ao 
público aos sábados, quando estiver na Cidade, mas somente em janeiro de 2014 após conversa da 
coordenação da Cifrater e com Edvania para definição dos trabalhos no bazar, lembrando que a 
chave do bazar deverá ser entregue após o término no dia de trabalho do bazar, não ficando em 
nenhuma hipótese com Elenita. Fica definido que Elenita deverá aguardar retorno da Coordenação 
da Cifrater, quanto a sua permanência na Cifrater após definição com CAD. Dessa forma, ela 
informará por e-mail, à Coordenação da Cidade, os dias em que estará presente para fins de 
divulgação das atividades do Bazar junto aos comunitários. Reunião com os comunitários Isaú e 
Márcia: Visitamos (Daniela Diniz e Mary), o lar do Isaú e Márcia, com o objetivo de ouvir nossos 
irmãos, verificando o interesse e motivação dos mesmos em permanecer e atuar na Cifrater de 
acordo com as regras referentes ao trabalho voluntário. Fomos recebidas com muita cordialidade 
pelo casal, que nos relatou as atividades que realizam na Cidade. Márcia informa ser a responsável 
pela limpeza do Veneranda e que realiza essa tarefa uma a duas vezes por semana. Isaú relata que 
embora tenha ficado à disposição dos alunos do Educandário para implantar o Clube de Ciência e 
para ministrar curso preparatório para o vestibular, nada pode realizar, pois não houve interesse 
dos alunos. Acredita que a divulgação deste projeto não foi efetiva por parte do Educandário. Disse 
que recentemente, iniciou junto ao prof. Edson, tarefa de auxiliar na preparação de aula sobre 
Química. Segundo ele, essa atividade acontecerá todo sábado à tarde. Reafirmam o interesse em 
continuar na Cidade da Fraternidade e atuar como voluntários. Pedimos que enviem por e-mail à 
Coordenação da Cifrater, sua proposta de trabalho voluntário para análise e aprovação. A 
coordenação da Cifrater aguardará o envio por e-mail a proposta de trabalho do casal, novamente 
já que foi solicitada no inicio do ano de 2013. Reunião com a fraternista Aline 
Gabriela.Conversamos (Daniela Piazza e Mary) com Gabi, com o objetivo de conhecer melhor o 
interesse que ela manifesta em residir na Cifrater e atuar no Educandário nas atividades da 
biblioteca e aulas de informática. Ela confirmou esse interesse, e já vem auxiliando voluntariamente 
o Educandário nessas áreas. Informamos que no momento a OSCAL passa por restrições 
orçamentárias muito sérias e que uma nova contratação, além da já programada, seria 
praticamente impossível. Além disso, foi questionada sobre sua preparação emocional e espiritual 
para viver na comunidade. Mencionamos a necessidade de uma vinculação a um GFE para ter 
suporte, apoio, espiritual para os embates que certamente receberia. Ficou acordado que apesar 
dos óbices mencionados, sua proposta seria levada ao CAD para avaliação e decisão. Ângela 
conversou via skype com Gabi após a reunião com Daniela e Mary. Gabi novamente solicitou passar 
6 meses na Cifrater sem trabalho remunerado. Ângela esclarece os mesmos pontos já mencionados 
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pela Mary e Daniela Piazza, ficando então definido que para o momento sua transferência para 
Cifrater é inviável. Nada mais tendo a relatar a irmã Daniela Piazza fez a prece de agradecimento.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL – CAD/OSCAL 

Data: 18/01/14 

Horário previsto: 09h:00 às 11h:30 

Local: Belo Horizonte - MG, Casa Espírita André Luiz-CEAL 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Mary de Fátima Fernandes (skype), Ângela Moreira, 
Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar Mariano Machado.Mary fez a prece inicial. Célio Alan deu 
início a reunião fazendo reflexões o andamento da criação do Conselho Nacional das Entidades 
Especializadas do Movimento Espírita Brasileiro CNE-FEB, fórum do qual a OSCAL tem participado. 
Em 26 e 27 de abril haverá reunião para criação formal do CNE, aprovação do Regimento Interno e 
discriminação das entidades fundadoras do CNE.Assuntos da Pauta:1-Grupo da Fraternidade 
Espírita Irmã VenerandaAngela referiu-se a necessidade da realização da Assembleia do Grupo da 
Fraternidade Espírita Irmã Veneranda para aprovação formal do seu estatuto social e posterior 
eleição dos membros do CAD. A minuta do Estatuto Social do Grupo Veneranda está concluída. 
Ficou definido que Ângela fará reunião, no dia 06/03/14, quinta-feira com a comunidade para sanar 
dúvidas e posterior aprovação do Estatuto do GFE Irmã Veneranda, Daniela Diniz estará presente 
para orientações aos comunitários que estiverem presentes na reunião.2 - Regimento Interno da 
Cidade da Fraternidade - Ângela informou da premência do CRA examinar e aprovar o RI da Cidade 
da Fraternidade enviada pela secretaria da OSCAL. Ficou ajustado quanto a imediata comunicação 
do fato ao Coordenador do CRA/OSCAL, irmão Álvaro P. de Brito, possibilitando colocar o 
regimento interno em operação. 3- Convênios com Município de Alto Paraiso e Estado de Goiás - 
Ângela comunicou que os convênios com a Secretaria de Estado de Educação de Goiás Secretaria 
de Educação do Município de Alto Paraíso estão renovados e não existem impedimentos para o 
funcionamento do EHC. Informou ainda que Denise se aposentou, fará trabalho voluntário no 
Educandário Humberto de Campos-EHC. O Estado de Goiás contratou a Valderez.  4- Comissão de 
Projetos e Obras - Júlio e Edimir do GFE Irmão Palminha de Juiz de Fora responsáveis pela 
elaboração dos Projetos de saneamento básico e  água potável para a CIFRATER,comunicaram 
sobre a finalização dos projetos. Aguardam agendamento de uma reunião com a OSCAL para 
apresentá-los. Quanto ao projeto de reforma do EHC, a fase agora é de captação de recursos e 
nesse particular é imprescindível somar forças. Nossos irmãos Álvaro, Bomtempo e João Rabelo 
estão articulando os primeiros movimentos.5- Situação Financeira  da OSCAL - Alan apresentou a 
situação financeira da OSCAL, detalhando informações inclusive com gráficos, ressaltando que os 
recursos financeiros arrecadados da Campanha Seja Amigo da CIFRATER e doações dos Grupos da 
Fraternidade Espírita foram aplicados com muito critério .  As despesas praticamente se equivalem 
às receitas. Conseguimos quitar o décimo terceiro salário e destinar uma verba de R$5.800,00 para 
pintura do EHC e pequenos reparos. Fomos informados sobre uma predisposição inicial de alguns 
pais de alunos se oferecerem para auxiliarem gratuitamente com mão de obra.6- Transportes na 
CIFRATER - Ângela informou que na CIFRATER temos um ônibus (jardineira) antigo, um micro 
ônibus, uma Kombi e um carro pequeno, modelo Uno. Comentou sobre a idéia já aprovada em 
reunião anterior do CAD/OSCAL de se vender/trocar o ônibus por um caminhão baú, ou utilizar o 
recurso para trocar o veículo Uno.7-Funcionários da OSCAL - Com as parcerias com o governo do 
estado de Goiás e município de Alto Paraiso, restaram como despesa para a OSCAL: permanência 
da Alice (direção do EHC), Divino (serviços gerais), Estela (biblioteca e informática), Elaine 
(professora), acrescido agora do custo da funcionária Flávia contratada para a creche.  O custo de 
alimentação, material de limpeza e escritório, despesas de luz, quatro funcionários, água etc, fica 
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em torno de R$13.000,00 e a preocupação e prioridade hoje é de que os funcionários sejam 
mantidos e os seus salários pagos sem atrasos. Precisamos mobilizar os GFE e fraternistas para 
colaborarem mais, com o intuito desses compromissos serem cumpridos. 8-Lares - É uma 
preocupação da Coordenação Geral da CIFRATER de formalizar e efetivar contratos para a moradia 
dos lares, deixando claro aos fraternistas sobre as cláusulas ( como por exemplo, manutenção, 
entrada, saída etc).É de interesse da Coordenação Geral da CIFRATER que não se crie mais espaços, 
mas que os comunitários fraternistas hospedem em seus lares, de forma espontânea, os 
fraternistas dos diversos GFE. Elenita esposa do Nelson Almeida que desencarnou pediu para 
permanecer no seu lar (atualmente trabalha em Goiânia, porém, retém o lar na CIFRATER) e ficou 
decidido que Ângela, e Daniela Piazza conversarão com ela durante a COMEMOFRA, sobre sua 
permanência ou não na comunidade. Quanto ao Esaú e Márcia convém também um entendimento, 
aventando inclusive a possibilidade do seu retorno ao EHC, como professor, desde que a Secretaria 
de Educação do Estado de Goiás assuma os custos.9- Projeto Descoberta - O projeto faz parte do 
projeto pedagógico do EHC e foi criado por um grupo de pessoas do GFE João Ramalho com ação 
efetiva dos jovens.  Premia jovens estudantes do EHC que tiveram bom desempenho, viajando por 
conta de alguma Região Fraterna. O projeto foi muito bem aceito pela comunidade fraternistas, 
uma forma de despertar para a fraternidade. O penúltimo projeto Descoberta aconteceu no Rio de 
Janeiro e o último em janeiro de 2014, na sétima Região Fraterna (Dracena, Três Lagoas e Campo 
Grande) e o próximo deverá ser no nordeste.10 – Ante Projeto das Regiões Fraternas – Conhecer, 
Integrar e Compartilhar - A Coordenação de Ação Espírita em conjunto com a Coordenação das 
Regiões Fraternas estão concebendo um projeto para ser discutido e consensado com os Conselhos 
das Regiões Fraternas. Abrange os tópicos: conhecimento da realidade e tarefas dos GFE; 
redefinição do papel da OSCAL em relação aos GFE; promoção de uma maior integração entre os 
GFE; orientação aos GFE para uma maior participação no Movimento Espírita; engajamento pleno 
na edificação da Cidade da Fraternidade, tudo em consonância com o planejamento estratégico 
elaborado para a OSCAL e a disposição dos fraternistas no site da OSCAL. 11 – Registro da OSCAL 
no CEBAS - Para a OSCAL voltar a ter certificação no CEBAS, antigo CNAS a Valéria está com a 
delegação de elaborar um relatório minucioso sobre o EHC. Ela virá em Belo Horizonte em fevereiro 
para se orientar com a Ana Cristina, presidente do Pró-bem, empresa que dá consultoria à OSCAL, 
gratuitamente. A intenção é de entrar com o processo ainda neste semestre.12- Vacância da 
Suplência da Coordenação Geral - O irmão Satoru Monaka comunicou o seu afastamento da 
função de suplente da Coordenação Geral da OSCAL, por motivos familiares. Propõe-se, continuar 
cooperando, em face sua identificação e amor a causa do Movimento da Fraternidade. Será 
convidado um irmão do CRA para assumir a função, e o referendo ocorrerá guando da AGO da 
OSCAL.13 – COMEMOFRA - Será um grande evento oscalino. A organização encanta e várias 
centenas de jovens se deslocarão até o planalto divinal. Existe a notícia que alguns jovens, da 1ª 
Comemofra se farão presentes. A OSCAL está fazendo pedido em nome do EHC (reduzir despesas 
da escola): a 4ª Região Fraterna levar alimentos; a 2ª e 3ª Regiões Fraternas levarem produtos de 
limpeza; a 7ª Região Fraterna levar materiais  escolares ( Ângela e Alice saberão instruir). 14 – 
Agenda de 2014 - Os Coordenadores Regionais ainda não deram retorno sobre a agenda dos 
Encontros Fraternos Regionais. Analogamente com relação a agenda das reuniões do CRA/OSCAL. A 
agenda do CAD/OSCAL já está elaborada. Com o intuito de se consolidar essa agenda, e estabelecer 
maior agregação de esforços e proximidade ficou decidida a convocação dos Coordenadores dos 
Conselhos das Regiões Fraternas, antigos Coordenadores Regionais para estarem reunidos com o 
CAD/OSCAL e CRA/OSCAL, durante a Assembleia Geral da OSCAL a ocorrer em Belo Horizonte, nas 
dependências da Casa Espírita André Luiz – CEAL.Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada 
às 11:30 horas.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL – CAD/OSCAL 

Data: 22.03.2014 

Horário: 09h30min às 17h30min 

Local: Belo Horizonte - MG, Casa Espírita André Luiz/CEAL. 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Mary de Fátima Fernandes, Ângela Moreira, Daniela 
Piazza, Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar Mariano da Silveira, Valéria Almeida, Lúcia Rodrigues, 
Mauro Rodrigues e Rosa Siqueira. 

 

9:30h – Iniciada a reunião com o canto do Hino Salve a Fraternidade! Valéria leu mensagem 
espiritual do irmão Joseph Gleber transcrita abaixo:Mensagem do irmão Joseph Gleber recebida 
na Regional Mediúnica de Araras, no dia 26 de fevereiro de  

 

2014, estando presentes os Grupos da Fraternidade Espírita Camilo (anfitrião), Américo de 
Hortolândia e Cabete de Campinas, SP.“Caros companheiros, boa noite.Que alegria, aqui estamos 
mais uma vez. Nesta noite, conclamamos os corações dos irmãos ao verdadeiro sentimento da 
fraternidade primitiva, como origem do nosso Movimento da Fraternidade.Companheiros, aqui 
viemos encarnados e desencarnados compromissados com a tarefa de difusão do Movimento da 
Fraternidade. Há alguma dúvida em algum dos corações aqui presentes, que foi conclamado por 
Jesus para ser um operário dessa tarefa? Alguém tem alguma duvida neste sentido irmãos? Claro 
que não! Somos todos companheiros de ideal, convocados por Jesus.Suplicamos esta oportunidade 
e temos o dever da propagação da fraternidade no sentido universal do seu termo.Quando nos 
fizemos pertencentes a um Grupo da Fraternidade é para externar ao próximo, a todos aqueles que 
se aproximam de nós, o nosso amor fraterno. Contamos com o objetivo sincero de cada fraternista 
de propagar esse sentimento.Por isso o Movimento da Fraternidade, através das nossas tarefas 
mediúnicas, assistenciais, doutrinárias, estudos, propaga o sentimento da fraternidade. Sabe como 
irmãos? Por meio do perdão, da tolerância, da compreensão, evitando as discórdias, as 
dissidências, os maus dizeres.O sentimento de fraternidade verdadeiro ama, simplesmente. Acolhe, 
acarinha, acalma. Recebe os nossos possíveis discordantes, com amor, com carinho e com 
compreensão, pois mesmo nós, caros companheiros, temos, muitas vezes, o desejo verdadeiro de 
acertar e nem sempre estamos com a razão. Quantas vezes já paramos para refletir sobre as 
atitudes do passado e observamos que o erro está conosco mesmo.Criticamos severamente outros 
companheiros, outros baluartes, outros tarefeiros, mas na verdade, nós que temos o 
conhecimento, o entendimento do Evangelho é que deveríamos observar primeiro as nossas 
dificuldades. Reflitam sobre isso, o nosso espírito crítico quantas vezes é aguçado mesmo, menos 
para conosco, e ai abrandamos um pouco.Vamos companheiros! Vamos amar verdadeiramente E 
confraternizar, não simplesmente no sentido festivo que é importante também, mas no sentido da 
compreensão das diferenças, dos erros e das dificuldades que o nosso próximo pode apresentar 
para conosco.Amigos, companheiros, é com imensa alegria que observamos esses corações 
desejosos da evolução e de aprimoramento e por isso que tomamos a liberdade de incentivá-los 
ainda mais a progredir nessa perspectiva de fraternidade, pois sabemos que os irmãos têm 
capacidade e oportunidade de oferecer ainda mais, proveniente dos vossos corações.Acolham o 
profundo sentimento de amizade e de fraternidade da equipe espiritual aqui presente. Recebam, 
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companheiros, o verdadeiros sentimento da fraternidade e vamos compreender e exercitar a 
verdadeira fraternidade.Joseph Gleber” Vilmar Mariano Machado fez a prece inicial. Célio Alan deu 
início a reunião agradecendo a presença de todos, principalmente de outros estados, ressaltando o 
comprometimento e o amor à causa que abraçamos.Assuntos da Pauta:1 Contratação de nova 
secretária para a OSCAL - Alan discorreu sobre a necessidade urgente de contratação de nova 
secretária em substituição à Cátiaque foi transferida definitivamente para o Grupo Scheilla. Foi 
convidada para retornar à OSCAL para assumir esta função a fraternista Rosa Siqueira, que fará o 
trabalho administrativo da OSCAL. Contratada em regime de 6 horas, trabalhará preferencialmente 
pela manhã, de segunda a sexta feira. Sua remuneração será efetuada a princípio com a doação de 
fraternistas, não onerando as doações efetuadas para a CIFRATER. Suas atribuições serão na parte 
administrativa, cuidando da movimentação financeira, conciliação bancária, contribuições do Seja 
Amigo da CIFRATER, etc. O site será administrado pela Cátiaque alimentará de dados de forma 
voluntária. Serão divulgados aos interessados os contatos tanto da Cátiacomo da Rosa. Esta troca 
de funcionária se fez necessária, pois desde novembro/13 a Cátianão conseguia mais dar 
assistência à OSCAL. Devido ao seu potencial a Cátiaagora é Supervisora Geral da Administração do 
Grupo Scheilla que tem 40 funcionários contratados e 1.100 voluntários.2-Relação da OSCAL com o 
Grupo Scheilla - Hoje a OSCAL utiliza uma sala na CEAL - Casa Espírita André Luiz, recebe 1 e ½ 
salário mínimo por mês como contribuição e 40% da renda de 2 Bazares realizados anualmente 
pelo Grupo Scheilla, valores repassados para a OSCAL. Os valores referentes aos Bazares não foram 
repassados conforme combinado. Será definida na próxima AGF do Grupo Scheilla a se realizar no 
dia 29.03.2014 a questão das contribuições para com a OSCAL.3- Posição financeira da OSCAL – 
Dois motivos levaram ao recente aperto financeiro da OSCAL, conforme explicação do Alan: não 
receber os dois últimos bazares do Grupo Scheilla em torno de R$10.000,00 e também a demissão 
da funcionária Stella da CIFRATER, cujo valor ultrapassou R$10.000,00. Daniela Piazza explicou que 
a Stella foi demitida para aproveitar o prazo de contratação pela Secretaria de Educação do Estado 
de Goiás, prazo este que se fosse perdido, seria mais um ano de custo para a OSCAL com o salário 
dela. Em virtude disto foi feita uma retirada da poupança da Semana da Fraternidade e será feita 
outra retirada para cobrir despesas do mês em curso. Assim ficará em 25.000,00 o saldo da reserva 
para a Semana da Fraternidade/15, insuficiente para bancar o sinal de contrato com o SESC. Alan 
considerou muito importante sensibilizar fraternistas para colaborarem mensalmente com a 
OSCAL, possibilitando cobrir as despesas da CIFRATER, particularmente as despesas do EHC. Frisou 
que muitos fraternistas já dão sua cooperação, inclusive GFE, todavia os valores ainda não são 
suficientes. O déficit é de   R$3.000,00. 4-Fazenda Luiz Velho - Alan discorreu sobre os 
acontecimentos relativos a Fazenda Luiz Velho vendida em gestão anterior, à Solange esposa do 
fazendeiro Washington e proprietário da Fazenda Clareon. Disse Alan que conversou com 
Fernando, Márcio, Sinomar e Bontempo tentando elucidar boato que a fazenda fora vendida e que 
não foi repassado o dinheiro para a OSCAL. Esta informação ainda está sem confirmação. A posição 
da OSCAL será de aguardar que o Washington defina esta questão e nos procure para o acerto da 
dívida. Vale relembrar que a fazenda foi transferida e a OSCAL não dispõe de documento que 
garanta o recebimento de sua parte. 5-Relação de Sinomar Machado e outros comunitários com a 
CIFRATER – Ângela lembrou que a Cooperativa Frutos do Paraíso não tem vínculo com a CIFRATER. 
Considera importante tratar de assuntos administrativos não envolvendo nosso irmão Sinomar, 
mesmos o da fazenda Luiz Velho, pois que, hoje, ele está mais vinculado com a cooperativa. Ficou 
acordado também que todos buscassem manter a privacidade institucional, tanto do CAD OSCAL 
quanto do CAD CIFRATER, reportando-se, frente a alguma dificuldade ou situação específica, 
exclusivamente aos coordenadores responsáveis, acolhendo e acatando as decisões formalizadas 
pela instituição. 6-Venda e compra de veículos de transporte – Foi aprovada anteriormente pelo 
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CAD a venda do microônibus mais novo. Bomtempo levantou a questão, sendo necessário 
submeter a aprovação do CRA. A pedido da Coordenação Geral da CIFRATER, sobre os veículos, 
deve-se submeter ao CRA as seguintes transações: venda do microônibus, (mínimo de R$53.000,00 
na situação que se encontra). Vender a Kombi/2006, aproximadamente 15% a menos da tabela 
FIPE, em torno de R$15.000,00. Com o apurado mais veículo Uno/2009 a ser vendido (em torno de 
R$13.000,00) comprar-se-á um Uno - modelo Uno Way em torno de R$ 22.000,00, e outro veículo, 
possivelmente uma Kombi, com o restante do recurso 7- Suplência da Coordenação Geral da 
OSCAL – Com a saída do Satoru Monaka, por motivos particulares, está vaga a suplência da 
Coordenação Geral da OSCAL. Robério do GFE Kaja Krisna de Muriaé/MG foi convidado e a princípio 
não aceitou, por razões justificadas. O nome de Valmir Lourenço do GFE Bittencourt Sampaio de 
Aracajú foi sugerido. O convite será efetuado.8- Assembleia Geral da OSCAL - Edital e reunião do 
CAD, CRA com os membros dos Conselhos das Regiões Fraternas – marcada para 17.05.2014 no 
GFE Irmão Vítor ou no Grupo Scheilla/CEAL. Coordenadores Regionais serão convocados, sendo 
suas presenças de caráter essencial. 9- Agenda das reuniões do CAD – Foram definidas as datas e 
formas das reuniões do CAD/OSCAL em 2014:18/05/14 – 9 h - CEAL – presencial 20/06/14 – 09 h – 
virtual 02/08/14 – 9 h – CEAL – presencial 27/09/14 – 9 h – Virtual 18/10/14 – 9 h – CEAL – 
presencial 15/11/14 – 9 h – Virtual 13/12/14 – 9 h – CEAL – presencial 10 - Cidade da Fraternidade - 
Demandas Administrativas – Ângela iniciou falando sobre:10.1. GFE Irmã Veneranda – Realizada 
reunião posterior a COMEMOFRA em 06/03/14 com participação de Ângela, Alice, Fernando, 
Daniela Diniz, Daniela Piazza, Márcio, Gabriela Maciel e Eliane Ambrósio (justificaram ausência: 
Alessandra, Stella e Edson). Em virtude da ausência de alguns comunitários foi sugerido pela CCF 
realizar outra reunião, com a pauta: adequação do Estatuto Social; apresentação das coordenações 
do Conselho de Administração e definição quanto ao registro ou não do Estatuto Social. Outra 
reunião foi realizada no dia seguinte (07/03/14) com a participação de Edson, Stella, Fernando, 
Alcione, Gabriela, Antônia, Alessandra, Telma, Alice, Bézinha, Daniela Diniz (consultora jurídica) e 
Ângela Moreira. Ficou aprovado: 1) todas as deliberações serão definidas por um colegiado do GFE 
Irmã Veneranda. 2) Serão 3 coordenações: ASE, EDU e MED. Um dos presentes será eleito como 
representante do GFE junto às atividades do MOFRA e órgãos públicos quando necessário, 
estruturando assim o GFE à realidade da Comunidade. Que não aceitarão interferência de fora no 
GFEI Veneranda, cabendo a eles, diante das demandas convidarem os participantes/fraternistas de 
fora da Comunidade. Que o GFEIV será registrado. O pai do Edson (comunitário e professor), será o 
contador do Grupo Veneranda, voluntariamente. Ângela comentou que está feliz com a 
participação das pessoas assumindo essa autonomia e que será comunicada a mudança a todos os 
GFE, Caravanas, COMEMOFRA, etc. Todos acharam excelentes as medidas e notícias. Daniela leu e-
mail da reunião realizada ontem na CIFRATER, contendo providências em relação ao registro do 
Grupo Veneranda.10.2. Moradores: Elenita – Elenita, durante a COMEMOFRA(01/02/2014), 
telefonou na CIFRATER e informou a coordenação – Ângela, que não estaria presente no evento 
devido a suspeita de dengue e que formalizava então sua saída enquanto comunitária. O prazo para 
retirada da mudança e entrega das chaves do Lar Lauro foi definido para 31/03/2014. Importante 
considerar que após o desencarne do companheiro Nelson de Almeida, Elenita solicitou um período 
de um ano para resolver suas pendências como trabalho e estudo. Posteriormente a esse prazo foi 
solicitada uma definição da sua permanência e a Coordenação Geral da CIFRATER foi estendendo o 
prazo, hoje, a quase dois anos. Após este período o CAD, informou a Elenita que deveria dar uma 
resolução definitiva sobre sua permanência ou não na comunidade. Ângela solicitou ao CAD um 
oficio assinado pelo CAD e validado pelo CRA e ainda uma consulta jurídica a Daniela Diniz quanto 
aos procedimentos legais.10.3. Márcia/Isaú– Foi comunicado à Ângela pela Márcia que se 
ausentaria da comunidade por 60 dias - estaria em BH fazendo tratamento de saúde. O casal já não 
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participa mais da COOPERFRUTOS DO PARAÍSO, tendo já transferido seus filhos do EHC para BH. As 
máquinas de beneficiamento do café que utilizavam para sua sobrevivência foram recolhidas pela 
Cooperativa. 10.4. França/Eliane- Ângela elogiou a participação do casal na Comunidade. Uma 
questão é a defasagem do preço pago ao França para a fabricação do pão utilizado na merenda do 
EHC. Ele solicitou à CIFRATER complementar o valor pago pela CONAB. Eles têm colaborado muito 
com a CIFRATER; ele pintou a hospedaria, tem procurado colaborar em muitas tarefas, inclusive 
transportes com o seu próprio carro.10.5. Edivânia/Alex – o casal solicitou outra casa, mais 
especificamente a da Elenita que está sendo desocupada. Ângela acha que por tradição e sem um 
objetivo específico não deve dar nova casa para quem já está bem instalado. 10.6. Daniela Piazza – 
Daniela Piazza comunicou que se mudou para o Lar De Sagres, para dispor de mais espaço e colocar 
os quartos à disposição dos companheiros dos GFE; ela está transferindo parte do mobiliário para o 
outro lar.Foi feito um intervalo na reunião para o almoço. Após o almoço, Ângela continuou:10.7. 
Lares desocupados: José Grosso; Lauro; Vicente e Kit net Lauro. 10.8. Gabriela Maciel – Está 
residindo no terreno do Sinomar, na casa do Mauro Peixoto, fraternista do GFE Carlos Imbassahy de 
Niterói. Foi convidada para ser secretaria da COOPERFRUTOS. Participa das atividades do GFE Irmã 
Veneranda diariamente, se deslocando de bicicleta para a comunidade, no final da tarde, pernoita e 
retorna pela manhã. Solicitou uma casa ou um quarto na hospedaria. Ficou decidido pela 
Coordenação da CIFRATER que é prematuro ceder um Lar para ela. Alan lembrou que a família 
Maciel está passando por dificuldades financeiras e problemas de saúde “Talvez o acolhimento da 
Gabriela na CIFRATER ajude-os neste momento difícil.” - avaliou Alan.  O assunto foi reavaliado e 
ficou definido que poderá ser cedido para a Gabriela a Kit Net vaga mas esta autorização será 
colocada em prática em maio/14, depois de uma conversa esclarecedora com a Gabriela quando da 
ida de Ângela à CIFRATER.10.9. Elaine – esta funcionária do EHC sacou o FGTS quando de sua 
demissão revogada no final de 2013. A OSCAL já recebeu dois ofícios da CEF informando que foram 
feitos saques indevidos em torno de R$8.000,00, que deverá ser ressarcido. Este assunto ficará 
pendente, pois nem ela e tampouco a OSCAL tem recursos para quitar a dívida.10.10. Professores – 
existem vagas para 2 professores para cobrir as áreas de artes, informática, inglês e redação. 
Necessidade urgente de serem preenchidas. Todos os professores estão com carga horária 
excessiva. Valéria sugeriu entrar em contato com Rafael, seu filho que tem possibilidade de suprir 
temporariamente a vaga de informática e inglês.10.11. Alice – Daniela Piazza comentou do delicado 
relacionamento da Diretora do EHC com os funcionários e pais de alunos e, na sua opinião, a 
valorosa irmã é merecedora de uns dias de descanso – sua rotina tem sido de muita entrega e 
desgastante. 11- Reforma do EHC – Ângela disse que o momento tem que ser de cautela com 
parcerias, principalmente com o INCRA. Daniela disse que não tem necessidade de reformas no EHC 
agora, inclusive a reforma dos banheiros já está em andamento em sua parte final. Que a Biblioteca 
também já está nos planos para os devidos ajustes. “A única que está fora do padrão é a nossa 
Creche” assegurou  Daniela. Relembrou que toda a parte externa do EHC recebeu pintura, a partir 
dos recursos enviados pela OSCAL (R$5.800,00). 12- COMEMOFRA – Ângela disse que a 
COMEMOFRA transcorreu em clima de paz e muita alegria, frisou sobre a presença de vários 
fraternistas que durante largo tempo participaram desse evento oscalino. Dentre eles: Aulus, Cris, 
Novak, Nilcilânio, Anderson Xaxá, André Xaxá, e outros, sem esquecer da presença dos irmãos 
Acácio Carciofi (Campinas) e Gilberto Vieira (BoaVista). Os desdobramentos já começam a 
acontecer, pois existe uma mobilização desses antigos e outros para troca de impressões, até 
encontros, antevendo-se a perspectiva de envolvimento deles, com amplitude, nas ações do 
Movimento da Fraternidade. 13- Regimento Interno da CIFRATER - Ângela pediu que seja solicitado 
ao CRA retorno da aprovação do Regimento Interno da CIFRATER. 14- Abastecimento de Água no 
Assentamento Sílvio Rodrigues e E-mail do Edson – Sobre a questão da água para as famílias, Alan 
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esclareceu que neste processo estão incluídos: Prefeitura de Alto Paraíso/GO; INCRA e o Governo 
do Estado de Goiás e a OSCAL não pode interferir; e o fato foi explicado detalhamento para o 
comunitário Edson, em resposta ao seu e-mail. Pra relembrar, falou de sua visita à Prefeitura de 
Alto Paraíso, uma delas na companhia de Satoru Monaka (Coordenador Suplente da OSCAL) e 
Márcio Selaibe (comunitário e bem articulado com as famílias assentadas); e noutra na companhia 
de Satoru e Vilmar, engenheiro e coordenador Suplente das Regiões Fraternas. A OSCAL fez o que 
lhe era cabível, todavia não tem competência para intervir na questão, que tem ascendentes 
políticos. Considerando que o é o INCRA o único responsável pela solução do abastecimento d’água 
e de energia elétrica; que o entusiasmo e o sentimento de fraternidade levou alguns de nós a se 
envolver na questão e que nosso descuido foi em não ter dado retorno à algumas pessoas do 
Assentamento Sílvio Rodrigues sobre as dificuldades que encontramos no projeto inicial. Os 
membros do CAD consideram que este assunto não deve ser mais ventilado, para evitar 
incompreensões ou gerar expectativas.15- Coordenação de Ação Espírita – Mary vê com bons 
olhos o retorno de antigos fraternistas participantes da COMEMOFRA. Que precisamos discutir nos 
GFE a importância da ligação com OSCAL, CIFRATER, etc. É preciso resgatar os Encontros Fraternos 
Regionais para que as pessoas entendam o que é Movimento da Fraternidade. Criar políticas de 
reprodução do conhecimento do MOFRA. Garantir a identidade institucional. Contou que vão fazer 
um laboratório na 2ª Região Fraterna no Encontro Regional da próxima semana. Alan está vendo 
com entusiasmo este retorno (dos fraternistas) não somente à COMEMOFRA, mas ao seio do 
MOFRA. Mary está aguardando com muito respeito a manifestação deles, dizendo que este é um 
momento de análise e após, a manifestação desses fraternistas, a CAE – Coordenação de Ação 
Espírita se envolverá. 16- Projeto Pedagogia Espírita da Educação – Valéria sugeriu que o 
CAD/OSCAL faça uma articulação com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, visando uma 
aproximação com Dora Incontri, a fim de buscar subsídios, dentro da Pedagogia Espírita – ABPE, 
para adequação do EHC à sua verdadeira filosofia. Explicou que isto pode requer custos financeiros. 
Alan lembrou que somos uma instituição filantrópica e se servirmos como “um laboratório”, eles 
poderão fazer a parte deles também filantropicamente. Alan pediu que Valéria faça uma minuta de 
carta para a ABPE e a envie através de e-mail para a Coordenação da CIFRATER e depois de 
analisados por Ângela e Daniela, seja enviado para análise para a OSCAL – BH com o intuito de 
encaminhá-la a ABPE. Valeria agradeceu o convite e a oportunidade de trabalho e lembrou que 
precisamos de um filme institucional. 17- Coordenação das Regiões Fraternas – Elvy chamou 
atenção para o fato de que numa reunião tão extensa, a maior parte do tempo foi destinada aos 
assuntos pertinentes à CIFRATER, considerando que, além do compromisso com a Cidade temos 
também compromisso com os GFE. Assim, propôs reapresentar o Projeto das Reuniões Fraternas, 
pois a maior parte dos presentes não estava na reunião em que o mesmo foi apresentado. Antes, 
porém, narrou um fato acontecido na reunião de abertura da XXIII COMEMOFRA, no dia 
15/05/2011, em Campo Grande/MS, quando os participantes receberam uma mensagem espiritual, 
que os conclamava para a tarefa de unificação. Mensagem esta que foi determinante para a 
escolha do tema da XXIII COMEMOFRA: FRATERNIDADE, ELO DE UNIFICAÇÃO. Um dos objetivos 
daquela COMEMOFRA foi promover a aproximação das Mocidades do MOFRA às demais 
Mocidades do Movimento Espírita. Após a leitura da mensagem, passou-se à apresentação do 
Projeto, que tem como objetivos: conhecer a realidade atual dos GFE; avaliar o trabalho da OSCAL 
em relação aos Grupos; promover a integração e o compartilhamento entre os GFE; divulgar a 
Semana da Fraternidade, a ser realizada em Belo Horizonte, na Semana Santa de 2015 e orientar  a 
integração dos Grupos com o Movimento Espírita (sem perder nossa identidade, ou seja, 
preservando nossa filosofia de trabalho), buscando contribuir com a proposta da construção do 
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. À pergunta do Alan, sobre quais eram as atividades 
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específicas do MOFRA que contribuem com o Movimento Espírita, Elvy citou como exemplos as 
tarefas de Orientação Espiritual, de Ectoplasmia e de Visitação, pontuando que ainda há vários 
grupos que não realizam essas tarefas e que não há um padrão para a realização das mesmas. Alan 
sugeriu reeditar os regimentos das tarefas. Elvy comentou que a Coordenação da MED do Grupo 
Scheilla está organizando cartilhas com orientações sobre as tarefas das áreas mediúnicas e que 
poderíamos fazer algo nesse sentido. No projeto apresentado há ainda a proposta de organização 
de um vídeo institucional, para ser levado às Regiões Fraternas, com informações atualizadas do 
MOFRA. Sobre a realização do vídeo institucional, Valéria lembrou o nome do fraternista Antônio 
Lovato, que tem experiência no assunto. As Coordenações ficaram de enviar material para o vídeo. 
O projeto apresentado pela CRF foi aprovado pelo CAD. Foi sugerido o tema “Unificação - Amor e 
trabalho na Pátria do Evangelho”, para a XXV Semana da Fraternidade, que também foi aprovado. 
18- CNE - FEB - Alan falou sobre CNES – Conselho Nacional das Entidades Especializadas do 
Movimento Espírita Brasileiro em que a OSCAL irá participar numa próxima reunião na ultima 
semana de abril, onde serão tratados os temas: implementação do Regimento Interno e eleição dos 
membros do CNE- FEB. Contou que o Instituto de Cultura Espírita e o Pró Saúde Mental já saíram do 
CNE por não se considerarem Entidades Especializadas. Mary opinou que, já que a OSCAL não é 
também uma entidade especializada, não deveríamos nos submeter a isto. Alan mencionou que vai 
comparecer à reunião e que a OSCAL acatará qualquer decisão: ser membro, comparecer como 
convidada ou não estar legitimada para compor no CNE – FEB. Seja qual for a decisão a OSCAL 
continuará existindo, para cumprir o seu papel, a sua missão ao bem do Movimento Espírita 
Brasileiro e este o pensamento de todos os fraternistas, concluiu ele. Encerramento - Nada mais 
tendo a tratar a reunião foi encerrada às 17h30min horas, com o Hino da Cidade e prece proferida 
pela irmã Daniela Piazza. Anexos a presente ata: Projeto Regiões Fraternas/2014 e Mensagem 
Recebida em 15.05.2011, na Reunião de Abertura da XXIII COMEMOFRA no GFE Hilário Silva - 
Campo Grande/MS-7ª Região Fraterna – Psicografia pelo médium Cibelle Rabello. 
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ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DAS REGIOES FRATERNAS, CONSELHO DE 
REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA E CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL. 

Data: 17/05/2014 

Horário: 15h30min às 17h30min 

Local: Belo Horizonte - MG, Casa Espírita André Luiz/CEAL. 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Álvaro Pierim de Brito, Valmir Lourenço de Jesus, 
Robério de Oliveira Torres, Ronaldo de Morais Pacífico, Mauro Rodrigues dos Reis, Luis Antonio 
Silva, Nelson Scanavachi Jr, Monica Ribeiro, Acácio Carciofi e Vanessa Neves do GFE Irmão Américo 
de Hortolândia/SP, Denis Bastos do GFE Irmão José de Barra de Guaratiba/RJ, Paulo Lacerda,  Mary 
de Fátima Fernandes, Valéria Almeida Ferreira, Elvy Maria de Oliveira Rocha,  Vilmar Mariano da 
Silveira, Ângela Moreira, Daniela Piazza, Rosa Maria Antunes Siqueira. 

Alan convidou nosso irmão Luis do GFE João Ramalho de São Bernardo do Campo/SP para fazer a 
prece inicial. Alan abriu a reunião. A palavra foi dada aos Coordenadores das Regiões Fraternas. Luis 
- Coordenador da 3ª RF – relatou as dificuldades que enfrentam na 3ª Região Fraterna. Os GFE que 
estão ativos são: João Ramalho de S. Bernardo do Campo, Irmão Altino de Guaratinguetá e Irmão 
de Sagres de São Paulo. Existem alguns GFE que sensibilizados poderão retornar ao convívio do 
MOFRA, entre eles: Carmen de Cinira de Cruzeiro/SP e Lar Fabiano de Cristo de São Paulo/SP. 
Comentou sobre a proposta de levar a Semana da Fraternidade em 2015 para sua região. Vai 
colocar o assunto na pauta do GFE João Ramalho e sinalizou com uma expectativa positiva para a 
Semana da Fraternidade se realizar na cidade de São Bernardo do Campo em julho de 2015 ou no 
feriado da Semana das Crianças(12 de outubro). Álvaro fez uma intervenção explicando que os 
Coordenadores Regionais presentes deveriam aproveitar a oportunidade de estarem todos juntos 
com o CAD e o CRA/OSCAL e procurarem soluções, como fazer para colocar em prática o Regimento 
Interno do Conselho das Regiões Fraternas, implicando na reorganização dessas Regiões.  Elvy 
lembrou que o PTP – nossa Proposta de Trabalho Permanente está meio esquecida.  Que a OSCAL 
precisa retomar o contato com os GFE e esta é uma responsabilidade de todas as Coordenações do 
Conselho de Administração da OSCAL. Ela pediu licença para apresentar uma reflexão que é uma 
proposta de trabalho sugerida pela Coordenação das Regiões Fraternas. Esta proposta foi 
dissertada e debatida pelos presentes e esta anexada no final desta Ata. Pediu que os 
Coordenadores Regionais enviassem informações básicas de todos os GFE sob sua jurisdição para 
que seja feito um diagnóstico inicial das Regiões Fraternas. Ela ficou de preparar um impresso 
contento as informações básicas que cada GFE deverá apresentar e este impresso será 
disponibilizado pela Secretaria da OSCAL.  Valmir Lourenço – Coordenador da 6ª RF: achou a 
proposta da Coordenação de Regiões Fraternas muito importante e cada Conselho de Região 
Fraterna deverá investir na sua aplicação. Sobre os GFE, conquanto espalhados, tem sido aplicado 
um grande esforço para eles estarem envolvidos nos trabalhos da OSCAL. Os Grupos que estão mais 
distanciados, entre eles GFE Leopoldo Machado de Salvador, GFE Irmã Meimei de Feira de 
Santana/BA, GFE Elisio D’Orea de Feira de Santana/BA e GFE Auta de Souza de Feira de Santana/BA 
têm sido contatados e foi programado um Encontro Fraterno Regional, no GFE Auta de Souza, em 
Feira de Santana, em novembro de 2014. Alan notificou que estará presente neste EFR.  Alguns GFE 
da 6ª RF não possuem mais vinculo com o MOFRA e o resgate do vinculo será muito difícil, disse 
Valmir. Aproveitou a ocasião para mencionar o sucesso da Caravana do Amor Nordestino, na sua 3ª 
Terceira edição, acontecendo a partir de 19 de maio e ele já está preparando sua mala para 
deslocar-se para a CIFRATER.  Lembrou também da necessidade do CAD/OSCAL estar mais presente 
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nas Regiões Fraternas, inclusive dando orientações. A Federativa de Sergipe faz um imenso esforço 
mas ainda não consegue realizar este trabalho com plenitude. Alan lembrou que temos em arquivo 
Cartilhas (Obsessão, Ectoplasmia e Passes) que podem ser revisadas e encaminhadas às Regiões 
Fraternas. Foi montado um grupo de Trabalho para revisão/montagem de Cartilhas composto por 
Alan, Elvy, Vilmar e Valéria. Vilmar Mariano falou em nome da 4ª RF: lançou a idéia da criação de 
um evento bi-anual – na Semana Santa – intercalado com a Semana da Fraternidade, chamado de 
“Semaninha da Fraternidade” onde as Regiões Fraternas, simultaneamente trabalhariam o mesmo 
tema como preparativo da Semana da Fraternidade do ano seguinte. Os coordenadores regionais 
ficaram de analisar e darem retorno sobre a viabilidade deste novo Evento. A data precisa ser 
melhor estudada, pois que na Semana Santa  e no seio da 11ª RF, as Casas Espíritas de diversas 
cidades já realizam um encontro de Mocidades Espíritas.  Vilmar informou que o GFE Irmã Scheilla é 
o atual grupo coordenador da 4ª RF e que o fraternista Mauro Reis que compareceu a AGO teve 
impedimento de permanecer nesta reunião. Daniela Piazza falando em nome da 5ª RF – Foi 
relembrado os grupos que compõem a 5ª RF: GFE Irmã Veneranda da CIFRATER, GFE Irmão Estevão 
de Brasília, GFE Irmã Meimei Santa Maria/DF, GFE Irmão Saldanha de Araguari e GFE Irmão Aniceto 
de Goiânia. A 5ª RF está desestruturada e os EFR não tem sido realizados, consequentemente os 
GFE ficam afastados. O GFE Irmã Meimei não comunicou formalmente seu desligamento da OSCAL, 
porem subentende-se sobre esta decisão. Com a aprovação do Estatuto Social do GFE Irmã 
Veneranda, presume-se que a 5ª Região implementará o seu Conselho de Região Fraterna e isto 
resultará num apoio muito importante para a CIFRATER, principalmente se o GFE Irmão Estevão 
retomar as origens. Daniela destacou que o GFE Irmã Veneranda está funcionando com o trabalho 
de Recepção, reuniões mediúnicas, públicas, de estudos, Mocidade Espírita e certamente que 
acontecerão importantes avanços. Monica - Coordenadora da 10ª RF: achou a proposta do Vilmar 
interessante. Falou das ações de sua RF, inclusive colaborando na realização de cursos em casas 
espíritas não necessariamente vinculadas ao MOFRA. Esses cursos e visitas estendem em 7 Casas 
Espíritas além dos GFE. Reclama também da presença da OSCAL. Expressou seu interesse em 
montar dois eventos: Wokshop sobre Assistência Social Espírita, que já foi apresentado na CEAL/BH 
e o Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho que foi apresentado na 2ª RF. Monica destacou 
que dois novos grupos estão aderindo ao MOFRA. Ângela lembrou da necessidade da elaboração de 
uma Cartilha do MOFRA principalmente falando de sua filosofia e Alan lembrou que o Silvan já fez 
uma mini-cartilha. A Coordenação de Ação Espírita ficou com a responsabilidade de trabalhar nesta 
Cartilha. Ronaldo Pacífico - Coordenador da 1ª RF – Relatou que a maioria dos Grupos da 
Fraternidade da 1ª RF já foram visitados e os EFR têm sido realizados sistematicamente. Realizaram 
um Encontro Fraterno no GFE Irmã Scheila(Nova Iguaçu) e estão previstos mais 2 (dois) EFR para 
este ano: no GFE Newton Gonçalves de Barros, situado no meio rural em Campo Grande/RJ e no 
GFE Humberto de Campos em Itaperuna/RJ. Acompanhou o irmão Ronaldo o fraternista Denis 
Bastos do GFE Irmão José de Barra de Guaratiba/RJ. Estão estruturando na 1ª RF o sistema 
Colegiado do Conselho da 1ª RF. Nelson Scanavachi Jr – Coordenador da 2ª RF – Comentou ações e 
dificuldades da RF, destacando que quase todos os GFE foram visitados ao longo desses últimos 
anos. O GFE da 2ª RF estão cada vez mais unidos e com foco na CIFRATER. Nesta reunião estiveram 
presentes outros membros da 2ª RF como Acácio Carciofi,  Valéria Almeida e Mary Fernandes. 
Robério - Coordenador da 11ª RF -  Mencionou já ter sido criado e em pleno funcionamento o 
Colegiado do Conselho da 11ª RF. Destacou ainda o esforço para criação da Caravana à CIFRATER da 
11ª RF que já está na 2ª segunda edição e que acontece no feriado de Corpus Christy. Comentou 
que o atual coordenador da 11ª é o GFE Irmão Palminha de Juiz de Fora/MG e que os Grupos Irmã 
Meimei de Espera Feliz/MG e Maria Dolores de Barão de Monte Alto não estão ativos. Fez 3 
sugestões: 1) nos Encontros Fraternos Regionais realizar reunião entre os coordenadores dos GFE 
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para troca de necessidades e experiências 2) Troca de informações através de e-mails e telefone – 
contato mais direto 3) Visitas de fraternistas entre os GFE das Regiões Fraternas. Todos os 
presentes gostaram das sugestões. Alan destacou a ausência de representante da 7ª RF, região que 
tem atuado muito bem e ele se fará presente, em outubro, no GFE Severino Chagas de Dracena/SP. 
Igualmente mencionou sobre a ausência de representante da 8ª RF, é que justificou decorrente de 
enfermidade da irmã Maria Lucia Resende que recentemente assumiu a Coordenação Geral do GFE 
Jerônymo Ribeiro de Vila Velha. Destaque-se que esta fraternista é atualmente a vice-presidente da 
Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e que esteve envolvida na organização do recente 
Congresso Espírita Brasileiro sediado em Vitória. Alan no principio de julho estará na 8ª RF, inclusive 
para visitar o GFE Bezerra de Meneses de Guarapari, recentemente filiado a OSCAL. Alan, 
terminando a reunião, falou da alegria do encontro num ambiente fraterno, retomando a prática 
antiga de reunir CRA/CAD/RF, sentimento comum que nos une. é uma responsabilidade coletiva e a 
OSCAL somos todos nós. Palavra do Coordenador do CRA – Álvaro Pierim de Brito:. comentou que 
não vê futuro como estão sendo colocadas as propostas, frisando que enquanto não resolvermos 
ou nos conscientizarmos que estão nas bases do MOFRA a segurança nas ações não adiantam 
ideias lançadas que começam do meio pra cima. Assim não funciona, é paliativo, tudo tem que ser 
aceito e aprovado nas bases, ou seja,  enquanto os Conselhos das Regiões Fraternas não forem uma 
realidade e seriamente implantados, qualquer sugestão será insuficiente. É uma alegria imensa em 
ouvir propostas,  cumpri-se uma obrigação, mas a perenidade das ações fica prejudicada. 
Relembrou da sua experiência na formação do primeiro Conselho Regional na 3ª RF e que tantos 
benefícios aconteceram especialmente para a CIFRATER, infelizmente não houve continuidade pela 
inexistência de um maior apoio do CAD/OSCAL, alem do personalismo de alguns fraternistas. A 
retomada da idéia em outros moldes será muito importante e todos nós devemos nos 
comprometer. Acácio sugeriu cantar o Hino da Cidade da Fraternidade e depois ele mesmo fez a 
prece de agradecimento de uma reunião tão produtiva e linda!PROJETO REGIÕES FRATERNAS: 
CONHECER – INTEGRAR – COMPARTILHAR OBJETIVOS: - AVALIAR O TRABALHO DA OSCAL EM 
RELAÇÃO AOS GRUPOS DE FRATERNIDADE. - CONHECER A REALIDADE ATUAL E OS TRABALHOS 
DESENVOLVIDOS PELOS GRUPOS DE FRATERNIDADE. - PROMOVER A INTEGRAÇÃO E O 
COMPARTILHAMENTO ENTRE OS GRUPOS. - ORIENTAR A INTEGRAÇÃO DOS GFE COM O 
MOVIMENTO ESPÍRITA (FEB). - ORGANIZAR E DIVULGAR A SEMANA DA FRATERNIDADE/2015. 
PLANO DE AÇÃO: CONHECER: Reunião CAD/CRA, para aprovação da proposta. Contato com os 
Coordenadores Regionais. Reunião com os Coordenadores Regionais (AGO – maio/2014), para 
apresentação do projeto e entrega de materiais para divulgação da Semana da Fraternidade. 
Realização de Seminários nas Regiões Fraternas. INTEGRAR: Participação do CAD/CRA nos 
Encontros Fraternos Regionais, com realização de Seminários nas Regiões. Participação dos GFE em 
eventos, cursos e seminários de capacitação oferecidos pelas Federativas, em seus estados. 
Semana da Fraternidade/2015. COMPARTILHAR: Elaborar o material informativo (cartazes, vídeos, 
temas e abordagens para o seminário, etc.) Organizar cartilhas com orientações sobre as tarefas de 
Orientações Espirituais, Visitação Fraterna e Ectoplasmia. Realizar o Seminário nas Regiões 
Fraternas ou orientar a realização dos mesmos. Incentivar a adesão dos GFE às Diretrizes de Ação 
para o Movimento Espírita, elaborado pela FEB. Escolher um tema para a Semana da Fraternidade, 
relacionado à unificação. (sugestão de tema: “Unificação - Amor e Trabalho na Pátria do 
Evangelho”).  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL – CAD/OSCAL 

Data: 18/05/2014 

Horário: 09h20min às 12h45min 

Local: Belo Horizonte - MG, Casa Espírita André Luiz/CEAL. 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Ângela Moreira, Daniela Piazza, Mary de Fátima Fernandes, 
Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar Mariano da Silveira e Lúcia Rodrigues Alves. 

 

Ata da Reunião Ordinária do CAD/OSCAL, realizada no dia dezoito de maio de dois mil e quatorze, com início 
às nove horas e vinte minutos, através da prece proferida por Lúcia. Foi desenvolvida a seguinte pauta: 1- 
REGIMENTO INTERNO DA COMEMOFRA: Ângela fala de sua preocupação com a maneira como os jovens 
vêm se relacionando com os assentados com a militância; este não é o foco da COMEMOFRA que é um 
evento ligado à OSCAL e os jovens não podem ficar independentes.  De acordo com o artigo 25, alínea h  do 
Estatuto Social, o  CAD/OSCAL decidiu oficializar a criação da coordenação específica denominada 
COORDENAÇÃO DE INFÂNCIA À JUVENTUDE- CIJ - vinculada à Coordenação de Ação Espírita. 2- PRÓXIMA 
REUNIÃO DO CAD/OSCAL: A reunião do CAD do dia dois de agosto foi antecipada para o dia vinte e seis de 
julho, em Brasília, devendo ser convocados todos os representantes da CIJ. Na mesma data, o CAD/OSCAL se 
reunirá com o CAD do GFE Irmão Estevão para tratar do Contrato de Comodato, e o engajamento do GFE 
Irmão Estevão no MOFRA e perante a CIFRATER.  3- REGIMENTO INTERNO DA CIFRATER – APROVAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO: Após realizar as alterações sugeridas pelo CRA, o Regimento foi aprovado. Será anexado a 
esta ata. 4- SEMANA DA FRATERNIDADE – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PELA COORDENAÇÃO DA 
REGIÕES FRATERNAS:  Este assunto já foi tratado na Assembleia Geral da OSCAL do dia dezessete de maio 
de dois mil e quatorze. Estaremos aguardando proposta da 3ª Região Fraterna quanto a sediar este evento 
em São Bernardo do Campo/SP. 5- DEFINIÇÃO SOBRE ISAÚ E MÁRCIA – RESIDIR OU NÃO NA CIFRATER: 
Ângela  observa que a situação é muito delicada. É necessário um posicionamento urgente do CAD. Ficou 
determinado que os irmãos serão convocados para uma nova e definitiva reunião com o CAD/OSCAL, em 26 
de julho em Brasília/DF para ultimar esta questão. 6- CARAVANAS À CIDADE DA FRATERNIDADE: Haverá um 
contato com as 1ª e 7ª Regiões fraternas para verificar a possibilidade da realização das caravanas em 
outubro. A partir de 19 de maio está ocorrendo a Caravana do Amor Nordestino, 6ª e 10ª Regiões Fraternas 
e no Corpus Christy a  Caravana da Esperança – 4ª e 12ª Regiões Fraternas, juntamente com a Caravana da 
11ª Região Fraterna. Aguarda-se a confirmação de data da Caravana Cativar – 2ª e 3ª Regiões Fraternas. 7- 
PARCERIAS  DA OSCAL COM OUTRAS ENTIDADES: Foi firmada parceria com SENAR/PRONATEC e CRAS de 
Alto Paraíso de Goiás para desenvolvimento de projeto na CIFRATER. Definiu-se pela normatização da 
utilização da hospedaria da CIFRATER, quanto ao acolhimento de parceiros na CIFRATER.  8- EHC- SITUAÇÃO 
ATUAL E DEMANDAS: A direção da Escola fará um levantamento de todas as demandas e buscará a solução 
junto às caravanas, envolvendo alimentação, material de consumo e material escolar. 9- DISCUSSÃO SOBRE 
REPACTUAÇÃO OU RESCISÃO DE CONTRATO DA OSCAL COM  O CEI E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
COMODATO DA OSCAL COM A FEB RELATIVAMENTE A PROPRIEDADE DA OSCAL-SGAN 909, BRASÍLIA: Foi 
discutido na Assembleia Geral da OSCAL do dia 17.05.14 e na Ata da AGO o assunto está bem detalhado. 10- 
QUESTÕES FILOSÓFICAS DO MOFRA: GRUPO DE ESTUDOS JAIR SOARES: A OSCAL agendará uma reunião  
para compreender a sua proposta de trabalho  para provável inserção nos programas da Coordenação de 
Ação Espírita. Se a visão do Grupo de Estudos Jair Soares não conflitar com a visão do MOFRA do atual 
Conselho de Administração da OSCAL será uma alegria incluir este Grupo de Trabalho realizando ações junto 
aos GFE. Após a prece final, proferida por Mary a reunião foi encerrada, às 12horas e 45 minutos. 
REGIMENTO INTERNO CIDADE DA FRATERNIDADE (Coordenação da Cidade da Fraternidade – CCF/CAD) 
SUMÁRIO 1. FINALIDADE2. OBJETIVO3. LOCALIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 4. 
MORADORES DA CIDADE DA FRATERNIDADE  4.1. FRATERNISTAS  4.2. COLABORADOR FUNCIONAL 4.3 
ASSISTIDO 5. COORDENAÇÃO COLEGIADA DE ADMINISTRAÇÃO – CAD/CIFRATER  5.1. COMPETE AO 
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CAD/CIFRATER 6. EDUCAÇÃO    6.1 EDUCANDÁRIO HUMBERTO DE CAMPOS - EHC    6.2 GRUPO DA 
FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ VENERANDA – GFEIV 7. SAÚDE    7.1 POSTO DE SAÚDE DA OSCAL – PSO 8. 
LAR-FAMÍLIA 9. COMUNICAÇÃO 10. PROJETOS E OBRAS 11. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  11.1 FINANÇAS     
11.2 ADMINISTRAÇÃO 12. PATRIMÔNIO 12.1 UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO 13. CONDUTA    13.1 VISITANTE 

14. TERRA 15. TRABALHO    15.1 TRABALHO VOLUNTÁRIO   15.1.1 POSTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO     
15.2 TRABALHO TERCEIRIZADO 16. HOSPEDARIA 17. BAZAR (LOJINHA) 18. TRANSPORTES 19. DISPOSIÇÕES 
FINAIS 1.  FINALIDADE Regulamentar as atividades inerentes à obra social da OSCAL - Cidade da 
Fraternidade - CIFRATER, de conformidade com os artigos 45, 46 e 47 do Estatuto Social da OSCAL. 
2.  OBJETIVO A CIFRATER tem como objetivo a promoção do Ser, com base no Evangelho de Jesus, 
preferencialmente, na própria família, nos termos da legislação em vigor. § 1º: A atividade principal da 
Cidade da Fraternidade é de Educação Integral do Ser, desenvolvida pelo Grupo da Fraternidade Espírita 
Irmã Veneranda (com personalidade jurídica e associado à OSCAL), Educandário Humberto de Campos- EHC 
entre outras e podendo contar ainda com parcerias. § 2º: A CIFRATER tem compromisso de prestação de 
serviços à comunidade “Sílvio Rodrigues” de acordo com suas possibilidades.§ 3º: A CIFRATER, a partir do 
GFE Irmã Veneranda, tem como objetivo a realização de assistência social espírita para o bem das famílias 
adjacentes ao núcleo urbano;  § 4º: A CIFRATER tem interesse com a implementação de projetos e 
atividades relacionados com a proteção ambiental, agro ecologia e demais ações pertinentes ao 
desenvolvimento social, econômico e ecologicamente sustentável 3.  LOCALIDADES DE DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES As atividades que visam atingir os objetivos da Cidade da Fraternidade serão desenvolvidas 
nas seguintes localidades, aqui definidas em 02(dois) setores, em Alto Paraíso de Goiás/GO, Fazenda Paraíso, 
Zona Rural, km 140 da Rodovia GO/118, CEP - 73770-000. 4.  MORADORES DA CIDADE DA FRATERNIDADE 
São 03 (três) as categorias de comunitários: I- FRATERNISTA: é a pessoa que, nos termos do Estatuto Social 
da OSCAL, por indicação de associado da OSCAL se apresenta, para o desenvolvimento de atividades na obra 
social, fixando moradia na Cidade da Fraternidade;II- COLABORADOR FUNCIONAL: é a pessoa, não 
fraternista, que desenvolve atividade profissional ou terceirizada, sem vínculo direto com o objetivo da obra 
social, contribuindo para a sua consecução, tal como: trabalhador rural, professor, arrendatário de terras, 
entre outros, podendo residir na Cidade da Fraternidade, com a devida aprovação do CAD/OSCAL;III-
 ASSISTIDO: é o usuário do serviço de promoção e assistência social, espiritual, em sistema de abrigo, nos 
moldes da Lei Federal 8.069/90, Artigo 92 ou a pessoa maior de idade, aprovada pela CCF, que aceite o 
amparo fornecido pela instituição, até seu soerguimento, mediante contraprestação de serviço voluntário, 
como capacitação profissional.4.1.  FRATERNISTA O fraternista deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) participar ativa e frequentemente das atividades do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda – 
GFEIV; b) Entregar carta de apresentação de associado da OSCAL – modelo fornecido pela OSCAL – à 
Coordenação da Cidade da Fraternidade – CCF;c) Apresentar carta onde expõe os seus objetivos, planos e 
entendimento sobre a obra social cristã espírita Cidade da Fraternidade;d) assinar e cumprir o Termo de 
Adesão ao Trabalho Voluntário, conforme Artigo 1º da Lei 9608, condição imprescindível para permanecer 
na comunidade;e) acatar as normas e diretrizes da OSCAL;f) cumprir estágio probatório de 12 (doze) 
meses;g) desenvolver as ações na CIFRATER em consonância com plano de trabalho;h) possuir meios 
próprios de subsistência material, ou engajar-se em atividades que garantam sua manutenção;i) participar 
dos eventos do Movimento da Fraternidade e definidos pela CCF, tais como:COMEMOFRA, Caravanas, 
Semana da Fraternidade, ações sociais e ações coletivas.j) Estar presente nas reuniões administrativas 
quando convocado pela Coordenação da Cidade da Fraternidade sendo que as ausências deverão ser 
justificadas previamente.4.2. COLABORADOR FUNCIONAL I- O Colaborador Funcional deverá atender aos 
seguintes requisitos:a) apresentar carta de intenções, modelo fornecido pela OSCAL à Coordenação da 
Cidade da Fraternidade – CCF;b) assinar o Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário, conforme Artigo 1º, da 
Lei 9608/98, condição imprescindível para permanecer na comunidade;c) acatar as normas e diretrizes da 
OSCAL;d) assinar contrato em conformidade com sua carta de intenções, elaborado pela Assessoria Jurídica 
da OSCAL;e) cumprir as cláusulas do contrato firmado;f) respeitar os princípios cristão-espíritas, não 
adotando práticas religiosas diferentes na comunidade;g) possuir meios próprios de subsistência material. 
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Parágrafo Único: o comunitário funcional que optar por participar das atividades do GFE Irmã Veneranda, 
após 02 (dois) anos, desejando, poderá solicitar mudança de categoria, passando a comunitário fraternista, 
sendo aprovada a medida pela CCF.4.3.  ASSISTIDOI- O assistido oriundo do Educandário Humberto de 
Campos – EHC deverá atender aos seguintes requisitos:a) cumprir o Regimento Interno do EHC;b) acatar as 
normas e diretrizes da OSCAL;c) respeitar o lar que o abriga, não podendo transferir de lar sem autorização 
da CCF;d) não se ausentar da instituição sem prévia autorização da CCF, informando o período que estará 
ausente;e) desenvolver as atividades pertinentes a sua formação;f) respeitar os princípios cristão-espíritas, 
não adotando práticas religiosas diferentes da comunidade;g) participar das atividades comuns à 
comunidade.II- O assistido, maior de idade, aceito na comunidade, deverá atender aos seguintes requisitos: 

 a) assinar o Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário, conforme Artigo 1º, da Lei 9608/98, condição 
imprescindível para que permaneça na comunidade;b) acatar as normas e diretrizes da OSCAL;c) respeitar o 
lar que o abriga, não podendo transferir de lar sem autorização da CCF;d) comunicar a CCF, previamente, sua 
ausência da instituição, informando inclusive o período;e) desenvolver as atividades pertinentes a sua 
formação;f) respeitar os princípios cristão-espíritas, não adotando práticas religiosas diferentes da 
comunidade;g) participar das atividades comuns à comunidade.III- o comunitário assistido que vier a 
constituir família, desejando permanecer na comunidade, até o seu soerguimento, deverá obter autorização 
da CCF, ficando o novo membro da família sob as mesmas diretrizes deste Regimento Interno, na categoria 
de assistido. § 1º: não haverá admissão como comunitário na Cidade da Fraternidade, sem autorização 
prévia do Conselho de Administração da OSCAL.§ 2º: o comunitário da Cidade da Fraternidade que não 
cumprir o Estatuto Social da OSCAL e este Regimento Interno sofrerá as seguintes sanções:a) advertência 
verbal pela CCF;b) advertência escrita pela CCF, em caso de reincidência; 

c) exclusão da comunidade pelo Conselho de Administração – CAD/OSCAL, por incompatibilidade com a 
proposta da obra social cristã espírita.5. COORDENAÇÃO COLEGIADA DE ADMINISTRAÇÃO – CAD/CIFRATER 

 É composta por fraternistas eleitos pelos seus pares, designados por coordenadores de área, aprovados 
pelo CAD/OSCAL e coordenados pela CCF para administrarem as seguintes áreas:                                                                                       
a) Educação; b) Saúde; c) Comunicação; d) Projetos e obras Civis; e) Administração e Finanças.                               
I- as decisões serão preferencialmente tomadas em consenso, respeitando as atribuições do comunitário 
fraternista responsável pela área.II- O colegiado reunir-se-á mensalmente para acompanhar, analisar, 
considerar e intervir nas ações pertinentes à vida de relação e a consecução dos objetivos da obra social, 
sempre em consonância com o Estatuto Social da OSCAL e/ou seus Regimentos Internos.5.1. COMPETE AO 
CAD/CIFRATERI- definir as informações que deverão ser de conhecimento de toda a comunidade, ouvido o 
coordenador da área de comunicação;II- aprovar a ausência justificada do fraternista, que ocupa moradia, 
por mais de 30 dias consecutivos;III- validar o parecer do coordenador da área de projetos e obras civis 
referente a vistoria da moradia cedido ao comunitário mediante contrato;IV- autorizar programação festiva, 
cujo horário de encerramento exceda às 22h;V- informar as visitas programadas à instituição ou aos lares, 
com antecedência de 05(cinco) dias, à Coordenação da CCF;VI- preencher o Quadro de Trabalho Voluntário – 
QTV estabelecendo-se que a cada 6 (seis) meses será avaliado o cumprimento do serviço voluntário; VII- 
providenciar o que for necessário para bem receber os visitantes dos Encontros Fraternos Regionais, 
Caravanas à CIFRATER, Eventos da OSCAL e outros. 6. EDUCAÇÃO A educação, voltada para a formação 
integral do Ser, no aspecto instrucional e ético, se dará a partir do EHC, e no aspecto moral-espiritual a partir 
do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda - Grupo Veneranda.6.1. EDUCANDÁRIO HUMBERTO DE 
CAMPOS – EHC  I- o EHC, escola inteiramente filantrópica, cristã, atenderá a legislação do sistema 
educacional vigente no Estado de Goiás e LDB/96- Lei de Diretrizes e Base, no que lhe for pertinente e a este 
Regimento Interno; II- a educação deverá ser pautada na moral-cristã, ensinada por Jesus, “o tipo mais 
perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo”;III- deverá oferecer ensino de 
qualidade, formando cidadãos conscientes de seus deveres e direitos;IV- deverá primar pela formação que 
viabilizará a fixação do homem no campo, visando a implementação de projetos e atividades relacionados 
com a proteção ambiental, agro ecologia e demais ações atinentes ao desenvolvimento social, econômico e 
ecologicamente sustentável da região;V- desenvolverá projetos aprovados pela direção do EHC que 
envolvam as famílias de seu corpo discente;VI- a direção, coordenação pedagógica e secretária do EHC serão 
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indicadas pelo CAD/OSCAL.6.2.  GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ VENERANDAI- O Grupo 
Veneranda será regido pelo Estatuto Padrão dos GFE e Regimentos Internos elaborados pela OSCAL, 
adaptados as suas especificidades.II- os fraternistas têm o dever de:a) frequentar as atividades de Estudo do 
Evangelho à Luz da Doutrina Espírita;b) frequentar as atividades de Estudo da Doutrina Espírita;c) participar 
das Reuniões Públicas;d) participar nas atividades de assistência social espírita;e) participar ativamente nos 
eventos promovidos pelo Grupo Veneranda e/ou pela OSCAL que fomentam a fraternidade.7. SAÚDE A 
saúde, voltada para o bem-estar integral do Ser, no aspecto físico e mental, acontecerá a partir do Posto de 
Saúde. A saúde sob o ponto de vista espiritual e moral constituirá atribuição do Grupo Veneranda com sede 
na CIFRATER e personalidade jurídica própria.7.1 POSTO DE SAÚDEI- o Posto de Saúde, filantrópico, manterá 
consultório médico, dentário e dispensário, podendo fazer parcerias com o Sistema Único de Saúde – SUS e 
outros;II- o responsável pelo Posto de Saúde será um fraternista voluntário habilitado para exercer tal 
função;III- o Posto de Saúde manterá profilaxia em animais domésticos, com atendimento veterinário, 
praticado por fraternistas voluntários, conforme planilha elaborada pela CCF para esse fim;IV- o Posto de 
Saúde agilizará o atendimento médico em casos emergenciais;V- o Posto de Saúde desenvolverá 
atendimento de prevenção, educação em saúde, entre outros.8. COMUNICAÇÃOO fraternista, responsável 
pela comunicação deverá:I- atuar como coordenador consciente de sua responsabilidade, na tarefa de 
informar os acontecimentos referentes à comunidade, assim como aos do Movimento da Fraternidade;II- ser 
o responsável pelas informações e articulações com os periódicos espíritas dos Grupos da Fraternidade 
Espírita, bem como estratégias, formas de comunicação interna, seja através de murais informativos, jornal 
comunitário, rádio e/ou outros, viabilizando a comunicação pertinente ao dia-a-dia da comunidade;IV- 
manter contato frequente com a Coordenação de Comunicação e Divulgação – CCD/CAE, vinculada a 
Coordenação de Ação Espírita da OSCAL;VI- buscar ouvir a todos com caridade cristã, divulgando somente o 
que for aprovado e de interesse da comunidade e da OSCAL. 9. PROJETOS E OBRAS CIVIS O fraternista, 
responsável pelos projetos e obras civis, deverá:I- manter as vias coletivas e demais áreas, limpas, 
incentivando a manutenção da conservação a  partir das áreas sob a responsabilidade do fraternista;II- 
acompanhar a conservação dos imóveis sob a responsabilidade do fraternista e também dos prédios 
coletivos, por meio de vistoria semestral;III- informar a CCF sobre a necessidade de reforma de prédios 
coletivos;IV- projetar áreas de lazer e jardins públicos utilizando os especialistas ligados aos Grupos da 
Fraternidade, via OSCAL;V- cuidar da iluminação das vias coletivas;VI- supervisionar os prédios coletivos nas 
atividades específicas para que não hajam desvios na destinação especificada para o imóvel.VII – utilizar o 
conhecimento e recursos disponíveis dos técnicos ligados aos Grupos da Fraternidade para elaboração de 
projetos, planilhas orçamentárias, ao bem da comunidade. 10. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10.1. 
 FINANÇAS: o fraternista, responsável pelas finanças, deverá:I- garantir a transparência no registro contábil; 

II- ser o único responsável pela movimentação financeira (entrada e saída de valores), reportando-se a 
Coordenação de Finanças da OSCAL;III- aceitar como comprovante de despesas apenas Nota Fiscal, Cupom 
Fiscal e Recibo;IV- prestar contas da movimentação financeira à CCF, até o dia 05(cinco) de cada mês, para 
que esta preste contas à CFI da OSCAL;V- considerar como despesas da OSCAL, para manutenção de sua 
obra social, quando não terceirizadas:a) energia elétrica da via coletiva;b) energia elétrica dos prédios 
coletivos;c) conta telefônica quando referente a atividade Oscalina;d) salários e encargos;e) demais despesas 
autorizadas pela CCF e Coordenação de Finanças -CFI.VI- considerar como receitas da OSCAL para 
manutenção de sua obra social: a) doações;b) aluguel de imóveis, máquinas e equipamentos;c) bazar;d) 
artesanato;e) transporte;f) demais receitas reconhecidas pela CCF e CFI.10.2. ADMINISTRAÇÃO: o 
fraternista, responsável pela administração, deverá:I – Controlar o ponto de pessoal com vistas a elaboração 
da folha de pessoal;II – organizar pastas contendo o histórico das pessoas com vínculo empregatício;III – 
elaborar o quadro de férias de pessoal contratado;IV – atualizar permanente o plano de cargos e salários;V – 
atualizar permanente as fichas de trabalho voluntário;VI – efetuar contato periódico com o escritório de 
contabilidade;VII- facilitar o acesso a comunicação telefônica, disciplinando e conscientizando o uso, 
mediante cobrança;VIII- controlar as ligações telefônicas com data, nº do telefone e nome do receptor e 
emissor, quando a serviço da OSCAL;IX- orientar o trabalho de recepção telefônica para que não haja 
informações dúbias ou equivocadas, seja para os comunitários, para os coordenadores da OSCAL e para os 
visitantes e interessados.X - manter a pasta de cadastro do fraternista atualizada;XI- manter atualizada a 
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relação dos ocupantes dos lares;XII- elaborar quadro de relação dos lares ou hospedaria para 
fraternistas;XIII- acomodar o fraternista num lar ou hospedaria, conforme definição do CCF;XIV- encaminhar 
os visitantes aos lares ou hospedaria conforme quadro de acolhimento;a) o quadro de acolhimento, 
elaborado semestralmente, deverá contemplar todos os lares, em forma de rodízio, para propiciar a todos a 
oportunidade de ampliar os laços de fraternidade entre os irmãos de ideal.XV- buscar auxiliar nas questões 
pertinentes aos lares ou hospedaria, quer na questão material ou de relação interpessoal.11. PATRIMÔNIO 
O fraternista, responsável pelo patrimônio, deverá:I- manter controle do patrimônio embasado na relação 
dos bens inventariados;II- assinar Termo de Responsabilidade de Guarda Patrimonial – TRGP;III- conferir, 
junto ao próximo responsável do Controle e CCF, os bens patrimoniais;IV- inventariar os novos bens, 
repassando notas e numerações à contabilidade da OSCAL.V- zelar pela manutenção e conservação dos bens 
patrimoniais.11. 1 USO DO PATRIMÔNIOI- serão bens patrimoniais de uso comunitário:a) o imóvel 
destinado a moradia;b) os veículos de transporte;c) os utensílios como eletrodomésticos e móveis;d) as 
máquinas e outros equipamentos.II- do imóvel destinado a moradia:a) o bem imóvel será destinado ao 
comunitário fraternista, preferencialmente, com família já constituída, para a consecução dos objetivos da 
obra social, sob o nome de LAR-FAMÍLIA, e ao comunitário funcional, quando não optar por construir sua 
própria moradia, conforme este Regimento Interno;b) o comunitário funcional poderá construir sua própria 
moradia, no modelo fornecido pela Coordenação de Projetos e Obras, mediante solicitação à CCF, ciente de 
que o imóvel será incorporado ao patrimônio da OSCAL;c) a conservação física do imóvel é de 
responsabilidade do comunitário;d) o imóvel destinado a moradia terá projeto previamente aprovado pela 
Coordenação de Projetos e Obras - CPO;e) é vedada qualquer reforma que altere a estrutura original do 
imóvel, tal como: ampliação, divisão e cor externa, sem aprovação prévia da CPO;f) o imóvel será vistoriado 
uma vez por ano pela CPO, ou quando solicitado pela CCF;g) a ausência do comunitário fraternista do 
imóvel, por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa, presumirá abandono, vagando o imóvel;h) no 
caso da desocupação, por iniciativa do comunitário fraternista ou não, a CPO verificará se o imóvel 
permanece nas mesmas condições de quando foi entregue ao usuário;i) no desencarne dos responsáveis 
pelo lar, fica assegurado aos demais membros o direito de moradia, desde que sejam comunitários 
fraternistas;j) a ocupação do imóvel constará no Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário, renovável 
anualmente;k) nenhuma moradia, sob nenhum propósito, constituirá direito de propriedade, sendo 
retomada, caso o comunitário deixe de cumprir este Regimento Interno e as normas e diretrizes traçadas 
pela OSCAL.III- os veículos de transporte:a) os veículos estarão a serviço da instituição e estabelece-se que 
para o transporte de comunitários será cobrada taxa pelo serviço realizado;b) o veículo de passeio não 
excederá o número de 03 (três) passageiros por viagem;c) A CCF determinará sempre o limite de passageiros 
mediante cobrança de taxa pelo serviço realizado; d) o valor dos transportes será definido e aprovado pelo 
CAD/CIFRATER;e) os veículos serão dirigidos por profissionais legalmente habilitados e autorizados pela CCF. 

IV- utensílios, eletrodomésticos e bens móveis:a) os bens móveis são constantes do inventário patrimonial 
da Cidade da Fraternidade;b) será de responsabilidade do comunitário a conservação do bem, cedido por 
empréstimo, devendo ser devolvido em perfeitas condições, na data aprazada à Coordenação de 
Patrimônio;c) arcará com o custo de um novo bem o comunitário que não garantir a boa qualidade do bem 
cedido por empréstimo, na data de sua devolução;d) havendo afastamento do comunitário da comunidade, 
por qualquer motivo, a Coordenação de Patrimônio deverá realizar vistoria com base no Inventário;V- 
máquinas e outros equipamentos:a) as máquinas e outros equipamentos constantes do inventário 
patrimonial da Cidade da Fraternidade, quando cedidos ao comunitário, serão discriminados em sua ficha 
cadastral;b) poderá haver aluguel de máquinas e outros equipamentos para comunitário funcional, 
mediante contrato realizado;c) será de responsabilidade do comunitário a conservação do bem cedido por 
empréstimo ou alugado, devendo ser devolvido em perfeitas condições, na data aprazada, ao Coordenador 
de Patrimônio.12. CONDUTAConstitui norma de conduta, na vida de relação, nos diferentes aspectos 
sociológicos, econômicos, políticos e morais:I- obedecer às determinações da OSCAL, constantes do seu 
Estatuto Social e Regimentos Internos;II- informar sempre à CCF, sua ausência da comunidade, detalhando o 
período em que estará ausente;III- desenvolver com qualidade o trabalho voluntário;IV- portar-se com 
decoro, moral e fraternidade, no pensar, ouvir, falar e lidar com os objetos e pessoas;V- abster-se do uso de 
bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas prejudicais a saúde;VI-  preservar a fauna e a flora;VII- acolher 
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na moradia, se desejar e sob sua responsabilidade, um e somente um animal doméstico;VIII- cuidar da saúde 
e higiene de seu animal;IX- consultar com antecedência a CCF, quando houver programação festiva no seu 
lar, cujo horário de encerramento exceda às 22h;X- evitar ouvir músicas que estimulem a sensualidade ou 
que contenham palavras vulgares, impróprias para um ambiente cristão-espírita além de, fazer uso de 
aparelho de som em volume alto;XI- receber visitante sempre com o conhecimento da CCF;12.1 VISITANTE - 
Considerar-se-á visitante toda pessoa, seja ela fraternista ou não, familiar ou social, não residente na 
CIFRATER: I- o visitante deverá ser informado pelo comunitário sobre as normas de conduta da comunidade, 
quando não fraternista;II- a CCF será avisada de sua visita, com antecedência mínima de 05(cinco) dias, pelo 
comunitário visitado;III- o visitante obedecerá ao Regimento Interno da Cidade da Fraternidade e/ou as 
normas da hospedaria, caso a utilize;IV- o visitante buscará não onerar o lar-família visitado e contribuirá 
com as despesas adicionais.Parágrafo Único: serão considerados visitantes os fraternistas dos Encontros 
Fraternos Regionais, das Caravanas à CIFRATER e Eventos da OSCAL, devendo a CCF providenciar o que for 
necessário para bem recebê-los.13. TERRASAs terras fora do perímetro urbano serão destinadas ao plantio, 
turismo ecológico e/ou conservação para atingir a consecução dos objetivos da obra social.Parágrafo 
único: para alcance dos objetivos poderão ser realizadas parcerias notadamente para preservação da 
natureza.14. TRABALHO14.1 TRABALHO VOLUNTÁRIO (Termo de Adesão ao Serviço Voluntário)O trabalho 
voluntário, de no mínimo, uma hora diária, nos termos da Lei nº 9.608/98, será definido pela CCF, conforme 
o Quadro de Trabalho Voluntário – QTV, respeitando as necessidades da instituição, as condições físicas dos 
voluntários e suas limitações, principalmente em relação ao idoso.14.1.1 serão postos de trabalho 
voluntário: a) recepção a visitantes;b) alojamento fraterno;c) banheiros coletivos.d) centro social;e) 
dependências físicas do Grupo Veneranda;f) posto de saúde;g) atividades do EHC,e) ensino de informática;f) 
limpeza de prédios coletivos e roçada.g) finanças;h) sala de leitura / biblioteca;i) secretaria/recursos 
humanos;j) horta comunitária e pomar;k) funções no Conselho de Administração da CIFRATER;l) outros.14.2 
TRABALHO TERCEIRIZADOConstitui trabalho terceirizado o desenvolvido por terceiros, mediante contrato 
celebrado com a OSCAL, priorizando as solicitações da OSCAL. São eles:I- o de abastecimento de gêneros 
alimentícios e similares;II- o de hospedaria;III- o de marcenaria;IV- o de mecânica;V- o de panificação;VI- o 
de serralheria;VII – o de funções na construção civil.Parágrafo Único - A remuneração dos serviços 
terceirizados constará do contrato, tendo por base os preços de mercado, negociados caso a caso com a 
Coordenação da Cidade da Fraternidade.15. HOSPEDARIA15.1 A hospedaria terá como norma para os 
hospedados:I- não ouvir músicas que estimulem a sensualidade ou que utilizem palavras vulgares, 
impróprias para um ambiente cristão-espírita;II- não realizar festas;III- não fumar, não consumir bebida 
alcoólica, nem drogas;IV- não admitir nos alojamentos, sem autorização prévia, pessoas não registradas 
como hóspedes;V- manter em ordem os alojamentos e as áreas comuns, contribuindo com a limpeza e 
organização;VI- responsabilizar-se por seus pertences, respeitando os do próximo;VII- participar das 
atividades do Grupo Veneranda, quando espíritas, sempre que possível;VIII- realizar culto noturno diário, 
com uma leitura edificante e prece, por iniciativa do responsável.15.2 Os visitantes ficarão alojados na 
hospedaria ou residência destinada a república que possui regimento interno próprio. A Coordenação da 
Cidade da Fraternidade estabelecerá o valor de hospedagem para os visitantes, e claro, haverá diferenciação 
quando o visitante estiver prestando serviço à comunidade.16. BAZAR DA CIDADE DA FRATERNIDADE 
(LOJINHA)16.1 Os produtos a serem comercializados serão provenientes das doações de fraternistas dos 
Grupos da Fraternidade Espírita espalhados pelo Brasil e vendidos a preços absolutamente módicos para os 
residentes na CIFRATER e moradores da região.16.2 Serão comercializados também produtos artesanais e de 
outra natureza trabalhados pelos residentes da CIFRATER.16.3 O resultado das vendas será repassado à 
Coordenação da Cidade da Fraternidade para os devidos lançamentos contábeis.16.4 Todo o trabalho será 
de natureza voluntária.17. TRANSPORTES17.1 Todos os veículos da Cidade da Fraternidade estarão sobre a 
gerência da Coordenação de Transportes e os deslocamentos internos ou externos prescindirão de 
requisição e prévia autorização.17.2 Somente a coordenação do setor pode indicar os motoristas 
responsáveis pelos deslocamentos.17.3 Eventuais taxas para realização de deslocamentos serão 
previamente estabelecidas pela coordenação do setor, naturalmente com prévio assentimento da 
Coordenação da Cidade da Fraternidade.17.4 As revisões periódicas e controle de manutenção dos veículos 
serão de inteira responsabilidade do setor.18. DISPOSIÇÕES FINAIS Este Regimento Interno entra em vigor 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ-OSCAL 
 

34 
 

 

 

na data de sua aprovação, revogando-se todas as disposições anteriores. IDADE DA Fraternidade 18 de maio 
de 2014. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL-ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 26.07.2014 

Horário: 10h30min às 12h30min e 14h15min às 16h45min. 

Local: Secretaria da OSCAL- Brasília/DF 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Mary de Fátima Fernandes, Cândido José Bomtempo, 
Álvaro Pierim de Brito, Fernando Carlos Maciel, João Pinto Rabelo (Diretor Administrativo da 
Federação Espírita Brasileira – FEB), Clóvis Augusto Novo Júnior e Edson Gonet (Coordenador Geral 
e Coordenador de Finanças, respectivamente, do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão). 

 

Mary de Fátima fez a prece inicial. Célio Alan deu início a reunião agradecendo a presença de todos, 
principalmente dos convidados representando a FEB e o GFE Irmão Estevão. Justificou as ausências 
de Vilmar Mariano da Silveira, Valéria Ferreira Almeida, Elvy Maria de Oliveira Rocha, Ângela 
Moreira e Daniela Piazza.Assuntos tratados: Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão – Célio 
Alan destacou a importância da presença desse agrupamento na reunião do CAD/OSCAL e destacou 
dois assuntos mais proeminentes a serem tratados: conhecimento do distrato do comodato da 
OSCAL com o Conselho Espírita Internacional – CEI, em decorrência da mudança da sede deste para 
Paris e retorno às origens onde o GFE Irmão Estevão sempre teve um papel importante na 
edificação da Cidade da Fraternidade – CIFRATER. Todos ficaram a vontade na troca de idéias e 
ficou ajustado, que no contrato de comodato que será celebrado com a FEB, decisão aprovada na 
Assembleia Ordinária da OSCAL de 17 de maio de 2014, o GFE Irmão Estevão fará parte por meio de 
cláusula específica. A direção do GFE Irmão Estevão discorreu sobre o estágio atual da instituição e 
depois solicitou, por escrito, quais as atividades, ações e demandas da CIFRATER para que possam 
contribuir. Isto ficou de ser atendido, mas adiantando, foi solicitado inicialmente suporte para 
atividades do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda e cooperação no custeio de 
alimentação das crianças que estudam no Educandário Humberto de Campos – EHC, uma escola 
cristã, situada no meio rural, com mais de duzentos alunos e inteiramente filantrópica. O GFE Irmão 
Estevão também se comprometeu a engajar-se na reorganização da 5ª Região Fraterna.Contrato de 
Comodato da OSCAL com a FEB acerca da propriedade situada no SGAN – Quadra 909, conjunto F 
- Brasília/DF – João Rabelo inicialmente, a pedido de Célio Alan, contemplou os presentes 
explanando sobre a conjuntura e ações do Movimento Espírita Brasileiro e Internacional. 
Posteriormente discorreu sobre as tratativas do Contrato de Comodato em menção, havendo 
participação de todos. Serão atendidos os pleitos da OSCAL, tais como: preservação da área 
designada para o GFE Irmão Estevão; permanência da secretaria da OSCAL no mesmo espaço físico; 
utilização conjunta pela FEB e OSCAL do apartamento (suíte), localizado sobre o prédio antes 
conhecido como Casa de Estevão. A intenção é do contrato se estender por trinta anos e a FEB 
concentrará na área referida a TV-FEB e assistência social. João Rabelo mencionou que a minuta do 
Contrato será elaborada e evidentemente que será necessário uma visita até a TERRACAP para os 
entendimentos necessários. Disse ele ainda que a FEB está cuidando da isenção de pagamentos de 
tributos, tipo IPTU, visando redução de custos. Cooperação Financeira da FEB com a OSCAL - João 
Rabelo informou que a Diretoria da FEB decidiu por efetuar um convênio de cooperação com a 
OSCAL, com vistas a edificação da CIFRATER, na ordem de R$10.000,00 por mês, reajustável 
anualmente. João Rabelo, Clóvis Augusto e Edson Gonet só permaneceram na primeira parte da 
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reunião que se encerrou às 12h30min. Diálogo com o comunitário Isaú Gonçalves de Oliveira – 
Isaú fez uma descrição da sua história e de sua família na CIFRATER, tendo pormenorizado sobre 
seu afastamento e de sua família da comunidade, desde fevereiro de 2014. Respondeu as 
perguntas formuladas, destacou sua pretensão de investir na sua gleba de dez hectares, plantando 
café, frutas e, mais a frente, pretende construir sua casa. Sua família voltou a residir na 
comunidade, está engajado no GFE Irmã Veneranda e ele e sua esposa Márcia realizam trabalho 
voluntário no GFEIV, inclusive nos cuidados externos, tendo ainda asseverado que a 
autossuficiência da família está garantida. Fazenda Luiz Velho - Alan discorreu sobre os 
acontecimentos relativos a Fazenda Luiz Velho vendida, em gestão anterior, à Solange esposa do 
fazendeiro Washington e proprietário da Fazenda Clareon. Vale relembrar que a fazenda foi 
transferida e a OSCAL não dispõe de documento que garanta o recebimento de sua parte. 
Bomtempo trouxe a notícia que Washington vendeu as propriedades e que este já efetuou um 
pagamento de R$15.000,00. Segundo Washington informou, fará uma complementação nos 
próximos dias, em setembro/2014 e janeiro/2015 complementará o restante. Todavia informa que 
o montante não superará, R$120.000,00, quantia aquém dos R$300.000,00 esperados. Como a 
OSCAL não alimentava expectativas de qualquer recebimento, dá-se por satisfeita e os valores 
poderão atender necessidades mínimas, já que o fluxo financeiro atual é negativo e ademais o 
fundo de reserva poderá ser recomposto. Venda e compra de veículos de transporte – Foi 
aprovada anteriormente pelo CAD e CRA as seguintes transações: venda do microônibus (mínimo 
de R$53.000,00 na situação que se encontra). Vender a Kombi/2006, por aproximadamente 15% a 
menos da tabela FIPE, em torno de R$15.000,00. Com o apurado mais o veículo Uno/2009 a ser 
vendido (em torno de R$13.000,00) comprar-se-ia um Uno - modelo Uno Way em torno de R$ 
22.000,00, e outro veículo, possivelmente uma Camionete com carroceria de madeira, para 
atender, principalmente ao EHC, com o restante do recurso. A Kombi foi vendida pelo valor 
estimado e ainda não apareceu interessado na compra do microônibus Mercedes Bens, carroceria 
Vicino, ano 2002. Se o esperado não acontecer decidiu-se por verificar outra forma de utilização do 
veículo. Projeto de saneamento básico da CIFRATER - Célio Alan deu notícia que os irmãos Júlio 
Reis e Edmir Magacho, ambos do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Palminha de Juiz de 
Fora/MG comparecerá à reunião em Belo Horizonte em 30/08/14 para apresentarem o referido 
projeto de engenharia, aproveitando a reunião já agendada do CAD/OSCAL com a Coordenação da 
Infância à Juventude – CIJ. SEMANA DA FRATERNIDADE - Álvaro Pierim deu notícias dos estudos 
iniciais sobre a realização da próxima Semana da Fraternidade, em julho de 2015, na cidade de São 
Bernardo do Campo/SP. Mencionou que o Grupo da Fraternidade Espírita João Ramalho estará se 
reunindo com os demais GFE da 3ª Região Fraterna, no sábado próximo, para discutir detalhes, 
inclusive a realização de eventos para minorar os custos. Em 30/08/14 na reunião administrativa da 
OSCAL serão dadas notícias mais detalhadas.MEMORIAL DA CIFRATER – Bomtempo deu a notícia 
que a arquiteta Cláudia Miranda está elaborando um projeto arquitetônico com vistas a construção 
de uma unidade física para sediar as memórias/histórias da Cidade da Fraternidade. Ele e mais 
alguns espíritas anônimos se responsabilizarão pelos custos do empreendimento.Manutenção e 
conservação da Cidade da Fraternidade – Bomtempo propôs contratar às suas expensas o 
assentado Lindomar para somar-se ao Divino nos cuidados de manutenção e conservação das áreas 
físicas da CIFRATER. Propôs ainda adquirir uma roçadeira, tipo quadriciclo, de 24HP, equipamento 
mais moderno e de alta produtividade para roçar as áreas verdes da comunidade. Todos 
aplaudiram o ato de amor à CIFRATER.RECIFRA-FLORESTADORA E REFLORESTADORA CIDADE DA 
FRATERNIDADE – Álvaro Pierim comunicou que a empresa está sendo definitivamente encerrrada. 
Bomtempo assinalou não existirem mais pendências.ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
OSCAL – Na última Assembleia Geral Ordinária  da OSCAL ficou decidido sobre necessidade da 
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realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovação de eventual colaboração 
financeira da FEB, contribuindo para a edificação da Cidade da Fraternidade. Os membros 
presentes nesta reunião ficaram muito felizes com a atitude espontânea da direção da FEB. Após 
discussão demorada chegou-se a conclusão de não ser necessário convocar uma Assembleia Geral 
Extraordinária da OSCAL para exame desse assunto, pois que o Estatuto Social da OSCAL tem 
clareza sobre os caminhos para realizar convênios e contratos. Diz o Estatuto na Subseção I onde 
trata das atribuições da Coordenação Geral-CG/CAD: “Artigo 31. Compete ao Coordenador Geral: 
letra g: Celebrar convênios e contratos de qualquer natureza, autorizados pelo Conselho de 
Administração e pelo Conselho de Representação da Assembleia quando for de alta relevância, 
conforme explicitado no artigo 23 letra (n)”. Para esclarecer melhor, nas atribuições do Conselho de 
Representação da Assembleia – CRA/OSCAL, Seção III: “ Artigo 23. Compete ao Conselho de 
Representação da Assembleia: letra (n) opinar sobre questões relevantes, quando solicitado pelo 
Conselho de Administração, em especial parcerias e convênios de interesse da OSCAL, e 
submetendo à AGO/OSCAL quando for de pertinência.” PROJETO DE REFORMA DO EHC – O nosso 
irmão Anderson Xaxá, não pode comparecer e a apresentação do projeto fica transferida para uma 
próxima reunião à acontecer na CIFRATER.SITE DA OSCAL – Todos reclamaram do site, fora do ar e 
desatualizado. Alan ficou de verificar com Rosa Siqueira e CátiaGomes, auxiliares da OSCAL.Agenda 
das reuniões do CAD/OSCAL – Foram definidas as próximas reuniões do CAD/OSCAL:30/08/14 – 9 h 
– CEAL 27/09/14 – 9 h 18/10/14 – 9 h – CEAL 15/11/14 – 9 h 13/12/14 – 9 h – CEAL. Encerramento - 
Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h45min. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL-ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 30.08.2014 - sábado 

Horário: 8h00min às 16h. 

Local: Secretaria da OSCAL- CEAL – Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Mary de Fátima Fernandes, Ângela Moreira, Daniela 
Piazza, Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar Mariano da Silveira e os convidados Satoru Monaka, 
Edmir Magacho, Júlio Cesar Pereira Reis, Antonio Sagrado Lovato, Simone Nunes, Camila 
Nascimento Neves, Nilcilânio Amâncio da Silva e Rosa Maria Antunes Siqueira, auxiliar 
administrativo da OSCAL.  

 

Vilmar fez a prece inicial. Alan deu início a reunião. Daniela justificou a ausência da Valéria Ferreira 
Almeida. Foi feita uma adaptação da Pauta devido as necessidades dos presentes. Assuntos 
tratados: Campanha “Amigos da CIFRATER” – Satoru discorreu sobre a necessidade de 
relançamento da Campanha “Amigos da CIFRATER” com proposta para reformas e melhorias da 
CIFRATER. Material a ser utilizado: Folder institucional da OSCAL/CIFRATER com encarte: melhorias 
das instalações do EHC; reforma da hospedaria; implantação do sistema de abastecimento de água, 
incluindo o poço artesiano e reservatório (azul); ETE – estação de tratamento de esgoto sanitário; 
melhorias na edificação do GFE Irmã Veneranda; reforma do prédio da Coletiva; etc. Cartazes, 
cartões lembrete e vídeo. A divulgação será veiculada pelo Site, nas Caravanas à CIFRATER, nos 
Encontros Fraternos Regionais, nos Grupos da Fraternidade Espírita, etc. Enfatizou o envolvimento 
de todos na divulgação da Campanha. Alan explicou que o CAD precisa estar ciente que o custo 
dessa campanha será entre três e cinco mil e foi aprovado o avanço dos trabalhos. Mary mostrou a 
idéia da Valéria e do GFE João Cabete que fez canecas em porcelana com o “logo” da CIFRATER para 
angariar recursos para a OSCAL. Custo de 13,00 e valor de venda em torno de R$ 20,00. O CAD 
aprovou a idéia.Isaú – Mary contou o acontecido na reunião de Brasília. Falou da intenção do Isaú 
retornar à CIFRATER e que ainda não tinha assinado o Termo de Trabalho Voluntário. Quanto a casa 
dele ainda não tem previsão de quando será construída na gleba de sua propriedade. Está disposto 
a ser voluntário. Ângela assim que estiver na CIFRATER entregará o termo de Trabalho Voluntário 
para o casal. Regimento Interno da CIFRATER – Como na ata de reunião do CRA/OSCAL seus 
membros propuseram algumas alterações na minuta do Regimento Interno, ficou decidido da 
Ângela e Daniela Piazza examinarem e darem retorno ao CAD/OSCAL sobre eventuais alterações, 
possibilitando a implementação do RI no prazo mais curto possível. Ângela estará se reunindo com 
os comunitários para apresentação do Regimento interno ainda em 2014. Falta de água no Núcleo 
- Daniela contou que devido à seca o problema de água está afetando a todos e que vários 
moradores nas adjacências estão desviando água da tubulação, desde a mina até a comunidade. 
Além disso, algumas pessoas não desligam as torneiras. Como exemplo citou a Casa do Senhor 
Messias: a água jorra o dia inteiro, pois ele não tem caixa d’água. Ângela, colocou que recebeu e-
mail do Isaú solicitando aprovação do CAD na possibilidade de captar a água próximo a lote do Sr. 
Messias. Em virtude do andamento do projeto de saneamento básico da CIFRATER, fica definido 
que ele deverá aguardar o posicionamento do CAD posteriormente as definições do projeto.Forro 
de PVC em residência – o assunto foi tratado e aprovada a reforma. Será utilizado o valor das ações 
do Santander que estão sendo vendidas e cujo montante praticamente se equivale ao custo de 
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assentamento do forro.Projeto de Saneamento básico da CIFRATER – Júlio começou falando que 
foi escolhida esta alternativa por ser simples e também pela eficiência do sistema. Orientou a 
necessidade de buscar recursos financeiros para implantação do projeto, justificando que não é um 
projeto barato. Atenderá uma população de 300 pessoas e, em momentos de pico, 700 pessoas. 
Acentuou que ele Júlio e Edmir estão disponíveis para ajudar no contato com agentes, eventuais 
financiadores do projeto, fazendo as adequações necessárias para atender as exigências formais 
dos órgãos. Estimativas de custo: abastecimento de água: R$ 80.000,00 e esgotamento sanitário, 
inclusive ETE: R$ 600.000,00. Lembrou que desde 2012 estão trabalhando neste projeto. Coletaram 
amostra de água e na Universidade Federal de Juiz de Fora foi feita a análise, detectando alta acidez 
na água, com PH de 5,1 quando o aceitável pela norma situa-se entre de 6,8 e 7,6. Destacou que o 
índice de acidez existente pode ocasionar irritações na garganta, distúrbios gástricos, etc. Terá que 
ser feito um processo de tratamento da água, o que levaria no máximo três meses, sendo 
necessário ter um pessoal especializado para instalação. Ele Júlio e o Edmir também se dispõem a 
fazerem este acompanhamento na CIFRATER. Foi discutido e aprovado realizar a primeira etapa do 
projeto, qual seja colocar o poço artesiano em funcionamento com a conseqüente utilização do 
reservatório azul. Neste caso a pequena estação de tratamento estaria anexa ao reservatório azul. 
Edmir falou da necessidade de se conhecer a vazão do poço artesiano já perfurado. Alan falou aos 
irmãos o nosso preito de gratidão a um trabalho tão minucioso e viável. O CAD se compromete a 
procurar todos os meios para implantação deste projeto. Que os órgãos governamentais, tais como 
INCRA, FUNASA e Ministério das Cidades poderão ser as fontes e naturalmente que necessitaremos 
de influência política para chegar nessas fontes. O mais importante temos que são os projetos.  
Semana da Fraternidade – Elvy relembrou sobre o que foi discutido nas ultimas reuniões do CAD 
acerca da Semana da Fraternidade, inicialmente marcada para São Bernardo do Campo/São Paulo. 
Toninho falou sobre os motivos que a 3ª Região Fraterna não pode aceitar o convite do CAD para 
realizar a Semana da Fraternidade em 2015. Custos inviáveis na ordem de 90 mil para onerar 
menos os fraternistas. Alegou que GFE João Ramalho está em reforma, a Juventude ocupada com a 
COMEMOFRA/15, outros três GFE, no curto prazo sem condições de dedicação para o evento, 
inclusive realizando eventos para levantamento de recursos financeiros. Todos manifestaram suas 
opiniões. Aprovado realizar a próxima Semana da Fraternidade em São Bernardo em 26 de maio de 
2016 (Início: 5ª à noite Encerramento: domingo 12 h), com um novo formato a ser trabalhado.Site 
da OSCAL – Rosa explicou a situação atual do Site MOFRA e que a profissional Marina Duca foi 
acionada para nos ajudar. O Celso Rodrigues de São Paulo também está em contato permanente 
com ela. Foi definido que a partir de agora Ângela tratará dos assuntos do Site/OSCAL. O site será 
em forma de blog. O custo será de R$1.000,00 e já houve doação de R$700,00 por 
conta.Coordenação Cidade da Fraternidade – A atual coordenadora suplente da Cidade da 
Fraternidade, Daniela Piazza informou ao CAD/OSCAL que permanecerá na coordenação da 
CIFRATER e Coordenação Pedagógica somente até dezembro do presente ano. Assim, informa seu 
desligamento dos cargos a partir de janeiro de 2015. Apresentou sua justificativa e posterior cada 
membro do CAD/OSCAL fez suas ponderações. Intervalo de almoço entre 12h30min e 13h30min 
horasApresentação da equipe da CIJ e proposta de Regimento Interno – Mary leu as atribuições 
da Coordenação da Ação Espírita – CAE que constam no Estatuto Social da OSCAL. Informou que o 
Regimento Interno desta Coordenação ainda não foi elaborado. A CIJ está desenvolvendo o 
trabalho específico de sua atribuição. Foi lida a Carta de Princípios escrita por Mary e Valeria. 
Toninho acredita ser prematuro a divulgação deste documento para os GFE. Simone solicitou dar 
mais força ao trabalho que já está em andamento. Explicou que a CIJ atualmente é composta de 
sete pessoas: COMEMOFRA: Simone e Edson; Juventude: Camila e Toninho; Adolescência: Duda, 
Mateus e Nil; Infância: Júlia. Simone iniciou a leitura do Regimento Interno da CIJ/OSCAL, contudo 
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optou pela suspensão até que a CIJ faça as revisões necessárias. Foi definido que até 30/09/2014 a 
CIJ apresente a proposta de seu Regimento Interno para que o CAD analise até 31/10/2014. 
Apresentação da proposta de estudo e definição dos objetivos da Cidade da Fraternidade: 
Retornando à questão sobre a divulgação da Carta de Princípios, elaborada pela Coordenação da 
Ação Espírita, foi amplamente debatida a ideia de que o Movimento da Fraternidade carece de 
maior compreensão pelos próprios fraternistas e há necessidade de definição de propostas e 
objetivos para a Cidade da Fraternidade, de modo que os fraternistas e GFE’s possam efetivamente 
colaborar com a edificação da Cidade da Fraternidade. Antonio Lovato informa que há ferramentas 
apropriadas para auxiliar discussões como essas. Desta forma, definiu-se que Daniela Piazza e ele 
buscarão meios de viabilizar esses estudos, através de ferramentas, como Dragon Dreaming e 
apresentarão uma proposta para análise do CAD/OSCAL.Alan apresentou a proposta para, na 
próxima COMEMOFRA haver um encontro de adultos, incluindo membros do CRA, CAD e CRF da 
OSCAL para que estas demandas sejam debatidas, sobremodo uma integração entre esses órgãos 
da OSCAL e a CIJ, além disso, acontecer um debate sobre o curso das ações oscalinas e um 
aprofundamento sobre a visão filosófica do Movimento da Fraternidade, atendendo o momento 
atual.Encerramento - Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h com a Simone 
proferindo a prece final. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL-ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 01/11/2014 

Horário: 8:30 às 13:00 hs 

Local: Secretaria da OSCAL – Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Mary de Fátima Fernandes, Ângela Moreira, Daniela 
Piazza e Vilmar Mariano da Silveira. Ausências justificadas: Valéria Ferreira Almeida e Elvy Maria de 
Oliveira Rocha. 

 

Foi entoado o Hino “Prece de São Francisco” e Vilmar fez a prece inicial. Alan deu início a reunião. 
Assuntos tratados: Site do MOFRA – Ângela informou que tem feito contatos com Antonio Lovato-
Toninho(3ª Região Fraterna) e Lucas(7ª Região Fraterna) que se disponibilizaram a ajudar na 
revitalização do site. Devido as dificuldades normais de tempo ainda não conseguiu um contato 
com eles mais efetivo, sobre as mudanças a serem propostas. Rosa informou que o site está no ar 
mas com erros e vulnerável pois o sistema atual não tem mais segurança. Informou que em 
conversa com a Marina Ducca que fez o site que está no ar, ela informou que podemos migrar o 
site para uma plataforma nova de 1.5 para 3.0 que nos dará mais segurança e um funcionamento 
mais maleável para mudanças de notícias e inclusão de novos arquivos. O assunto foi discutido e 
ficou decidido que autorizaremos a Marina a fazer esta migração, incluindo na HOME um “blog de 
notícias” onde poderemos tomar conhecimento do que está acontecendo no MOFRA. Quando os 
jovens apresentarem suas idéias sobre as mudanças necessárias para atender suas demandas, a 
plataforma instalada, por ser bastante maleável, permitirá que conteúdos sejam incluídos, 
retirados, com muita facilidade. Custo desta migração será de R$1.000,00 e já recebemos para isto 
duas doações no total de R$ 800,00. Encontros Fraternos Regionais em 2015 – Vilmar informou 
que o Álvaro P. de Brito, coordenador do CRA/OSCAL, apresentou uma proposição para os 
Encontros Fraternos Regionais - EFR em 2015. Esta agenda será apresentada aos Coordenadores 
dos Conselhos das Regiões Fraternas para confirmação das datas e com cuidado para não haver 
choque de datas.  Elvy e Vilmar (Coordenadores das Regiões Fraternas) passarão a ter gestão sobre 
os EFR. Vilmar contou que no EFR da 4ª RF compareceram 70 pessoas. Fizeram uma experiência do 
EFR somente no horário da tarde. Mary contou a última experiência da 2ª RF onde o evento foi pela 
manhã e se estendeu até 13:30 horas, terminando com o almoço, e que as pessoas ficaram 
conversando. Alan disse que com esta agenda representantes do CRA e do CAD/OSCAL poderão se 
preparar para estarem presentes nos EFR. Será pedido aos coordenadores dos Conselhos das 
Regiões Fraternas que dêem retorno para esta agenda até 20/12/2014. Alan informou que 
participará de dois EFR em novembro: um em Feira de Santana/BA, incluindo uma visita ao GFE 
Leopoldo Machado – Salvador, em companhia do conselheiro do CRA/OSCAL Valmir Lourenço e 
outro em Itaperuna/RJ.Data da AGO – Assembleia Geral da OSCAL de 2015 – Foi sugerida a data de 
25 de abril de 2015 para a próxima AGO/OSCAL. A data será encaminhada ao CRA/OSCAL para 
aprovação.Semana da Fraternidade – Ficou previamente definida para julho de 2016 na 3ª Região 
Fraterna. Ângela sugeriu que representantes do CAD/OSCAL façam uma reunião com os GFE da 3ª 
RF que se disponibilizaram a realizar o evento. O CAD/OSCAL vai propor à 3ª RF esta reunião para 
06 ou 13 de dezembro/14.Presença de membros do CAD/OSCAL, do CRA/OSCAL, do Conselho 
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Fiscal, além dos Coordenadores dos Conselhos das Regiões Fraternas na COMEMOFRA – ficou 
decidido que a COS – Coordenação de Secretaria irá reencaminhar o email para todos os membros 
acima citados para confirmação de presença na próxima COMEMOFRA. Os membros do 
CAD/OSCAL já confirmaram presenças. A inscrição começa dia 01 de novembro e deve ser realizada 
pela internet.Metodologia proposta para integração entre jovens e adultos na COMEMOFRA – o 
objetivo é integrar todas as lideranças do Movimento da Fraternidade, inclusive os jovens. 
Inicialmente a Daniela seria a facilitadora do processo. Alan sugeriu que a Coordenação de Ação 
Espírita - CAE se envolva bastante  em todas as ações da COMEMOFRA, garantindo uma maior 
interação da juventude nas ações dos GFE e do Movimento da Fraternidade. Em 29/11/2014 será 
apresentado pela CAE o conteúdo das diretrizes sobre as ações futuras da OSCAL para os adultos 
(membros dos órgãos estruturais da OSCAL) durante a COMEMOFRA. Fica o lembrete dos 
momentos comuns entre adultos e jovens. Convênio com a Federação Espírita Brasileira - FEB – 
Estamos aguardando a minuta do convênio que está sendo elaborada pela FEB. Recebimento da 
venda da Fazenda Luiz Velho – Alan informou que ainda não temos notícias do recebimento dos 
valores faltantes. Estamos aguardando. Assuntos da CIFRATER Compra de Veículo – Alan falou das 
vendas dos veículos da Cidade(Uno e Kombi) e o Microônibus ainda por vender e que foi realizada a 
compra do novo veículo (Pálio). Poço Artesiano – Nossa situação financeira é saldo de R$ 
32.000,00: dará para cobrir despesas de fim de ano (13º salário/férias) e ainda colocar em 
funcionamento o Poço Artesiano. Ângela já fez contato com a empresa que perfurou o poço 
artesiano e ainda não conseguiu respostas. Alan vai tentar mais uma vez e se não conseguir a 
Daniela Piazza irá à Formosa fazer um contato pessoal.  A Daniela informou que a Prefeitura de Alto 
Paraíso fez coleta de água da região e apresentará as análises em breve. Alan mencionou que após 
o funcionamento do poço artesiano serão coletadas amostras para análise da água, construir-se-á 
pequena edificação para tratamento/correção química da água, ajustando o PH.Trator – Daniela 
Piazza, esta realizando o levantamento das necessidades para a reforma e manutenção, lembrando 
que é um grande auxilio financeiro a CIFRATER. Projeto Semeando o Bioma Cerrado e instalação 
da Unidade de Capacitação e de Apoio a Produção de Sementes e Mudas Florestais – Patrocinado 
pela Petrobrás com o apoio da EMPRABA foi inaugurado na CIFRATER um Viveiro de Produção de 
Sementes e Mudas, com o apoio do Projeto Transformar. Além do aprendizado que será 
aproveitado pelos alunos do EHC o projeto será modelo para toda região. Foi realizado também um 
Curso “Conheça mais sobre o lugar em que Vive” que já está tendo reflexo na conscientização dos 
alunos com relação a importância de conservar as nascentes de água e conservação das florestas. O 
CAD dá um voto de louvor a este projeto e parabeniza a todos os envolvidos. Retorno da Patrícia 
como moradora – A coordenação deliberou que Valéria estará elaborando uma carta a Patrícia 
Gertrudes quanto ao pedido de ingressar como comunitária na CIFRATER. No dia 14 de novembro a 
coordenação da CIFRATER estará em reunião com a mesma e entregará a carta, onde será colocado 
ainda a definição desta coordenação. Ficando assim estabelecido que somente em fevereiro de 
2015 será definida a aprovação ou não ao seu retorno a comunidade. Quadro de Professores do 
EHC para 2015 – O quadro funcional permanece estável. Alice permanece na Direção da Escola. O 
prof. Rafael será substituído. Serão realizadas adequações para manutenção do quadro dos 
professores para o ano letivo de 2015. Convênios do EHC: PENAI,CONAB e PNDE. Estes convênios 
estão mantendo parte dos gastos com alimentação e limpeza do EHC.Seminários – Foi discutida a 
proposta da Elvy de levar as novidades e esclarecimentos sobre o MOFRA e a necessidade de 
alinharmos nosso entendimento sobre a filosofia e finalidades do Movimento, para que, 
independente de quem venha a expor o tema, seja mantida a essência. Mary e Elvy, representando 
CAE e CRF, irão tratar da evolução deste trabalho definindo o conteúdo programático e distribuindo 
atribuições para os demais membros do CAD. Cogitou-se a possibilidade de disponibilizar, no site da 
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OSCAL, anexos com todo o material para consulta: apresentação do trabalho, apresentação em 
power point como facilitador para palestras, apostilas, cartilhas (ASE, CRF, CIJ, CCF, CG), filmes, 
prestação de contas, etc., apresentados e deixados à disposição para que os grupos interessados 
avaliem e entrem em contato solicitando o Seminário.Encerramento - Nada mais tendo a tratar a 
reunião foi encerrada às 13 h com a prece proferida por Rosa. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL-ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 13/12/2014 

Horário: 9:30 às 13:00 hs 

Local: Secretaria da OSCAL – Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira,  Ângela Moreira, Daniela Piazza, Elvy Maria de Oliveira 
Rocha, Vilmar Mariano da Silveira e Rosa Maria Antunes Siqueira. Participantes por Skype: Mary de 
Fátima Fernandes e Valéria Ferreira Almeida. 

 

Vilmar fez a leitura da lição 12 do livro “Sementes de Felicidade” e Elvy fez a prece inicial. Alan deu 
início a reunião. Assuntos tratados: Site do MOFRA – Ângela fez vários contatos com Antônio 
Lovato (GFE João Ramalho) e Lucas (GFE José Xavier), porém ainda não houve retorno. Alan vai 
entrar em contato com o Lucas  para resolver se revitalizaremos o site no sistema atual “joonla” ou 
se haverá troca para o sistema “wordpress”. Contrato de Comodato com a Federação Espírita 
Brasileira - FEB – Alan falou que ainda estamos aguardando a FEB se manifestar sobre o contrato 
em questão. O Convênio de Cooperação Financeira da FEB com a OSCAL será conseqüência desse 
contrato de comodato. Continuaremos aguardando.Recebimento da venda da Fazenda Luiz Velho 
– Foram feitas pelo Alan e por Bomtempo, várias tentativas para falar com o Washington, esposo 
da Solange a quem  foi vendida a fazenda, tentativas sem sucesso. Vamos continuar insistindo no 
contato para receber o ajustado.Encontros Fraternos Regionais - EFR em 2015 – Elvy enviou novo 
email para os Coordenadores Regionais lembrando a data prazo até 20/12/2014 para retorno sobre 
a agenda de 2015. Algumas Regiões Fraternas já se manifestaram, como: 1ª RF - deu resposta que 
faria o possível para atender às datas sugeridas. Alan comentou que quando esteve em 
Itaperuna/RJ sobre a decisão de um dos EFR de 2015 provavelmente ser em Volta Redonda e, se 
não for possível viabilizar, acontecerá em Petrópolis. 2ª RF - Mary comentou que os EFR da Segunda 
Região Fraterna são realizados aos domingos assim, foram fechados os dias seguintes das datas 
sugeridas pela Coordenação das Regiões Fraternas.6ª e 10ª RF – Farão dois Encontros em 2015: 
maio durante a Caravana do Amor Nordestino na CIFRATER e em 14 e 15/11 no GFE Leopoldo 
Machado-Salvador BA. Alan contou que em novembro quando de sua participação no EFR destas 
RFs em Feira de Santana, houve o comprometimento de constituição do Colegiado do Conselho das 
Regiões Fraternas. Comentou ainda sobre a  realização de reunião administrativa durante o EFR no 
horário das apresentações artísticas. Destacou ainda que o EFR teve abertura na sexta feira com 
uma palestra e no sábado ocupou o dia todo.7ª RF – estamos sem a informação de quem é o 
Coordenador Regional da RF. Elvy irá fazer contato para saber quem é Coordenador Regional.Ficou 
programado para a próxima reunião do CAD a organização do calendário dos Encontros Fraternos 
Regionais onde o CAD/OSCAL fará o possível para ter sempre um representante em todos os 
EFRs.Semana da Fraternidade – Elvy comentou que a reunião que será realizada em São Bernardo 
do Campo foi adiada para janeiro e que irá enviar a proposta de data para 10/01/15. Será feita uma 
aproximação com os Coordenadores da Terceira Região Fraterna. Esta reunião também confirmará 
a data já definida em reunião do CAD de 30/08/14: “Aprovado realizar a próxima Semana da 
Fraternidade em São Bernardo em 26 de maio de 2016 (Início: 5ª à noite Encerramento: domingo 
12 h), com um novo formato a ser trabalhado.” Foi comentado que  ainda não temos verba de 
reserva para este fim. COMEMOFRA – Todos os membros do CAD confirmaram a presença na 
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próxima COMEMOFRA. Valéria ainda impossibilitada por motivo de saúde não definiu sua presença. 
Foi lembrado que este evento tem quantidade definida de participantes e que os interessados 
devem procurar os Representantes Regionais da CIJ fazendo sua inscrição e dando prioridade em 
utilizar o transporte da Região Fraterna e que todos participarão da programação da COMEMOFRA. 
O trabalho proposto será inserido no programa da COMEMOFRA. Os trabalhos para os membros do 
CAD, do CRA, do Conselho Fiscal e Coordenadores Regionais ainda está em fase de 
desenvolvimento pela Coordenação de Ação Espírita.Ata do CRA de 23 de agosto/2014 – Foram 
destacados três assuntos na ata do CRA referida – Regimento Interno da CIFRATER será 
encaminhado quando devolvido pela comunidade. Sobre a 9ª RF o Alan considera os GFE da 
Espanha com uma ligação afetiva, porém não uma ligação formal pela dificuldade da distância. 
Ângela coloca que a aproximação física com a 9ªRF é mais difícil, mas acredita que pode ser 
realizada de diversas formas como e-mail, já que a existência desses ações ultrapassa a questão 
institucional. Valéria acha que esta ligação é muito interessante e que sempre tem formas de 
participar e colaborar de uma maneira mais dinâmica. Lembrou da necessidade de se produzir um 
filme institucional, documentários dos eventos realizados pelo MOFRA e principalmente na 
CIFRATER incluindo a legenda em espanhol para encaminhar para os irmãos da Espanha.  Com 
relação ao filme será feito um contato pela Daniela Piazza com o Anderson (Ribeirão Preto) ou 
Denise(RJ). Objetivamente falando Alan disse que podemos efetivar a produção de um filme 
institucional para atender este fim e também aos GFE de uma maneira geral. Aguardaremos os 
contatos que Piazza irá fazer e a pessoa que servirá como canal de comunicação (Débora e Daniela 
Piazza) com os GFE da Espanha, conforme indicação da Ângela e da Daniela Piazza. Devem ser 
filmados os Eventos: COMEMOFRA, EFRs, Caravanas, Semana da Fraternidade e demais. Quanto a 
participação do CRA/OSCAL nos EFRs será comunicado quando o calendário ficar pronto e a 
participação dos membros da CRA/OSCAL será deveras importante, assim pensam todos os 
membros do CAD/OSCAL. Assuntos da CIFRATER  Poço Artesiano – Ângela ligou novamente para 
Toni, técnico responsável pela GEODRIL (empresa que perfurou o poço artesiano) que prometeu 
que iria na CIFRATER, mas não cumpriu ainda a promessa. O recibo da época da instalação do Poço 
Artesiano está sumido. É necessário contatar os responsáveis na época. Alan se comprometeu a 
fazer o contato com o Toni.Telefone da CIFRATER – Daniela Piazza falou que o telefone da 
CIFRATER está estragado há uns 20 dias. Acha que será necessário comprar uma peça. Sem prazo 
ainda de conserto. Inclusive comentou que não está garantido seu funcionamento na 
COMEMOFRA.Quadro de Professores do EHC para 2015 – foram feitos contatos com professores e 
serão contratados 2 novos pelo Secretaria de Educação do Estado de Goiás, cujas entrevistas já 
foram realizadas. As professoras Telma, Eliane, Alice e Alcione pertencem ao município de Alto 
Paraíso. Funcionários – Ângela contou que a funcionária Elaine que é da folha de pagamento da 
OSCAL não será admitida pelo Estado como havíamos previsto. São três atualmente: Elaine, Divino 
e a funcionária da creche (em vias de ser demitida). Quanto a Daniela Piazza, Coordenadora 
Pedagógica até 31/01/2015, ficou decidido que será contratada pela OSCAL, a partir de fevereiro de 
2015 até abril de 2016, para ficar na função de Coordenadora Pedagógica do Educandário 
Humberto de Campos. Ângela irá entrar em contato com o Escritório de Contabilidade para ajustar 
o salário. Todos do CAD concordaram com esta solução.Retorno da Patrícia como moradora – 
Ângela contou que no encontro que tiveram com a Patrícia em novembro, a Daniela Piazza leu a 
carta do CAD OSCAL explicando para a Patrícia os pormenores. Patrícia ficou em silencio e vai 
aguardar a posição do CAD prometida para fev/2015. Ângela pediu a definição pelo CAD da 
situação. A Valéria se posicionou dizendo que a CIFRATER não tem condição de acolher a Patrícia 
com seu companheiro Arnaldo por diversos motivos, inclusive porque a creche será fechada e ela 
terá dificuldade de trabalhar no município de Alto Paraíso. “Na verdade estamos ajudando a tomar 
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o rumo que ela mesma escolheu, qual seja, ela mora na cidade de Alto Paraíso, é funcionária 
pública e tem uma carreira segura” argumentou. A melhor solução é incentivá-la a assumir a sua 
vida que está estruturada: emprego (Secretaria de Educação de Alto Paraíso), moradia, casamento, 
etc. O “não” neste caso é construtivo.Assistência Social – Ângela informou que Denise(Assistente 
Social) de Tijucas irá na COMEMOFRA para ver a possibilidade de auxílio na criação de um Grupo de 
Apoio e Assistência às questões sociais da CIFRATER. Aline Gabriela –Ângela solicitou que em 
fevereiro alguém do CAD converse com ela; o caminho acordado será resgatar o documento de 
contrapartida que ela assinou e, a partir dele, conduzir uma reflexão sobre seu estágio e se as 
metas estabelecidas estão sendo cumpridas. Foi sugerido também que houvesse uma conversa 
com os pais dela, a ser conduzida por membros do CAD, com a participação do Alan, que concordou 
com a proposta.Projeto Semeando o Bioma Cerrado e instalação da Unidade de Capacitação e de 
Apoio a Produção de Sementes e Mudas Florestais – Ângela falou que o projeto tem uma 
magnitude muito grande e é muito bonito. Conversou com o Márcio e ele contou que abriu no 
exterior uma empresa (ONG) com fins lucrativos, em sociedade com a irmã dele. Ângela conversará 
com o Marcio pessoalmente sobre este assunto, pois ele enviou um contrato onde consta o nome 
de seu filho  Alexandre como dirigente, onde consta cessão de espaço pela OSCAL, em área da 
CIFRATER, por período de seis anos para ser assinado. Além disso este contrato para ter legalidade, 
tem que ter conhecimento formal do INCRA. Daniela Diniz foi consultada e disse que não tem 
problema nenhum. Alan comentou que temos que tomar conhecimento do Contrato Social do 
“Projeto Transformar” para Daniela Diniz analisar, após o que faremos uma carta para o INCRA 
formalizando a questão.IBGE – Alan contou como respondeu ao IBGE em nome da OSCAL , dando 
informações sobre o que é a OSCAL e a CIFRATER. Certamente o IBGE queria confirmar sobre a área 
de atuação da OSCAL, até para ter certeza da sua existência – atualmente temos convênios 
firmados pelo EHC, principalmente com a Petrobrás. Daniela contou que também o IBGE entrou  
em contato com ela na CIFRATER e ela  confirmou os dados e as novas demandas.Colegiado – em 
conformidade com o Regimento Interno da CIFRATER foi decidida a criação pela Comunidade de 
um Colegiado para ser colaborador na gestão administrativa da comunidade. Ângela vai agendar 
uma reunião com os representantes desse colegiado, depois da COMEMOFRA, para esclarecer este 
assunto inclusive na parte jurídica, pois parece que a proposta não foi bem entendida pelos 
moradores.Encerramento - Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada às 13 h com a prece 
proferida por Mary. 
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ATA DAREUNIÃODO CAD E CRA DA OSCAL COM OS COORDENADORES DAS REGIÕES FRATERNAS 

Data: 15/02/2015 

Horário: 19:30 às 22:30hs 

Local: Educandário Humberto de Campos –Cidade da Fraternidade/GO 

 

Participantes: representantes das seguintes Regiões Fraternas 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,7ª,8ª,10ª,13ª. 

Assuntos de Pauta: Semana da Fraternidade 2016 1- Atualização de dados das Coordenações 
Regionais; 2- Agenda dos Encontros Fraternos Regionais. Alan deu início àreunião, esclarecendo 
sobre os objetivos da reunião entre CRA/CAD e Regiões Fraternas: definição de datas para os 
encontros regionais e organização da próxima Semana da Fraternidade, que acontecerá em 2016. 
1º item da pauta: SEMANA DA FRATERNIDADE Foi dada a palavra ao representante da 3ª região, 
Marcos Novaki, para informar sobre a possibilidade de realização da Semana da Fraternidade em 
sua região. Marcos confirmou, contudo, a região ainda não fechou local e data para o evento, que 
poderá se realizar em abril ou maio de 2016. Elvy pediu a palavra, observando que, durante a 
COMEMOFRA, algumas pessoas cogitaram da possibilidade de se realizar a Semana da Fraternidade 
na CIFRATER. Sem desconsiderar a possibilidade de o evento realizar-se na 3ª RF, iniciou-se uma 
discussão sobre a viabilidade de sua realização na CIFRATER.Ângela iniciou sua fala lembrando que 
essa proposição já fora levantada pela Elvy e que, a princípio, achou não se possível. Mas, depois de 
algumas ponderações ocorridas durante a COMEMOFRA, mudou de opinião e vê sim a 
possibilidade, limitando-se o número de participantes e desde que haja uma participação das 
regiões na organização do evento. Falou também da importância dessa aproximação das regiões 
com a obra Cidade da Fraternidade.Marcos demonstrou estar de acordo com a transferência do 
evento da 3ª região para a CIFRATER.Mary manifestou que o evento não vai ser de 
responsabilidade apenas de uma região. Se cada região assumir uma responsabilidade, a 
dificuldade que vai demandar maior esforço será a infraestrutura.Foi passada a palavra a todos os 
representantes das regiões, pela ordem, para que opinassem.Mauro Peixoto (1ª RF), Mônica Signori 
(2ª RF), Marcos Novaki (3ª RF) e Elvy (4ªRF) manifestaram-se de acordo. Alan levantou as 
dificuldades de infraestrutura, tais como as condições dos banheiros e a má qualidade da água, 
informando os resultados dos testes realizados em laboratório, pedindo que todos levassem em 
consideração, em suas falas, não apenas o coração e que decidissem racionalmente.Marcos 
respondeu que o fato do evento acontecer na CIFRATER será uma motivação a mais para as regiões 
contribuírem com as reformas necessárias.Elvy e Ângela acrescentaram que a água nunca foi 
impedimento para a realização da COMEMOFRA, que já aconteceu com mais de 400 
participantes.Edson sugeriu darmos prioridade à reforma dos banheiros, aproveitando o evento 
para a divulgação do projeto da água, lembrando que a comunidade precisa ser ouvida, antes de 
decidirmos sobre a realização do evento na Cidade.Edna também sugeriu que se ouvissem os 
comunitários.Isaú ressaltou que o problema da qualidade da água é ainda mais grave, tendo em 
vista o uso de agrotóxicos em plantações muito próximas à mina. Também chamou a atenção para 
a proximidade entre os dois eventos: COMEMOFRA e SEMANA DA FRATERNIDADE.Mauro Peixoto 
solicitou que essa informação sobre a má qualidade da água fosse levada ao conhecimento das 
regiões.Bazan (7ª RF) confirmou que esse é o sonho de todo mundo, mas acha temerário um 
evento na CIFRATER, demonstrando bastante preocupação com o problema levantado, sobre a 
qualidade da água na Cidade.Nadir Salete – demonstrou preocupação com a hospedagem, mas 
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pensa que muitas pessoas, principalmente os mais jovens, poderiam dormir em barracas.Ângela 
informou que há capacidade para acomodar 250 pessoas, sem precisar de acampamento, sendo 
necessário apenas comprar colchões. Chamou atenção para a importância da participação efetiva 
das regiões, acreditando que se o problema da água for levado para os grupos, haverá um retorno 
destes. É necessário ainda estarmos atentos para os prazos de inscrições.Graça – Acha que o 
público é diferente da Comemofra e não concorda com o evento na Cidade.Mônica (10ª RF) – 
Pessoalmente concorda com o evento na Cidade. Porém, acredita que as pessoas de sua região 
prefeririam em São Bernardo.Alice – Acha que essa aproximação com os grupos, a presença deles 
na Cifrater, é uma forma de ir melhorando a infraestrutura. O evento poderá trazer melhorias e 
questionou, por que as pessoas não podem vir sentir as nossas dificuldades por uma semana, se as 
vivemos todos os dias?Denise (13ª RF) – Faz das palavras da Alice as suas. Não consegue ver os GFE 
alheios às dificuldades da Cidade. A OSCAL, enquanto entidade mantenedora tem a função de 
buscar os recursos para a solução dos problemas da Cifrater. Citou como exemplo as campanhas 
feitas, via telefone, das Casas André Luiz, de São Paulo, para que as pessoas tenham sensibilidade 
com a causa.Daniela Piazza – Concorda com a Alice, no sentido de que é preciso mostrar a realidade 
da Cidade, a falta de energia elétrica, que já levou até à perda de alimentos usados na merenda das 
crianças do Educandário, a má qualidade da água, etc. O evento na Cidade irá possibilitar o 
conhecimento dessa realidade.Mary – Entende que a Cifrater deve ser o nosso ponto de 
convergência. Acredita que se houver compromisso da parte de todos será possível a realização da 
Semana da Fraternidade na Cifrater. Racionalmente acredita mais na mobilização de pessoas que 
dos grupos. Acredita na viabilidade a partir da formação de equipes, como acontece na organização 
da Comemofra.Pelo voto da maioria presente foi aprovada a realização da Semana da Fraternidade 
na CIFRATER, no feriado de Corpos Christi, em 26 de maio de 2016, devendo antes, ser reunido o 
Conselho Comunitário da Cifrater, para aprovação. Alan arguiu a necessidade de reunir 2/3 do 
Conselho, para a aprovação.Ficou definido que, no caso de não aprovação pelo Conselho, o evento 
ocorrerá na 3ª RF (São Bernardo do Campo/SP).Edson e Isaú ficaram responsáveis pela convocação 
da reunião do Conselho, devendo informar a decisão no prazo de 10 dias (25/02/2015).Edna, em 
nome do CRA, solicitou o envolvimento dos jovens da COMEMOFRA na organização da Semana da 
Fraternidade. Justificou a ausência do Álvaro, Coordenador do CRA/OSCAL, que não pode viajar por 
estar com dengue e leu uma carta enviada por ele aos jovens da COMEMOFRA. 2º item da pauta: 
ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS COORDENAÇÕES REGIONAISElvy (CRF) esclareceu aos presentes 
que, durante o ano de 2014, foram realizados vários contatos, por e-mail, com os coordenadores 
regionais, no sentido de atualizar o Colegiado das Regiões Fraternas e agendar, com antecedência, 
a participação do CAD e CRA/OSCAL nos encontros regionais. Contudo, nem todos os coordenares 
responderam aos e-mails. Assim, solicitou o apoio dos presentes, como facilitadores, em suas 
regiões, para que a comunicação do CAD/CRA/OSCAL com os Grupos seja mais eficaz.Foram 
confirmados como coordenadores regionais os seguintes nomes:1ª RF – Ronaldo de Morais 
Pacífico2ª RF – Mônica Signori3ª RF – André Paixão4ª RF – Mauro Rodrigues5ª RF – Édson ficou de 
marcar uma reunião com os Coordenadores dos Grupos para a escolha do Coordenador.6ª RF –
Walmir Lourenço de Jesus7ª RF – Nadir ficou de entrar em contato com os Grupos, para confirmar 
o nome do Coordenador.8ª RF – Maria Lúcia Resende Dias de Faria10ª RF – Mônica Ribeiro11ª RF – 
Marilda Barbosa (a confirmar)12ª RF – Lucas Caldas (a confirmar)13ª RF – Denise de Oliveira 
Santos3º item da pauta: AGENDA DOS ENCONTROS REGIONAIS:Elvy informou sobre os Encontros 
Fraternos Regionais agendados até o momento. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL-ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 21/03/2015 

Horário: 8 às 15:00 hs 

Local: Secretaria da OSCAL – Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira,  Mary de Fatima Fernandes, Ângela Moreira, Daniela 
Piazza, Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar Mariano da Silveira e Rosa Maria Antunes Siqueira. 
Participantes por Skype: Valéria Ferreira Almeida. 

 

Iniciada a reunião com o Hino da Cidade da Fraternidade e Ângela fez a prece inicial. Alan deu início 
a reunião. Assuntos tratados: Impressões da COMEMOFRA – Mary: acha que no geral foi muito 
bom tendo ainda muita coisa para melhorar. Acompanhou a Juventude, Maria de Lourdes 
acompanhou a Adolescência. Ângela falou que o envolvimento identificou quanto os jovens estão 
despreparados, não conhecem os grupos. A maioria despreparados. Dani processo dos jovens mais 
abertos, com mais cuidado com o que iriam fazer. Elvy que o fundamental foi a abertura dos jovens 
e também acham que estão despreparados. Preocupação de integrar os jovens no trabalho e que a 
responsabilidade é nossa e sua avaliação é muito positiva. Ângela acha que as pessoas que 
coordenam o evento, as regiões não vêem este despreparo. Elvy disse que é importante a presença 
das coordenações para ver o trabalho que precisa ser feito. Alan sentiu um encantamento por estar 
lá. Nas apresentações dos grupos jovens com menos idade. Assuntos tratados, EHC, Assentamento, 
OSCAL,  demonstrando esforço para conhecimento destes temas. Vilmar sugeriu que o trabalho 
deve começar com as crianças. Valéria falou que foi feito um trabalho exaustivo de preparação. Elvy 
estudo desenvolvido pelo Emerson muito bom. Avaliação da reunião com os comunitários e outras 
– Ângela disse que a maioria dos comunitários foram à reunião no domingo. Poucos se 
manifestaram a respeito. Foco: projetos da água, do EHC, Conselho Comunitário e Regimento 
Interno. Pediu que agilizassem a analise do RI da CIFRATER. Alan disse que sobre o Conselho 
Comunitário foi entendido pela comunidade de forma errada quanto ao papel do Conselho.  
Daniela – prestar contas das despesas à comunidade lembrando que é de interesse dos 
comunitários e não divulgar no mural do EHC. Valéria citou orientação do Zé Grosso. Necessidade 
de conversar, esclarecer, acolher nossos irmãos para entender o que está acontecendo. Avaliação 
da reunião com os representantes regionais:  CRA/CAD e representantes das Regiões Fraternas: 
Houve muita dificuldade de comunicação com os representantes regionais para agendar esta 
reunião. A maioria nem entrou em contato. Para a reunião acontecer foram convocados pessoas de 
cada região, que estavam na COMEMOFRA, representando suas regiões. Elvy acha que a 
comunicação pode ser estimulada à partir daquelas pessoas como ponto de apoio na integração. 
Foi bastante positivo. Comentaram que a carta do CRA foi um incentivo.Site da OSCAL: Rosa 
informou que o site está quase pronto e provavelmente entrará no ar até o dia 
01/04/15.Contabilidade da OSCAL: Informou que o processo de transferência da contabilidade da 
OSCAL para Belo Horizonte, já foi iniciado, contando com a colaboração do Bomtempo e das 
coordenadoras da CIFRATER.Relatórios de Atividades do CAD/CRA/CAE/CRF e CIFRATER: Faltam 
CAE, complemento do CCF, CRF(estavam aguardando informações dos Coordenadores Regionais) e 
CG quase pronto. Todos se comprometeram a agilizar o envio para a Sub-secretaria.Certificado 
CEBAS: Alan falou que Ana Cristina fez uma análise inicial e elogiou o trabalho apresentado por 
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Valéria e Dani. Que este certificado é de extrema importância para a OSCAL.Projeto Abastecimento 
de água – avaliação do CAD – Alan falou que foi feito contato com Julio Reis e Edmir Magacho, que 
fizeram o projeto da água. Está sendo feita uma revisão do projeto, especificando mais os itens 
necessários, para facilitar a compra de materiais. Uma planilha com quantidade e pesquisa de 
preços. Alan estimou um gasto entre 70 e 90 mil.EHC - Projeto banheiro – avaliação do CAD: 
Anderson e Kelly vão segmentar o projeto EHC e revisar o projeto banheiro. Fará uma especificação 
dos materiais e preços. Alan estima entre 30 a 50 mil o custo. A Obra será em etapas. Alan contou 
que os fraternistas de São Paulo(3ª RF) estão interessados em assumir esta obra. Alan vai pedir ao 
Anderson para entregar o projeto até a AGO marcada para 25/04/15.Kitinets – Anderson e Kelly 
ficaram de fazer um projeto sucinto para construção/acabar a obra.Vilmar lembrou que fica mais 
barato derrubar o que tem feito e fazer novo. EHC – situação financeira: Ângela falou que EHC está 
sem uma coordenação presente. Alice comunicou que uma professora de Educação Física daria 
aulas em 2 dias somente alterando a prática adotada até então. A professora foi contratada  apesar 
da CCF ter argumentado que não deveria contratar. Diogo e Andreia pediram demissão. Valéria 
comentou que houve uma falha quanto ao esclarecimento do papel da Daniela Piazza junto à 
Secretaria de Educação. Alan, ressalta a importância da redução de custos que a coordenação do 
Ciade e EHC tem conseguido nos últimos meses. Pendências: verificar no 
Estado/Adriene/Alice.Diogo e Andréia – prazo máximo de estadia na Cidade até 30/03/15. Miriam 
solicitar um contato e posterior convite para ser professora do EHC.Regimento Interno CIFRATER: 
Aguardando posicionamento da comunidade até 03/04/15.Demandas Comunitários: Gabriela – 
está em Brasília cuidando da mãe que fez cirurgia por mais 40 dias.AGO – Suplência da 
Coordenação Geral – Foi encaminhado ao CRA a indicação de dois nomes Valmir Lourenço e 
Robério Torres para que definam quem assumirá a suplência que está vaga. Todos do CAD 
aprovaram os nomes.Regiões Fraternas – como direcionar esforços para envolvimento: próxima 
reunião do CAD.Semana da Fraternidade 2016 – anexo alguns levantamentos para discussão: Data 
do Evento: 26/05/2016 a 29/05/2016Local: Cidade da Fraternidade-Município Alto Paraíso de 
GOTema: “Fraternidade – união e trabalho na pátria do Evangelho”Definição de numero de 
participantes: 320 pessoas Inscrições: de 20/06/15 a 20/12/15 . Parcelamento em até 5(cinco) 
vezes para inscrições efetuadas até 20/10/15.Valor: R$ 200,00( crianças até 5 anos não pagam). 
Este valor refere-se a hospedagem e alimentação na Cidade da Fraternidade. Encerramento e prece 
final- Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada às 15 h com a prece proferida por Rosa. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL-ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 20/06/2015 

Horário: 8:30 às 13:30 hs 

Local: Secretaria da OSCAL – Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Álvaro Pierim de Brito, Mary de Fatima Fernandes, 
Ângela Moreira, Daniela Piazza, Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar Mariano da Silveira e Rosa 
Maria Antunes Siqueira. Participante por Skype: Valéria Ferreira Almeida. 

 

Vilmar fez a prece inicial. Alan deu início à reunião. Foi comentado por todos a dificuldade que 
ocorreu para fazer esta reunião com a CIJ/OSCAL pela incompatibilidade das datas apresentadas. 
Ficou definido que na próxima reunião do mês de julho, a ser combinada, a CIJ estará representada. 

Assuntos tratados: 1) Site OSCAL – Rosa informou que o site do MOFRA já está no ar em novo 
formato e que o trabalho desenvolvido pela designer Marina Ducca foi exatamente dentro do 
proposto. Informou que vários arquivos ainda estão desatualizados e serão revistos na medida do 
possível. Falou sobre o programa “crowdfunding” que pode ser instalado para facilitar a divulgação 
e arrecadação para execução dos projetos lançados pela OSCAL. Pediu a Mary para entrar em 
contato com a CIJ para ser movimentado o subdomínio que os jovens solicitaram. Informou que os 
arquivos da CIJ do antigo site estão disponíveis para utilização a qualquer tempo. Vilmar ficou de 
verificar se é só lançar o projeto na plataforma  http://www.kickante.com.br que fará a gestão, ou 
se é necessário que alguém do CAD faça o acompanhamento. 2) Contabilidade e situação 
financeira da Oscal – Rosa informou sobre as mudanças ocorridas com a transferência da 
contabilidade da OSCAL para Belo Horizonte e com a contratação de novo escritório de 
Contabilidade. Discorreu sobre os ajustes na Folha de Pagamento, acertando os anuênios e pediu às 
Coordenadoras da CIFRATER que na prestação de contas sejam detalhadas as despesas e receitas, 
facilitando a conferência pela Comissão de Contas.  Ficou combinado com as Coordenadoras da 
CIFRATER que somente serão feitos “arquivos eletrônicos” ficando somente um arquivo físico a 
cargo do escritório Jonisa Contabilidade, em Belo Horizonte. Sobre a situação financeira da OSCAL 
Alan falou de gastos recentes: compra de 100 carteiras e cadeiras para o EHC; compra de kit para a 
alimentação dos alunos do EHC; multas de impostos de anos passados que não foram efetuados na 
época certa, comprometendo recursos da venda de equipamentos que poderiam ser utilizados nas 
obras de infraestrutura no EHC, todavia foram necessidades imperiosas. O importante é que a 
OSCAL esteja em dia com seus compromissos e as necessidades básicas do EHC fiquem atendidas.3) 
Semana da Fraternidade – Elvy iniciou o assunto dizendo da dificuldade de participação da CIJ na 
programação e planejamento. Listou os itens que considera de máxima urgência com relação ao 
evento: logomarca; valor da inscrição; data de inscrição etc. Ângela dissertou sobre as dificuldades 
de alojamento na CIFRATER, sendo necessário adequar o número de participantes e sugeriu 250 
pessoas de fora da comunidade. Lembrou a necessidade de compra de colchões que terá um custo 
elevado para o evento. Vilmar aplaudiu a volta de eventos como Semana da Fraternidade na 
CIFRATER, começando com número reduzido de participantes para que o Núcleo Pioneiro vá se 
adequando até poder receber mais fraternistas.  Elvy comentou a respeito das inscrições que deve 
conter todas as informações sobre o alojamento que será oferecido. Discutiu-se sobre a compra de 
colchões para garantia de 150 pessoas, sendo que as demais pessoas devem levar seus colchões. 
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Mary sugeriu que os 250 participantes sejam alojados no núcleo urbano. Com relação à 
alimentação, sob responsabilidade da 4ª RF ficou decidido que na necessidade será utilizada a 
cozinha do EHC. Ajustou-se que será estabelecido com os auxiliares contratados na comunidade e 
adjacências o horário e o valor das diárias. Álvaro sugeriu fazer orçamento nas fábricas de colchões 
e se disponibilizou efetuar as cotações dos itens necessários e mobilizar a 3ª RF. Foram comentadas 
sugestões sobre a divulgação do evento, um dos primeiros passos a ser executados. Quanto ao 
aluguel de cadeiras o valor atual é de R$ 3,00 cada. Alice será convidada para ser responsável pelas 
compras. Será encaminhada uma Carta para comunitários explicando que todos os participantes 
têm de ser inscritos, inclusive parentes e amigos, consequentemente os comunitários não 
receberão parentes e amigos nos seus lares, na Semana da Fraternidade, a não ser que estejam 
inscritos para o evento. Os comunitários ficam isentos do pagamento da inscrição. Valor da 
inscrição: 250,00 à vista ou 250,00 + juros do PAGSEGURO (este valor será calculado com base nos 
percentuais descontados em virtude de parcelamento). Período das inscrições: de agosto a janeiro 
de 2016. Somente será considerado inscrito aquele que efetuar e comprovar o pagamento. Elvy 
informou que a logomarca já está definida e que as primeiras providências serão: confecção de 
cartazes, folders, anúncio no site etc. Será realizada a reunião com a coordenação da Semana da 
Fraternidade para agilizar a organização da comissão responsável pelos estudos e palestras para a 
Semana da Fraternidade. 4) 9ª e 13ª Regiões Fraternas – o GFE da 13ª RF não existe mais e a 9ª RF 
com grupos situados na Espanha, entre eles e a OSCAL existe ligação puramente afetiva – são 
entidades espíritas filiadas ao Movimento Espírita da Espanha e não temos como envolve-los nas 
atividades oscalinas. Foi acertado que na próxima AGO será votado a extinção das 9ª e 13ª Regiões 
Fraternas. Fica definido que a Oscal fará contato com Denise Santos, de Tijucas, convidando-a para 
se integrar a 3ª RF. 5) Apresentação da planilha de 2016 para as Regiões Fraternas – Os 
Coordenadores das Regiões Fraternas, Elvy e Vilmar elogiaram e agradeceram a colaboração do 
Coordenador do CRA, Álvaro e todos os membros do CRA na organização de planilha propondo aos 
Coordenadores dos Conselhos das Regiões Fraternas elaborarem a agenda dos Encontros Fraternos 
Regionais de 2016. Álvaro lembrou que no Plano de Trabalho da OSCAL a partir de julho/2015, deve 
constar a programação dos EFR do ano seguinte.6) Análise da proposição do CRA para Regimento 
Interno dos Encontros Fraternos Regionais – EFR - Elvy sugeriu que na minuta do Regimento 
Interno proposto pelo CRA/OSCAL para os Encontros Fraternos Regionais - EFR sejam especificado 
os assuntos da reunião administrativa. A Coordenação das Regiões Fraternas examinará 
minuciosamente o RI proposto para dar acabamento e apresentação ao CAD/OSCAL para exame e 
aprovação. Elvy falou que tem uma orientação espiritual recebida no Grupo Scheilla sugerindo que 
os médiuns sejam convidados com antecedência para que se preparem melhor e que tenham todos 
os cuidados necessários para que a realização da Palavra da Espiritualidade nos Encontros 
Fraternos seja feita com segurança. Álvaro enfatizou que o trabalho da CIJ deve ser mais bem 
preparado para que eles se integrem aos GFE.7) Projeto de reforma de banheiros: foi mencionado 
que a Campanha para levantamento de recursos não tem apresentado o resultado esperado, 
convindo pois contar com alternativas de mais baixo custo.  Vilmar falou com relação à reforma dos 
banheiros do EHC e registrou que a comissão formada juntamente com William e Robério 
considerou o lay-out bastante funcional. Alan considera que o projeto de reforma elaborado pela 
arquiteta Kelly e engenheiro Anderson, orçado em R$ 99.000,00, poderá ser executado 
futuramente quando de uma intervenção maior no EHC, evidentemente na hipótese de se levantar 
recursos financeiros. Evidentemente que haverá uma avaliação do CAD e comunidade da Cifrater. 
Assim sendo, Vilmar descreveu que, quando da visita da Caravana da Esperança à CIFRATER, ele e o 
William fizeram um levantamento de necessidades imediatas, sendo uma delas, atender à 
proporção de 25 chuveiros para 250 fraternistas e, para tanto, instalar mais unidades no EHC, nos 
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banheiros da coletiva, revisão e instalação de mais chuveiros nos lares que alojarão fraternistas e 
essas intervenções não deverão ultrapassar de R$25.000,00. Ressaltou ele que o engenheiro 
William e ele fizeram levantamentos e o primeiro com sua equipe elaboraram a planta baixa de 
projeto para construir instalação sanitária completa, anexa ao EHC, para atender a este e a Semana 
da Fraternidade. Os custos estão sendo levantados pelo Vilmar, todavia não ultrapassarão de 
R$60.000,00. Será feito pesquisa de preço dos materiais em BH (responsabilidade de Vilmar), São 
Paulo (Álvaro se incumbirá) e Brasília (será solicitado ao Bomtempo). A 3  Região Fraterna está 
empenhada em participar ativamente desse empreendimento.8) Projeto de Abastecimento de 
Água Potável: Já está em fase de execução a conclusão do Poço Artesiano, tendo sido parte dos 
materiais já adquiridos. Após os serviços iniciais com a participação do Divino o Bomtempo levará  
técnico de Formosa para efetuar teste e instalar a bomba no poço artesiano. A 7   Região Fraterna 
está se empenhando ativamente para a materialização desse empreendimento.9) Contrato de 
Comodato entre a FEB e a OSCAL- Alan falou das recentes conversas entre a FEB e a OSCAL. Os 
próximos passos constarão do distrato contratual da OSCAL com o Conselho Espírita Internacional – 
CEI, a visita à TERRACAP para obter anuência quanto a celebração de novo contrato, agora entre 
OSCAL e FEB acerca das edificações e terreno de propriedade da OSCAL na SQN – 909. 
Possivelmente em setembro os contratos já estarão formalizados. A OSCAL deve ficar com o 
segundo andar da edificação existente, onde será instalada a Secretaria de Brasília e dois 
apartamentos para uso funcional. 10) Caravanas à CIFRATER – necessidades : Ângela falou do 
relatório recebido e elaborado pelo Avelar Alécio coordenador da Caravana do Amor Nordestino 
que completou 4 anos de existência. Mencionou ainda que é necessário preparar pessoas para 
serem moradores da CIFRATER, com urgência. Ressaltou que as Caravanas da Esperança e da Luz 
foram muito boas. Vilmar falou do entrosamento entre as 11ª e 4ª Regiões Fraternas. 11) Caravana 
Cativar: Ângela falou que a esta caravana está programada para acontecer entre 09 a 16 de julho. 
Pretendem efetuar reforma nas mesas do prédio da coletiva, nas estantes da biblioteca e fazer 
pintura do GFE Irmã Veneranda. 12) Documentação EHC – convênios e regularização – Ângela 
falou sobre o processo da renovação do contrato do Educandário Humberto de Campos com o 
Estado de Goiás. Elogiou a presteza com que foram compilados os documentos pela secretaria da 
OSCAL e que serão enviados à Secretaria de Educação do Estado de Goiás para aprovação e 
renovação da licença de funcionamento.13) EHC – demandas: a) uniformes: a 2ª RF está 
providenciando os uniformes, b) kit-alimentação: já foi comprado e entregue; c) carteiras: já 
compradas 100 carteiras e cadeiras e reforma das antigas, a expectativa da entrega é em 15 dias. 
Valéria contou que para o GFE João Cabete de Campinas/SP a CIFRATER é a obra social do GFE e 
que trabalham com muito amor para poder atender algumas demandas da CIFRATER.14) 
Cooperativa Frutos do Paraíso – Ângela informou que os comunitários Sinomar e Fernando não 
participam mais da Diretoria da Cooperativa. A distribuição dos alimentos para o Educandário 
comumente feita pela Cooperativa está sendo reanalisada pela nova direção da Cooperativa, 
todavia a expectativa é que tudo se normalize. Daniela vai verificar com a Prefeitura como está a 
entrega das cotas previstas até dezembro/15. 15) Padaria – Ângela informou que o comunitário 
França já algum tempo não faz o pão para o EHC. 16) EHC – reformas, gestão professores – 
Situação atual – Ângela informou que a Diretora do EHC, Alice irá embora da CIFRATER desde já 
devemos cogitar de nomes para substituí-la, seja do EHC, seja de fraternistas dos GFE.  Já tem em 
mãos dois currículos de professores para analisar, com vistas suprir eventuais lacunas no corpo 
docente. A Secretaria de Educação do Estado de Goiás está enviando professores efetivos para 
substituir os atuais, o que poderá trazer mudanças efetivas no funcionamento do EHC. Esta 
informação trás uma preocupação nova com relação ao EHC, pois pode caracterizar inclusão de 
pessoas que não comungam com nosso ideal. No final do ano serão cancelados todos os contratos 
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e serão reiniciadas as renovações junto ao Estado de Goiás. Esta prática é normal. Será realizada 
junto ao fraternistas uma convocação através de carta, e-mail e divulgação nos grupos para solicitar 
novos moradores para a Cifrater e consequentemente para professores. 17) Propostas 2016 – CAD 
– Eleição em abril/2016 – Todos mostraram uma certa preocupação por falta de candidatos à 
próxima eleição do Conselho Administrativo da OSCAL, evento este marcado para abril de 2016, 
inclusive antes da realização da Semana da Fraternidade que está sendo providenciada pelo atual 
CAD. A discussão sobre o assunto terá continuidade na próxima reunião do CAD/OSCAL. A reunião 
foi encerrada às 13:30 hs com todos os assuntos da pauta discutidos e o fraternista Álvaro fez a 
prece de encerramento.Adendo: O nosso irmão Alvaro Pierim de Brito, Coordenador do 
CRA/OSCAL solicitou para incluir na Ata sua fala sobre dois assuntos:Item 6) Existem duas situações 
nos Encontros Fraternos Regionais: 1ª) realizar um encontro vibracional/mediúnico; 2º) Palavra da 
Espiritualidade, sendo que  nas duas formas o coordenador da MED integrante do Conselho das 
Regiões Fraternas é o responsável pela convocação dos médiuns, porque ele já deve ter um 
cadastro dos médiuns e suas especialidades. Item 6) É preciso cada unidade cuidar das suas 
competências, como a CIJ tratando dos assuntos de Infância à Juventude e os Representantes do 
Conselho de Administração da OSCAL, se responsabilizando dos assuntos da sua área, como 
organização da pauta dos Encontros Fraternos Regionais, inclusive reunião Administrativa.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL-ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 01/08/2015 

Horário: 9:00 às 13 horas 

Local: Secretaria da OSCAL – Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Ângela Moreira, Daniela Piazza, Vilmar Mariano da 
Silveira e Rosa Maria Antunes Siqueira. Participante por Skype: Mary de Fátima Fernandes. 
Ausências Justificadas: Valéria Ferreira Almeida, Elvy Maria de Oliveira Rocha.Mary e Daniela 
fizeram a prece inicial. Alan deu início à reunião. Assuntos tratados: 1) Site OSCAL –Rosa falou da 
sua dificuldade no site do MOFRA, pois não tem experiência neste trabalho e somente com o 
Manual não está conseguindo fazer as modificações necessárias. Ângela se dispôs a ajudar e pedir 
ajuda também para o Wendel, fraternista do GAEV. Vilmar falou sobre a ferramenta 
Crouwfounding que já está disponível no nosso site, colocando-se à disposição para ajudar na 
utilização na divulgação da Semana da Fraternidade. Junior pediu a colaboração de todos no envio 
de fotos atuais para a divulgação na Semana da Fraternidade. Ângela vai pedir para o Anderson que 
deve ter fotos mais atuais.Contabilidade e situação financeira da OSCAL – Rosa explicou como a 
Contabilidade está sendo ajustada para que a prestação de contas da OSCAL seja feita com mais 
facilidade e clareza. Alan pediu para todos cuidarem com relação a gastos, pois a situação 
financeira da OSCAL só tem reserva para o 13º salário dos funcionários e possíveis demissões.2) 
Leitura da Ata do CRA/OSCAL de 18/07/2015: Alan leu o item 3 da Ata do CRA/OSCAL de 18/07/15 
que diz: “3) 9ª e 13ª Regiões Fraternas:  foi aprovada a sugestão do CAD de que se extinga a 13ª 
Região fraterna e que o GFE Irmã Sheila se integre à 2ª RF, desde que a 2ªRF concorde com a 
sugestão. Sobre a 9ª Região, todos concordaram que os GFE da Espanha sejam contatados pelo 
CAD antes da decisão e sugerem, ainda, que antes o CAD/OSCAL convide o Irmão Horta, devido 
ao seu contato/presença maior com aqueles irmãos, para discutir o assunto, ouvindo dele a real 
situação e se os GFE conhecem as diretrizes OSCALINAS. Foi unânime a decisão de que se os 
procedimentos dos GFE da 9ªRF não forem fundamentados dentro da Doutrina Kardequiana, a 
OSCAL poderá ficar muito comprometida perante a FEB e todas as casas espíritas brasileira.” Alan 
comentou que as práticas utilizadas pelos irmãos espanhóis não são as  práticas oscalinas. Ângela 
ficou de conversar com o Horta e fazermos uma carta informando aos irmãos europeus a decisão 
dos dois Conselhos da OSCAL. Alan continuou a leitura da Ata: “Apresentação da planilha de 2016 
para as Regiões Fraternas: o Conselho foi informado que solicitamos que tal ação seja integrada 
no plano de ação da OSCAL/ 2016-2020. Sugeriu-se que no mês de julho seja iniciada a 
programação dos encontros Regionais dos anos seguintes e acrescentou-se que não faz sentido 
que um trabalho que só traz benefícios seja interrompido só porque se elege um novo Conselho 
Administrativo; cabe ao CRA acompanhar o programa de trabalho para que o Movimento não 
perca as boas iniciativas.” Vilmar comentou que dentro do cronograma até novembro o calendário 
dos Encontros Fraternos Regionais deve estar pronto para o ano seguinte. Vilmar comentou 
também que a 4ª RF está melhorando no quesito e presença dos fraternistas citando como 
exemplo o último EFR ocorrido em Iaumas.  Comentou também que a maioria dos GFE têm feito os 
EFR em período menores de tempo, ex: somente à tarde, tendo em vista a dificuldade de espaço 
nos GFE que têm atividade todos os dias. 
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Mais um item lido pelo Alan: “Contrato de Comodato entre a FEB e a OSCAL: Álvaro comentou que 
terá que ser feito o distrato contratual da OSCAL com o Conselho Espírita Internacional – CEI, 
consulta à TERRACAP e a celebração de novo contrato, entre OSCAL e FEB. Espera-se que em 
setembro os contratos já estejam formalizados.” Alan comentou que a data esperada é esta 
mesmo: setembro. Foi comentado que a venda de livros espíritas está caindo e que vamos aguardar 
a manifestação da FEB. Outro item lido e refletido: “EHC – gestão e professores – Situação atual: 
Álvaro disse que esta reunião tem como objetivo principal a questão do EHC; mostrou sua 
preocupação com a falta de professores, explanou que se a educação é obrigação do Estado, 
conhecemos os princípios que nos levaram a criação da CIFRATER e também seus objetivos. Sabe-
se que a CIFRATER, para nós fraternistas, é a sustentação do Movimento da Fraternidade e o EHC 
é o pólo que complementa a educação dentro das possibilidades, com princípios cristãos. Solicitou 
aos conselheiros atenção e posicionamento sobre a sugestão que apresentará para que o CAD 
inicie um trabalho de arregimentação de professores custeados por fraternizas, não por GFE, visto 
que a OSCAL tem e terá programas de arrecadação juntos aos grupos e não devemos 
sobrecarregar os GFE.A sugestão consiste:1º)- levantamento de quantos professores são 
necessários, especialidades e custo de cada um e quantos comunitários exercem a função de 
professores no EHC.;2º)- levantar os custos e dividir por um numero especial de fraternistas que 
se comprometerão somente com custeio dos professores.  Disse que o próprio CRA pode executar 
a tarefa, desde que seja solicitado, após aprovação desta.3º)- Convocar os dirigentes dos GFE, 
para ANUNCIAR para público freqüentador em todas as reuniões públicas, que a CIFRATER 
PRECISA de professores aposentados ou quem queira para ficar um ano ou seis meses contratado 
pelo Estado de Goiás ou pela própria OSCAL,exercendo a atividade no EHC.4º)- passagens de ida e 
volta no fim do contrato. O CAD/OSCAL analisar a possibilidade de mais duas (uma em cada 
semestre) para visita no seu local de origem, no final do ano e um abono, desde que se conclua 
que a cessão das passagens não gere demandas dos outros professores.5º)- cartazes nos Grupos e 
esclarecimento para os Coordenadores para divulgação - completando a explanação, Álvaro 
comentou que não podemos deixar caminhos abertos para aventureiros ou pessoas que no 
passado nos causaram muitos transtornos; alertou que, seria imprudência deixarmos o problema 
que se avizinha, sem solução ou esperarmos que “fraternalmente” as coisas se resolvam. Foi 
pedido que CRA e CAD devem se unir nesse propósito. Após algumas considerações e sugestões, 
Álvaro disse o CRA deve analisar /aprovar e encaminhar a proposta final ao CAD e acredita ser 
uma solução. Lembrou ainda que no passado fizemos coisas erradas para manter o EHC e é hora 
de criarmos coragem de assumir as responsabilidades, sabemos que a educação escolar é um 
dever do Estado, mas o EHC é uma escola especial para nós. Não são crianças que 
queríamos?Acrescentou que ainda podemos ter um bom efeito colateral, pois estes professores 
poderão ser futuros comunitários se sentirem adaptados à causa. Não podemos deixar de 
visualizar com otimismo os efeitos desta situação. Encerrando sua fala Álvaro esclareceu que o 
projeto será aprimorado quando tivermos mais dados e reuniões de estudo entre CRA e CAD para 
depois ser apresentado para os GFE e fraternistas.” Ângela comentou que está em contato com 
Edna e Célia, esclarecendo que os professores serão contratados pelo Estado de Goiás conforme 
convenio já firmado e que tem dado muito certo. A proposta é que o Estado continue a manter os 
professores. Existe uma diferença de salário entre o Estado e Município. Preocupa-se de como isto 
será divulgado para que estas questões sejam bem esclarecidas. Mary sugeriu um encontro da 
Ângela com a Edna e Célia para esclarecimentos das dúvidas. Este encontro será agendado em 
breve. Alan frisou que estamos(o CAD) felizes que o CRA tenham indicado duas pessoas altamente 
ligadas à área e que a Ângela marcará uma reunião com elas. 3) EHC-Direção, coordenação 
Pedagógica e professores 2016-Contratação professores Marcelo e Estevão: Contratação de 
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professores Marcelo (Inglês – 4 a 5 dias - contrato como os outros professores iniciando em agosto, 
pediu para ficar na CIFRATER) e Estevão(funcionário do Estado) Ângela informou que os 3 são 
espíritas e já prestam serviço voluntário na CIFRATER. Rejane presta serviço voluntário 2 x por 
semana em Educação Física. Demonstraram interesse pelo GFE Irmã Veneranda. Será feito um 
contrato temporário, instalando-os na Kitinete. Todos concordaram. O CAD/OSCAL segue na firme 
proposta de continuar procurando um novo diretor para o EHC a partir de 2016. 4) Proposta de 
Novos comunitários para a Cifrater – Fernando Maciel e sua esposa Rosana – Ângela conversou 
com o Fernando que informou que está aposentando e demonstrou interesse em voltar para a 
Cifrater. Pediu para se instalar no Lar Lauro. Aprovado pelo CAD.5) Relatos Caravana Cativar 2015: 
Ângela falou que o trabalho executado pela Caravana foi muito bom. Poucas pessoas, e 
permaneceram na CIFRATER por uma semana. Efetuaram a pintura do espaço infantil , organizaram 
a biblioteca, efetuaram reparos nos computadores do EHC. Informou que fez contato com Marcos 
Novak e Lucila(3ª Região Fraterna) programando o Projeto Descoberta em 2016 a cargo do GFE 
João Ramalho, em São Bernardo do Campo/SP. 6) Reforma biblioteca e sala de aula iniciada em 
julho de 2015 – o engenheiro Wilian está elaborando um projeto para os armários da biblioteca em 
andamento. 7) Apresentação do Projeto Extensão/UNB na área da Saúde, Coordenação Avelar: 
Marcio e Stella apresentaram mais um projeto reunindo a UNB e o Rotary, num projeto de Saúde. 
Avelar(6ª RF) foi convidado para coordenar. Ele e uma equipe visitarão a CIFRATER  do dia 27/08 a 
30 de agosto, fazendo um diagnóstico do Jardim I e II do EHC. O Projeto é inicialmente para 2 anos. 
A equipe compõe de Ortopedista, neuro, dentista, psicóloga, fono.  8) Projetos Transformar, 
Viveiro: – Marcio Selaibe solicitou que a OSCAL lhe desse um documento/declaração registrando a 
validação da continuidade para os projetos Estufa, Viveiro, Transformar além desta gestão do 
CAD/OSCAL cujo mandato termina em abril/2016. Será informado ao comunitário que todos estes 
projetos são de interesse da CIFRATER. O que o CAD pede é que sempre seja feito em conjunto, 
com conhecimento e aprovação da Coordenação da Cidade. A cada projeto deve ser encaminhado 
para o CAD avaliar. 9) Creche – Ângela informou que somente participam da creche 3 crianças e 
que a responsável, professora Flávia será demitida pela OSCAL e admitida pelo Estado. A creche 
será fechada a partir de agosto/2015.10) Solicitação Isaú – ligação água no lote: Alan comentou 
que não vê problema na cessão da água, mas que a instalação tem que ser feita de forma correta. 
Vai ser autorizado pelo CAD, mas terá que ser orientado quanto a esta ligação de água.11) Semana 
da Fraternidade – Vilmar leu a Carta feita pela Elvy, aos fraternistas, que será revisada e 
encaminhada ao CAD. Mostrou a planilha da Programação da Semana. Apresentou um vídeo de 
Containeres: apresentando uma nova proposta para a construção de banheiros, em torno de 
45.000,00. A proposta foi avaliada e todos do CAD concordaram que esta é a melhor alternativa 
para usar em eventos na Cidade, este projeto será encaminhado aos fraternistas da 3ª RF para eles 
decidirem qual projeto será executado. Vilmar informou que no inicio deste mês irão à Cidade um 
eletricista e o Ely Sandro Bernardes de Souza, engenheiro civil para avaliar a redistribuição de 
energia, banheiro, hospedaria e lares. (amigos do Vilmar). Luiz Carlos Alves Reis(GFEIS) fez uma 
sugestão para arrecadar fundos visando os projetos necessários para a Semana da Fraternidade. A 
sugestão foi avaliada e no momento não será viável sua execução. Alan informou que o palestrante 
João Rabelo, da FEB está confirmado para a palestra de encerramento da Semana da Fraternidade 
2016 e que será feito novo contato com Sandra Borba, a outra palestrante convidada. 12) Assuntos 
diversos: Alan lembrou da necessidade de se fazer anualmente um relatório de atividades da 
CIFRATER e encaminhar para o INCRA. Ângela está providenciando. Alan falou que o Robério Torres 
da 11ª RF aceitou o convite de participar do próximo CAD/OSCAL.  Alan informou que irá à 
CIFRATER no final deste mês e levará Paulo do GFEIS para fazer a reforma das mesas e também a 
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parte elétrica.Encerramento e Prece Final – Nada mais tendo a tratar, Ângela Moreira fez a prece 
final encerrando a reunião. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 12/09/2015 - sábado 

Horário: 9:00h às 13 horas 

Local: Secretaria da OSCAL - Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Ângela Moreira, Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar Mariano 
da Silveira, CátiaRibeiro (sobre a Semana da Fraternidade) e Rosa Maria Antunes Siqueira. Participantes por 
Skype: Mary de Fátima Fernandes, Daniela Piazza e Marcos Novak. Ausência justificada: Valéria Ferreira 
Almeida. Luiz Carlos Alves Reis (convidado do GFE Irmã Scheilla). 

 

Elvy fez a leitura da lição “Caridade da Coragem”, livro “O Essencial” de Chico Xavier/Emmanuel e Marcos 
Novak fez a prece inicial. Alan deu início à reunião. Assuntos tratados: 1) Semana da Fraternidade: Elvy 
iniciou propondo mudanças necessárias para a divulgação da Semana da Fraternidade, tais como: a) 
Inscrição: valor da inscrição: R$ 250,00 – crianças até 5 anos não pagam e entre  6 e 12 anos: R$ 125,00. 
Aprovado. Vilmar comentou a necessidade de ser muito bem divulgada a obrigação dos fraternistas  levarem 
seus colchões, com exceção dos que viajarem de avião (para esses serão reservados colchões). Ângela 
comentou que na sua próxima visita à CIFRATER, em outubro, fará a contagem exata dos colchões 
existentes, para controle pela Secretaria do Evento; Número de vagas para o evento: 250 pessoas. Aprovado 
Forma de pagamento com duas opções: à vista, depósito na conta do Banco do Brasil ou parcelamento pelo 
PAGSEGURO, com divisão em até 3 vezes até 31/12/15 com acréscimo. Aprovado. Período para as 
inscrições: de 01 de outubro a 31/01/16. Aprovado. Ficha de inscrição: a mesma da COMEMOFRA adaptada 
ao evento. Confirmação da inscrição através do recebimento do comprovante de pagamento e relação 
inserida no Site. Aprovado. b) Cartaz: Deve conter todas as informações possíveis. Cátiajunto com Elvy e 
Vilmar serão responsáveis. Aprovado. c) Divulgação: a data depende do encontro da Cátiacom a Marina 
Ducca (criadora do site). Será feita a mudança no texto de Chamada na HOME. Todo o material da Semana 
vai ser enviado por email aos Coordenadores dos GFE, Coordenadores Regionais e CRA. Neste material 
haverá a estimulação para as Regiões Fraternas organizem suas próprias caravanas para o evento, com o 
objetivo de melhor organização e diminuição dos custos dos participantes e transportes dos colchões. 
Aprovado. d) Palestra de Encerramento: Expositor: João Rabelo; Tema: “Fraternidade: União e Trabalho na 
Pátria do Evangelho”. Expositor já confirmado. Aprovado. e) Programação: será realizada uma reunião no 
dia 17 de outubro de 2015 as 9 horas, na CEAL em Belo Horizonte/MG. 

2) Reforma Hidrossanitária do EHC, da Hospedaria,  de  quatro Lares da CIFRATER (Planilha Orçamentária): 
Alan contou da inauguração do Poço Artesiano, da alegria e alívio das preocupações com esta etapa do 
processo de abastecimento de água potável para  CIFRATER. Próximos passos: A água (Poço Artesiano e 
mina do Piçarrão) será coletada e analisada em laboratório, na cidade de Goiânia, por meio da Secretaria de 
Saúde de Alto Paraíso de Goiás. 2ª etapa: A Estação de Tratamento, com custo estimado em 35.000,00 será 
executada quando os recursos forem levantados.  A Sétima Região Fraterna teve atuação importante para a 
primeira etapa (poço artesiano). Vilmar discorreu sobre a ida do engenheiro Eli, do seu filho Valbert (a se 
formar brevemente em engenharia) e de um eletricista de Brasília à CIFRATER, onde fizeram levantamentos 
prévios sobre as necessidades de intervenções/reformas para as edificações supra mencionadas, em vista da 
Semana da Fraternidade. Leu o Relatório feito por esta equipe. As intervenções hidrossanitárias serão feitas 
no prédio da Coletiva, no EHC, nos Lares Irmãos Vicente, de Sagres, José Grosso e Narcisa.  Vilmar ficou de 
complementar o relatório, revisar a planilha orçamentária, criando uma planilha de serviços e quantidades, 
tanto de elétrica quanto de hidráulica e claro de materiais como janelas, alvenaria, etc. Sugestão de 
orçamentos: Recomendação de se efetuar os orçamentos em São Paulo (Álvaro e Marcos Novak) e Brasília 
(Bomtempo e Anderson). Alan e Vilmar acham que todas as intervenções relatadas são imprescindíveis, 
servirão para eventos e estarão a conta de melhorias na vida comunitária. Marcos Novak e Vilmar manterão 
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constantes contatos, assim ficou acertado. 3) Situação econômico-financeira da OSCAL – reajuste salarial 
2015/2016 dos funcionários da OSCAL e receita/despesa - Rosa apresentou a situação financeira da OSCAL: 
saldo em Bancos em 11/09/2015: 20.760,88. Deste valor a folha de pagamento consome em torno de 
8.000,00/mês (já com o reajuste de 8,5% a partir de 01/05/2015). As doações de fraternistas e GFE têm 
diminuído mensalmente e está em torno de R$10.380,00/mês.  É dedutível a dificuldade para realizar outras 
despesas na CIFRATER, daí, a imperiosa necessidade de se conter gastos, o que tem acontecido. Os 
fraternistas serão convidados a se somarem, aumentado a receita, tornando possível realizar mais 
intervenções na nossa comunidade. Rosa apresentou as planilhas de “Prestação de Contas” dos meses de 
outubro, novembro e dezembro/2014, além de janeiro, fevereiro e março/2015, que serão disponibilizadas 
no site oportunamente. 4) Contrato Comodato FEB/OSCAL- Alan contou da visita realizada à FEB no fim de 
agosto. Informou que a TV FEB será mesmo instalada na propriedade da OSCAL, no SGAN 909 e que lá já 
estão sendo realizados os trabalhos de Assistência Social da FEB. Contou que a relação OSCAL/FEB é muito 
boa e que esperamos para breve a assinatura do contrato de Comodato entre a OSCAL e a FEB. Antes será 
necessário efetuar o distrato com Conselho Espírita Internacional, providência já em andamento.5) EHC –  
Projeto do CRA, Contratação de Diretora, Coordenadora Pedagógica e Professores – Leitura Carta 
elaborada pela Valéria e Relatório Projeto Educação e Saúde Integral:  Ângela iniciou falando da minuta 
elaborada pela Valéria e que vamos divulgar, na qual solicita contato com os fraternistas que tiverem 
interesse em serem professores no EHC. Contou da situação dos professores recentemente ministrando 
aulas no EHC e que não permaneceram. Descreveu a situação do EHC muito delicada, além de manifestar 
sua preocupação na relação com a Secretaria de Estado de Educação. Irá à CIFRATER no início de outubro 
para cuidar dessas questões. Para 2016 necessitará de quatro profissionais, todos a expensas do convênio 
com o Estado de Goiás: dois professores; coordenação pedagógica e direção. Elvy fez uma reflexão sobre os 
objetivos da CIFRATER. A carta elaborada pela Valéria foi lida, todos entenderam sobre a necessidade de se 
efetuar algumas modificações e tão logo esteja pronta será divulgada a todos. Essas modificações têm como 
base as discussões e o projeto elaborado pelo CRA. Antes da divulgação os membros da comissão definida 
pelo CRA (Célia e Edna) haverão de opinar e participar do processo, Ângela ficou com a incumbência de 
efetuar algumas observações no projeto elaborado pelo CRA e repassar ao conhecimento do irmão Álvaro. 
Mary falou sobre o Projeto Transformar, sugerindo a participação de Márcio Selaibe, mais efetiva e parceira, 
no EHC. Elvy avaliou esta questão lembrando os objetivos diferentes do EHC e Projeto Transformar. Ângela 
argumentou que a preocupação é realmente direcionar a proposta espiritual e filosófica da Cidade da 
Fraternidade e do Movimento da Fraternidade, que todas as ações sociais são essenciais à comunidade, 
porém é preciso fortalecer o foco espiritual da Cifrater, principalmente vinculado ao GFE Irmã Veneranda. 
Todos comentaram a grande necessidade sentida da nossa CIFRATER apontar seu foco no espiritual. Ângela 
comentou da proposta enviada pelo comunitário Edson, sobre a realização de um evento em junho de 2016, 
onde seriam utilizados espaços físicos do EHC e da CIFRATER para a realização de uma Oficina de Laboratório 
com a participação de mais de 100 pessoas. Informou que encaminhou ao Edson alguns questionamentos e 
ficou de entrar em contato com o mesmo para maiores esclarecimentos.  O CAD autoriza a Ângela e Daniela 
resolverem sobre o Projeto apresentado pelo professor Edson. Mary falou da frustração ao terminar uma 
reunião com questões ainda não resolvidas e Elvy acrescentou que a esperança e a confiança que devemos 
ter no resultado da carta da Valéria a ser enviada para todos os GFE, no esforço de arregimentar novos 
professores para o EHC, todos eles espíritas e compromissados com a proposta espiritual da Cidade da 
Fraternidade. A reunião foi encerrada com a prece de Ângela.Anexo desta Ata: “Cidade da Fraternidade-
Carta Convite”: Fará parte integrante desta Ata a Carta Convite que será re-elaborada pela Valéria e Ângela. 
Alan comentou que nesta carta deverá ser colocado que os professores serão contratados pelo Estado de 
Goiás com salário e moradia.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL - ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL CRISTÃ ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 21/11/2015 

Horário: 08:30 às 12:35 horas 

Local: Secretaria da OSCAL - Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Ângela Moreira, Elvy Maria de Oliveira Rocha, Vilmar 
Mariano da Silveira, Rosa Maria Antunes Siqueira. Participantes por Skype: Mary de Fátima 
Fernandes, Daniela Piazza, Valéria Ferreira Almeida.  Valéria fez a prece inicial. Alan deu início à 
reunião.  

Assuntos tratados:  1) Projeto de Reformas Diversas que está sendo conduzido pelo nosso irmão 
Vilmar: O profissional Everaldo já está praticamente contratado para executar as 
reformas/melhorias hidro-sanitárias a serem realizadas na CIFRATER, sanitários do EHC e Centro 
Social. Equipe de trabalho/voluntários: Divino (funcionário da OSCAL), Valbert (engenheiro e 
fraternista do GFE Albino Teixeira), Ely (engenheiro que mora em Brasília) Sérgio (eletricista 
funcionário do GFE Irmã Scheilla/BH e Paulo Raimundo (eletricista e voluntário de Belo Horizonte), 
sendo que esses dois últimos irão em janeiro de 2016 para execução das instalações elétricas. 
Recursos necessários: mão de obra do Everaldo, em torno de R$10.000,00. Material elétrico, 
chuveiros, vasos e pias a serem adquiridos em São Paulo. Materiais de construção como areia, 
cimento, argamassa e outros deverão ser comprados em Alto Paraíso e/ou São João da Aliança. 
Tempo estimado para a obra: no máximo 3 meses dando prioridade para EHC no período das férias. 
Álvaro se disponibilizou para transportar os materiais de São Paulo para a CIFRATER, facilitando 
assim a compra pelo menor preço. Cotações serão feitas em Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. 
Vilmar lembrou da necessidade de estar conectados com a Espiritualidade Amiga, para nos ajudar 
cada vez mais nesta empreitada e pediu para todos ficarem em preces para que tudo possa ser 
realizado. Ficou definido que toda quinta feira, às 22 horas, faremos um Momento de Vibração para 
os projetos da OSCAL e porque não para toda a comunidade fraternista. Este convite será estendido 
aos companheiros do CRA, a princípio e depois para todos os integrantes do MOFRA. 2) Contrato 
de comodato entre OSCAL e FEB: Alan falou sobre a movimentação feita para que este contrato 
seja assinado, mas que depende de várias instâncias e que pode ainda demorar um pouco. Estamos 
na expectativa para dezembro complementar as formalizações de natureza jurídica e consequente 
recebimento da colaboração financeira, como contrapartida, por parte da FEB. 3) Semana da 
Fraternidade sobre a condução da Coordenação das Regiões Fraternas: Elvy falou que a Comissão 
de Estudos já está trabalhando a programação. A Coordenação iniciou trabalhando o modelo 
estrutural tipo da COMEMOFRA com as comissões distribuídas nas Regiões Fraternas. Mas com a 
escassez de voluntários, tiveram que fazer algumas mudanças e que será necessário o apoio dos 
comunitários da CIFRATER. As Comissões pré definidas estão assim: Limpeza/Serviços Gerais: 
pessoas a serem contratadas no entorno da CIFRATER – precisa-se ainda definir o número de 
pessoas, valor e horário de trabalho. Estudos e Integração: 2ª e 4ª RF. AME: 2ª RF. Alimentação: 4ª 
RF (esta comissão já tinha alertado anteriormente, que será necessário reformar o fogão da 
coletiva da CIFRATER que não tem mais condições de atender à demanda). Quanto à: 1- Data de 
chegada: as pessoas poderão chegar dia 25: avisar à Coordenação para preparar acomodações e 
alimentação; 2- Término do evento: sábado às 23 horas: mais provável que a saída de caravaneiros 
seja no domingo após o café da manhã, sendo, portanto necessário avisar à Comissão responsável 
o horário da saída. 3- Existência de empresa que faz translado do aeroporto de Brasília para Alto do 
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Paraíso – Ângela ficou com a incumbência de verificar. 4- Manual do participante do evento – está 
sendo elaborado. 5- Programação: foram discutidos todos os itens e a programação será liberada 
até 30/11 no site do MOFRA. 4) Educandário Humberto de Campos EHC: 4.1 - Convênios com o 
Estado de Goiás e o município de Alto do Paraíso: Município – haverá uma reunião em janeiro para 
decidir sobre a forma de renovar o convênio. Estado: não existem pendências e a OSCAL está 
aguardando posicionamento da Secretaria de Estado de Educação. 4.2 - Projeto Descoberta: a 3ª 
RF está organizando para assumir o projeto em 2016. A OSCAL terá o custo do transporte até o 
Aeroporto e também uma reserva para eventualidades. O evento estará sob a condução e 
responsabilidade da professora Elaine.  4.3 – Professores para contratação: Foram apresentados 
dois candidatos Sara e Emilio Pieroni, ambos de Belo Horizonte e aptos a serem contratados. 4.4 – 
Projeto de Reforma do EHC: A CCF irá entrar em contato com o Grupo Aniceto de Goiânia para 
verificar o agendamento de uma reunião com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, 
senhora  Raquel Teixeira para promover encontro com a OSCAL, tratando de cooperação daquela 
Unidade de Governo para auxiliar na reforma geral do EHC. 4.5 - Coordenação Pedagógica e 
Direção do EHC: Foi aprovado a permanência da Alice, como Diretora do EHC, até agosto/16 e da 
Adriene como nova Coordenadora Pedagógica. 4.6 – Projeto Pró EHC - Sustentabilidade: Álvaro fez 
80 banners, lançando o projeto no EFR de Salvador em meados de novembro e a intenção é da 
equipe comparecer nos próximos Encontros Fraternos Regionais para alavancar grupo de pessoas 
envolvidas na sustentabilidade do EHC e quem quiser conhecer o projeto Pró EHC pode consultar o 
site da OSCAL (www.mofra.org.br). Já foram engajados 14 contribuintes.  5) Infraestrutura para a 
Semana da Fraternidade (compra de colchões e funcionamento do poço artesiano): Colchões: 
Necessidade de comprar 100 colchões a R$105,00 que serão entregues na CIFRATER. Compra de 
colchões prevista para janeiro e com recursos provindos das inscrições para a Semana da 
Fraternidade. 6) Empreendedorismo na CIFRATER: regras e procedimentos: Valéria descreveu 
sobre a ideia de empreendedorismo para a CIFRATER e todos, ampla discussão consideraram da 
importância de se estabelecer regras e procedimentos de maneira a não aprovar adotar 
precipitadamente projetos e, tampouco, obstar ou frustrar projetos de interesse para a 
comunidade. Alan lembrou do Olivaldo - GFE Irmão Estevão que conduziu o chamado Grupo dos 
25, criado, a nível estratégico, para planejar e conduzir ações na área de projeto, no âmbito da 
CIFRATER. Quem sabe ele volta a assumir tal desafio. Ver possibilidade de colocar no site. 7) 
Projeto de Prevenção da Saúde Infantil: aguardar a definição do projeto com o Avelar. 8) 
Assembleia  Geral da OSCAL: Trata-se de AGO para prestação de contas e eleição de membros para 
o CRA, CAD  e Conselho Fiscal. O CRA deverá definir sobre a data e convocação. Iniciou-se o debate 
em torno de nomes para concorrer às funções do Conselho de Administração – CAD/OSCAL para os 
próximos três anos.  Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada com a prece procedida pela irmã 
Ângela. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OSCAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
CRISTÃ ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – CAD/OSCAL 

Data: 27/02/2016 - sábado 

Horário: 8:45h às 12:35 horas 

Local: Secretaria da OSCAL - Belo Horizonte/MG 

 

Participantes: Célio Alan Kardec de Oliveira, Ângela Moreira, Vilmar Mariano da Silveira e Rosa Maria 
Antunes Siqueira. Participantes por Skype: Mary de Fátima Fernandes, Daniela Piazza e Valéria Ferreira 
Almeida. Ausência justificada: Elvy Maria de Oliveira Rocha 

 

Vilmar fez a leitura da lição 52 “Perigos Sutis”, livro “Pão Nosso” de Chico Xavier/Emmanuel e Valéria fez a 
prece inicial. Alan deu início à reunião. Assuntos tratados: 1) Calendário da OSCAL: Rosa informou que o 
Calendário da OSCAL está ainda aguardando informações de algumas regiões fraternas. No início de março 
será divulgado no site do MOFRA. 2) AGO – Edital está pronto e será divulgado. No edital consta eleição para 
CAD/OSCAL, CRA/OSCAL, COMISSÃO DE CONTAS/OSCAL, COORDENAÇÃO DE FINANCAS/OSCAL e 
apresentação de Relatórios. Com relação aos Relatórios eis a posição: CG e CCF prontos e aguardamos os 
demais. Balanço financeiro: praticamente fechado, dependendo de alguns ajustes e depois serão 
encaminhados para a Comissão de Contas. 3) PROJETO EHC – Obras de reforma das instalações sanitárias do 
EHC: Vilmar disse que as obras estão praticamente concluídas e que fez contato com Everaldo orientando-o 
a fazer os retoques necessários e que a obra será seqüenciada oportunamente. Ângela falou que não teve 
nenhum problema na COMEMOFRA, algumas pessoas elogiaram a reforma. Lar José Grosso precisa de uma 
boa reforma, o Lar Vicente precisa de pintura e ajustes nas instalações hidráulicas. O Lar Lauro será ocupado 
pelo casal Paulo Primo Sobrinho e Maria Helena de Oliveira Primo do GFE Severino Chagas de Dracena/SP 
que estão se transferindo para a Cidade da Fraternidade no inicio de março/16, Ângela já encaminhou a 
OSCAL a carta de apresentação enviada pela Coordenação Geral do GFE. Vilmar falou que no momento não 
poderemos reformar os Lares. Alan falou que da reforma realizada o maior custo foi bancado pelo Vilmar. A 
OSCAL disponibilizou R$ 5.000,00, São Paulo (3ª RF): 5.000,00; GFE Kaja Krisna (11ª RF): 1.000,00; GFE João 
Ramalho(3ª RF): R$ 2.000,00. Vilmar disse que Marcos Novaki - São Paulo se disponibilizou a doar as tintas 
para a pintura do EHC e vamos verificar quem executará o serviço. Elogiou a participação maravilhosa do 
Divino e do Everaldo (contratado) na execução da obra. Projeto EHC – Projeto Pró EHC – R$ 2.400,00 em 
recursos já depositados. A divulgação do Projeto Pró EHC foi iniciada no GFE Irmão Flácus, em Espírito Santo 
do Pinhal /SP, houve também uma divulgação no EFR da 6ª e 10ª RF, em Salvador/BA, e, existe intenção de 
membros da Comissão de Trabalho se fazerem presente nos Encontros Fraternos Regionais de 2016, 
iniciando pelo EFR da 1ª RF, no GFE Irmão Pestalozzi em Nova Friburgo(RJ). Projeto de Correção de fluxo: 
Alice e Adriene já iniciaram o projeto, com professores executando serviço voluntário. Ângela encaminhou o 
Termo de Adesão de Voluntario para que o EHC seja preservado de possíveis problemas futuros. No 
momento a OSCAL não tem como arcar o custo mensal e também tem as questões jurídico-trabalhistas a 
serem analisadas. Foi definido que Alan deve falar com a Alice sobre as implicações legais e a Daniela Piazza 
sobre as questões pedagógicas. 4) Semana da Fraternidade: Programação: A palestra de abertura ficará a 
cargo do Alan e o tema ainda não foi definido. Alan participará do EFR 1ª RF e fará a divulgação do evento. 
Inscrições por região: 1ª RF: 9 inscrições; 2ª RF: 3 inscrições; 4ª RF: 20 inscrições; 6ª RF: 7 inscrições; 10ª RF: 
5 inscrições; 11ª RF: 12 inscrições. Transporte Brasília para a CIFRATER: estamos colocando no site as três 
alternativas mais viáveis: a) Chegar a Brasília e pegar o ônibus da Empresa Real-Brasilia/Alto Paraíso na 
Rodoviária de Brasília.  No site constará a informação de que os usuários deste transporte deverão 
mencionar ao motorista do ônibus que descerão na placa da Cidade de Fraternidade, quilômetro 140 da GO 
118.  Além disto, terão que avisar com antecedência à Coordenação da CIFRATER, o dia e horário da chegada 
para que seja disponibilizado transporte entre a placa e a Cidade da Fraternidade. b) Aluguel de veículos - 
informar as duas locadoras do Aeroporto de Brasília: Localiza e Unidas, mencionando que a Unidas tem feito 
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preço mais em conta, mas dependendo das promoções dos cartões de crédito a Localiza também é 
interessante. Informar que é cobrado diária (colocar o valor que as duas estão cobrando) e tem que entregar 
o veículo com tanque cheio como receberam. Informar os veículos disponíveis: 4, 6, 7 lugares etc com o 
preço da diária. Informar que esta é a forma mais barata que temos utilizado ultimamente. 
Informar os telefones das duas locadoras. c) Transporte alternativo - kombis ou vans - Jefferson - (61) 9683-
7730 e (62)9991-0025 e Hilton (62)9901-5810/9914-4788 e (61)9214-0057/9144-7764. Não sabemos como 
funciona. Compra de colchões – previsão de compra de 100 colchões no dia 05/03. 5) COMEMOFRA – Mary 
relatou como foi o evento deste ano. Os adultos tiveram participação em visitas às glebas vizinhas. Ângela 
também achou o encontro muito bom. Valéria agradece a colaboração da Gisele Saporeti e Débora Lentz, na 
organização das atividades para os adultos. Foi mencionada a importância de que os fraternistas sejam 
esclarecidos quanto à Cidade da Fraternidade, pois muitos ainda se deslocam para a CIFRATER sem 
conhecimento prévio do histórico da Cidade, da região e isso dificulta o entendimento sobre a realidade 
local. Mary pede que seja solicitado aos coordenadores regionais para prepararem os fraternistas que irão à 
Semana da Fraternidade. Informa que os jovens têm muito interesse em organizar ações que possam 
colaborar para melhoria da vida dos irmãos que vivem naquela região. Ângela esclarece que as ações 
assistenciais direcionadas à região não devem estar desconectadas das ações para o fortalecimento dos 
moradores do núcleo e que várias atividades estão sendo desenvolvidas há algum tempo pelos fraternistas 
que residem no núcleo. Desta forma, ficou entendido que ações ou atividades que vierem a ser realizadas na 
região devem ser coerentes com essa necessidade. Mary sugere que as ações na Cidade estejam organizadas 
dentro Projeto Seja Amigo da Cifrater. Alan menciona que neste momento o Projeto está sem um 
coordenador específico.  Foi sugerido que Ângela e Mary sejam as coordenadoras do Projeto “Seja Amigo da 
CIFRATER” e que podem formar um colegiado com a participação de outros fraternistas como Gisele 
Saporeti e alguns jovens da CIJ. 6) Secretária do EHC: contrato vencerá 30/04/16.  Ângela cuidará da 
contratação junto a Secretaria de Educação do estado de Goiás. 7) Foi encaminhado por email uma 
solicitação para o atendimento na hospedaria pela Sandra Lia Malfitano, medicina Taoísta. Alan disse que 
não é contra a medicina alternativa, mas não dentro das Casas Espíritas. Todos opinaram contra a 
concessão. Foi definido que Alan encaminhará por o email comunicando a decisão do CAD. 8) Bebedouro – 
será enviado para a CIFRATER um bebedouro reformado do Grupo Scheilla, no período da Semana da 
Fraternidade. 9) Secretaria de Educação do Estado de Goiás – a visita de Alan e Alice à essa Secretaria em 
Goiânia ficou adiada, por motivos alheios a OSCAL. 10) Nova  moradora da CIFRATER:  Nayara do Grupo da 
Fraternidade Irmão Batuíra – São Carlos/SP foi indicada pela fraternista Edna Zuffi. Já foi encaminhada para a 
OSCAL a carta de apresentação. 11) Computadores para EHC – por enquanto só podemos adquirir um novo 
computador para uso do EHC. 12) Site – A Cátiapermanecerá auxiliando na secretaria até a Semana da 
Fraternidade. 13) Reunião ao CNE/FEB – Alan participará da reunião em 01 e 02 de abril em Brasília/DF. 14) 
Composição do Colegiado do CAD/OSCAL 2016/2019 – Candidatos: Ainda não foi possível fechar uma chapa 
para compor o Conselho de Administração da OSCAL, chapa esta a ser apresentada ao CRA nos próximos 
dias. O CRA é quem delibera para a chapa ser submetida a AGO da OSCAL a acontecer em 16 de abril de 
2016. É preciso relembrar que irmãos trabalhadores dos GFE podem apresentar seus nomes para concorrer 
tanto ao CAD/OSCAL quanto ao CRA/OSCAL e Comissão de Finanças da OSCAL. Os nomes de todos os 
candidatos serão enviados para o CRA/OSCAL até 11/03/2016. 15) A reunião foi encerrada às 12 horas com a 
prece da Mary, enviando vibrações fraternas de saúde e recuperação para nossa querida Elvy que não pode 
comparecer por motivo de saúde. 
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