A Diretoria da Seara Espírita Joanna de Ângelis assumiu em setembro de
2016 a responsabilidade das funções administrativas e doutrinárias
cumprindo o Estatuto Social e o Regimento Interno.
Para o conhecimento dos associados e frequentadores, apresenta as ações
realizadas até hoje.
Reestruturação das atividades doutrinárias
Finalidade: Melhor acolher aqueles que buscam atendimento na Seara.
 Troca dos coordenadores das atividades:

Reunião Mediúnica – segunda-feira

Reunião pública de Assistência Espiritual – Quarta-feira

Reunião pública de Assistência Espiritual – Sábado

Palestra pública – Domingo

Livraria
 Abertura ao público da Reunião de Assistência Espiritual às segundas-feiras
 Organização - Estudo e Educação da Mediunidade
 Curso de Dialogador para as reuniões mediúnicas
 Publicação das mensagens dos Espíritos psicografadas pelos médiuns da Seara

Revitalização da Livraria




Instalação de máquina para pagamento com cartão de crédito
Reorganização administrativa
Sistema de controle de títulos e estoque

As estruturas internas foram readequadas, porém um problema grave se repetia inúmeras
vezes, a cada chuva mais forte:
 Vazamento do esgoto e invasão do mesmo nas salas do subsolo
Causa do vazamento do esgoto: encanamento há muito tempo estourado


Conserto do esgoto do lado interno da Seara e reparo na rede de esgoto no lado externo



Calhas velhas, vazão inadequada, com vazamento no interior do prédio
Troca de todas as calhas

Há 10 anos o prédio da Seara não recebia manutenção nas estruturas físicas básicas e
importantes, que agora foi feita.

Tudo isso só foi possível pela compreensão e generosidade de todos que
colaboraram com:





Campanha da Pizza
Várias rifas
Doações espontâneas
Contribuições associativas

Manutenção e pintura externas do prédio da Seara são necessidades urgentes e os
próximos objetivos desta Diretoria.
A Seara por ser uma entidade sem fiz lucrativos, a única fonte de recursos é a contribuição dos
associados, com a qual pagamos as despesas de manutenção como: água, energia elétrica,
telefone, serviços de limpeza, funcionários e custos administrativos para nossas atividades.

Readequação da estrutura física interna
Finalidade: adequar a estrutura física da Seara com recursos modernos que oferecem conforto,
segurança e acessibilidade ao público.
 Instalação de lousas brancas nas salas 6 e 7 do térreo para:
 Aulas do ESDE
 Aulas da Evangelização
 Outros eventos
 Troca de todos equipamentos de som do salão
 Reposicionamento adequado dos controles de som e luz
 Instalação de equipamentos de som para reprodução simultânea em 9 salas do térreo
 Instalação de equipamentos de imagem (computador, projetor, tela retrátil, repetidor
de sinal de internet) e cortinas “blackout” para:

aulas do ESDE e da Evangelização

reprodução simultânea dos eventos do salão na sala 7 do térreo

Para conseguir acolher as pessoas que procuram atendimento na Seara da forma que merecem
ser recebidas, em ambiente limpo, confortável e harmonioso, necessitamos ampliar o número
de contribuintes.

Com a instalação desses equipamentos agora é possível:

Efetivos são aqueles cujos cadastros foram aprovados pela Diretoria, contribuindo
mensalmente pelo mínimo de 6 meses consecutivos, sendo reconhecidamente espíritas,
distinguindo-se pela assiduidade e dedicação à Seara, admitidos pela Diretoria e convidados
por ela a fazerem parte do seu quadro de trabalhadores voluntários.




Acessibilidade para aqueles com dificuldades de locomoção
Transmissão ao vivo pela Internet dos eventos que acontecem na Seara (em teste)

Campanha “SEJA Associado”
Os associados podem ser das seguintes categorias:
 Contribuintes
 Efetivos
Contribuintes são aqueles cujos cadastros foram aprovados pela Diretoria, frequentadores ou
não, contribuindo mensalmente sem, entretanto, serem trabalhadores voluntários da Seara.

