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CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 
Art. 1º - O Sexto Conselho Espírita de Unificação, a seguir denominado 6º CEU, teve sua origem 

na nova estrutura organizacional do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, aprovada em 

reunião de 28 de maio de 2006, do Conselho Estadual Espírita de Unificação – CEEU. 

Art. 2º - O 6º CEU é um dos órgãos de unificação do movimento espírita do estado do Rio de 

Janeiro, organizado e estruturado em consonância com o estatuto do Conselho Espírita do Estado do 

Rio de Janeiro – CEERJ, e de acordo com as atribuições do CEEU, órgão de unificação, de âmbito 

Estadual, com função de opinar e participar da elaboração de políticas, diretrizes, orientações, 

normas, que caracterizem o planejamento estratégico do movimento de unificação do Estado.  

Art. 3º O 6ºCEU, como órgão de unificação do CEERJ e composto de Instituições Espíritas Adesas 

(IEA’s) na sua área de atuação, não possuindo personalidade jurídica. 

Parágrafo Único: Por área de atuação entende-se uma determinada área geográfica, que, por 

critérios elaborados pelo CEEU, reúne um conjunto de Instituições Espíritas Adesas (IEA’s) que 

passam a integrar este CEU. 

CAPÍTULO II 

DO HISTÓRICO DO MOVIMENTO ESPÍRITA DE MAGÉ 
Art. 4º - O movimento espírita organizado de Magé tem início com a criação da União Municipal 

Espírita de Magé (UMEM), fundada em 25 de junho de 1961 por 4 instituições espíritas da 

região: Centro Espírita Cultivadores do Evangelho, Centro Espírita Amor ao Próximo, Centro 

Espírita União, Amor e Caridade e Centro Espírita Luz e Caridade. Em setembro de 1998, ocorre a 

criação do 6º e do 7º Conselho Regional Espírita (CRE), órgão de representatividade da antiga 

União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro (USEERJ), no município de Magé.  

 

 CAPÍTULO III 

DA SEDE 
Art. 5º - O 6ºCEU terá no Centro Espírita União, Amor e Caridade, instituição espírita adesa ao 

CEERJ, sua sede definitiva, sendo este local designado para o envio e recebimento de 

correspondências, documentos e afins em nome do 6ºCEU, além de local de guarda dos documentos 

e do patrimônio do 6ºCEU/CEERJ. 

Parágrafo Único: Para mantenimento de registro de documentos e guardas de objetos e 

utensílios do 6ºCEU, será designado um ambiente no Centro Espírita União, Amor e Caridade para 
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atender a este propósito. Este ambiente deverá ser restrito à diretoria da Instituição e aos 

coordenadores do 6ºCEU. 

CAPÍTULO IV 

DAS FINALIDADES 
Art. 6º - A finalidade do 6º CEU é identificada, preferencialmente, como: coordenar as ações do 

movimento espírita de sua área de atuação, promovendo a reunião, a união das IEA, para a 

unificação dessas ações, conforme as diretrizes do CEEU. 

Art. 7º - o 6ºCEU é encarregado de desenvolver as atividades de unificação em sua área de atuação, 

com função orientadora, coordenadora e representativa do movimento espírita local, tendo suas 

normas estabelecidas por este Regimento Interno. 

§ 1º - Entende-se por orientadora o conjunto de ações que acompanham e oferecem subsídios 

para o ajustamento, quando, por entendimento mútuo, considerado necessário. 

§ 2º - No atendimento de sua missão e cumprimento de suas finalidades, o 6º CEU, como órgão 

colegiado de unificação, sem personalidade jurídica, não tem, por sua própria iniciativa, atribuições 

administrativas na condução das atividades específicas das IEA. 

Art. 8° - Para atender sua finalidade o 6ºCEU deverá desenvolver, principalmente, as seguintes 

atividades: 

I. Cumprir e fazer cumprir as disposições da Consolidação dos atos normativos dos órgãos de 

unificação do CEERJ. 

II. Deliberar sobre assuntos ligados ao movimento espírita de sua região, expressando o 

pensamento do mesmo. 

III. Representar o movimento espírita local junto ao movimento estadual, alimentando o 

processo de unificação, continuamente, com as aspirações e necessidades do movimento 

local constituído pelas Instituições Espíritas Adesas – IEA; 

IV. Promover e estimular a prática, a difusão e o estudo do Espiritismo em seu tríplice aspecto – 

científico, filosófico e religioso – de forma integrada, de conformidade com os métodos 

estabelecidos na Codificação elaborada por Allan Kardec, envolvendo a infância, a 

mocidade, a madureza e a terceira idade; 

V. Propugnar pela união fraterna e harmônica entre as Instituições Espíritas Adesas – IEA – 

sediadas em sua área de atuação, como entidades autônomas e solidárias, para eficiente 

coordenação de esforços e auxílio mútuo; 

VI. Identificar as necessidades das Instituições Espíritas Adesas – IEA – e coordenar os meios 

disponíveis para o auxílio recíproco, envidando esforços junto ao movimento estadual para 

alcançar o apoio não disponível na estrutura local; 
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VII. Não ter atividades de caráter próprio ou similar das Instituições Espíritas Adesas – IEA, 

concentrando esforços no campo da orientação, coordenação e acompanhamento, sendo o 

somatório representativo das Instituições Espíritas Adesas – IEA. 

VIII. Promover ações junto às Instituições Espíritas não adesas existentes em sua área, atentando 

sempre às Diretrizes Doutrinárias emitidas pelo CEERJ. 

IX. Cumprir as formalidades de verificação e tramitação das solicitações de adesão de 

Instituições Espíritas ao movimento estadual, encaminhando o processo informativo ao 

CEERJ, para deliberação e aprovação; 

X. Assessorar o CEERJ – quanto às solicitações de adesão e em outros assuntos que 

contribuam para a solidificação da Unificação no âmbito Estadual; 

XI. Divulgar, em seu âmbito, todas as resoluções, eventos e atividades do movimento espírita de 

interesse das Instituições Espíritas participantes do Conselho Espírita de Unificação – CEU; 

XII. Participar, auxiliar e promover, no período indicado pelo CEERJ, os encontros entre os 

CEUs pertencentes ao seu REUNIR conforme organização oriunda do CEEU. 

XIII. Não ter envolvimento em questões político-partidárias, não sendo autorizado a ninguém em 

seu nome, sustentar polêmicas sobre esses assuntos; 

XIV. Participar, junto ao CEEU, das deliberações que envolvam limites de jurisdição, organização 

do movimento local e outros assuntos de interesse direto das IEA de sua área de atuação. 

XV. Encaminhar ao CEEU matérias de interesse geral das IEAs de sua área de atuação, para 

inclusão na pauta das reuniões do CEEU; 

XVI. Promover ações com a Área de Unificação do Movimento Estadual, estimulando a criação 

de IE onde julgado necessário; 

XVII. Promover encontros confraternativos juntamente com os outros CEUs de sua localidade, 

promovendo a reunião das Instituições Espíritas Adesas – IEA, a união pelo trabalho e 

incentivando a unificação; 

XVIII. Colaborar para a implantação do ESDE ou de estudos similares nas Instituições Espíritas 

Adesas - IEA ou não adesas, onde este não existir; 

XIX. Estimular a criação, ou o trabalho existente, de evangelização da infância, da mocidade, 

madureza e idosos nas Instituições Espíritas Adesas – IEA de sua área; 

XX. Desenvolver, tanto quanto possível, a divulgação do Espiritismo em sua área de atuação, 

inclusive por atividades fora das Instituições Espíritas Adesas – IEA; 

XXI. Opinar e propor ao Conselho Estadual Espírita de Unificação – CEEU, em documento 

fundamentado, alterações neste e em outros regulamentos, em Estatutos e em quaisquer 

outras deliberações do movimento estadual, sempre como consequência de deliberação de 

Assembleia do Conselho Espírita de Unificação – CEU. 
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CAPÍTULO V 

DA PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS 

Art. 9º - Cada IEA é representada no 6º CEU por 2(dois) Conselheiros, pertencentes a seu quadro 

de associados. 

§1º - Os representantes das IEA serão indicados em documento escrito por parte do representante 

legal da IEA ao 6º CEU, sendo um deles, preferencialmente, o próprio representante legal, e o outro 

pertencer aos órgãos de administração da IEA, ou por ser ela formalmente indicada pelo 

Representante Legal da IEA. 

§ 2º - Será igualmente apresentado, por documento escrito pelo Representante Legal da IE, os 

representantes (membros) de suas diretorias/e ou serviços, que poderão participar de suas reuniões 

específicas das Áreas do 6ºCEU; e assistir a Reunião Ordinária, desde que convidado e justificado 

pelo colegiado de coordenadores, mas sem direito a voto em plenária. 

§ 3º - Os representantes da IEA não poderão representar mais de uma Instituição, mesmo que 

participem de várias. 

Art. 10º - A indicação para representação da IEA no 6º CEU, tem validade conforme o período da 

gestão do colegiado de coordenadores do 6ºCEU, devendo seus nomes ser confirmados, por escrito, 

pela IEA, no ano em que completar o período previsto, ou em qualquer época, quando da mudança 

de Diretoria da IEA, a critério desta. 

Parágrafo Único: O mandato dos Conselheiros, em substituição, será considerado como 

complementar. 

Art. 11. Os Conselheiros das IEA junto ao 6º CEU, que forem indicados para tarefas de Diretoria 

Executiva do CEERJ, deverão ser substituídos. 

Art. 12. As Instituições Espíritas não adesas, cuja presença nas reuniões deverá ser incentivada, 

poderão manifestar-se durante as mesmas, porém não terão direito a voto e nem ser votada nas 

deliberações. 

Art. 13. A Instituição Espírita que desejar participar do 6ºCEU, deverá enviar solicitação de adesão 

ao CEERJ, devendo cumprir todos os requisitos legais e estatutários do mesmo, tendo o 6ºCEU 

como parceiro do processo de adesão do mesmo. 

Parágrafo único: Conforme o Art. 5º do estatuto do CEERJ, aprovado em 30/11/2015, a 

admissão da instituição ao quadro de associados do CEERJ acontecerá mediante homologação da 

Assembleia Geral do CEEU. 
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Art.14 Incentivando o processo de unificação, é recomendado que as Instituições Espíritas não 

adesas ao movimento estadual, possam participar de todos os eventos realizados no âmbito do 6º 

CEU, em conformidade com este documento. 

Parágrafo Único: Fica vedado que eventos sob a direção ou tutela do 6ºCEU/CEERJ sejam 

coordenados por representantes, diretores ou trabalhadores de instituições espíritas não adesas ao 

CEERJ. 

Art. 15. Conforme o Artº 6 do estatuto do CEERJ, aprovado em 30/11/2015, a exclusão de uma 

instituição ao quadro de associados do CEERJ poderá acontecer: 

I. Que espontaneamente o solicitar, juntando cópia autenticada da Ata da Assembleia Geral, 

legalmente instalada em sua instituição, que assim deliberou. 

II. Que assumir postura incompatível com os princípios doutrinários e éticos-morais da 

Doutrina Espírita, mediante parecer do 6ºCEU, sendo-lhe facultada ampla possibilidade de 

defesa por escrito, apresentada à Diretoria Executiva do CEERJ, podendo julgar pertinente 

sua exclusão. Caberá ainda nesse caso, recurso a Assembleia Geral do CEERJ. 

III. Mediante decisão de Assembleia Geral do CEERJ, que deverá constar entre os assuntos do 

seu edital de convocação, a exclusão da instituição. 

Parágrafo Único: Após o desligamento, a instituição poderá pedir a qualquer tempo sua 

readmissão, desde que que cumpra os dispostos legais e estatutários do CEERJ, devendo ser 

realizado novo pedido de adesão. 

CAPÍTULO VI 

DA CONTRIBUIÇÃO CONSCIENTE VOLUNTÁRIA 
 

Art. 16. – Com o intuito de atender as finalidades do 6ºCEU/CEERJ, fica estabelecido a 

contribuição consciente voluntária, isto é, doação financeira mensal voluntária a ser realizada pelas 

instituições espíritas adesas ao 6ºCEU/CEERJ. 

§ 1º: A contribuição Consciente é voluntária, isto é, a instituição espírita não é obrigada a aderir 

a esta forma de auxílio financeiro ao 6ºCEU/CEERJ. 

§ 2º: Para a definição dos valores a serem doados, o coordenador financeiro do 6ºCEU irá 

realizar estudo de viabilidade financeira dos eventos e despesas das atividades a serem realizadas no 

ano vindouro, fazendo cálculos de custos e o consequente rateio entre as instituições, podendo 
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estipular cotas de valores iguais ou diferentes, de acordo com entendimento alcançado em reunião 

ordinária do 6ºCEU/CEERJ. 

§ 3º: As instituições que aderirem a contribuição consciente voluntária, poderão fazer o 

pagamento de suas cotas, preferencialmente, até o dia 10 do mês vigente da cota, ou ainda realizar o 

pagamento antecipados das cotas, conforme possível entendimento de suas respectivas diretorias. 

CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO DO 6ºCEU/CEERJ 
 

Art. 17. - O 6º CEU será administrado por um colegiado constituído por representantes das IEA, 

eleitos para um período de 3(três) anos, devendo essa eleição ocorrer no mês de novembro, com 

vigência a partir do primeiro dia do mês de janeiro do ano subsequente, podendo ser reeleito um 

coordenador uma única vez consecutiva, na mesma área administrativa. 

Art. 18. – A coordenação administrativa do 6º CEU, como colegiado, terá os seguintes 

Coordenadores: 

I. Coordenador da Área Administrativa; 

II. Coordenador da Área Financeira; 

III. Coordenador da Área de Unificação; 

IV. Coordenador da Área de Comunicação Social Espírita; 

V. Coordenador da Área de Educação Espírita; 

Parágrafo Único: Cada Coordenador, após tomar posse, poderá posteriormente indicar um 

Assistente, preferencialmente, representante de IEA ou devendo ser trabalhador de IEA, a ser 

referendado na Reunião Ordinária que acontecer sua posse. 

I - É função do assistente:  

a) Auxiliar, representar e substituir o coordenador nas reuniões, atividades e eventos indicados 

e sob responsabilidade de sua área. 

Art. 19. São competências e atribuições de todos os coordenadores do 6ºCEU: 

I. Garantir o cumprimento das finalidades do 6ºCEU, conforme o presente documento. 

II. Cumprir as finalidades de sua área, assim como o desenvolvimento de suas competências 

específicas 

III. Prezar pela fidelidade doutrinária das atividades sob jurisdição do 6ºCEU. 
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IV. Não se envolver em questões políticos- partidárias em nome do 6ºCEU. 

V. Nomear os subcoordenadores dos serviços de sua área, além de proporcionar ambiente de 

trabalho harmonioso para sua equipe. 

VI. Trabalhar em parceria com os demais coordenadores do 6ºCEU. 

VII. Ter frequência nas reuniões ordinárias do 6ºCEU, conforme o disposto no presente 

documento. 

VIII. Atuar como agente de unificação entre sua instituição e as demais que compõe este 

Conselho Espírita de Unificação. 

IX. Conduzir as Reuniões Ordinárias do 6º CEU, quando couber, adotado o processo de rodízio; 

X. Administrar os assuntos de sua coordenadoria; 

XI. Participar das reuniões do movimento no âmbito estadual sempre que, na pauta de 

convocação, estiver prevista atividade para sua respectiva área. 

Art. 20. As normas específicas da Área de Educação Espírita, no que tange ao planejamento, 

organização e realização dos eventos de sua competência, assim como sua estrutura organizacional, 

está definida na Consolidação dos Atos Normativos da Área da Educação Espírita do 

6º CEU/CEERJ, aprovada no dia 07 de Setembro de 2014. 

 

Art. 21. As normas específicas da Área de Comunicação Social Espírita, no que tange ao 

planejamento, organização e realização dos eventos de sua competência, assim como sua estrutura 

organizacional, serão definidas nos Atos Normativos da Área de Comunicação Social. 

 

Art. 22. A fim de melhorar a governança das demais áreas que compõe o 6ºCEU, serão elaborados 

Atos Normativos específicos para definição do escopo e organização de suas respectivas equipes, 

com o intuito de darem cumprimento aos objetivos e finalidades do 6ºCEU/CEERJ. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS COORDENADORES. 

 

Art. 23. Cada coordenador terá competências específicas, estando listadas nos parágrafos abaixo. 

 
§ 1º - São competências específicas do coordenador da Área Administrativa 

I. Organizar a secretária do 6º CEU; 

II. Tomar conhecimento de toda correspondência recebida para leitura na reunião do CEU, 

respondendo, em nome do Conselho, às que este julgar necessárias; 

III. Anotar os assuntos discutidos e aprovados nas reuniões, lavrando a respectiva Ata, para 

aprovação na reunião seguinte; 
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IV. Providenciar o encaminhamento da Ata da Reunião Ordinária do CEU à Secretaria do 

CEERJ; 

V. Encaminhar ao CEERJ, em documento fundamentado, propostas de alterações de 

regulamentos; Estatutos; e quaisquer outras deliberações do Movimento Estadual, sempre 

como consequência de deliberação de reunião do CEU, conforme registro em Ata; 

VI. Encaminhar ao CEERJ matérias de interesse geral do movimento, aprovadas em reunião, 

para inclusão na pauta das reuniões do CEEU; 

VII. Cumprir, junto com o Coordenador da Área de Unificação, as formalidades de verificação e 

tramitação das solicitações de adesão de Instituição Espírita ao Movimento Estadual, 

encaminhando o processo informativo à Secretaria do CEERJ, para deliberação e aprovação; 

VIII. Elaborar e manter lista patrimonial atualizada de todos os bens que pertencer ao 

6ºCEU/CEERJ, independentes do valor material; 

IX. Coordenar a reunião de preparação de pauta de reunião ordinária ou extraordinária do 

6ºCEU/CEERJ, disponibilizando a pauta para o coordenador de comunicação social espírita 

do 6ºCEU no máximo, duas semanas antes da reunião, para assim ser realizada a 

convocação da mesma. 

§ 2º - São competências específicas do Coordenador da Área Financeira: 

I.  Receber toda e qualquer quantia em favor do 6º CEU, fornecendo o respectivo recibo; 

II.  Realizar toda e qualquer financeira de recursos, e ainda em qualquer estabelecimento 

bancário, se necessário; 

III.  Efetuar os pagamentos e demais compromissos, aprovados em reunião do CEU; 

IV.  Elaborar bimestralmente um balancete de receita e despesas e apresentar na Reunião 

Ordinária, para conhecimento e aprovação dos Conselheiros, justificando todos os gastos 

ocorridos no bimestre anterior da reunião. 

V. O Coordenador poderá autorizar gastos, de forma autônoma, pela coordenação 

administrativa do 6ºCEU, num limite máximo de ½ salário mínimo entre reuniões ordinárias do 

6ºCEU/CEERJ . 

a. Nos gastos superiores a ½ salário mínimo, o colegiado de conselheiros deverá ser 

consultado, pelos meios disponíveis, para a autorização da movimentação financeira em 

questão. 

§ 3º - São competências específicas do Coordenador da Área de Unificação: 

I.  Tomar conhecimento e comparecer às reuniões do CEEU; 

II.  Dar conhecimento às IE, junto com o Coordenador da Área de Comunicação Social 

Espírita, em seu âmbito, todas as resoluções, eventos e atividades do movimento espírita de 
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interesse das IE participantes do CEU, inclusive as tratadas nas reuniões do Conselho Estadual 

Espírita de Unificação do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEEU); 

III.  Promover ações com a Área de Unificação do Movimento Estadual, seguindo um 

planejamento definido, no âmbito local, que estimulem a criação do IE, onde julgado necessário; 

IV.  Comparecer às reuniões administrativas do Movimento Espírita Estadual; 

V.  Participar junto ao CEEU das deliberações que envolvem limites de jurisdição, organização 

do movimento local e outros assuntos de interesse direto das IEA representadas pelo 6º CEU. 

VI.  Assessorar o CEERJ quanto às solicitações de adesão e em outros assuntos que contribuam 

para a solidificação da Unificação no âmbito estadual; 

VII.  Promover ações junto às IE não adesas existentes em sua área, atentando sempre as 

Diretrizes Doutrinárias emitidas pelo Órgão de Unificação Estadual; 

VIII.  Identificar as necessidades das IEA e coordenar os meios disponíveis para o auxílio 

recíproco, envidando esforços, em conjunto com os Coordenadores das Áreas envolvidas, junto 

ao movimento estadual para alcançar o auxílio não disponível na estrutura local; 

IX.  Propugnar pela união fraterna e harmonia entre as IEA sediadas em sua área de atuação, 

como entidades autônomas e solidárias, para eficiente coordenação de esforços e auxílio mútuo; 

X.  Representar o movimento espírita estadual (CEERJ) junto ao movimento espírita de sua 

região, em eventos em que isto seja necessário, quando ausente o representante da Diretoria do 

CEERJ; 

XI.  Representar o movimento espírita local junto ao movimento estadual, alimentando o 

processo de unificação, continuamente, com as aspirações e necessidades do movimento local 

constituído pelas IEA; 

 

§ 4º - São competências específicas do Coordenador da Área de Comunicação Social Espírita: 

I. Coordenar e dirigir as reuniões e atividades de sua Área, sem qualquer outro privilégio ou 

preponderância sobre seus demais componentes, salvo em votações dentro da Área em situações de 

empate, podendo dar o coordenador o voto de desempate; 

II. Formar e gerir a Equipe de ACSE, mantendo-a coesa em relação a seus membros e afinada 

com as proposições e os processos da ACSE e do 6ºCEU/CEERJ; 

III. Coordenar os esforços para a implantação, desenvolvimento e observação das Diretrizes 

Doutrinárias nos assuntos de sua área de direção; 

IV. Submeter à votação em plenária do 6ºCEU/CEERJ para prévia aprovação de projetos, 

programas, eventos e atividades e os respectivos orçamentos;  

V. Encaminhar à Área Financeira toda e qualquer importância recebida e prestar contas, 

bimestralmente, do numerário movimentado, inclusive das verbas que lhe foram confiadas para 

atender ao pagamento de pequenas despesas;  
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VI. Juntamente com a sua equipe (Coordenador e colaboradores) acompanhar e avaliar os 

eventos realizados pelo ACSE e os planos futuros, com perspectiva de implantação, modificação e 

avaliação. 

VII. Coordenar e planejar a elaboração do Planejamento Estratégico que norteará as ações da 

ACSE durante seu mandato, devendo o mesmo apresentar a situação atual da área, o planejamento 

para o adequado funcionamento das atividades e os objetivos a serem alcançados, sempre 

adequados as Diretrizes Doutrinárias contidas na codificação de Allan Kardec; 

VIII. Realizar contatos juntamente com os representantes das Instituições Espíritas Adesas para a 

obtenção de informações sobre os eventos realizados pelas mesmas e ajudar, se necessário, na 

elaboração de cartaz, folders, convites e demais peças de divulgação, cabendo a Instituição que 

solicitou cobrir gastos referentes a confecção do material. 

IX. Buscar a eficiência, simplicidade e fidelidade doutrinária nos meios de comunicação de sua 

área de atuação. 

X. Realizar reuniões bimestrais com os membros da área, para planejamento, acompanhamento 

e discussão dos eventos a serem realizados, coordenados ou auxiliados pela Área de sua atuação. 

XI. Planejar e organizar, juntos com os subcoordenadores dos serviços de sua área de atuação, 

os eventos e ações necessárias para o bom andamento das atividades. 

XII. Seguir as demais competências expressas nos Atos Normativos da Área de Comunicação 

Social Espírita. 

XIII. Promover a divulgação da Doutrina Espírita e do movimento espírita, no âmbito do CEU, 

pelos meios e processos possíveis, dentro da ética espírita, em concordância com as diretrizes do 

CEERJ; 

XIV. Viabilizar a divulgação das atividades do 6º CEU juntamente com os Serviços promotores 

dos Eventos, através das doações necessárias e possíveis, não vinculando obrigações para o 6ºCEU 

ou não infringindo as suas finalidades; 

XV. Providenciar a divulgação da Doutrina Espírita em eventos promovidos pelo CEU, quando 

houver oportunidade para tal e deliberação dos Conselheiros, pelos meios convenientes, incluindo a 

presença do Coordenador ou de alguém indicado por este, que o represente; 

XVI. Criar meios para divulgar a Doutrina Espírita através de música individual, coral ou 

coreografada; teatro, poesia, exposição de obras de artes, entre outras modalidades artísticas; 

XVII. Planejar e organizar, quando necessário, Serviços de sua área de atuação, tais como: 

divulgação literária; comunicação social; atividades artísticas; jornalismo, radiodifusão; 

XVIII. Dar suporte a IE para realização de atividades de propaganda da Doutrina Espírita, tais como 

em palestras, seminários, jornais, programa de rádio ou outro meio de comunicação; 

XIX. Estimular a criação e manutenção em atividades de divulgação no CEU e nas IE oferecendo 

apoio e orientação para propagação espírita através de Biblioteca, livrarias, bancas e feiras, visando 

sempre a fidelidade doutrinária das obras espíritas; 

XX. Realizar periodicamente encontros visando capacitar os trabalhadores de sua Área de 

atuação; 
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XXI. Assessorar o Conselho Gestor do Coral Espírita Bezerra de Menezes na organização e 

divulgação das atividades do mesmo. 

 

§5º Compete ao Coordenador da Área de Educação Espírita: 

I. Gerenciar junto ao CEU os seguintes serviços: Serviço de Evangelização da Família, 

Serviço de Estudos e Pesquisas Espíritas; Serviço de Atividades Espirituais e Mediúnicas e 

Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, em conformidade com a diretriz 

orientadora da Área de Educação Espírita do CEERJ; 

II. Indicar os nomes dos Coordenadores dos diversos Serviços à Comissão Gestora da AREE 

sujeitando-os à aprovação da mesma; 

III. Indicar os nomes dos Coordenadores das Equipe que compõe a Coordenação Geral dos 

Eventos e Confraternizações previstos na Consolidação dos Atos Normativos da Área de 

Educação e das que venham a acontecer, à Comissão Gestora da AREE sujeitando-os à 

aprovação da mesma; 

IV. Acompanhar as atividades dos Serviços que compõem a AREE; 

V. Coordenar a elaboração bienalmente, do Plano de Ação Integrada que norteará as ações da 

AREE; 

VI. Presidir as reuniões da Comissão Gestora da AREE, dando o voto de desempate nas 

votações e discussões que venham a acontecer, caso necessário; 

VII. Coordenar os esforços para a implantação, desenvolvimento e observação das Diretrizes 

Doutrinárias nos assuntos de sua área de direção; 

VIII. Incentivar a criação de grupos de Estudo Sistematizado nas Instituições Espíritas, adesas ou 

não adesas, onde ainda não exista o ESDE; 

IX. Promover e estimular a prática, a difusão e o estudo do Espiritismo em seu tríplice aspecto – 

científico, filosófico e religioso – de forma integrada, de conformidade com os métodos 

estabelecidos na Codificação elaborada por Allan Kardec, envolvendo a infância, a 

mocidade e a madureza; 

X. Colaborar com a difusão do Esperanto, como língua auxiliar, internacional, neutra, tendo em 

vista a existência de diversas obras espíritas em Esperanto, além da real perspectiva de 

confraternização universal aberta em um idioma comum; 

XI. Incentivar a criação do Culto do Evangelho no Lar; 

XII. Promover e organizar encontros de capacitação para Evangelizadores, de infância e 

juventude, de forma continuada, estimulando o trabalho em equipe, visando a integração da 

IEA ao movimento espírita; 

XIII. Promover encontros periódicos de Evangelizadores e Evangelizandos, com a finalidade de 

estimular a unificação da família; 
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XIV. Promover visitas periódicas, visando estimular, orientar, dar apoio, para criação ou 

continuidade do trabalho existente, de evangelização da criança, do jovem e do adulto, nas 

IEA; 

XV. Planejar e Organizar a COMEM (Confraternização das Mocidades Espíritas de Magé), 

obedecendo o que for estabelecido em Regimento Interno específico; 

XVI. Planejar e organizar a CEIM (Confraternização Espírita Infantil de Magé), obedecendo o 

que for estabelecido em Regimento Interno específico; 

XVII. Assessorar o coordenador do Serviço de Estudos e Pesquisas Espíritas –SEPE, na 

organização, planejamento e realização do Mês Espírita, conforme disposto na Consolidação 

dos Atos Normativos da Área de Educação. 

XVIII. Planejar e Organizar, qualquer outro Encontro ou Evento, que se fizer necessário, e que 

esteja sob a sua área de competência; 

 

CAPÍTULO IX 

DO AFASTAMENTO, RENÚNCIA, LICENÇA OU 

IMPEDIMENTO DE COORDENADOR 
Art. 24 – Os coordenadores que faltarem a mais de 3 (três) Reuniões Ordinárias, consecutivas ou 

alternadas, sem causa justificada, serão considerados como tendo renunciado a seus cargos. 

Parágrafo único – Em caso de afastamento justificado ou renúncia (tácita ou expressa) do 

Coordenador, assumirá o Assistente, dando sequência ao trabalho proposto e em andamento pelo 

Coordenador, de forma interina, desde que, aprovado pelos Conselheiros, em maioria simples, em 

Reunião Ordinária.  

a) Na reunião ordinária seguinte a aprovação da condução do cargo por interinidade, abrir-se-á 

processo eleitoral para o cargo em vacância. 

Art. 25 – O Coordenador poderá pedir licenciamento do cargo pelo período máximo de 60 (dias) 

por motivos pessoais ou devido a problemas de saúde, devendo essa licença ser aprovada pela 

coordenação administrativa do 6ºCEU/CEERJ  

Art. 26. A licença poderá ser prorrogada uma única vez, pelo mesmo período de tempo da anterior, 

devendo ser aprovado pela coordenação administrativa do 6ºCEU/CEERJ. 

Parágrafo Único. Não havendo retorno imediato do coordenador licenciado após o término do 

período de sua licença, será considerado renunciado ao cargo, cabendo a coordenação do 6ºCEU 

convocar eleição para o cargo em questão para a reunião ordinária seguinte ao fato. 



CONSELHO ESPÍRITA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CEERJ 

Adeso à Federação Espírita Brasileira 

6º CONSELHO ESPÍRITA DE UNIFICAÇÃO – 6º CEU/CEERJ 
Sede Provisória: Centro Espírita União, Amor e Caridade.  

Rua Malvino Ferreira de Andrade, 198 – Sto Aleixo, Magé- RJ  CEP 25912-000 

Home Page: http:www.6ceu.org       

REGIMENTO INTERNO 

Utilidade Pública Estadual N.º 8922, de 12/08/1957.                                   Federal N.º 64-531, de 19/05/1969. 

                        CNPJ 33.526.765/0001-19                                                                   Insc. Estadual 85685910 

Art. 27. No período de licença do coordenador ou no período de vacância do cargo, o assistente 

ocupará interinamente o cargo, devendo ele conduzir a área de forma provisória até o término da 

licença ou a eleição de novo coordenador. 

§1º - Caso o assistente não queira ocupar o cargo de forma interina, pode um outro coordenador 

do 6ºCEU ocupa-lo de forma provisória até o término da licença, sem prejuízo de suas funções. 

Art. 28. – É possível a destituição do coordenador de quaisquer áreas do colegiado do 6ºCEU, 

devendo para isso: 

I. Ser solicitado por 4/5 (quatro quintos) dos coordenadores administrativos do 6ºCEU, ou: 

II. Ser solicitado por 1/3 (um terço) das Instituições Espíritas Adesas com participação de 50% 

nas reuniões ordinárias do 6ºCEU na respectiva gestão. 

Parágrafo Único: Será convocado uma reunião extraordinária convocada especialmente para 

esse fim, obedecendo o quórum de 1/3 (um terço) das Instituições Espíritas Adesas aptas a votar 

para a abertura dessa reunião e de 2/3 (dois terços) dos votos concordes das instituições espíritas 

Adesas aptas a votar para a destituição do coordenador.  

CAPÍTULO X 

DO PROCESSO ELEITORAL DA COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO 6ºCEU. 
Art. 29. Os interessados a constituir a Coordenação Administrativa deverão: 

I. Possuir 2 anos como associado de sua instituição espírita, devendo exercer atividades nelas e 

sendo reconhecidamente trabalhador da instituição. 

II. Ter o aval do representante legal da Instituição, além de ter anuência de maioria simples da 

diretoria de sua respectiva instituição; 

III. Candidatar-se, entregando ficha de inscrição, devidamente preenchida, para concorrer ao 

cargo, conforme documentos em anexo; 

IV. Ter disponibilidade para representa-la no movimento espírita em âmbito local, regional e 

estadual; 

V. Ser representante da IEA, legalizado por escrito através do Representante Legal da IEA, 

sendo, preferencialmente, Conselheiro, e presente, no mínimo a 50% das reuniões ordinárias 

do 6º CEU, no ano do processo eleitoral. 
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Art. 30 – O processo eleitoral será conduzido pela coordenação administrativa do 6ºCEU, devendo 

ser realizada em 3 etapas: 

I. Da abertura do processo eleitoral: Através de anúncio em Reunião Ordinária de Julho 

6ºCEU e entrega das fichas, para preenchimento dos candidatos por IEA, a ser feita para o 

representante legal e/ou conselheiro da Instituição presente ou ausente.  

§1º As fichas dos candidatos deverão ser preenchidas e entregues na Reunião Ordinária de 

Setembro no ano eleitoral. 

§2º A fim de garantir a mesma oportunidade de divulgação das propostas dos candidatos, poderá 

ser elaborado pelo pretendente ao cargo, um parágrafo com até 10 linhas com suas propostas de 

trabalho. Esse documento deverá ser anexado junto a ficha do candidato, devendo ter a formatação 

de letra tamanho 12, fonte Times New Roman. 

§3º O pretendente a coordenação do 6ºCEU poderá concorrer em até dois cargos 

simultaneamente, porém somente sendo eleito em apenas um, no que for de sua escolha. 

II. Do Recebimento das fichas dos candidatos e sua divulgação: Na reunião de setembro, os 

coordenadores receberão as fichas dos candidatos devendo validar as mesmas, sendo verificadas 

se estão devidamente preenchidas e atendendo aos pré-requisitos contidos no presente documento. 

Parágrafo Único: Será entregue uma lista preliminar com o nome dos candidatos ordenados 

pelos cargos que estarão concorrendo. Em até 72 horas, caberá a coordenação administrativa enviar 

a ficha de divulgação do candidato e o documento contendo suas propostas para as instituições, 

garantindo a todos a lisura, a transparência e as mesmas oportunidades de divulgação de suas 

propostas. 

III. Da Eleição dos candidatos e divulgação do nome da nova Coordenação: Será realizada 

na Reunião de Novembro a eleição dos novos coordenadores do colegiado administrativo do 

6ºCEU. Para isso, será entregue na própria reunião as cédulas de votação com o nome de todos os 

candidatos validados na reunião de setembro divididos pelos cargos em disputa. A votação será 

secreta, não podendo ter nada que identifique a Instituição votante. A instituição terá a opção de 

votar em algum dos candidatos a disputa, ou ainda, votar em branco. Será eleito o candidato que 

obtiver o maior número de votos válidos perante aos demais candidatos do mesmo cargo. 

§1º - Terá direito a voto, a IEA que tiver sido representada, por seu Conselheiro, em 50% das 

reuniões ordinárias do CEU no período de gestão da atual coordenação. 
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§2º O voto só será válido, mediante presença, preferencialmente  do conselheiro, ou 

representante da própria instituição, formalmente indicado pela IEA, no dia da votação 

representando o pensamento de sua instituição. 

a- Entende-se como formalmente indicado, declaração por escrito e assinada pelo 

representante legal, com anuência da diretoria da IEA, devendo ser o representante, 

trabalhador desta instituição. 

§3º Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, será realizado nova votação 

imediatamente para o cargo pretendido, sendo eleito o candidato que obtiver o maior número de 

votos válidos Persistindo o empate, será eleito o candidato com maior tempo de associação a sua 

casa espírita. 

§4º - A Reunião Ordinária de Novembro, com o objetivo de eleição de nova coordenação, 

realizar-se-á em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta das Instituições Espíritas 

Adesas com direito a voto (cinquenta por cento mais um), e, em segunda chamada, com presença 

mínima de um terço das Instituições Espíritas Adesas com direito ao voto, decorridos 30 (trinta) 

minutos da hora marcada para a primeira. 

a. Não atingindo o quórum mínimo da segunda chamada, será convocada reunião 

extraordinária num prazo máximo de 30 dias, para eleição. 

§5º - Imediatamente após a composição da nova administração, será expedida correspondência 

ao CEEU informando sua composição por Áreas e Serviços, com dados para contato com seus 

integrantes. 

Art. 31. A posse da Nova Coordenação acontecerá a partir do primeiro dia do mês de janeiro do ano 

subsequente ao ano da eleição. 

CAPÍTULO XI 

DO PATRIMÔNIO DO 6ºCEU/CEERJ. 
Art. 32. O patrimônio do 6ºCEU/CEERJ ficará sob a responsabilidade da coordenação 

administrativa do 6ºCEU/CEERJ. 

Parágrafo Único: Entende-se como patrimônio todos os bens materiais, duráveis ou não 

duráveis, adquiridos pelo 6ºCEU, ou que tenham sido doados por pessoa física ou jurídica para o 

6ºCEU/CEERJ. 
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Art. 33. Pelo fato do 6ºCEU/CEERJ não possuir personalidade jurídica, os bens que necessitarem 

de registro e documentação legal, tais como: Imóveis (terrenos, casas, prédios, entre outros) e 

Móveis (Veículos de qualquer espécie), serão registrados em uma instituição espírita adesa ao 

6ºCEU, devendo o 6ºCEU arcar com todos os custos inerentes a manutenção de documentação e de 

conservação do bem. 

Art. 34. Será de responsabilidade do Coordenador Administrativo a manutenção, organização e o 

inventário de todos os bens do 6ºCEU/CEERJ, cabendo ao mesmo a organização de entrada e saída 

dos bens. 

Art. 35 Todos os bens que forem patrimônio do 6ºCEU só poderão ser utilizados para as atividades 

próprias ou apoiadas pelo 6ºCEU, e/ou das instituições espíritas adesas ao 6ºCEU/CEERJ, sendo 

vedado o seu uso para outras finalidades. 

Art. 35. Qualquer instituição espírita adesa poderá fazer uso de quaisquer bens sob posse do 

6ºCEU/CEERJ, devendo para isso: 

I. Solicitar verbalmente ou por escrito o material em questão, especificando o dia do 

empréstimo e o dia da devolução; explicitando a necessidade do seu uso e garantindo que 

em caso de sinistro, a instituição arcará com os custos para a reposição do material. 

Art. 36. Todos os bens do 6ºCEU deverão receber identificação sinalizando a propriedade por parte 

do 6ºCEU/CEERJ. 

Parágrafo Único: No caso de bens materiais duráveis, receberão também a identificação 

patrimonial, isto é, sinalização que identifique de maneira fácil o bem atrelado e em qual lista de 

organização ele se encontra. 

CAPÍTULO XII 

DOS EVENTOS DO 6ºCEU/CEERJ. 
 

Art. 37. – Os eventos do 6ºCEU, sejam de cunho doutrinário ou beneficente, serão coordenados 

preferencialmente por um dos coordenadores do 6ºCEU (ou por um indicado deste), devendo ter a 

participação direta de no mínimo dois coordenadores.  

Parágrafo Único: Caso o evento seja coordenado por uma pessoa que não seja coordenador do 

6ºCEU, este(a) deverá ser trabalhador de instituição espírita adesa ao 6ºCEU por no mínimo 2 anos, 

e sua indicação ser aprovada em reunião ordinária do 6ºCEU/CEERJ. 
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Art. 38. – A criação de eventos ou atividades do 6ºCEU deverá ser aprovada em reunião ordinária, 

devendo o coordenador apresentar a justificativa doutrinária para a realização de tal atividade e que 

a mesma seja aprovada pelos conselheiros presentes em reunião ordinária do 6ºCEU/CEERJ. 

Art. 39. – Será permitido a cobrança de ingressos ou valores para entrada de participantes em 

eventos dos 6ºCEU, deste que objetivo desta cobrança seja o de pagamento de despesas referentes 

ao próprio evento, como: passagens aéreas ou terrestres dos convidados, aluguel do local onde for 

realizado o evento, iluminação e sonorização ou demais despesas referentes a estrutura do evento. 

§1º – Em caso de superávit financeiro, os valores serão destinados impreterivelmente para o 

caixa do 6ºCEU/CEERJ, não tendo preferência de utilização por ter tido a origem de uma ou mais 

áreas.  

§2º – Em caso de déficit financeiro, as dívidas do evento ou atividade deverão ser pagas 

utilizando os recursos presentes em caixa. Na falta destes, as dívidas deverão ser arcadas pelas 

instituições espíritas que compõe o 6ºCEU/CEERJ. 

Art. 40. – Nos eventos onde acontecer cobrança de ingressos ou valores, deverá ser destinada uma 

carga de no máximo 15% do público estimado a título de ingressos sociais. 

Parágrafo Único – Os ingressos sociais serão destinados a indivíduos que não apresentem 

condições socioeconômicas para aquisição dos mesmos, devendo atender os seguintes requisitos, de 

acordo com a ordem de prioridade abaixo: 

I. Ser participante/assistido do SAPSE de instituição espírita adesa ao 6ºCEU, devendo seus 

ingressos serem solicitados pelo coordenador desse setor junto a coordenação do evento do 

6ºCEU. 

II. Ser trabalhador de instituição espírita adesa ao 6ºCEU/CEERJ, desde que não tenha recursos 

para aquisição do ingresso. 

III. Ser frequentador de instituição espírita adesa ao 6ºCEU/CEERJ, desde que não tenha 

recursos para aquisição do ingresso. 

Art. 41. Serão destinados os ingressos sociais desde que a instituição que solicite os mesmos não 

tenha condições de arcar com as despesas de sua solicitação, obrigando-se a cumprir com os 

deveres exigidos pela coordenação do evento. 

Art. 42. – Os ingressos sociais deverão ser confeccionados em mesmo material que os ingressos 

comuns, não devendo possuir nenhuma característica que os identifique como tais para o público 

em geral.  
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CAPÍTULO XIII 

DAS REUNIÕES DO 6ºCEU/CEERJ 
Art. 43 – As reuniões Ordinárias do 6º CEU Magé, serão realizadas em dia, horário e local pré-

determinados, sendo, preferencialmente, adotado um sistema de rodízio entre as IEA. 

§1º: As Reuniões Ordinárias serão realizadas, bimestralmente, no primeiro domingo dos meses 

ímpares, no horário de 09:00h às 13:00h, previamente definido e divulgados no calendário às IEA. 

I. A Reunião Ordinária terá dinâmica definida pelos coordenadores do 6ºCEU, onde serão 

abordados prioritariamente os assuntos da pauta da reunião e posteriormente os assuntos 

extra pautas. A reunião será conduzida por um dos coordenadores, adotando sempre o 

processo de rodízio entre as áreas, sendo secretariada pela área de administração (em caso 

de falta de membro da coordenação de administração, por um representante de instituição 

escolhida para esse fim). A Assembleia (ou plenária) do CEU, tratará das deliberações e 

demais assuntos regidos neste Regimento, relacionados às IE e ao Movimento Espírita em 

geral, conforme expresso em pauta. 

II. Os serviços ou Áreas serão criados e mantidos de acordo com a necessidade apresentada 

pelas IEA, formada pela presença de trabalhadores, representantes das IE, sendo estes 

membros legalizados, por escrito pelo seu Representante Legal, podendo ainda esses 

Serviços ou Áreas ser constituídos (de acordo com as diretrizes do CEEU) ou destituídos, 

sem que isso prejudique a Reunião Ordinária. 

§ 2º - Os Coordenadores da Área Administrativa do CEU reunir-se-ão, preferencialmente, na 

quinzena que antecede a Reunião Ordinária para elaborar, em conjunto, a pauta para Reunião 

Ordinária, onde os Conselheiros da IEA encaminharão suas pautas específicas, se houver, por um 

dos coordenadores, para que seja considerada em Reunião Ordinária.  

§ 3º - Visando otimizar a reunião, o Coordenador da Reunião Ordinária deverá seguir a pauta 

previamente elaborada, e se algum Conselheiro, no dia da Reunião, apresentar algum item à pauta, 

será avaliado a sua inclusão ou debate da mesma, pelo colegiado de coordenadores do 6ºCEU, 

podendo ser negado a sua inclusão, caso o assunto não tenha urgência e impacto em sua instituição 

ou no movimento espírita. 

Art. 44– A condução de cada Reunião Ordinária será atribuição de um dos Coordenadores da Área 

Administrativa do CEU, adotando-se o processo de rodízio, sem privilégios ou preferências entre as 

áreas. 

Art. 45 – As deliberações do 6º CEU, serão sempre conduzidas em sistema colegiado. 
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§1º As deliberações serão sempre adotadas e aprovadas pelo sistema de maioria simples, salvo 

exceções explícitas neste presente documento, tendo cada IEA representada, o direito de um único 

voto, declarado verbalmente ou por escrito (apenas se necessário). 

Art. 46. O 6º CEU manterá um registro de presenças dos participantes nas reuniões. 

Parágrafo único - A Instituição Espírita não adesa, cuja presença nas reuniões é incentivada, 

poderá assistir e manifestar-se, quando convidada, durante as mesmas, mas não terá direito a ser 

votado, nem a manifestar seu voto em Plenária. 

Art. 47 – Todas as deliberações, informações e demais assuntos tratados em reunião do 6º CEU 

serão registrados e considerados em Ata. 

§ 1º As Atas serão lavradas pelo Coordenador da Área de Administração, ou indicado pelos 

conselheiros em caso de ausência do mesmo, sendo, depois de aprovadas, expedidas cópias para as 

IEA e para o CEEU. 

§ 2º - As Atas serão lidas e aprovadas em reunião subsequente, sendo eventual ressalva, se 

houver, considerada e anotada na presente reunião. 

Art. 48 – O 6º CEU poderá reunir-se extraordinariamente, quando solicitado e justificado por um 

de seus Conselheiros, considerando suas deliberações (se houver) desde que, aprovada por um terço 

das IEA, constituída por seus Conselheiros, constando assentamento em Ata com assinatura dos 

presentes. 

§ 1º – A Área Administrativa poderá convocar reunião extraordinária a qualquer tempo, 

demonstrando sua urgência e real necessidade. 

§ 2º - As instituições espíritas poderão solicitar a convocação de reunião extraordinária, devendo 

para isso ser requisitado por 1/3 das instituições espíritas que compõe o 6ºCEU, demonstrando sua 

urgência e real necessidade para os coordenadores do 6ºCEU/CEERJ. A coordenação poderá vetar a 

realização dessa reunião, se assim achar pertinente. 

CAPÍTULO XIV 
DA ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO UNIFICADO 

Art. 49 – O calendário Anual Unificado do 6º CEU será elaborado com as atividades doutrinárias 

internas do CEU e mais as das IEA, onde evitar-se-á coincidir datas e horários, sendo considerada, 

na ordem: Os eventos já agendados pela FEB, CEERJ, REUNIR IV, e após, serão consideradas as 

atividades e Eventos do 6º CEU, e, posteriormente, a das Instituições Espíritas. 
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§ 1º A elaboração do calendário anual unificado do 6ºCEU é de responsabilidade dos 

coordenadores das áreas de Administração e de Comunicação Social Espírita, podendo ser 

elaborado versões provisórias até a aprovação e disponibilização do calendário definitivo. 

§ 2º - Se ainda assim, colidir com a data/horário a preferência dar-se-á pela IE que entregar 

primeiro seu calendário ao Coordenador da Área de Comunicação Social Espírita. 

§ 3º - Serão considerados neste calendário as atividades que tiverem cunho doutrinário espírita, 

tais como seminários, capacitações, palestras, além das atividades de cunho beneficente, tais como 

almoços, jantares e lanches fraternos.  

I. Dar-se-á prioridade aos eventos de cunho doutrinário na elaboração do calendário. 

II. A instituição espírita adesa só poderá colocar até 3(três) eventos no calendário anual 

Unificado do 6ºCEU/CEERJ. 

Parágrafo Único: Não será permitida a divulgação nos meios de comunicação do 6ºCEU, 

dos eventos das instituições espíritas adesas que não estiverem presentes ao calendário 

Unificado. 

CAPÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 50 – Os casos omissos no presente Regimento Interno serão examinados pelos Coordenação 

Administrativa e considerados em Reunião Ordinária do 6º CEU. 

Art. 51 – Este Regimento Interno, após entrar em vigor, poderá ser reformado e alterado, a qualquer 

tempo em Reunião Extraordinária, desde que considerado e aprovado esta finalidade em Reunião 

Ordinária, com a concordância de dois terços dos Conselheiros presentes; e sendo igualmente 

deliberado, na Reunião Extraordinária, os itens alterados, apenas, se houver, aprovação de no 

mínimo dois terços dos Conselheiros presentes, lavrada em Respectiva Ata, apartado o colhimento 

das assinaturas dos presentes. 

Art. 52 – O presente Regimento Interno foi elaborado e aprovado em 2 Reuniões Extraordinárias do 

6º CEU, sendo a primeira no dia 27 de Agosto de 2016, na Sociedade Espírita de Assistência e 

Estudo, com a presença da coordenação administrativa do 6º CEU e, da segunda reunião, com os 

presentes abaixo discriminados, no Centro Espírita Luz e Caridade, em 09 de Outubro de 2016, 

entrando em vigor na data de sua aprovação, revogada as disposições em contrário. 

. 
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*Presentes na elaboração e aprovação deste Regimento Interno * 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 6ºCEU/CEERJ (2015-2016) 

Coordenador da Área de Comunicação Social Espírita 

Coordenador da Área de Educação Espírita 

Coordenador da Área Financeira  

Coordenador da Área de Unificação 

 

Rodolpho G. M. Gama 

Ana Valéria 

Leandro Marins 

Claudio Vianna 

 

C.E. Amor ao Próximo. 

S.E. de Assistência e Estudo. 

CE Luz e Caridade 

G.E Joana D’arc 

CONSELHEIROS DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS ADESAS PRESENTES.

Leandro de Oliveira Marins 

Centro Espírita Luz e Caridade 

 

Gilberto Barbosa Teixeira 

Grupo Espírita Allan Kardec 

 

1º Wilton Dias 2º Haroldo Macedo 

Centro Espírita União Amor e Caridade 

 

1º Claudio Vianna / 2º Fernando Macedo.  

Grupo Espírita Joana D’arc  

 

Rodolpho Guilherme Menezes Gama 

Centro Espírita Amor ao próximo 

 

1º Maria Cristina Cassemiro 2º Giselda Catharina. 

Casa Espírita Caminho de Suruí 

 

Ana Valéria Vianna de Carvalho Ventura 

Sociedade Espírita de Assistência e Estudo 

 

Demais companheiros presentes  

Simone da Cruz Cunha – Secretária da Reunião 

Instituições Espíritas Adesas ao CEERJ, sob a jurisdição geográfica do 6ºCEU/CEERJ: 

Casa Espírita Caminho de Suruí 

Centro Espírita Amor ao Próximo 

Centro Espírita Amor ao Próximo 

Centro Espírita Cultivadores do Evangelho 

Centro Espírita Luz e Caridade 

Grupo Espírita Allan Kardec 

Grupo Espírita André Luiz 

Grupo Espírita Cristão André Luiz, 

Grupo Espírita Joana D’arc 

Sociedade Espírita de Amor e Luz 

Sociedade Espírita de Assistência e Estudo 

 


