
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DA USE-CIRCUITO DAS ÁGUAS-MAI/2020  

Conforme “Consulta” feita diretamente pelo Presidente Caio a todos os Membros da Diretoria, via WhatsApp 
no dia 15.05.2020 para 2ª Reunião Extraordinária da Diretoria da USE do Circuito da Águas, com a 
concordância da maioria, ficou a mesma designada para o sábado dia 23.05.2020, às 14:00 hs., de forma 
virtual, em virtude da pandemia da Covid-19 (coronavírus), que ainda inviabiliza as reuniões presenciais.  

A presente reunião contou com a presença de todos os membros da Diretoria Executiva (Caio, Márcia, Walter, 
Alexandre, Norma e Domingos, exceto o companheiro Dejair, o qual encontra-se enfermo) e ainda os demais 
Diretores de Departamentos (Margareth, Roberto, Thaís e Lívia), a qual iniciou-se exatamente às 14:12 hs. 
com a palavra inicial do Sr. Presidente, que agradeceu a participação de todos e em seguida proferiu a prece 
de abertura. Ainda pelo Presidente Caio, foi dito que mesmo com a pandemia em curso no nosso país, os 
trabalhos da USEICA não poderiam parar e solicitou a mim, 1º Secretário que procedesse a leitura da Ata da 
1ª Reunião Extraordinária da Diretoria, ocorrida no dia 04.01.2020, a qual foi lida e aprovada na íntegra por 
todos os presentes, sem nenhuma ressalva. Eu, Walter, ainda com a palavra, aproveitei o ensejo para  
comentar que as nossas reuniões presenciais normais da Instituição dos meses de MAR e ABR/2020, haviam 
sido canceladas pelo Presidente, após consulta por mim realizada junto à ele via WhatsApp, em virtude da 
pandemia que assola o nosso país,  posteriormente informada à todos através de ‘COMUNICADO OFICIAL” 
do dia 20.03.2020 postada por mim no “Grupo de Representantes da USEICA”  e comentei ainda que esta 
nossa 2ª reunião presencial de Diretoria, anteriormente programada para o dia 04.04.2020, também havia 
sido cancelada, em virtude do mesmo motivo e que posteriormente  também a própria reunião deste mês de 
MAI/2020 a qual de acordo com o cronograma anual, deveria estar acontecendo exatamente neste sábado, 
dia 23/05/2020. Ainda foi mencionado por mim a necessidade da entidade comprar uma impressora e um 
notebook para a realização de um melhor trabalho por parte de nossa Secretaria.  

Passada a palavra novamente ao Presidente, o mesmo disse que a referida reunião não tinha uma pauta 
específica, mas seria principalmente para a retomada dos trabalhos, ainda que de forma virtual, e também 
para que todos fizessem a apresentação dos seus respectivos “Planejamentos” para até o final do mandato 
ora em curso. Em seguida, passou a palavra a companheira Norma (2ª Secretária), que disse não ter nada a 
acrescentar sobre assuntos da Secretaria.  

Na sequência o Presidente passou a palavra ao companheiro Alexandre (1º Tesoureiro), que informou que 
havia estado no Escritório Contábil, e que o documento legal denominado de “DCTF” havia sido entregue ao 
governo dentro do prazo, e que os últimos Balancetes, apresentaram os seguintes saldos, respectivamente a 
saber: FEV/2020 = R$ 14.085,15; MAR/2020 = R$ 14.107,28 e ABR/2020 = R$ 14.227,98. Disse ainda na 
oportunidade que, as receitas haviam caído bastante e que basicamente de despesas só fora feito um 
reembolso de R$ 49,90 ao Secretário – Sr. Walter, em virtude de despesas cartoriais de documentos a serem 
entregues ao Presidente Caio, pois o mesmo precisava comprovar perante o Ministério do Trabalho, que seu 
cargo na USEICA não era remunerado, para ter direito a receber o seu “Seguro Desemprego”. Acrescentando 
o Sr. Walter disse não ser justo que o mesmo arcasse com tal despesa, devendo a mesma ser paga pela 
nossa referida USEICA, o que foi amplamente referendado por todos os participantes. 

Dando prosseguimento, o Presidente Caio passou a palavra a Sra. Márcia – Vice Presidente, a qual disse que 
nesse momento de pandemia fica tudo mais difícil de ser feito e realizado e que também tinha restrições em 
fazer “Evangelho virtual”. Na oportunidade disse que tinha outra reunião as 15:00 hs. e solicitou licença para 
se retirar da reunião virtual, antes de seus pares falarem, no que foi prontamente atendida por todos. 

Seguindo com a reunião, o Sr. Presidente passou então a palavra para a Sra. Lívia (Diretora de Arte), a qual 
disse que fez “live” em seu facebook pessoal, com cantos e vibrações e que ainda todas as 3as feiras também 
tem feito isso pela Casa Caminhos de Luz de Pedreira. Comentou também que o evento com a Núbia que 
seria realizado na data de hoje havia sido cancelado, bem como, o evento do dia 26/07/2020 – Sarau com o 
Lirálcio. Perguntou ainda ao Presidente Caio sobre a realização ou não do Teatro que estava programado 
para o dia 22/08/2020 no Centro de Convenções de Serra Negra, o qual disse que esse evento já tinha sido 
comunicado e está cancelado, não devendo ocorrer esse ano. Finalizando, Lívia comunicou que está mantido 
e confirmado o evento dos dias 21 e 22/NOV, na cidade de Jaguariúna, denominado Fórum da Abrarte. 



Na sequência, já sem a presença da Sra. Marcia na reunião virtual, o Presidente Caio, passou a palavra para 
a Sra. Margareth (Diretora de Doutrina), a qual iniciou a sua fala, lendo um texto por ela elaborado, falando 
sobre as “atuais lives” que estão sendo feitas sem nenhum comprometimento, muitas das quais apenas para 
as pessoas se promoverem, e que para ser um Palestrante, além do conhecimento doutrinário, é necessário 
que os mesmos possuam outras aptidões, tais como: ser equilibrado e até mesmo curso especializado, o qual 
é oferecido pela FEB. Na sequência, a mesma fez a apresentação de seu “Planejamento da área de Doutrina”: 
1- A USE promover um Seminário Anual, cujo tema poderia até ser o de “Palestrantes”  ou outro; 2- Implantar 
e divulgar o E.S.D.E. (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) para as casas filiadas; 3- Elaborar Cadastro 
Único de Palestrantes para as casas filiadas, obviamente com a ajuda das mesmas (já em andamento); 4-
Implantar o “Clube do Livro” pela USEICA, até como fonte de renda para as pequenas casas filiadas, caso 
haja interesse das mesmas; 5- Efetuar visitas às casas filiadas juntamente com o Diretor de Unificação; 6- 
Dar suporte Doutrinário às casas, a fim de dirimir eventuais dúvidas, desde que solicitados pelas mesmas;   
7- Implantar duas Rodas de Conversa (uma por semestre) com temas da atualidade e 8- Palestras Mensais 
da USE nas Casas, a serem realizadas por participantes da Diretoria da USEICA. Finalizando, a companheira 
Margareth indagou do Sr. Presidente se a “Semana Espírita” ainda iria acontecer ou não esse ano, devido as 
providências que deveriam ser tomadas com bastante antecedência junto aos Palestrantes, o qual informou 
que não temos como fazer qualquer programação presencial antes de obtermos autorização dos Poderes 
Públicos para tais eventos. Dando continuidade o Caio propôs realizar “lives” com os Presidentes das Casas 
filiadas, e que após discussão do assunto, ficou aprovado por todos, cabendo a ele implementar essa ação, 
após discussão do assunto, tomando-se por base o que foi feito com os Presidentes das USE Intermunicipais 
de Campinas, Indaiatuba e Circuito das Águas pelo presidente da USE Regional de Campinas, Marco Milani. 

Passando a palavra ao companheiro Roberto do Depto. de Unificação, o mesmo disse estar disposto a ajudar, 
porém com algumas restrições no momento, pelo menos até o meio do ano, e disse ainda estar realizando 
de forma “online”, todas 4as feiras, o estudo do “Livro dos Espíritos” através de sua Casa Joana D’Arc. 

Com a palavra passada ao Sr. Domingos, responsável pela área de Patrimônio da USEICA, comentou que 
havia feito uma live com a ajuda da Lívia e que sobre o terreno recebido como doação na cidade de Socorro, 
está com sua documentação em trâmite e que  para se construir a sede, precisa de recursos, porém, ao ser  
indagado pelo Secretário Walter, se até o final do mandato dessa atual Diretoria, a USEICA já teria a escritura 
definitiva do referido terreno, o mesmo respondeu que a pergunta era difícil de ser respondida, pois não 
dependia dele e sim da Casa Espírita que doou o terreno e também da Prefeitura da cidade de Socorro.  

Passando a palavra para a última companheira, a Srta. Thaís (Diretora de Evangelização), a mesma comentou 
inicialmente que em virtude da pandemia, tem trabalhado mais do que o normal e muitas vezes até a noite, 
sobrando-lhe pouco tempo para se dedicar a outras atividades como a da USE, mas comentou que a 
metodologia usada em sua casa é a do “E.S.D.E” em sua forma original, dizendo ainda que, continua 
realizando os “estudos” com os seus grupos, de forma “online”, e tem repassado “lives” para o grupo de 
evangelizadores, bem como, repassando também material sobre a “evangelização infantil” para as Casas, 
mas não tendo sequer nenhum retorno dos grupos, das referidas Casas. 

O Sr. Caio agradeceu a participação de todos e antes do encerramento da presente reunião, comentou que 
até o próximo dia 31.05.2020, estaria ainda aguardando a resposta da “Pesquisa da USE” por ele 
encaminhada aos “Presidentes das Casas Espíritas” para que pudesse realizar a referida tabulação, para 
posteriormente levar o “resultado da mesma” ao conhecimento de todas as Casas, servindo a referida 
Pesquisa, como um suporte para a continuidade dos trabalhos da USEICA. 

Ainda com a palavra, o Caio solicitou à Sra. Margareth (Diretora de Doutrina) que fizesse a prece de 
encerramento, no que que foi prontamente atendido, e posteriormente deu por finalizada a presente reunião 
virtual, exatamente às 16:05 hs., não fixando nenhuma outra data, para nenhuma outra reunião, quer seja as 
normais com os “Representantes das Casas”, quer seja, com os “Membros da Diretoria”. 

Nada mais havendo a ser tratado, lavrei a presente Ata. 

Serra Negra, 23 de maio de 2020 

    

________________________________                                             ________________________________                      

       Walter da Silveira Junior                                                                         Caio Marcus Rebello Mello 

              1º Secretário                                                                                                Presidente 


