
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

Às 14:00 horas do dia 28 de setembro de 2019, reuniu-se no salão de atividades do Centro 

Espírita Joana D’Arc, localizado à Rua Allan Kardec, 53 - Serra Negra, SP; os representantes das 

Instituições Espíritas, assinalados no livro de presença. A prece inicial foi realizada pelo companheiro 

Rogério; não houve leitura da ata anterior. Em cumprimento à pauta previamente acertada, seguiu-

se os seguintes itens a serem debatidos: 

1) Foi tirado dúvidas referente à alguns itens do Estatuto da USE Intermunicipal do Circuito das 

Águas. Foi solicitado pela representante do Lar Espírita Bezerra de Menezes o envio de sugestão de 

alteração no Estatuto para a Assembleia Geral da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 

Paulo. Colocado em votação para os representantes presentes, foi rejeitado essa indicação. 

2) Ficou acertado que na próxima reunião, a ser realizada em 26 de outubro do corrente ano, 

no mesmo local e horário, será realizada a Assembleia Geral para Fundação, Aprovação do Estatuto, 

Eleição e Posse dos Órgão Administrativos da USE Intermunicipal do Circuito das Águas, ficando 

assim convocados os representantes das Instituições Espíritas dos municípios de jurisdição dessa 

entidade, nos termos do que rege o Estatuto. Somente terá direito a voto, as casas que 

encaminharem a Ficha de Atualização Cadastral contendo os nomes dos representantes da 

Instituição, até o início da próxima reunião. 

3) Colocado em votação a alteração no horário das reuniões ordinárias, a maioria dos 

representantes presentes preferiu alterar para às 14 horas, mantendo-se a reunião sempre no 

quarto sábado de cada mês. 

4) Passada a palavra à Diretora do Departamento de Evangelização e Mocidade, a companheira 

Thaís relatou sobre os encontros de Evangelizadores e sobre as atividades que estão sendo 

planejadas pelo departamento.  

5) Passada a palavra à Diretora do Departamento de Artes, a companheira Lívia, mencionou 

sobre as atividades que as casas planejaram para a 3ª Semana Nacional de Arte Espírita. Está 

programando a vinda da companheira Rubia Konstantyni, para um Seminário com o tema “A Arte 

do Encontro no Encontro da Arte”, a ser realizado no dia 30/11/2019 às 14 horas. 

6) A 4ª Semana Espírita do Circuito das Águas ficou definido para realizar-se de 13 a 19 de abril 

de 2020. Ainda será acertado os temas, expositores e locais do evento. 

7) Encerrado o prazo para a apresentação de chapas para a eleição da nova diretoria, houve 

apenas uma chapa inscrita, com os seguintes indicados: 

a) Presidente – Caio Marcus Rebello Mello;  

b) Vice presidente – Márcia A. de Castro Ferraz;  

c) 1º secretário – Walter da Silveira Jr.  

d) 2ª secretária – Norma Ribeiro Coutinho;  

e) 1º tesoureiro – José Alexandre M. Vasconcelos;  

f) 2º tesoureiro – Dejair de Souza Pinto;  

g) Patrimônio – Domingos José Palazi. 

8) Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às 16 horas com uma prece do 

companheiro Dejair. Não estando nem o 1º e o 2º secretários presentes, essa ata é assinada pelo 

presidente em exercício. 

___________________________________ 

                                                                                                                   CAIO MARCUS REBELLO MELLO 


