
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

 Conforme havia sido definido na reunião anterior do dia 28.09.19, a presente reunião, do dia 26 de 
outubro de 2019, como de praxe, ocorreu no Centro Espírita Joana D’Arc, localizado na Rua Allan Kardec, 53 
– Serra Negra – SP, contando com a presença de 19 (dezenove) membros, os quais assinaram o “Livro de 
Presença”, representando suas respectivas “Instituições Espíritas”, cujo principal objetivo era a realização da 
“Assembleia Geral de Fundação; Aprovação do Estatuto; Eleição e Posse dos Órgãos Administrativos da 
U.S.E – União das Sociedades Espíritas Intermunicipal do Circuito das Águas – Estado de São Paulo.  

 Aberto os trabalhos exatamente às 14:10 pelo Sr. Caio, o mesmo pediu ao companheiro Sr. Luciano 
que fizesse a prece inicial, e logo após esclareceu à todos os presentes, que havia recebido a “lista de 1 
(uma) única chapa”, a qual foi submetida a apreciação e em seguida aprovada por unanimidade dos 
presentes, bem como, também aprovaram o “1º Estatuto” da referida Entidade.  Procedeu-se em seguida a 
posse dos membros eleitos para a gestão a encerrar-se em 24 de abril de 2021. Ficou ainda definido que 
caberia a mim, como 1º Secretário eleito, dar sequência ao processo de fundação; registro do Estatuto e 
outras providências legais, no menor espaço de tempo possível, inclusive a solicitação de inscrição da 
entidade no CNPJ. 

 Por volta das 15:00 a atual diretoria da USE, já devidamente empossada, procedeu ao início da 2ª 
parte da referida reunião, para tratar dos assuntos rotineiros e pendentes da entidade USE-Intermunicipal do 
Circuito da Águas, abaixo mencionados, a saber: 

1-Procedeu-se a leitura da “Ata” anterior, do dia 28.09.19 

2-O Presidente eleito, Sr. Caio, falou sobre o evento que estava programado para o próximo dia 30.11.19, ou 
seja, um Seminário com o tema “A Arte do Encontro no Encontro da Arte”, a cargo do Departamento de Artes 
e Departamento de Evangelização. 

3-Ainda com a palavra o Sr. Presidente falou sobre o evento “IV Semana Espírita do Circuito das Águas”, que 
contará com 7 palestras, cujo tema principal será “Infância e Juventude” no período de 13 a 20/04/2020, e em 
seguida foram sugeridos 10 nomes de palestrantes da região e também de outras localidades, ficando 
responsável pelo contato inicial, o próprio Sr. Caio, cujos temas das palestras individuais, em cima do tema 
central, ainda serão discutidas e definidas oportunamente com os respectivos palestrantes que confirmarem 
suas presenças no referido evento.  

4-Continuando ainda com a palavra, informou o Sr. Presidente que a USE, conforme “Demonstrativo 
Financeiro” que circulou entre os presentes, conta com um saldo credor atual de R$ 13.107,87, que encontra-
se na CEF e será transferido oportunamente para a conta própria da USE a ser aberta, logo após a sua 
regularização. 

5-Dando continuidade e ainda com a palavra, o Sr. Presidente informou que o Departamento de Doutrina da 
USE encontrava-se vago com a saída de João Paulo Tozzi e convidou a companheira Sra. Margareth Sbrana 
a assumir tal desafio, o qual de pronto foi aceito pela mesma, a qual pediu a ajuda das referidas Instituições 
Espíritas, para um trabalho mais integrado e objetivo. 

6-Em seguida, e ainda com a palavra o Sr. Presidente, distribuiu aos presentes um “calendário de atividades 
e eventos da USE” para o próximo ano de 2020, de forma que as entidades possam se programar melhor e 
participarem mais das atividades da USE. Aproveitou o ensejo para dizer que a próxima e última reunião do 
ano da USE, será como de costume no 4º sábado de novembro, ou seja, dia 23.11.19, e como anualmente 
ocorre no mês de dezembro, não haverá reunião, devido as festividades de final de ano e férias.  

7-O Sr. Domingos comentou e informou aos presentes que estava terminando o 1º “Curso de Oratória de 
Socorro”, o qual terminou com cerca de 30 pessoas. 

 



 

 

8-O Sr. Walter falou sobre um possível aumento no valor das mensalidades para o próximo ano de 2020, e 
após debate e várias sugestões, ficou estabelecido que o valor mínimo continuará a ser de R$ 20,00 por 
entidade vinculada a USE, porém se quiserem, poderão contribuir com valores superiores ao mínimo 
estabelecido. Também foi proposto entre os presentes que cada entidade espírita fizesse 1 evento anual em 
suas respectivas casas, revertendo o valor desse evento para a USE. 

9-Em seguida o Sr. Bragatto pediu a palavra, para informar que havia sido procurado por 2 dirigentes do 
Centro Espírita Luz e Caridade da cidade de Serra Negra, propondo que a USE assumisse aquele Centro e 
passou a palavra para o Sr. Paulino, atual Presidente da referida casa, que se encontrava presente, para que 
o mesmo pudesse falar melhor sobre o assunto. Disse na oportunidade que a referida casa já funciona há 
mais de 22 anos, porém devido a falta de pessoas, quer seja trabalhadores, bem como, frequentadores, a 
casa estava prestes a encerrar suas atividades, por isso o motivo da proposta de passar para USE. Após 
algumas colocações por parte dos presentes, ficou definido que se fizesse uma reunião entre os atuais 
“Dirigentes da USE” com os ainda existentes “Dirigentes do Centro Espírita Luz e Caridade”, para se tomar 
ciência da atual situação da casa, a qual ficou marcada para o dia 31.10.19 às 17:00 hs naquele local. E 
somente após a realização da referida reunião é que seria tomada uma posição definitiva sobre o referido 
assunto proposto.  

10-Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente solicitou ao companheiro Sr. Roberto que fizesse a 
prece de encerramento, encerrando-se a presente reunião às 16:10 hs. 

Esta “ATA” foi lavrada e assinada por mim, na qualidade de 1º Secretário, devidamente empossado nesta 
data.  

 

 

_____________________________________                         _____________________________________ 

   Walter da Silveira Junior                                                            Caio Marcus Rebello Mello 

                        1º Secretário                                                                                    Presidente 

 

 

  

    

 

   

 


