ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Conforme “Edital de Convocação para Reunião Ordinária da USE do Circuito da Águas” , datado de 18.11.19,
enviado à todos os Representantes das Instituições Espíritas da Região do Circuito das Águas, informando
que a mesma ocorreria no dia 23.11.19 às 14:00 hs, no salão social da referida Instituição, a presente reunião,
do mês de “Novembro 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 16 (dezesseis) membros, os quais
assinaram o “Livro de Presença”, representando suas respectivas “Instituições Espíritas”, para a discussão
dos assuntos de acordo com a pauta do dia”, a saber:
Aberto os trabalhos exatamente às 14:00 hs. pelo Caio (Presidente), o mesmo pediu a companheira Marcia
que fizesse a prece inicial, e logo após solicitou a mim (Secretário), que passasse para o item 1 da “Pauta do
Dia”, ou seja, (Leitura da ATA da reunião anterior do mês de Outubro, ocorrida no dia 26.10.19), a qual elegeu
e deu
posse a atual Diretoria, cujo mandato se encerrará em
24 de Abril de 2021.
Após a leitura feita por mim, a mesma foi aprovada por unanimidade, sem nenhuma ressalva.
Passando ao item 2 da referida pauta (Regularização Legal da USE Circuito das Aguas), e ainda com a
palavra, o Secretário Walter, informou a todos os presentes que havia dado entrada no dia 04.12.19 no
Cartório de Títulos e Documentos da PJ de Serra Negra” do “Estatuto da USE Circuito das Águas + Ata de
Posse na Nova Diretoria” para ser registrado, e que devido a uma exigência de esclarecimento do referido
Cartório, a mesma se encontrava ainda em análise, devendo ficar pronta até o dia 10 de dezembro próximo.
Informou ainda o Sr. Walter que, após a conclusão do devido “Registro do Estatuto”, os próximos passos
seriam a obtenção do CNPJ e a abertura de Conta Poupança na CEF, da referida Instituição, para conclusão
e regularização total da referida Instituição, se possível até o final do mês de dezembro/2019.
Antes de passar ao item 3 da pauta (Definição de Temas e Palestrantes da Semana Espírita de 2020), o Caio
confirmou para o dia 15.02.2020 às 14 hs, em Serra Negra, a realização da “RODA DE CONVERSA” cujo
tema a ser abordado será “Práticas Estranhas no Centro Espírita” e contará com a presença da Sra. Rosana
Gaspar (Presidente interina da USE-SP), Marco Milani (Diretor de Doutrina da USE-SP) e Alexandre Fonseca
(Doutor em Física pela UNICAMP), sendo que a USE SP estará elaborando o “Cartaz de Divulgação”, o qual
será distribuído aos representantes das Casas Espíritas filiadas, durante a reunião mensal de JAN/2020 e
cuja divulgação deverá ainda ser reforçada pelo nosso colega Rogério, através da internet e WhatsApp.
Passando em seguida a palavra para a Diretora de Doutrina, Margareth reafirmou que a “Semana Espírita
da USE Circuito das Aguas” ocorrerá de 13 a 20/ABRIL/2020, exceto no domingo dia 19, e o tema central
escolhido foi “INFÃNCIA E JUVENTUDE”. Informou ainda o nome dos Palestrantes e os subtemas, os quais
serão informados oficialmente durante a próxima reunião de JÁN/20, em virtude de algumas pendências.
Margareth ficou ainda de verificar a possibilidade da realização de uma “Oficina e/ou Seminário” no dia
23/05/20, que também será oportunamente comunicada a todos.
Na sequência o Presidente Caio, distribuiu o “Novo Calendário de Atividades para o Ano de 2020”, que era o
item 4 da pauta do dia, e disse que a data de 11/07 (reservada para o Teatro) ainda não está definida dentro
do Festival de Inverno da cidade de Serra Negra. Rogério disse que os turistas da cidade não têm muita
influência nesta questão, podendo a data do Teatro, ser transferida para uma outra data dentro do nosso
calendário.
o
Caio informou ainda, a realização de 2 Seminários, sendo 1 em MAIO/20 sobre “Evangelização” a cargo da
Diretora Thaís e um outro em SET/20 sobre “Passes” a cargo da Diretora Margareth.
Passando para o 5º item da pauta do dia, Caio passou a palavra para o 1º Tesoureiro – Alexandre, para falar
sobre a “Prestação de Contas da Entidade”, que disse ter recebido apenas R$ 260,00 a título de mensalidades
até a data da presente reunião, sendo que o saldo total até então era de R$ 13.349,33. Como as reuniões
ocorrem antes do fechamento do mês, ficou definido que a partir de 2020, será apresentado sempre o
“movimento financeiro completo do mês de competência anterior ao da reunião” e não mais do mês atual.

No 6º e último item da pauta, em (Assuntos Gerais) foram relatados os seguintes assuntos, a saber:
> Walter e Caio falaram sobre a reunião da Diretoria da USE, ocorrida no dia 31/10/19 com os representantes
da atual Diretoria do Centro Espírita Luz e Caridade, a respeito da doação daquela casa para a USE. Foi
ainda informado na oportunidade que nada havia sido definido, tendo em vista que aquela entidade tinha
algumas pendências a serem regularizadas, e que nada seria definido antes da sua devida regularização.
Ficou decidido que seria marcada uma nova reunião oportunamente, para discussão e definição do assunto.
> Walter pediu para que os representantes das casas espíritas, enviassem até o dia 15 de cada mês,
sugestões de assuntos a serem tratados nas reuniões mensais, a fim de que haja tempo suficiente para
inserção dos mesmos, no Edital de Convocação Mensal das Reuniões da USE.
> Margareth se propôs a visitar todas as casas integrantes da nossa USE, no sentido de que haja uma maior
integração entre as mesmas, bem como, apoiá-las naquilo que for necessário dentro da Doutrina.
> Thaís, pediu para que fosse dado mais atenção para os eventos de Evangelização, a fim de que haja mais
união entre todos.
> Alexandre, pediu para que todas as casas fizessem a devida “identificação dos depósitos” e/ou fizessem
depósitos identificados, a fim de que pudesse manter um melhor controle de arrecadação das mensalidades.
> Caio informou novamente que essa seria a nossa última reunião do ano, tendo em vista que no mês de
dezembro/19, não haverá reunião como de praxe, voltando as mesmas a ocorrerem a partir de JAN/20, mais
precisamente no dia 25, ou seja, sempre no 4º sábado de cada mês às 14:00 hs.
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente solicitou a companheira Malu que fizesse a prece de
encerramento, encerrando-se a presente reunião às 15:50 hs.
Esta “ATA” foi lavrada e assinada por mim, na qualidade de 1º Secretário.
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