ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS – FEV/2020
Conforme “Edital de Convocação para Reunião Ordinária da USE do Circuito da Águas” , datado de
21.02.2020, enviado à todos os Representantes das Instituições Espíritas da Região do Circuito das Águas,
informando que a mesma ocorreria no dia 29.02.2020 às 14:00 hs, no salão social da referida Instituição, a
presente reunião, do mês de “Fevereiro de 2020”, como de praxe, ocorreu no Centro Espírita Joana D’Arc,
localizado na Rua Allan Kardec, 53 – Serra Negra – SP, contando com a presença de 17 (dezessete)
membros, os quais assinaram o “Livro de Presença”, representando 10 (dez) de 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 ao companheiro Roberto
Invernizzi que fizesse a prece inicial, e logo após solicitou a mim (Secretário), que passasse para a “Pauta do
Dia”, a saber:
> Item 1: Leitura da última ATA da reunião anterior de 25.01.2020 do mês de Janeiro, a qual foi lida por
mim e aprovada na íntegra por todos os presentes, sem nenhuma ressalva.
> Item 2: Informações do Secretário sobre a “Entrega de Documento Legal – DCTF”, foi informado à
todos que a mesma havia sido entregue pelo Contador da USE, cumprindo a atual legislação em vigor.
> Item 3: Informações do Tesoureiro sobre o “Balancete do Mês de JAN/2020, foi apresentado pelo Sr.
Alexandre o referido Balancete, que apresentou um saldo credor de R$ 13.827,68. Informou ainda a todos
os presentes que, havia enviado “Ofício” para a Prefeitura, solicitando o uso das instalações do “Centro de
Convenções” da cidade de Serra Negra, pro dia 22/08/2020, para realização do nosso “Teatro Espírita”.
> Item 4: Esclarecimentos Adicionais da Diretora do Depto. de Doutrina sobre a 4ª Semana Espírita,
informou a Sra. Margareth que já havia feito a divulgação inicial do evento via WhatsApp, sendo que no final
da presente reunião iria distribuir os “Cartazes” para divulgação junto todas as Casas da região. Falou ainda
que as Casas Espíritas precisam ser mais unidas, pois esse é o principal objetivo da USE local, sendo que
pretendia implantar as “Palestras Compartilhadas”, de forma que todos as Casas pudessem receber
Palestrantes de outras cidades e/ou Estados.
> Item 5: Informações da Diretora do Depto. de Artes, sobre a realização do Teatro, informou a Sra. Lívia,
que já havia feito contato com a Diretora da peça “Antes só do que mal Assombrado”– Luciene Cunha,
acertando a data do dia 22/08/2020. Deveríamos já ir buscando os patrocinadores do evento, no máximo 20,
cujo valor seria de R$150,00 cada, sendo que os mesmos receberiam posteriormente 2 ingressos grátis. O
valor do ingresso será de R$ 60,00 normal ou de R$ 30,00 + doação de 1 kg de alimento, o qual ficará pra
própria Casa Espírita que estiver vendendo os convites. Ainda na oportunidade Lívia comentou ainda a
realização do evento “Arte no Espiritismo” que deverá acontecer na cidade de Jaguariúna em 21 e 22 de
novembro. Em seguida o Presidente Caio, apenas esclareceu que da arrecadação total do Teatro, 70% fica
para os integrantes da peça, e apenas 30% seria receita da USE, e que desse percentual seria justo um
repasse as Casas efetivamente participantes, que ainda será definido pela Diretoria da USE.
> Item 6: Informações do Presidente sobre:
A- Realização da “Roda de Conversa” realizada no último dia 15/02/2020, com a participação de
pessoas da USE SP, a qual tinha sido muito proveitosa, no que teve a plena concordância da companheira
Malu de Lindóia e também do Rogério de Serra Negra. Informou ainda que outra “Roda de Conversa” deverá
ser programada para o 2º semestre ainda deste ano. Lívia sugeriu a inclusão dos jovens dentro das Casas
Espíritas, atribuindo aos mesmos uma maior participação, dentro daquilo que eles sabem mais do que os
veteranos, como por exemplo a “Internet; Redes Sociais etc...” Lívia ainda falou sobre o “Sarau” que ainda
será definido, mas provavelmente deverá ocorrer no dia 26 de Julho, assim como, um outro Seminário para
o dia 26 de Setembro.

B- Realização da Reunião Extraordinária da USE Regional Campinas, cujo evento havia sido
realizado na parte da manhã e que entre outros assuntos discutidos, o principal foi a questão da forma de
“Contribuição para a USE Estadual e as Intermunicipais”, ficando definido que as Casas devem contribuir para
a USE Circuito das Águas, e ao mesmo tempo solicitar a isenção anual para a USE SP. (Vide Ata dessa
reunião) que está sendo remetida para conhecimento.
C- Proposta/Providências sobre a forma de Contribuição das Casas Espíritas (Vide mesma Ata)
D- Atualização do Cadastro de “Representantes e das próprias Casas”, Caio mais uma vez
enfatizou a necessidade de se manter atualizado esse Cadastro composto por 4 Representantes, sendo que
muitas das Casas não comparecem e sequer mandam 1 de seus representantes às Reuniões. Malu, sugeriu
que se a Casa faltar por 6 vezes é porque não tem interesse em fazer parte da USE. Em seguida Walter
concordou com a Malu e solicitou que não basta as Casas pedirem “afastamento temporário verbal”, devendo
necessariamente formalizar tal pedido por escrito, sendo que ainda como Secretário, não concorda com a
remessa dessas Atas para estas respectivas Casas, pois se não comparecem, para que devem receber as
respectivas Atas. Malu concordou com o Walter.
> Item 7: Assuntos Gerais: Thais argumentou sobre a ausência de representantes nos eventos da
“Evangelização Infantil”. Walter comentou também para que as Casas procurem observar melhor o
“Calendário da USE” distribuído no final do ano às Casas, de forma que não haja “eventos e/ou palestras
iguais” e/ou próximos uns dos outros.
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente solicitou a companheira Bene de Amparo 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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