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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA USE INTERMUNICIPAL
DO CIRCUITO DAS ÁGUAS, realizada no dia 27 de junho de 2020 às 14 horas pela plataforma
Google Meet.
Conforme “Edital de Convocação”, datado de 22.06.2020, enviado por e-mail à todos os
Presidentes e Representantes das Instituições Espíritas participantes dessa Entidade e com a devida
concordância da maioria dos membros, após prévia consulta realizada junto aos mesmos, ficou mantida a
reunião mensal, conforme calendário anual, para o 4º sábado do mês, dia 27.06.2020, às 14:00 hs, porém,
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, Norma e Domingos, exceto os companheiros Alexandre e Dejair, os quais tiveram problemas
de ordem de saúde em família) e ainda com os demais Diretores de Departamentos (Margareth, Roberto e
Thaís, exceto a companheira Lívia, que não pode participar por motivos particulares), além dos 5 (cinco)
Presidentes e de apenas 3 (três) Representantes, abaixo mencionados:
>Sr. Paulo Soares (Presidente do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Monte Alegre do Sul);
>Sra. Marcia Ferraz (Presidente do Centro Espírita Boa Nova da cidade de Socorro);
>Sra. Margareth Sbrana (Presidente do Grupo Espírita Luz e Caridade da cidade de Serra Negra);
>Sra. Mariângela Zucato (Representante do Centro Espírita Nosso Lar da cidade de Socorro);
>Sra. Alexandra Grano (Representante do Lar Espírita Bezerra de Menezes da cidade de Águas de Lindóia);
>Sr. Rogério Magon (Representante do Centro Espírita Joana D’Arc da cidade de Serra Negra).
A reunião iniciou-se exatamente às 14:03 hs, com a palavra inicial do Sr. Secretário, que abriu os
trabalhos solicitando à companheira Alexandra que fizesse a prece de abertura, e logo em seguida passou
para o 1º item da pauta do dia (Aprovação apenas, das 2 últimas Atas) dizendo que, devido o
encaminhamento por ele feito à todas as casas das 2 últimas Atas (Mensal de FEV e Extraordinário da
Diretoria de MAIO/2020), as mesmas não seriam lidas, mas apenas submetidas a aprovação de todos, as
quais foram “integralmente aprovadas”.
Em seguida, passou a palavra para o Sr. Caio - Presidente, o qual fez suas considerações
iniciais e agradeceu aos participantes presentes, porém ressaltou que estava surpreso com o baixo nº de
pessoas presentes, pois, em se tratando de uma reunião virtual, achava que a adesão seria bem maior. Ainda
com a palavra, Caio justificou a ausência de nosso Tesoureiro Alexandre, (por problemas de saúde em família)
e ele mesmo apresentou o 2º item da pauta (Balanço Financeiro e Contábil) que em 31/05/2020
apresentava o saldo de R$ 14.148,71, dizendo ainda que, devido a pandemia da Covid 19, além da
arrecadação ter caído, a entidade havia doado a importância de R$ 500,00, equivalente a 10 Cestas Básicas,
para uma “Ação Social de uma Casa Espírita de Amparo).
Passando para o 3º item da pauta (Apresentação do Projeto do Novo Modelo de
Arrecadação da USESP), Caio fez um pequeno resumo de como é feito atualmente e disse que para o
próximo ano de 2021, NÃO HAVERÁ mais cobrança pela USESP, mas sim pela USEICA, citando um
exemplo de que, se a arrecadação anual fosse de R$ 2.800,00 repassando-se o valor fixado para USESP de
R$ 1.500,00, sobraria apenas R$ 1.300,00 para a USEICA, o que era muito pouco e insuficiente para até se
passar a escritura de 1 terreno que está sendo doado para a USECIA na cidade de Socorro.
Seguindo ainda dentro deste contexto, Caio passou para o 4º item da Pauta (Debate sobre o
novo valor de Arrecadação da USEICA para 2021), dizendo que o atual valor de R$ 20,00 não sofre reajuste
há 3 anos, e propôs aumentá-lo para R$ 30,00 para o próximo ano, tendo recebido o aval de todos os
membros da Diretoria, e principalmente por parte da Nice, Marcia, Paulo e Alexandra, que disseram ser bem
coerente o novo valor proposto e aprovado.
Ainda com a palavra, Caio passou para o 5º item da Pauta (Atualização Cadastral das Casas
Espíritas na USESP), disse que pretende fazer essa atualização até NOV/2020, precisando receber das
respectivas Casas Espíritas os seguintes documentos: (Estatuto Social + Ata da última Assembleia Geral +
Ficha Cadastral).
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Já no item 6 da Pauta (Apresentação de Projeto das “lives” com os Presidentes das
Instituições), Caio informou que no último dia 25/06/2020 havia sido feita a 1ª Live da USEICA, que contou
com a sua participação, além da Diretora de Doutrina – Margareth; do Diretor de Unificação Roberto e ainda
da minha participação (Walter – 1º Secretário) como mediador. Disse que no dia 02/07 acontecerá outra “live”,
desta vez, contando com a participação da Sra. Rosana Gaspar – Vice Presidente da USESP e também do
Sr. Marco Milani, Presidente da USE Regional de Campinas.
Seguindo com a palavra Caio, comentou sobre o item 7 da Pauta (Apresentação do Projeto
Bibliotecas USE) que consiste em inicialmente catalogar todos os livros de todas as Casas Espíritas, para
posteriormente disponibilizar essas informações para uso daqueles que tiverem interesses nessas obras
espíritas. Disse ainda que, a USE-SP encampou essa idéia, a qual será estendida depois para todo o Estado
de São Paulo.
Ainda com a palavra e seguindo para o item 8 da Pauta (Apresentação da Pesquisa relativa
às Atividades das Casas) teceu alguns comentários sobre as principais respostas, a saber:
>>> Só 15 Casas responderam a referida pesquisa, das atuais 26 existentes;
>>> Só 40% participam das reuniões e 33% só as vezes;
>>> Só 66% das respostas, disseram conhecer o “Site da USEICA”;
>>> 60% das Casas não possuem “Evangelização Infantil”. Nesse momento o companheiro Rogério pediu
um aparte, e disse que isso é muito preocupante. Em seguida a companheira Alexandra, sugeriu que se
fizesse 1 Live sobre o tema “Evangelização Infantil”.
>>> 13% das Casas não tem “Iniciação Espírita”. (Margareth achou um absurdo);
>>> 58% usam o ESDE, 8% apostilas, 25% livros diversos e 9% outros, em relação a “Iniciação Mediúnica.
Tadeu disse que usa livros da Terezinha Oliveira.
>>> 80% das Casas Espíritas não possuem “Mocidade Espírita”. Rogério e Roberto ficaram também muito
preocupados com essa resposta;
>>> 67% não possuem “atividades artísticas”; Nesse momento eu (Walter) sugeri ao Caio que fosse enviado
posteriormente a tabulação da referida Pesquisa, para que todos pudessem conhecer com mais detalhes, o
resultado da Pesquisa.
Devido ao avançado da hora, Caio pulou o item 9º da Pauta (Palavra aos Departamentos –
Projetos), principalmente porque tais “Projetos” já tinham constado da “Ata da Reunião Extraordinária de
Diretoria” e passou para o item 10º da Pauta (Palavra aos Presidentes), que de maneira geral disseram que
essa reunião virtual havia sido muito boa e produtiva.
Voltando a ter a palavra, após a fala individual de cada um dos membros participantes
virtualmente, o Presidente Caio fez a prece de encerramento, e posteriormente deu por finalizada a presente
reunião virtual, exatamente às 16:15 hs., não fixando nenhuma outra data, para nenhuma próxima reunião,
quer seja presencial ou virtual.
Nada mais havendo a ser tratado, lavrei a presente Ata.
Serra Negra, 27 de junho de 2020

______________________________
Walter da Silveira Junior
1º Secretário

______________________________
Caio Marcus Rebello Mello
Presidente

