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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA USE INTERMUNICIPAL 
DO CIRCUITO DAS ÁGUAS, realizada no dia 26 de setembro de 2020 às 14 horas pela 
plataforma Google Meet. 
 
Instituições presentes: Estiveram representadas 08 (oito) instituições participantes do CD, conforme 
lista de presença virtual anotada pela secretaria, sendo elas: 
Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia), representado por Alexandra Grano; Centro 
Espírita Amor e Caridade (Pedreira), representado por Eunice Rodrigues Alves; Centro Espírita 
Caminhos de Luz (Pedreira), representado por Kátia Alessandra Pinto; Centro Espírita Joana D’Arc 
(Serra Negra), representado por Rogério Magon; Grupo Espírita Luz e Caridade (Serra Negra), 
representado por Caio Marcus Rebello Mello; Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade (Socorro), 
representado por Luiza Izabel Diegues de Oliveira; Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro), 
representado por Domingos José Palazi; Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro), 
representado por Mariângela Zucato de Oliveira e ainda como instituição convidada, a União 
Espírita Anjo Esmael (Monte Sião/MG). 
 
Também estiveram presentes membros da Diretoria Executiva e dos Departamentos, tendo ainda 
como convidados, o presidente da USESP, Aparecido José Orlando e o coordenador de mocidade 
da USE Regional de Campinas, Pedro Valiati. 
 
A reunião iniciou-se às 14:10 com o presidente da USE Intermunicipal do Circuito das Águas 
agradecendo a participação de todos. Apresentou os convidados Orlando e Pedro e solicitou que a 
prece inicial fosse proferida pela companheira Eunice. A pedido do presidente Caio Marcus, a pauta 
de assuntos foi reformulada, passando a palavra ao presidente da USESP, Aparecido José Orlando, 
que por motivo de outros compromissos, iniciou à explanação e explicou aos demais presentes 
sobre a importância da atualização cadastral das instituições espíritas adesas, tendo em vista às 
eleições nos órgãos local, regional e estadual no ano de 2021, já que as instituições adesas tem 
direito à voto nas Assembleias Gerais dos órgãos da USE. Mencionou também sobre o projeto 
experimental de arrecadação para o ano de 2021, ao qual a USE Intermunicipal do Circuito das 
Águas participará, e que ficou definido que as instituições adesas contribuirão apenas com a USE 
local e esta fará o repasse de valores para a USESP. Esta atualização cadastral das casas adesas 
deverá ser feita até o mês de março de 2021. Já as novas adesões, deverão ser realizadas até o 
final do mês de outubro de 2020, para serem aprovadas na reunião do CDE de 06 de dezembro de 
2020. 

Deu-se continuidade à reunião com a participação do coordenador de mocidade da USE Regional 
de Campinas, Pedro Valiati, que se colocou à disposição das casas e desta Intermunicipal para 
atuarmos conjuntamente em um projeto para a ativação das mocidades nas casas espíritas da 
região, com a participação do Departamento de Evangelização da USE Intermunicipal do Circuito 
das Águas, sob a responsabilidade da companheira Thaís de Farias, a qual solicitou maior 
participação e comprometimento dos dirigentes e evangelizadores, não só para assuntos de 
mocidade como também para a evangelização infantil. Ao se despedir, por ter outros compromissos, 
o Pedro convidou a todos para participarem da II COMEIND – Confraternização das Mocidades 
Espíritas de Indaiatuba, que acontecerá nos dias 07 e 08 de novembro de 2020. 

Dando continuidade à pauta da reunião, foi informado pelo presidente que o companheiro José 
Alexandre, 1º  tesoureiro, não  pode  participar  da  reunião, por  motivos  de  saúde, mas  que  este 
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encaminhou ao grupo, por Whatsapp o Balanço Financeiro do ano, o qual será encaminhado 
juntamente com essa ata para os representantes das instituições adesas. 

O presidente passou a relatar sobre a IV Semana Espírita do Circuito das Águas, que será realizada 
de 28 de setembro a 04 de outubro de 2020, com o Tema Central “Infância e Juventude”. Solicitou 
a colaboração de todos na divulgação do evento. À pedido da companheira Thaís, que pediu para 
o presidente explicar sobre as mudanças em alguns temas e palestrantes, este relatou que como o 
planejamento original, que era para a apresentação da Semana Espírita ser em abril de 2020 e que 
devido à pandemia de Covid tivemos que adiar o evento, alguns palestrantes não conseguiram 
conciliar a agenda com as novas datas, sendo que os novos palestrantes, sugeriram a mudança 
em alguns temas, o que foi acolhido pelo Departamento de Doutrina, que com a renúncia da antiga 
Diretora, Sra. Margareth Sbrana, ficou a cargo do presidente da instituição, com a aprovação dos 
demais membros da Diretoria Executiva, até a apreciação de um novo nome pelo Conselho 
Deliberativo. 

Passou-se a tratar do planejamento da V Semana Espírita do Circuito das Águas, a ser realizada 
de 12 a 18 de abril de 2021, conforme sugestões dos companheiros, ainda de forma virtual, caso 
ainda persista a situação atual de pandemia, ou mesmo de forma mista (presencial e virtual), caso 
seja possível, para possibilitar a participação de expositores de outras regiões, que não seria 
possível a participação presencial. O presidente informou que o primeiro passo do planejamento 
será a escolha do tema central e subtemas da Semana Espírita, que deverá estar concluído até o 
dia 28 de outubro de 2020. 

Com a sugestão de alguns companheiros, foi solicitado a realização de um novo CONEC, que 
passou a ser a sigla de Confraternização Espírita do Circuito das Águas, já em 2021, mas o 
presidente ponderou que o 18º Congresso Espírita do Estado de São Paulo foi remarcado de 2020 
para 2021, devido a pandemia e que ficaria inviável a realização desse evento esse ano, já que 
seria difícil conseguir agendar com alguns palestrantes que estarão no Congresso Estadual e 
também o pouco tempo para o planejamento do evento, ficando então a realização do 13º CONEC 
para o ano de 2022. 

Foi questionado também sobre as orientações para a reabertura das casas espíritas, o que o 
presidente informou que a USESP disponibilizou um documento dando todo o suporte necessário 
para a decisão sobre a reabertura ou não pelas casas, mas que cabe a cada dirigente decidir, após 
consulta à legislação vigente em cada município. Foi relatado pelos participantes o que cada casa 
presente à reunião já havia decidido sobre a reabertura, o qual foi mencionado que o Lar Espírita 
Luz e Caridade (Serra Negra) e o Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de Lindoia) já haviam 
retomado às atividades de palestra pública, seguindo todas as recomendações da vigilância 
sanitária. O Centro Espírita Joana D’Arc (Serra Negra) informou que retornará às atividades no dia 
05/10 e o Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro), retornará no dia 08/10. As demais casas 
representadas não sabem ainda quando retornarão. 

Nada mais tendo a ser tratado, o presidente informou que a próxima reunião do Conselho 
Deliberativo se dará no dia 24 de outubro de 2020, às 14 horas, a ser definido ainda o tipo de reunião 
(presencial ou virtual) e solicitando a companheira Alexandra proferir a prece final, deu por 
encerrada a reunião da entidade às 16:05. Eu, Norma Ribeiro Coutinho, 1ª secretária, lavrei a 
presente ata que será assinada por mim e pelo presidente, Caio Marcus Rebello Mello. 
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______________________________                                    ______________________________ 

             NORMA RIBEIRO COUTINHO                                            CAIO MARCUS REBELLO MELLO 

                      1ª SECRETÁRIA                                                                           PRESIDENTE 
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