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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA USE INTERMUNICIPAL
DO CIRCUITO DAS ÁGUAS, realizada no dia 28 de novembro 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:
1) Lar da Paz Allan Kardec (Amparo), representado por João Paulo Guerra;
2) Centro Espírita Amor e Caridade (Pedreira), representado por Eunice Rodrigues Alves;
3) Centro Espírita Caminhos de Luz (Pedreira), representado por Kátia Alessandra Pinto;
4) Centro Espírita Joana D’Arc (Serra Negra), representado por Rogério Magon;
5) Grupo Espírita Luz e Caridade (Serra Negra), representado por Caio Marcus Rebello Mello;
6) Centro Espírita A Caminho da Luz (Socorro), representado por Domingos José Palazi;
7) Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro), representado por Mariângela Zucato de
Oliveira;
8) Grupo Espírita Boa Nova (Socorro), representado por Márcia A. de Castro Ferraz e ainda como
instituição convidada, a União Espírita Anjo Esmael (Monte Sião/MG), representado por Thaís de
Farias. Também estiveram presentes membros da Diretoria Executiva e dos Departamentos.
A reunião iniciou-se às 14:05 com o presidente da USE Intermunicipal do Circuito das
Águas, Caio Marcus R. Mello agradecendo a participação de todos e solicitou que a prece inicial
fosse proferida pelo companheiro João Paulo.
Dando continuidade à pauta da reunião, a 1ª secretária, Norma Coutinho, informou que
recebeu a documentação de adesão à USE de apenas uma instituição, o Grupo Espírita Luz e
Caridade de Serra Negra, que já está devidamente registrada junto à federativa. O companheiro
José Alexandre, 1º tesoureiro, não pode participar da reunião, por motivos de saúde, mas
encaminhou o demonstrativo financeiro mensal, que será encaminhado em anexo a essa ata para
os demais conselheiros.
Dando início às deliberações do dia, foi avaliado os seguintes itens:
1) Calendário anual de atividades da USEICA – sendo aprovado por todos. Em relação ao 1º
seminário do dia 27/02/2021, estabeleceu-se a data máxima para escolha do tema o dia 20/12/2020.
Os outros seminários serão discutidos posteriormente, ficando um, desde já, a cargo do
Departamento de Evangelização.
2) V Semana Espírita do Circuito das Águas – foi sugerido 3 indicações para tema central. 1) 160
anos do lançamento do Livro dos Médiuns; 2) Alteridade e 3) Transição Planetária. Essa escolha
deverá ser realizada também até o dia 20/12/2020. A Semana Espírita será realizada de 12 a 18 de
abril de 2021, de forma mista, com algumas palestras presenciais e outras virtuais, sendo todas
transmitidas online. Aproveitou-se para fazer uma avaliação da IV Semana Espírita, no qual houve
muitos elogios e aprovação pelos temas e expositores.
3) No item relativo à atualização das casas espíritas, foi informado que algumas estarão
encaminhando ainda nessa semana os documentos necessários para a atualização/adesão junto à
USESP.
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4) O presidente da USE Intermunicipal do Circuito das Águas, explanou sobre a necessidade de
exclusão de duas “entidades” adesas, em virtude da falta de participação ativa das mesmas, que
alegaram não ter interesse em continuar adesas, até por que não reconhecem terem feito essa
adesão. Assim sendo, em conformidade com o Estatuto da USE Intermunicipal do Circuito das
Águas, relativo ao Art. 10 – O desligamento da “Instituição Unida” se dará:
I – Por motivo de extinção da “Instituição Unida” ou ausências injustificadas às reuniões do
Conselho Deliberativo da USE Intermunicipal do Circuito das Águas;
§ 1° – O desligamento referido nos itens acima da “Instituição Unida” deverá ser informado à
Diretoria Executiva da USE.
Sendo assim, foi colocado em análise e aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade à
exclusão das instituições:
1 - SERVICO ESPIRITA DE PROTECAO A INFANCIA SEPI, da cidade de Amparo, sob CNPJ nº
46.731.121/0001-04 e; 2 - CASA DO CAMINHO PAULO DE TARSO, da cidade de Amparo, sob
CNPJ nº 50.043.439/0001-70.
5) Como resumo da reunião da USE Regional de Campinas, realizada no dia 21/11/2020, o assunto
mais importante foi a informação de que na próxima reunião do CDE em 06/12/2020 será
oficializada a inclusão desta USEICA na referida regional, deixando definitivamente a Regional de
Jundiaí, que se encontra inativa.
Com relação aos comunicados dos departamentos, estiveram presentes o
Departamento de Evangelização, o Departamento de Doutrina, o Departamento de Unificação e o
Departamento de Patrimônio. Ausente o Departamento de Artes.
Pelo Departamento de Evangelização, a companheira Thaís de Farias relembrou aos
presentes a importância das casas acompanharem as ações do departamento, incentivando os
seus evangelizadores a colaborarem com as ações, até para ajudarem na implementação desse
serviço nas casas que ainda não possuem. Falou das atividades do departamento de evangelização
da USESP e da USE Intermunicipal de Indaiatuba, que são eventos interessantes que merecem ser
acompanhados. Foi dada a sugestão de se listar alguns eventos e divulgar no grupo da USEICA
para acompanhamento e divulgação pelas casas.
Pelo Departamento de Patrimônio, o companheiro Domingos Palazi informou sobre a
doação do terreno, que ficou parada por motivos burocráticos, lembrando ainda que devido a
pandemia e a eleição, muitos órgãos atrasaram a análise dos documentos necessários.
Pelo Departamento de Unificação, o companheiro Luiz Roberto Invernizzi se colocou à
disposição das instituições para ajudar no que for possível, assim como dos demais departamentos.
Foi passado a palavra aos conselheiros presentes para as informações sobre o
funcionamento das casas espíritas, o qual foi mencionado que algumas estão ainda fechadas e
outras abertas presencialmente e com transmissão ao vivo das palestras realizadas. Foi
unanimidade a observação de que mesmo com o retorno às atividades presenciais, a transmissão
virtual se faz importante e deve se estender, se tornando algo normal daqui para a frente.
O companheiro Rogério Magon agradeceu pela participação de alguns companheiros
na campanha de doação de sangue, realizada pelo Hemocentro de Campinas com o apoio do
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Centro Espírita Joana D’Arc a muitos anos. O presidente Caio Marcus sugeriu que a partir de 2021,
a USE Intermunicipal do Circuito das Águas se colocasse à disposição do Hemocentro de Campinas
para auxiliar no que for possível, nas ações realizadas em nossa região. Colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade, tornando-se assim oficial a participação nessas ações.
Nada mais havendo para deliberar, o presidente encerrou a reunião às 16:10, solicitando
à companheira Kátia Alessandra, proferir a prece final.
Próxima reunião do CD – Conselho Deliberativo em 23/01/2021.

Serra Negra, 28 de novembro de 2020

______________________________

______________________________

Norma Ribeiro Coutinho
1ª Secretária

Caio Marcus Rebello Mello
Presidente
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