ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16 horas do dia 19 de novembro de 2016, reuniu-se no salão de atividades da
Entidade Assistencial Vandir Justino da Costa Dias, situada na Rua Artur Nogueira, 511 – Jardim
Alice, na cidade de Jaguariúna, SP, os representantes das instituições espíritas participantes do
Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva do órgão, assinalados ao final desta ata.
Após a prece inicial realizada pelo companheiro João Paulo, iniciou a reunião com os
itens da pauta previamente definida, na seguinte ordem:
1) Leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos;
2) Divulgação e últimos acertos para o Seminário do dia 26/11, às 14 horas, no Centro
Espírita Joana D‘Arc, em Serra Negra. Foi solicitada a máxima participação, tanto dos dirigentes
quanto dos outros trabalhadores das casas. O tema será “Como envolver e capacitar voluntários
na casa espírita”.
3) Debate sobre as ações e eventos para a comemoração dos 160 anos da
Doutrina Espírita em 18/04/2017;
a) Foi sugerido fazermos uma feira do livro unificada, mas teríamos dificuldades em
organizar, ficando assim definido que cada casa fará a sua, de acordo com as suas possibilidades.
b) Foi proposto também a realização da Semana Espírita do Circuito das Águas, o qual
foi aprovado por todos e escolhido as datas e locais do evento:
17/04 – Águas de Lindóia e Lindóia, 18/04 – Serra Negra, 19/04 – Socorro / Pinhalzinho, 20/04 –
Pedreira, 21/04 – Monte Sião, 22/04 – Amparo e 23/04 – Jaguariúna.
c) Foi proposto também que todas as cidades que compõem a USE Intermunicipal do
Circuito das Águas, busquem ter o Dia Municipal do Espiritismo a ser comemorado anualmente em
18/04. Todos ficaram de verificar com as câmaras municipais de seu município a possibilidade da
aprovação do projeto, com exceção de Serra Negra que já possui esse dia oficializado.
d) Discutiu-se sobre a distribuição de livros espíritas, no evento da semana espírita,
principalmente o Evangelho Segundo o Espiritismo, mas não evoluímos com este tema, que será
tratado em futuras reuniões.
4) Foi colocado que precisamos ter um departamento do livro para ações unificadas,
como por exemplo, compra em maior quantidade para melhorar os valores para as casas e
também para assessoria em futuras Feiras do Livro, assim como orientação sobre os títulos
espíritas expostos nas instituições. Por aclamação foi escolhido o companheiro José Geraldo J.
Munhoz (NEPAV).
5) Foi comunicado que teremos a reunião do Conselho Deliberativo da USE-SP no dia
04/12/2016, a qual será muito importante o comparecimento de alguns representantes da nossa
intermunicipal e os custos da viagem correrão por conta da USE Circuito das Águas.
6) Foi informado que o Centro Espírita Luz no Caminho, de Jaguariúna, pediu
desligamento da USE e ficou acordado que iremos procurá-los para mais detalhes sobre o motivo.
7) Ficou definido que não teremos a reunião de dezembro, a qual seria em 17/12, por
motivo das atividades das casas neste período. A próxima reunião será no dia 21/01 em Lindóia.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada
pela companheira Soraya às 18h05min.
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