
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

Às 16 horas do dia 21 de janeiro de 2017, reuniu-se no salão de atividades da 

Fraternidade Espírita de Estudos Kardecistas Amor e Luz, situada na Av. Francisco Gomes, 30 – 

Bairro Índio de Ouro, na cidade de Lindoia, 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 pela companheira Marilda, iniciou a reunião com os itens 

da pauta previamente definidos, na seguinte ordem: 

1) Leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos;  
2) Debate sobre as ações e eventos para a comemoração dos 160 anos da  

Doutrina Espírita em 18/04/2017; 
a) Foi entregue aos presentes o cronograma com o dia, a hora, o local e o expositor de 

cada palestra da 1ª Semana Espírita do Circuito das Águas, assim como os temas a serem 
abordados. 

b) Por falta de recursos, foram convidados palestrantes da região e cada casa definiu o 
local a serem realizadas. 
                     c) Ficou definido que as casas devem dar prioridade à Semana Espírita e procurar a 
união de todos para a participação no evento, não só na sua cidade como nas demais cidades. 

d) A divulgação se dará por cartazes e folhetos (peças impressas) que serão cotados e 
posteriormente entregue às instituições para a devida divulgação em seus eventos e também em 
locais fora das instituições espíritas.  Ficou definido a quantidade de 2.000 panfletos e de 100 a 
150 cartazes. Os custos do material serão por conta da USE Intermunicipal do Circuito das Águas. 

e)  Foi sugerido e aceito por todos, a divulgação também em jornais e rádios, e cada 
casa será a responsável por esta divulgação, desde que seja realizada gratuitamente. 

f) Serão comprados 24 livros de O Evangelho Segundo o Espiritismo e em cada 
palestra serão sorteados 03 exemplares. A forma do sorteio também está definida e será com 
folhetos de mensagens que as casas já possuem, os quais serão numerados e distribuídos na 
entrada do evento. Com isso, teremos como saber quantas pessoas participaram da 1ª Semana 
Espírita organizada pela USE Intermunicipal do Circuito das Águas.  

3) Está oficializado o Departamento do Livro na USE Intermunicipal do Circuito das 
Águas, o qual as casas poderão utilizar, através de solicitação formal por e-mail, ao companheiro 
José Geraldo J. Munhoz, do NEPAV. Esse serviço está disponível para assessoria para Feiras do 
Livro Espírita, indicação de títulos especificamente de cunho espírita para livrarias e bibliotecas e 
demais orientações referentes à literatura espírita. 

4) Foi comunicado que o Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita da 
USE-SP estará visitando nossa região, em 18 de março de 2017, para orientar as instituições da 
região quanto às formalidades exigidas por lei e as melhores práticas realizadas aos assistidos 
espíritas. 

5) Foi sugerido e aceito por todos à realização de um seminário que terá como tema 
“Relacionamento Interpessoal na Casa Espírita” a ser ministrado pelo companheiro Maurício 
Barros em data e local a serem definidos. 

6) A próxima reunião será em 18/02/2017 às 16 horas, na Sociedade de Estudos 
Espíritas Paulo e Estevão, em Monte Sião, já que a instituição de Monte Alegre do Sul, que seria a 
próxima sede, não demonstrou interesse em participar. 
 
                      Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada 
pela companheira Maria Luiza às 17h30min. 

 
 
______________________________                        ______________________________ 
     PAULO EDUARDO BELIZARIO                               CAIO MARCUS REBELLO MELLO 
                2º SECRETÁRIO                                                              PRESIDENTE 


