
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

 

Às 16 horas do dia 18 de fevereiro de 2017, reuniu-se no salão de atividades da 

Sociedade de Estudos Espíritas Paulo e Estevão, situada na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

1175 - Centro, na cidade de Monte Sião, MG, 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 Nilza, 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) Primeira Semana Espírita do Circuito das Águas: 

 

a) Foi sugerido que todas as palestras da Semana Espírita deverão ter um palestrante 

reserva, caso o palestrante convidado tenha algum problema e não possa comparecer. 

 

b) No caso de Socorro e de Águas de Lindoia, onde as palestras serão fora das casas 

espíritas, foi solicitado verificar com a antecedência necessária em que condições estarão as 

instalações prediais, como os equipamentos e os acessórios a serem utilizados na palestra, etc. 

 

3) Na próxima reunião, que acontecerá no dia 18/03/2017 no Centro Espírita Joana 
D’Arc, na cidade de Serra Negra, localizado à Rua Allan Kardec, 53, Bairro dos Francos, teremos a 
visita da USE-SP, que irá ministrar o seminário “A FAMÍLIA E A PREVENÇÃO ÀS DROGAS”, que será 
das 14 às 16 horas, como etapa do Encontro Estadual de Assistência e Promoção Social Espírita. 
Após este seminário teremos um café e em seguida faremos a nossa reunião mensal. Solicitamos 
convidarem o máximo de trabalhadores possíveis para esse seminário. 

 
4) Foi comunicado que o companheiro Francisco Diaz (Lindoia), 1º tesoureiro, solicitou o 

desligamento da Diretoria Executiva e consequentemente a 1ª tesouraria ficou vaga, sendo que o 2º 
tesoureiro, João Paulo Leite Tozzi (Jaguariúna), solicitou permanecer na 2ª tesouraria, por ter 
acumulado outras atividades na casa. Foi eleito como 1º tesoureiro, o companheiro Rafael de 
Marco Montanheiro, do Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro). 
 

5) Foi sugerido criarmos uma lista de palestrantes de todas as casas e colocar no site da 
USE para acesso dos dirigentes e responsáveis por agendar as palestras. Assim as casas terão mais 
opções para marcarem suas palestras. 
 
                    Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada 
pelo companheiro Denis às 16h50min. 
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