
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

 

Às 16:45 do dia 18 de março de 2017, reuniu-se no salão de atividades do Centro Espírita Joana 
D’Arc, situado à Rua Allan Kardec, 53, Bairro dos Francos, na cidade de Serra Negra, SP, os representantes 
das instituições espíritas participantes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva do órgão, 
assinaladas ao final desta ata. 
 

Após a prece inicial realizada pelo companheiro Roberto, iniciou a reunião com os itens da pauta 
previamente definidos, na seguinte ordem: 
 

1) Primeira Semana Espírita do Circuito das Águas; 

                  a) Foi solicitado ao companheiro Édson a confecção de um release sobre o evento o qual será 
enviado para todas as casas. Foi reforçado a necessidade de intensificar a divulgação por todos os meios de 
comunicação disponíveis. 

                  b) Foi sugerido filmar as palestras e vender os DVDs, porém, depois das sugestões e orientações 
dos companheiros sobre a necessidade de uma mesa de som para captar a voz do palestrante, foi 
constatado posteriormente que nesse momento não teríamos condições de realizar esse item. 

        c) Foram distribuídos 03 exemplares do Evangelho Segundo o Espiritismo para as casas fazerem 
o sorteio após as palestras. 

2) Foi aprovado por todos, o modelo de reunião realizado neste sábado, quando houver 
seminários. Nesse dia, tivemos o Seminário apresentado pelo Departamento de Assistência e Promoção 
Social Espírita da USE-SP das 14:00 às 16:15 e na sequência tivemos a nossa reunião mensal normalmente. 
Dependendo do tempo dos próximos seminários, poderemos diminuir ou mesmo cancelar a reunião mensal. 

 
3) Foi pré-agendado para o dia 20/05/2017, o Seminário com o companheiro Maurício Barros com 

o tema “Relacionamento Interpessoal na Casa Espírita” o qual será realizado na cidade de Socorro.  
 

4) Foi sugerido e aprovado por todos, providenciarmos um seminário sobre “Gestão da Casa 
Espírita” e de “Atendimento Fraterno”, em datas e locais a serem definidos. 

 
5) Foi reforçada a necessidade das casas enviarem o histórico da fundação da instituição, com o 

maior número de dados possíveis para serem colocados no site da USE Intermunicipal do Circuito das Águas. 
 

6) Foi solicitado também o envio da relação dos expositores das instituições para podermos 
repassar aos dirigentes das demais instituições, facilitando assim o convite para as palestras. 

 
7) Foi informada a necessidade de instituirmos o Departamento de Orientação Doutrinária, que 

ficará a cargo do companheiro João Paulo Leite Tozzi, de Jaguariúna. 
 

8) Foi comunicado que recebemos uma doação de 72 livros de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, edição econômica, da Editora IDE. Como já havíamos comprado os livros para sorteio na 
Semana Espírita, precisaremos definir o que fazer com essa doação. 

 
9) Ficou definida a próxima reunião para o dia 15/04/2017 às 16 horas, no Centro Espírita Amor e 

Caridade, em Pedreira. Nesta reunião acertaremos os detalhes finais para a Semana Espírita e outros 
assuntos que estarão na pauta. 
 

Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada pelo 
companheiro João Paulo às 18 horas. 
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SECRETARIO                                                       PRESIDENTE 

 


