
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

 

Às 16 horas do dia 15 de abril de 2017, reuniu-se no salão de atividades do 
Centro Espírita Amor e Caridade, localizado à Rua Ângelo Polizel, 129 B, Bairro Cascalho, 
na cidade de Pedreira, 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 pela companheira Eunice, iniciou a reunião com os 
itens da pauta previamente definida, na seguinte ordem: 
 

1) Primeira Semana Espírita do Circuito das Aguas; 
 
a) O companheiro Caio Marcus anunciou que fez uma reunião separadamente 

com as instituições espíritas de Socorro e de Águas de Lindoia em 14/04/2017, sobre os 
últimos preparativos para a 1ª Semana Espírita nessas cidades. O objetivo dessa reunião 
em separado foi reunir o maior número possível de dirigentes desses municípios para uma 
maior participação nos preparativos, já que nesses locais as palestras seriam fora das 
casas espíritas. 

 
b) Foi lido um roteiro com sugestões para a organização das palestras e mais 

uma vez foi reforçada a necessidade de verificar todos os itens para que não venhamos a 
ter nenhum problema com as palestras. 

 
2) Foi pré-agendado para o dia 17/06/2017, das 14 às 17 horas, o seminário 

com o companheiro Maurício Barros com o tema “Relacionamento Interpessoal na Casa 
Espírita”,  o qual será realizado no Centro Espírita Joana D’Arc, na cidade de Serra Negra. 

 
3) Foi sugerido que as casas se utilizem do site da USE Circuito das Águas para 

anunciar todas as informações relativas às atividades de cada casa. 
 

4) Foi sugerido começarmos a avaliar as providências para a realização do 
CONEC 2018, como datas, quantidade de dias para realização, temas, palestrantes, local, 
etc. Muito importante verificar o calendário municipal de eventos para ver se não há conflito 
de datas. 

 
5) Nossa próxima reunião será em 20/05/2017 às 16 horas, no Centro Espírita A 

Caminho da Luz, em Socorro. 
 

Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece 
realizada pelo companheiro Caio às 17:15 horas. 

 

 

 

______________________________                     ______________________________ 
 
    PAULO EDUARDO BELIZARIO                           CAIO MARCUS REBELLO MELLO 
                 SECRETARIO                                                              PRESIDENTE 
 
 
 


