
   

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DA USE-CIRCUITO DAS ÁGUAS-JAN/2020  

 Conforme “Edital de Convocação para 1ª Reunião Extraordinária da Diretoria da USE do Circuito da Águas”,  
datado de 27.12.19, enviado via WhatsApp à todos os Membros da Diretoria, informando que a mesma 
ocorreria no dia 04.01.2020 às 14:00 hs, no salão social da referida Instituição, no Centro Espírita Joana 
D’Arc, localizado na Rua Allan Kardec, 53 – Serra Negra – SP, cujo foco principal seria o “Planejamento Geral 
para o biênio 2020/2021, ou seja, até o término do referido mandato dessa atual Diretoria. 

 A presente reunião contou com a presença de todos os membros da Diretoria Executiva e demais Diretores 
de Deptos. (Marcia, Norma, Thais, Alexandre, Margareth e Walter), exceto os companheiros Djair (2º 
Tesoureiro) e Lívia (Diretora de Arte), ambos ausentes por motivos de ordem particular. Estava também 
presente na referida reunião, ainda como “convidado especial” o Sr. Roberto Invernizzi, o qual foi convidado 
pelo Presidente Caio, para assumir o cargo a ser criado de “Diretor do Depto. de Unificação”, devendo seu 
nome ser ratificado e aprovado pelo Conselho Deliberativo da Instituição, por ocasião da próxima reunião 
ordinária do mês de JAN/2020, que está prevista para ocorrer no dia 25.01.2020, seguindo e cumprindo o que  
prevê o Artº 15 item IX do nosso atual Estatuto Social.     

Aberto os trabalhos às 14:10 pelo Presidente Caio, o mesmo solicitou a companheira Margareth (Diretora de 
Doutrina) que fizesse a prece de abertura, e em seguida agradeceu a presença de todos os membros da 
Diretoria, e passando para o principal item da “pauta do dia” que era o “Planejamento Geral da Instituição”, 
disse que daria 15 minutos para cada um dos presentes, falar sobre os “Projetos” de suas respectivas áreas, 
a saber: 

 Margareth (Diretora de Doutrina), disse sua principal meta, entre outras, seria a visitação as Casas 
Espíritas, e travar contato com os Presidentes das mesmas, procurando saber a expectativa de cada um 
em relação a USE, e como a nossa Instituição poderia ajudá-los, sem interferir no andamento normal de 
cada uma delas.  

 Alexandre (1º Tesoureiro), informou que exatamente no dia 26.12.19, havia sido aberta a Conta Poupança 
na CEF, e que doravante todas as casas deveriam fazer o pagamento de suas respectivas contribuições 
na conta jurídica, a qual já havia sido informada a todos via WhatsApp. 

 Roberto Invernizzi, futuro Diretor de Unificação, agradeceu o convite recente recebido do Presidente Caio 
para assumir este cargo e disse que o foco a ser seguido seria a Doutrina, e esclarecer que a USE não 
interfere nas Casas e nem exige mensalidades obrigatórias. 

 Thaís (Diretora de Evangelização), propôs fazer uma “Apresentação da USE” e seus respectivos Membros 
a todas as Casas integrantes, para que todas pudessem conhecer os “Projetos” e o objetivo da mesma, 
tendo sido apoiada por todos os demais membros presentes.  

 Domingos (Diretor de Patrimônio), falou sobre a doação de 1 terreno de aproximadamente 2.000 m² na 
cidade de Socorro, oferecido à USE pelo Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade, daquela cidade, e 
que agora, após a regularização total da USE, já possuidora do CNPJ, retomaria o assunto com os atuais 
dirigentes daquela Casa, para os trâmites burocráticos normais. Disse ainda que o referido terreno, seria 
destinado a realização de “Obras Sociais”, além de se tornar a futura sede própria da USE. 

 Walter (1º Secretario) apenas ratificou o que todos já sabiam, ou seja, que a Instituição estava com o seu 
processo de Regularização, devidamente encerrado, após Registro em Cartório, obtenção do CNPJ e a 
abertura de Conta-Poupança PJ. Propôs ainda a realização trimestral das reuniões de Diretoria, ocorrendo 
as mesmas sempre no 1º sábado dos meses de (JAN, ABR, JUL e OUT) de cada ano, salvo se coincidisse 
com feriados oficiais. Falou ainda que, deveria haver uma maior e correta disciplina na forma de 
divulgação no WhatsApp das atividades da USE, para que o foco da Instituição não ficasse prejudicado 
em relação a publicações paralelas das Casas Espíritas, de forma a não esvaziar os trabalhos da USE. 

 Marcia (Vice-Presidente) comentou sobre sua preocupação a respeito da “Falta de Acolhimento” pelas 
atuais Casas Espíritas, ficando esse assunto a ser discutido com mais profundidade na próxima reunião     
de Diretoria. 



 

 Caio (Presidente), encerrou a rodada de sugestões, dizendo e propondo que os eventos realizados pela 
USE, o correto seria que as casas também tivessem uma renda sobre a “receita líquida”, talvez 50% para 
cada um.  Enfatizou e relembrou ainda o evento já previsto e programado em nosso calendário anual, que 
será a realização da “Roda de Conversa da USE – Práticas Estranhas nas Casas Espíritas”, a qual 
acontecerá no dia 15/02/2020 (Sábado), cujo cartaz será divulgado inicialmente pela Margareth na 
próxima semana por WhatsApp, e posteriormente em mãos aos representantes das Casas Espíritas. 

 Por fim, e ainda com a palavra, Caio disse ainda que a presente reunião foi muito proveitosa e solicitou a 
todos que trouxessem para a próxima reunião, o “Planejamento completo” de suas respectivas áreas de 
atuação, com metas, prazos, custos etc..., para o devido conhecimento e discussão de todos, ficando porém, 
a aprovação final por conta do responsável da área, com o devido aval do Presidente, dentro do “Planejamento 
Geral da USE”, para o referido biênio.   

 Antes do término da presente reunião, ficou desde já estabelecida e definida que, a próxima “Reunião 
Extraordinária de Diretoria” ocorrerá no dia 04/04/2020 (sábado) às 14:00 hs., no mesmo local e horário.        

 Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente Caio deu por encerrada a presente reunião, exatamente às 
16:25 hs., solicitando a companheira Marcia que fizesse a prece final de encerramento.  

Esta “ATA” foi lavrada e assinada por mim, na qualidade de 1º Secretário.  

 

Serra Negra, 04 de Janeiro de 2020    

  

  

_____________________________________                         _____________________________________  

   Walter da Silveira Junior                                                            Caio Marcus Rebello Mello  

                        1º Secretário                                                                                    Presidente  

  

  

     

  


