ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16 horas do dia 15 de julho de 2017, reuniu-se no salão de atividades do Lar
Espírita Bezerra de Menezes localizado à Av. Monte Sião, 709, na cidade de Águas de
Lindoia, 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 Quico Goulart, iniciou a reunião
com os itens da pauta previamente definida, na seguinte ordem:
1) Leitura da ata anterior, sendo aprovada por todos.
2) Semana Espírita do Circuito das Águas;
a) Foi passado o cronograma de atividades, com as datas dos respectivos
preparativos para a realização do evento.
3) Conec;
a) Foi lembrado que na reunião anterior houve a aprovação por unanimidade da
realização do CONEC, tendo ficado a cargo do Maurício Barros a apresentação do
cronograma do último CONEC realizado, com todos os preparativos necessários, porém
ele não compareceu a reunião.
4) Grupo de Teatro Espírita Amigos da Luz;
a) Foi repassado para o grupo o fechamento de uma data para a apresentação
da Cia Amigos da Luz, do Rio de Janeiro, com a peça “MORRENDO E APRENDENDO”,
que se dará em 06/10/2017 em local a ser definido.
5) Seminários;
a) Foi confirmado a realização do Seminário com o palestrante Paulo Henrique
Figueiredo no dia 19/08/2017 às 14 horas, no Centro Espírita Joana D’Arc, em Serra
Negra, onde teremos nossa reunião mensal a partir das 17 horas.
b) Foi mencionado e debatido a importância de focarmos na estruturação das
casas para a efetiva realização da Evangelização Infantil. Com o intuito de dar continuidade
a esse tema, ficou acertado a realização de um Seminário sobre Evangelização Infantil e
Mocidade no dia 16/09/2017, no Centro Espírita Joana D’Arc, com os companheiros da
USE Cotia.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece
realizada pelo companheiro Mário Ramos às 17:45.
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