
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

 

Às 17 horas do dia 19 de agosto de 2017, reuniu-se no salão de atividades do Centro 
Espírita Joana D’Arc, localizado à Rua Allan Kardec, 53, 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 pela companheira Heleninha, 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 aprovado o cronograma de atividades para a preparação da IIª Semana Espírita 

do Circuito das Águas, onde foi confirmado que até a próxima reunião, as casas deverão 
apresentar sugestões dos temas para serem avaliados. 

 
3) Conec; 
 
a) Foi confirmada a realização do Congresso Espírita do Circuito das Águas entre os 

dias 10 e/ou 11 de novembro de 2018, ficando pendente para decidir, a quantidade de dias, os 
palestrantes e as atividades do evento. 
 

b) Ficou acertado o envio de ofício para a Prefeitura de Serra Negra, solicitando a 
cessão do Centro de Exposições para a realização do evento. 

 
4) Cia de Teatro Espírita Amigos da Luz; 
 
a) Foi definido como local de apresentação do grupo, o Centro Espírita Joana D’Arc, 

com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, a qual será realizada no dia 06/10/2017 às 
20 horas. 

 
b) Definido também o valor do ingresso, sendo R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 para meia-

entrada e compra antecipada, mediante a doação de 1Kg de alimento não perecível, que será 
repassado para as obras assistenciais da casa que sediará o evento. 

 
c) Foi repassado as condições para apresentação do grupo teatral, sendo 

responsabilidades do produtor local (a USE), a hospedagem do elenco (1 diária para 5 pessoas), 
alimentação no dia do evento e posterior, iluminação e som da apresentação, pagamento de 
despesas com o transporte, que será dividida com a produção do evento em SP, onde os mesmos 
se apresentarão no dia seguinte. Teremos uma participação de 30% do valor arrecadado com os 
ingressos, podendo conseguir patrocinadores para as despesas mencionadas acima. 
 

5) Seminários; 
 

a) Seminário sobre Evangelização Infantil e Mocidade no dia 16/09/2017, das 14 às 17 
horas, 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 Roberto Alves às 18:15. 

 

 

 

______________________________                          ______________________________ 
     PAULO EDUARDO BELIZARIO                                CAIO MARCUS REBELLO MELLO 
                  SECRETÁRIO                                                                 PRESIDENTE 
 


