ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 17:45 horas do dia 16 de setembro 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 Beatriz, iniciou a reunião com os itens
da pauta previamente definida, na seguinte ordem:
1) Semana Espírita do Circuito das Águas;
a) Será enviado por e-mail para todos os presidentes, os 06 (seis) temas propostos
para a 2ª Semana Espírita do Circuito das Águas. Todas as casas devem se manifestar na escolha
do tema e enviar por e-mail até 21/10/2017.
2) Conec
a) Foi acordado e definido que serão 02 dias de eventos, sendo sexta-feira e sábado,
09 e 10 de novembro de 2018. Ficando pendente para decidir os palestrantes e demais atividades
do evento.
3) Seminário sobre Evangelização Infantil e Mocidade.
a) Os jovens que participaram do Seminário de Evangelização sugeriram a criação da
Mocidade Espírita do Circuito das Aguas;
b) Todos gostaram muito do Seminário, porém foi relatado que o horário ficou muito
extenso, o que atrapalhou a reunião mensal da USE.
4) Teatro Espírita
a) Foi comunicado a venda de todos os 200 ingressos para a apresentação da Cia
Amigos da Luz, no dia 06/10/2017 às 20 horas no Centro Espírita Joana D’Arc, em Serra Negra.
b) Foi passado aos representantes o orçamento final de gastos para o evento, sendo
R$ 4.200,00 do grupo artístico, representando 70% da arrecadação dos ingressos, R$ 600,00
referente à iluminação artística, R$ 650,00 para a aquisição de praticáveis para o aumento do palco
e R$ 350,00 referente ao transporte do grupo.
c) Foi anunciado os patrocinadores que nos ajudaram com a hospedagem e a
alimentação do grupo, sendo eles o Hotel Vitória Marchi e a Pizzaria Zeko Apokalipse, sendo que
foi sugerido, para quem desejasse compartilhar de alguns momentos com o grupo, se encaminhar
para a pizzaria depois da apresentação para prestigiar o grupo e também o patrocinador.
5) Mudança do dia da reunião mensal
a) Foi sugerido e aprovado por todos, a mudança do dia da reunião mensal da USE,
atualmente no 3º sábado do mês e passará a ser no 4º sábado de cada mês, sendo a próxima
reunião no dia 28/10/2017 às 16 horas no Lar da Paz Allan Kardec em Amparo.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece
realizada pelo companheiro Celso às 18:40 hs.
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