ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16 horas do dia 25 de novembro de 2017, reuniu-se no salão de atividades do
Centro Espírita Amor e Caridade, localizado à Rua Ângelo Polizel, 129B, Bairro Cascalho, 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 Nice, iniciou a reunião com os itens da
pauta previamente definida, na seguinte ordem:
1) Leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos;
2) Recebemos a visita do companheiro Rubens Toledo, diretor do Departamento de
Comunicação da USE, que nos apresentou a obra “USE 70 anos – Passado, presente e futuro em
nossas mãos”, que traz a História do Espiritismo em nosso Estado, deixando um exemplar de
brinde para o Centro Espírita Amor e Caridade, um exemplar para o arquivo da USE Intermunicipal
do Circuito das Águas e um exemplar para venda, que foi pago pela USE Circuito das Águas e será
destinado a sorteio entre as casas.
3) II Semana Espírita do Circuito das Águas - 2018;
a) Todos os palestrantes convidados confirmaram presença, na seguinte ordem:
Dia 16/04 – Lindóia – Ivando Xavier Coutinho
Dia 17/04 – Pedreira – André Luiz Rosa
Dia 18/04 – Socorro – João Paulo Leite Tozzi
Dia 19/04 – Serra Negra – Cristiane Lenzi Beira
Dia 20/04 – Monte Sião – Mário Ramos
Dia 21/04 – Amparo – Marisa Priolli
Dia 22/04 – Jaguariúna – Sandro Cosso
Dia 23/04 – Águas de Lindoia – Manolo Quesada
b) Foi apresentado uma arte para o banner e cada casa deverá se manifestar se
utilizarão o banner em suas instituições. O Ronaldo fará o orçamento.
c) Foi sugerido e aprovado por todos termos um momento musical antes de cada
palestra, onde buscaremos incentivar os corais da região.
4) Conec – 2018;
a) Foi definido que teremos o teatro no dia 09/11/2018 e dois palestrantes no sábado,
dia 10/11/2018, sendo que o palestrante Izaías Claro já está confirmado.
b) Conforme sugestão em reunião anterior, tentaremos convidar o segundo palestrante
dentre os seguintes expositores: Deusa Samu, Elisabete Aquila, Artur Valadares, Orson Peter
Carrara, André Trigueiro, Anete Guimarães.
5) Foi definida a próxima reunião que será em 27/01/2018 às 16 horas, na Entidade
Assistencial Vandir Justino da Costa Dias, situada à Rua Artur Nogueira, 511 – Jardim Alice –
Jaguariúna, ficando assim a reunião de dezembro cancelada devido às várias atividades das casas
nesse período.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada
pelo companheiro Ronaldo às 17:30.
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