ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16 horas do dia 27 de janeiro de 2018, reuniu-se no salão de atividades da
Entidade Assistencial Vandir Justino da Costa Dias, localizada na Rua Artur Nogueira, 511, Jardim
Alice, Jaguariúna, 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 João Paulo, 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) Semana Espírita do Circuito das Águas;
a) Todos os palestrantes convidados estão confirmados.
b) O momento musical para antes das palestras já foi acertado com os corais.
c) Foi apresentado o orçamento do Banner no formato de 3,0 x 0,80 mts ao preço de
R$ 108,00 por exemplar. Iremos fazer novas cotações e devem enviar com a
máxima urgência para a definição final do preço e formato.
d)

Foi solicitado a todas as casas para se empenharem na divulgação nos meios de
comunicação de cada cidade, seja em jornais, rádios e tv.

3) CONEC 2018;
a) Fizemos o convite ao André Trigueiro e ele só vai dar a resposta no final de
fevereiro. O grupo ponderou que final de fevereiro será tarde demais e estaremos
fazendo o convite para Deusa Samú.
b) Com relação ao teatro, o grupo Amigos da Luz do Rio irá confirmar a presença ou
não no final de fevereiro. Caso seja inviável a apresentação, ainda teremos tempo
para procurar outro grupo.
c) Foi sugerido o tema sobre valorização da vida, que deverá priorizar a prevenção ao
suicídio e ao aborto.
4) Foi agendado um Seminário sobre “Atendimento Fraterno na Casa Espírita” para o
dia 24/03/2018 em Serra Negra, das 14 às 17 horas, com o companheiro Maurício
Barros e depois teremos a reunião mensal da USE.
5) A próxima reunião está agendada para o dia 24/02 às 16 horas no Grupo de
Estudos Espírita Nosso Lar, situado à Rua Antônio Leopoldino, 245, Centro,
Socorro.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada
pela companheira Nice às 17:30 hs.
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