ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16 horas do dia 24 de fevereiro de 2018, reuniu-se no salão de atividades do Grupo
de Estudos Espíritas Nosso Lar, situado na Rua Antônio Leopoldino, 245, Centro, Socorro, 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 Rafael, 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) As faixas ficarão prontas até a próxima sexta-feira, 02/03/2018. Serão 07 (sete)
faixas ao preço de R$ 100,00 (cem reais) cada uma. Lindoia preferiu não ter a faixa, devido a
Semana Espírita própria da casa.
b) Os cartazes/folhetos também estarão prontos até terça feira 27/02/2018.
c) Tanto as faixas, cartazes e os folhetos serão distribuídos antes da próxima reunião.
d) Em Socorro e Aguas de Lindoia teremos uma reunião extraordinária para acertar os
detalhes, já que as palestras serão fora das casas espiritas.
3) CONEC 2018
a) Foi definido os palestrantes, que serão Izaías Claro e Deusa Samu.
b) Foi montada a equipe que fará toda a coordernação do evento, a princípio teremos
Roberto Invernizzi, José Alexandre e o José Luciano, todos de Serra Negra. Mas todos os
integrantes da USE devem contribuir com as experiências de edições anteriores.
c) Foi sugerido e aceito por todos que cada casa consiga 02 (dois) patrocinadores
para divulgarmos nos cartazes. O valor da cota sugerida foi de R$ 100,00 (cem reais), que será
revertido para as despesas do próprio CONEC.
d) Muito importante que daqui até o evento, teremos que monitorar e registrar todas as
ações e decisões fechadas.
4) Seminário “Atendimento Fraterno”.
a) As inscrições para o Seminário serão até o dia 17/03/2018. O Mauricio Barros irá
imprimir uma apostila para cada participante.
b) O Seminário será realizado no dia 24/03/18 das 14:00 as 17:00 hs, no Centro
Espírita Joana D’Arc, localizado à Rua Allan Kardec, 53, na cidade de Serra Negra, SP. Após o
Seminário, teremos a reunião ordinária da USE Circuito das Águas.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada
pela companheira Lúcia às 17:30 hs.
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