ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16 horas do dia 05 de maio de 2018, reuniu-se no salão de atividades do Grupo Fraternidade
Espirita de estudos Kardecista Amor e Luz, situada na Avenida Francisco Gomes 30 Bairro do Indio
Lindoia SP com os representantes das instituições espíritas assinalados no final desta ata.
Após a prece inicial ás 16:00 realizada pela companheira Maria Luiza, 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) 2ª Semana Espírita do Circuito das Águas de 16 a 23 de abril
a) Todas as casas fizeram uma avaliação muito positiva dos
palestrantes e dos temas .Tambem muito elogiado por todos foi a
apresentação dos corais.
b) Tivemos a presença de 60 pessoas em Lindoia ,106 em
Pedreira,110 em Socorro ,105 em Serra Negra, 30 em Monte
Sião,160 em Amparo ,80 em Jaguariuna, 135 em Aguas de
Lindoia
c) As palestras feitas fora das casas tem atraído muitas pessoas que não frequentam as
casas.
3) CONEC 2018
a) O Roberto/Alexandre e o Luciano farão um levantamento de tudo
que será necessário tanto na parte estrutural e da organização do evento.Será
apresentado na próxima reunião.
b) Temos que definir urgente o grupo que vai se apresentar na sexta feira 09/11.
c) Foi colocado em reunião a possibilidade de se fazer no domingo uma reunião pública de
psicografia, porem destarcatada a ipotese devido as inviabilidades, tais como: falta de
público nos primeiros dias, falta de tempo para organizar mais um evento dentro do
CONEC.

4) Seminario
a) Tema será “ Atendimento Fraterno” no dia 26/05/2018 das 14:00 as 17:00 h. Será no
Centro Espirita Joana D’Arc, localizado à Rua Allan Kardec, 53 , na cidade de Serra
Negra, SP.
b) Todas as casas deverão passar urgente a relação das pessoas que irão participar. O
Mauricio vai fazer uma apostila e precisa da quantidade de pessoas .
5) Eleição
a) Foi eleita a nova diretoria executiva para o triênio 2018/2021
Presidente: João Paulo Leite Tozzi – Entidade Assistencial Vandir Justino da Costa Dias
(Jaguariúna)

Vice presidente: Caio Marcus Rebello Mello - Lar Espírita Bezerra de Menezes (Águas de
Lindoia)
1º secretário: Paulo Eduardo Belizário - Templo Espírita da Fraternidade (Amparo)
2º secretário: Benedita Aparecida Martins dos Santos- Lar da Paz Allan Kardec (Amparo)
1º tesoureiro: Rafael de Marco Montanheiro - Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar (Socorro)
2º tesoureiro: .............
b) Devido a “problemática” de se ter a conta bancária da USE em nome de pessoa
física, foi cogitada a possibilidade de se abrir um CNPJ para o grupo, porem
devendo ser, antes de tudo, estudo a conveniência com os gastos com contador.
Próxima reunião será em 26/05/2018 as 17:00 h Centro Espirita Joana D’Arc, localizado
à Rua Allan Kardec, 53 , na cidade de Serra Negra, SP.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada pelo
companheiro João as 17:30 h.
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