ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 17:00 horas do dia 28 de julho de 2018, reuniu-se no salão de atividades do Centro
Espírita Joana D’Arc, localizado na Rua Allan Kardec, 53 em Serra Negra, SP; os
representantes das Instituições Espíritas participantes da USE, assinaladas ao final desta
ata.
A prece inicial foi realizada pela companheira Nilda; não houve leitura da ata anterior, pois
ficou decidido na reunião anterior que a reunião do dia 28 seria especificamente sobre
assuntos do CONEC.
1- O companheiro João Paulo informou que as informações que a companheira Thais iria
trazer sobre evangelização infantil será deixado para outra oportunidade.
2 - O companheiro Roberto iniciou falando sobre os temas que os palestrantes definiram:
Isaias Claro - As Aflições Humanas e o Espiritismo.
Deusa Samú – Família – A Base da Vida.
Ficou decidido também que seria colocado na faixa de divulgação os subtítulos aborto,
suicídio, drogas e violência, como forma de atrair o público; e que isso seria passado aos
palestrantes para inserir esses temas dentro da palestra.
3 – Iluminação e som - o companheiro Caio entrará em contato com o pessoal do teatro,
pois eles já possuem alguns equipamentos. E o técnico Bryan fará o sistema de
iluminação e o de som, orçado em R$ 2,500,00.
4- Captação de recursos – Todas as Casas deverão conseguir 2 ou mais colaboradores
(Empresas ou a própria Casa) que contribuam com o valor de R$ 150,00 para a confecção
dos cartazes; e todas as Casas terão até o dia 15/08 para informar no grupo o valor
arrecadado, que poderá ser entregue na próxima reunião ao companheiro Roberto.
5 – Cartazes – Serão confeccionados 500 unidades no tamanho de 44 x 62, ficando a
Cássia Bragatto responsável pelo layout, que deverá ter espaço para divulgar os
colaboradores.
6 – Confirmado Seminário para o dia 22/09 – Roda de Conversa com Marcos Milani da
USE de Campinas.
7 – A próxima reunião está agendada para o dia 25/08 no Lar Espírita Bezerra de
Menezes, situado na avenida Monte Sião, 709 – Bairro Bela Vista –Águas de Lindóia.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com a prece realizada pelo
companheiro Dejair às 18:30 h.
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