ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16 horas do dia 25 de agosto de 2018, reuniu-se no salão de atividades do Lar Espirita
Bezerra de Menezes, Avenida Monte Sião, 709 - Bairro Bela Vista – Águas de Lindoia, SP, com os
representantes das instituições espíritas assinalados no final desta ata.
Após a prece inicial às 16:00 realizada pelo companheiro Quico, 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) CONEC 2018:
a) As 30 cotas de patrocinio do cartaz já estão fechadas no valor de R$ 150,00 cada.
b) As casas devem enviar urgentemente as artes para para o cartaz. Os cartazes tem que estar
impressos até 20/09/2018, e devem ser entregues às casas em nossa reunião mensal que
será em 22/09/2018.
c) A iluminação do teatro já foi acertada por R$ 1.500,00. Falta acertar o som.
d) Faremos 500 exemplares do cartaz no formato de 44,0 x 62,0 cm ao preço de R$ 1,20 por
exemplar. Será feito na gráfica em Amparo.
e) Temos que enviar oficio para a Secretaria da Saúde, Polícia Militar e para os Bombeiros da
cidade de Serra Negra.
f) O Grupo Espírita Ismael da cidade de Amparo vai fazer exposição de pinturas mediúnicas.
g) Estamos verificando um possível apoio da Ultragás e o valor poderá chegar a R$ 2.000,00.
3) Seminários:
a) No dia 22/09/2018 teremos o seminário “Ciência e Espiritismo” das 14:00 às 16:00 hs. Será
no Centro Espirita Joana D’Arc, localizado à Rua Allan Kardec, 53 , na cidade de Serra Negra,
SP.
b) A Thais participou de um seminário de Evangelização na USESP e muitas casas
apresentaram as estruturas e as metodogias que são aplicadas. Diante do resumo que ela
apresentou, a conclusão de todos é que temos muito trabalho a realizar para a implantação
em nossa intermunicipal.
Próxima reunião será em 22/09/2018 as 16:00 hs no Centro Espirita Joana D’Arc, localizado à
Rua Allan Kardec, 53, na cidade de Serra Negra, SP. Sem mais assuntos a serem tratados, encerrouse a reunião com uma prece realizada pelo companheiro João Paulo às 18:00 hs.
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