ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16:30 horas do dia 22 de setembro de 2018, reuniu-se no salão de atividades do Centro
Espírita Joana D’Arc, localizado à Rua Allan Kardec, 53, Serra Negra, 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 ás 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) Não conseguimos fechar o apoio com a Ultragáz.
b) O contrato para o uso do Centro de Convenções já foi assinado.
c) Para a limpeza, foi definido que iremos contratar 02 (duas) pessoas, uma para cada
banheiro e o valor será de R$ 100,00 cada.
d) João vai fazer os ofícios para a Secretaria da Saúde, Polícia Militar e para os Bombeiros da
cidade de Serra Negra e enviar para o Alexandre o qual vai assinar e entregar.
e) Foi acertado que iremos comprar flores e TNT para fazermos o arranjo da mesa.
f) Temos que verificar e contratar o jantar para as pessoas do grupo de teatro.
g) Foi definido que iremos pagar a gasolina e pedágio para o nosso palestrante Izaias Claro.
h) Alexandre vai contratar o som para os 02 (dois) dias do evento, teatro e palestras. Vai
passar o preço para os representantes.
i) Vai ser colocado no grupo a definição da quantidade e tipo de bolachas que as casas
deverão trazer para próxima reunião.
j) CEAK Campinas solicitou vender livros e a USE teria 50% da venda. Rogério esta verificando
com eles de como será feita a parte estrutural.
k) Foi solicitado a todos o máximo empenho na divulgação, devemos usar todos os meios de
comunicação possível, rádio/tv/facebook. Caio está verificando a divulgação online e isso
terá um custo. O Alexandre conseguiu colocar no site da Prefeitura de Serra Negra.
l) O Domingos está providenciando o release para as rádios.
m) Foi definido que a divulgação dos cartazes será a partir do dia 24/10/2018.
n) O Caio e o João irão participar da reunião da USE Regional de Campinas em Indaiatuba no
dia 29/09/2018 .

o) Foram distribuídos os cartazes e os ingressos para o teatro. A distribuição dos ingressos (12
talões com 50 ingressos cada) ficou da seguinte forma: Do numero 01 ao 50 foi para Águas
de Lindoia, do 51 ao 100 foi para Socorro (Djair), do 101 ao 150 foi para Serra Negra
(Rogério), do 151 ao 200 foi para Serra Negra (Alexandre), do 201 ao 250 foi para Amparo
(Celso), do 251 ao 300 foi para Amparo (Bene), do 301 ao 350 foi para Socorro (Márcia), do
351 ao 400 foi para Monte Sião, do 401 ao 450 foi para Jaguariúna , do 451 ao 500 foi para
Águas de Lindoia (Margareth) e do 501 ao 600 ficaram com o Caio.
Próxima reunião será em 27/10/2018 as 16:00 hs Centro Espírita 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 pela
companheira Nilda as 17:45 hs.
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