ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16:00 horas do dia 27 de outubro 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 16:05 realizada pelo companheiro João Paulo,
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) Alexandre e o Roberto irão providenciar o arranjo e a flores;
b) Caio irá verificar com o pessoal do teatro como será servido o lanche e o jantar para as
pessoas do teatro.
c) A Deusa Samu confirmou que irá pernoitar em Serra Negra e a diária vai ficar R$
280,00.
d) Alexandre acertou o som e o telão para os 02 (dois) dias por R$ 700,00.
e) As casas trouxeram as bolachas e irão levar os bolos.
f) A Bene irá providenciar as bandejas e os guardanapos.
g) O Luciano irá providenciar todo material necessário para servir o café e o Caio vai
providenciar a água.
h) CEAK Campinas irá cuidar de toda operação na venda dos livros, dará desconto de 20% na
venda e a USE não terá nenhuma receita da venda.
i) Não foi possível colocar a publicidade do evento no site da prefeitura.
j) O release vai ser passado para todos ainda hoje.
k) O Luciano vai verificar se conseguimos colocar a venda dos ingressos no comércio de Serra
Negra.
l) Bene vai tentar colocar nas rádios de Amparo.
m) Foi feita a primeira contabilização da venda dos ingressos e chegamos a 220 convites
vendidos.
3) Caio e o João estiveram em Indaiatuba no encontro da USE Regional e ficou definido que
iremos passar a compor a USE Regional de Campinas. A USE Estadual está verificando como
fazer esta mudança. Na prática já estamos na USE Campinas.

4) 3ª Semana Espirita;
a) Foi escolhido como tema principal “Doenças da Alma” o qual foi proposta pela Bene e
aceito por todos. E como subtítulos sugeridos e não confirmados temos, Depressão,
Ansiedade, Doenças Psicossomáticas, Autoflagelo, Pensamentos e Vontade como Forças,
Autoconhecimento, Jesus o Médico de Almas e o Poder Terapêutico da Oração.
b) Foi definida que a semana acontecerá de 08 a 15 de abril de 2019.
5) Mudança na tesouraria;
a) O Rafael, 1º tesoureiro, por problemas de saúde, terá que se afastar e foi aprovado e
oficializado por todos que o Domingos irá substituir o Rafael.
6) A partir desta data todas as reuniões serão no Centro Espírita Joana D’Arc, localizado à Rua
Allan Kardec, 53, na cidade de Serra Negra, SP às 16:00. A partir da próxima reunião que
será em 24/11/2018, todas as casas deverão levar um prato para o café no final da reunião.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada pela
companheira Nilda as 18:00 hs.
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