ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16:00 horas do dia 24 de novembro 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 16:10 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) Na avaliação de todos, os objetivos da 12ª edição foram todos alcançados.
b) Todos concordaram que teremos que rever o modelo/formato e a estrutura do evento
para a próxima edição.
c) Próxima reunião será definido se faremos anualmente ou a cada 02 (dois) anos.
d) Também foi definido a mudança do nome do evento para Confraternização Espírita do
Circuito das Águas, mantendo porém a sigla CONEC.
e) O resultado financeiro da 12ª edição esta anexado a esta ata em documento próprio.
3) 3ª Semana Espirita
a) Foi definido os nomes dos palestrantes a serem convidados: Marco Milani e Andrea
Laporte, André Luiz Rosa, Manolo Quesada, Deusa Samu, Cristiane Beira, Denis e Maurício
Barros.
b) Todo material de divulgação tem que estar pronto para a nossa reunião do mês de
fevereiro que será no dia 23.
4) Qualidade Doutrinária:
a) Devemos fazer seminário a cada bimestre ou trimestre para conscientização dos
trabalhadores.
Próxima reunião será em 23/02/2018 às 16:00 hs no 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 pelo
companheiro Rogério as 18:15 hs.
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