ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16:00 horas do dia 26 de janeiro de 2019, 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 às 16:00hs realizada pela companheira Bene,
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 2020
a) Ficou decidido que a sigla CONEC passará a ser chamada Confraternização Espírita do
Circuito das Águas.
b) Passará a ser realizada a cada dois anos, data prevista para o 13º CONEC, 16 e
17/10/2020.
c) Iniciar planejamentos pleliminares com bastante antecedência para convite de
palestrantes mais conhecidos. Sendo a data e o formato a serem decididos em
reuniões futuras.
3) Seminário – promover um seminário sobre administração da parte jurídica e fiscal das
Casas, pois há Casas enfrentando problemas nessa área.
4) Evento Cultural – Em reuniões anteriores, cogitou-se a possibilidade de promover um Sarau
com a apresentação de grupos de teatro, coral e músicos das casas participantes. Foi
sugerido esse evento acontecer durante o Festival de Inverno de Serra Negra.
5) Semana Espírita;
a) As datas e os palestrantes já estão definidos;
b) Divulgação – A arte será feita pela Cássia Bragatto ( Rogério ficou encarregado de falar com
ela). Serão confeccionados poucos cartazes, no formato gráfica rápida.
c) Fazer além do cartaz com todos os palestrantes, um cartaz com o palestrante de cada
cidade para melhor divulgação local.
d) Quando a arte estiver pronta, fazer orçamentos para confecção da faixa; Verificar com o
Caio como fazer o reaproveitamento da faixa do ano passado.
e) A divulgação deverá iniciar em março.

6) Intercâmbio entre as casas – Procurar fortalecer o intercâmbio, fazendo grupos pequenos
de trabalhadores para visitas em outras casas nos dias de trabalho rotineiro, promovendo
assim a integração entre as mesmas.
7) CNPJ da USE – Verificar a viabilidade da implantação.
Próxima reunião será em 23/02/2019 as 16:00 horas no Centro Espirita 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 às 18:15 hs.
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