ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16:00 horas do dia 23 de fevereiro 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 Margareth,
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) Será reservado o Centro de Convenções de Serra Negra para os dias 16, 17 e 18 de
outubro de 2020.
b) A primeira sugestão é fazer no sábado dia 17 e domingo 18. No sábado, na parte da
manhã teríamos uma oficina ou seminário, para os trabalhadores das casas. Sábado a
tarde teríamos uma palestra e sábado a noite o teatro. No domingo na parte da manhã
uma outra palestra.
c) Também elegemos alguns nomes de palestrantes a serem convidados como Haroldo
Dutra, Rossandro Klinjey, Artur Valadares, Marisa Priolli e outros.
3) 3ª Semana Espírita
a) Foi entregue os cartazes para divulgação pelas casas.
b) A faixa será usada a mesma do ano anterior mudando a edição e a data, e cada casa
providencia a alteração.
c) Somente a faixa de Monte Sião e Pedreira iremos imprimir novamente.
4) Seminário de Administração Jurídica e Fiscal das Casas.
a) Foi reservado o dia 23/03/2019 das 14:00 as 16:00 hs no Centro Espirita Joana D’Arc,
localizado à Rua Allan Kardec, 53 , na cidade de Serra Negra, SP. Está sendo verificado a
disponibilidade do pessoal da USE Campinas para esta data.
5) Evento Cultural.
a) Confirmado o Evento Cultural que já tinha sido agendado para o dia 26/05/2019 na parte
da tarde.
b) Está sendo verificado a possibilidade de termos o evento também no mês de julho/19 , em
parceria com o Festival de Inverno de Serra Negra.

c) Ainda no mês de julho/2019 está sendo verificado a possibilidade de trazer uma peça
teatral também em parceria com o Festival de Inverno de Serra Negra.
Próxima reunião será em 23/03/2019 as 16:00 hs 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 pela
companheira Thais as 17:45 hs.
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