ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16:00 horas do dia 30 de março 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 pelo companheiro Roberto, 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) Definido que será feito somente no dia 17/10/2020, um sábado, no Centro de
Convenções de Serra Negra.
b) Teremos 02 (dois) seminários, com 02 (dois) palestrantes, um das 09:00 as 12:00hs e
outro das 14:00 às 17:00 hs. Os palestrante serão convidados entre os nomes sugeridos
na reunião anterior.
3) 3ª Semana Espírita;
a) Em Águas de Lindoia e Socorro devem ser tomados todos os cuidados referente a parte
estrutural do evento, porque será fora da casa espírita.
4) Seminário de Administração Jurídica e Fiscal das Casas;
a) Foi elogiado por todos e foi sugerido que deve ser realizado anualmente devido as
mudanças na legislação.
5) Evento Cultural
a) Confirmado para o dia 29/06/2019 às 20:00hs no Centro de Convenções em Serra Negra a
peça teatral “Um Amor de Renúncia” com a companhia teatral Rama Kriya. Vamos vender
o patrocínio para colocar no cartaz a R$ 150,00 cada.
b) Sarau “Divulgação da Arte Espirita” será no dia 26/05/2019 no Centro Espírita Joana D’Arc,
localizado à Rua Allan Kardec, 53, na cidade de Serra Negra, SP. Devemos verificar a
quantidade de atrações que poderemos ter em função do tempo.
6) Encontro Fraterno
a) Teremos um encontro com a USESP e será no dia 18/08/2019, onde virão vários
departamentos. Horário e o local a serem confirmados.
Próxima reunião será em 27/04/2019 às 16:00hs no Centro Espírita Joana D’Arc, localizadoà
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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