
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

 
Às 16:00 horas do dia 27 de abril 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 ás 16:00 hs 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) 3ª Semana Espirita 
 

a) Elogiada por todas as casas em todos os seus aspectos e tivemos o comparecimento de 205 
pessoas em Amparo, 170 em Águas de Lindoia, 51 em Pedreira, 70 em Lindoia, 98 em 
Socorro, 65 em Jaguariúna, 48 em Serra Negra e 70 em Monte Sião.  

 
3) Sede física da USE Circuito das Águas; 

 
a) Os companheiros de Serra Negra irão verificar a possibilidade da mesma ficar na cidade.  

 
4) Evento Cultural 

 
a) Para a peça teatral “Um Amor de Renúncia” no dia 29/06/2019 às 20:00 hs, deveremos 

providenciar urgentemente a impressão dos ingressos e dos cartazes. As casas devem 
enviar os  patrocinadores que irão estar no cartaz. 

 
b) Faremos 150 cartazes e 500 convites em blocos de 25 convites cada. A iluminação será 

contratada a mesma pessoa do ano anterior. 
 

5) Pesquisa USE 
 

a) Faremos a pesquisa com todas as casas e o questionário será colocado no site da USE onde 
todos poderão ter acesso e responder.  

 
A próxima reunião será em 22/06/2019 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 pela  

companheira Thaís as 17:45 hs. 
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