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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 4 de Junho de 2016 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   09h30 
Leitura:  Aparecido José Orlando 
Prece de Abertura:  Aparecido José Orlando 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Regionais : 
Sirlei Ramos Nogueira - Araçatuba 
Guaracy Nascimento–  Assis 
Jose da Conceião Abreu – Baixada Santista 
Eduardo Pereira – Bauru 
Jean Rodrigo Campos Julio - Franca 
Pascoal Antonio Bovino – Ribeirao Preto 
Antonio Carlos Amorin –  São Paulo 
Aparecido José Orlando – Taubaté 
Joao Lucio – São Jose do Rio Preto 
 
Departamentos e Visitantes 
Raimundo Nonato Porto – APSE 
Marco Antonio Soares de Oliveira - Comunicaçção 
Rossana Roque - APSE 
Poliana Bellan - Estudos 
Elza Sorin – área de eventos 
Mario Gonçalves Filho - Estudos 
Silvio Cesar C da Costa - MEP 
Mauro Santos - AECE 
Fernando Porto  
Suzete Amorin – USE Ibirapuera 
Ortiz  
Souza - USE 
 
Ausências Justificadas: 
Allan Kardec Pitta Veloso 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira informou que o estatuto da USE foi registrado no cartório de São 
Paulo, depois de alterarmos a atividade da USE para associação e não ficando mais 
como organização religiosa. Julia mostrou o Estatuto Padrão para a intermunicipal, 
municipal ou distrital, destacando as principais alterações. Julia lembrou, ainda, que 
estas alterações foram aprovadas pelo Conselho de Administração, Conselho 
Deliberativo Estadual e Assembleia Geral. 
 
As intermunicipais, municipais e distritais, à partir de agora, deverão usar a sigla 
“USE” no nome, e não o nome União das Sociedades Espiritas, pois a palavra 
“sociedade” não permitirá o registro em cartório. Assim, poderia ser, USE 
Intermunicipal de Taubaté, por exemplo. 
 
Orlando sugeriu que todos os órgãos pudessem fazer as alterações nos seus 
estatutos. Pascoal concordou e sugeriu que o CA aprove está mudança. 
 
Jean argumentou que os órgãos terão que respeitar o novo estatuto aprovado, 
podendo ter um prazo para se adequar. 
 
Colocado em votação, os documentos foram aprovados por unanimidade e deverão 
ser enviados a todo o estado. 
 
 
 Secretaria 
 
João Thiago informou que temos alguns pedidos de livros para envio aos presídios. 
Alguns deles vieram encaminhados da própria FEB. A USE deverá repassar esses 
pedidos aos órgãos municipais para tratamento do tema. A FEB se prontificou em 
doar os livros, desde que tenha uma casa espírita responsável pela entrega.  
 
 
Tesouraria 
 
Rosana discorreu sobre o balancete financeiro até maio de 2016. Relatou que a 
contribuição associativa está com 375 pagamentos. Estaremos enviando novamente 
alguns boletos no mês que vem. Rosana declarou, ainda, que já estamos 
arrecadando os primeiros valores das inscrições congresso. Tivemos, também, 
neste ano uma receita de R$ 187,556 do produto Vivo Espiritualidade.  
 
As despesas administrativas e sócias ficaram em R$ 54.032 e as de pessoal em R$ 
21,683, além das demais despesas gerais. Tivemos, ainda, uma despesa de R$ 
91.120 com a primeira parcela do Hotel do congresso, totalizando, assim, R$ 
220,657, no período acumulado do ano 
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Rosana informou que o fundo de reserva está em R$ 387.073. Este fundo será 
destinado a reforma do Centro Cultural Bras. 
 
Colocado em votação, o balancete foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de 
Administração 
 
 
Centro Cultural 
 
José Gaspar informou que fizemos a peritagem na obra do centro cultural. Este 
relatório foi enviado à secretaria do estado (ProAc). A USE vai pedir autorização 
para terminarmos a obra. Gaspar relatou, também, que a secretaria recebeu a 
prestação de contas da ExpressoArt, porém não aprovou a mesma. 
 
Rosana relatou a proposta de abrirmos uma associação no centro cultural, 
constituindo uma filial da USE estadual. Esta filial permitiria a USE-SP solicitar 
verbas governamentais de incentivo para projetos culturais e artísticos, entre outros 
benefícios legais. 
 
Colocada em votação a abertura da filial como associações ligadas a cultura e a 
arte, foi aprovada por unanimidade. 
 
 
Encontro Fraterno 
 
João Thiago listou os 4 próximos encontros : Bauru (Regionais Bauru e Jau) em 21 
de agosto, na Regional de Nova Alta Paulista; em 16 de outubro em cidade a ser 
definida; em 20 de novembro em Bebebouro (Regional Ribeirão Preto); em 27 de 
novembro em Rancharia (Regionais Assis e Presidente Prudente). 
 
João Thiago mostrou o PGA de 2017 que será enviado para as regionais para 
validação. No mês que vem deveremos entregar o PGA definitivo. Assim, os 
departamentos deverão validar ainda este mês para fechamento das datas. 
 
As reuniões do CA ficariam trimestralmente no 1º sábado de cada mês, no período 
da tarde. As reuniões do CDE ficariam no 1º domingo dos meses de Junho e 
Dezembro.  
 
Sugerido que no período da manhã que antecede a reunião do CA se fizesse uma 
capacitação (oficina, treinamento, etc) para as regionais, aproveitando o tempo que 
estão em São Paulo. No mesmo período a DE estaria em reunião. Os 
departamentos estariam encarregados destas oficinas. Aprovado pelo conselho e 
pela DE. 
 
Para dezembro, já faremos a primeira experiência fazendo a oficina pela manhã, 
sobre as atividades da USE e dos órgãos. 
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Marcos Milani lembrou que ele está a disposição para comunicações virtuais com 
todas as regionais. Entende que as reuniões presenciais são importantes e que as 
virtuais são mais eficientes, se complementando. 
 
 
Congresso 
 
Balieiro comentou sobre as inscrições do congresso. Lembrou que temos por volta 
de 600 pessoas no Hotel do congresso. A sugestão é que se façam reuniões nas 
cidades, mostrando os detalhes do congresso, com palestrantes, oficinas e custos já 
fechados. Nestas reuniões já se fariam as inscrições naquele momento. O 
investimento no congresso pode ser parcelado em até 6 vezes. 
 
Guaracy comentou sobre o trabalho na sua região. Em reunião da USE, cada 
intermunicipal ficou encarregada da divulgação. Na sequência, fez-se um trabalho 
de divulgação via telefone nas casas. Já fecharam 14 inscrições e a própria regional 
está recebendo os valores centralizadamente. 
 
Em relação ao livro dos 70 anos da USE, Julia lembrou que o prazo de entrega será 
no dia 30 de junho de 2016, podendo ser prorrogado para 30 de julho no máximo. 
 
 
Departamentos 
 
MEP 
 
Silvio informou sobre as atividades de divulgação dos cursos do MEP. Teremos em 
24 de julho um encontro paulista. Em 7 de agosto teremos o encontro paulista de 
mediunidade, com a presença do Jacobson e da Marta Antunes, na sede da USE. 
Teremos treinamentos para monitores no dia 4 de setembro, na USE regional ABC e 
no dia 6 de novembro na sede a USE-SP.  
 
Silvio reforçou que caso as regionais queiram qualquer tipo de treinamento ou 
divulgação o departamento está se prontificando a realizar. 
 
João Alceu parabenizou o departamento pelo último evento sobre o MEP, onde 
tivemos a participação de mais de 80 pessoas com 34 casas espiritas. 
 
 
Eventos 
  
Teremos um seminário de organização de eventos em 25 de junho da sede da USE-
SP. 
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Infância 
 
João Thiago informou que estamos fazendo um cadastramento dos centros espiritas 
do estado, com contatos e as atividades ligadas a infância. 
 
Mostrou, também, os materiais de orientação para ação evangelizadora espirita da 
infância e da juventude que serão estudados em Curitiba, no evento da FEB. 
 
João relatou que teremos, também, um curso de formação de formadores, a ser 
realizado em Campo Grande. 
 
 
Atendimento Espiritual 
 
Fernando Porto divulgou os eventos do departamento. No próximo dia 16 de julho 
teremos o encontro com o tema “ansiedade e depressão, o que fazer”, com a 
participação do Luís Fernando Penteado e do Fernando Porto. Já no dia 24 de 
setembro, teremos o encontro paulista de assistência espiritual no centro espirita 
com a participação da Maria Euny, tratando sobre recepção, atendimento fraterno, 
diálogo fraterno e evangelho no lar e no coração. 
 
 
Estudos 
 
Mario informou sobre o encontro paulista da área de estudos do espiritismo, que 
será realizado em 24 de julho. O encontro acontecerá, simultaneamente, em 8 sedes 
no estado, com a mesma programação em todas as sedes. As inscrições podem ser 
feitas via site da USE-SP ou direto com o departamento. 
 
 
Comunicação 
 
Marco lembrou sobre o prazo de entrega do livro dos 70 anos da USE. A devolutiva 
do texto deverá ser até dia 30 de junho de 2016. 
 
 
Livro 
 
Marco Milani convidou a todos para participarem, no dia 18 de junho, do seminário 
de coerência doutrinária. Neste seminário será discutido como validar o 
conhecimento novo que está surgindo e como definir se será considerado espirita. 
No final do evento deveremos ter as diretrizes que irão definir se algo é válido para o 
conhecimento espirita. 
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Palavras do Órgãos 
 
Os órgãos presentes relataram as atividades do trimestre em suas respectivas 
regiões. 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 3 de setembro de 
2016, às 14h30.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 18h00 com prece da Suzete Amorim . 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 11 de Setembro de 2016 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   09h00 
Leitura:  Marco Antonio Soares de Oliveira – ESE Cap. X 
Prece de Abertura:  José da Conceição Abreu 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Regionais : 
Guaracy Nascimento–  Assis 
Jose da Conceião Abreu – Baixada Santista 
Eduardo Pereira – Bauru 
Pascoal Antonio Bovino – Ribeirao Preto 
Antonio Carlos Amorin –  São Paulo 
Aparecido José Orlando – Taubaté 
Marco Antonio Pizzelli – Rio Claro 
Helio Alves Correa - Sorocaba 
 
 
Departamentos e Visitantes 
Marcelino F Romero – USE Sorocaba 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Comunicação 
Liralcio Ricci - artes 
Marco Antonio Milani - Livro 
Elza Sorin – área de eventos 
Silvio Cesar C da Costa - MEP 
Mauro Santos - AECE 
Ortiz Fraga – Patrimonio 
Neli Del Prado - estudos 
Angela Bianco - Eventos 
Etevaldo Souza - USE 
Esterlita Moreira - IEE 
 
 
Ausências Justificadas: 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira lembrou que a próxima reunião do Conselho de Administração 
será no primeiro sábado de dezembro, dia 3. Neste mesmo dia teremos um 
seminário para os participantes do Conselho de Administração, dessa forma 
otimizando a vinda a São Paulo.  
 
Os estatutos para as intermunicipais, já aprovados, estão no site. As USEs precisam 
fazer suas respectivas alterações estatutárias para envio a USE-SP. O orgão deverá 
seguir o estatuto padrão, aprovar na reunião do CA e em sequência registra-lo. Caso 
o orgão não tenha CNPJ, deverá ser atualizado o regimento interno, devidamente 
assinado. 
 
Julia informa que o evento Você e a Paz está marcado para 16 de outubro, com a 
presença de Divaldo Franco. 
 
 
 Secretaria 
 
Newton informou que tivemos reunião no Circuito da Aguas e conseguimos re-
estruturar a intermunicipal. Foi feita nova eleição e eleita nova Diretoria. A 
intermunicpal pertence, atualmente, a Regional de Jundiai que deve ser reativada 
ainda esta ano. 
 
A intermunicipal solicitou , via carta enviada a USE-SP, a transferência para Mogi-
Mirim em função da distância entre as cidades. 
 
A intermunicipal de Bragança solicitou a USE-SP uma reunião para aumentar o 
relacionamento com a USE. 
 
Newton comentou que estivemos em São João da Boa Vista e foi que foi constituida 
a USE intermunicipal de Espírito Santo do Pinhal. Será necessária a aprovação do 
CA para a criação do novo orgão. Anteriormente o orgão pertencia a intermunicipal 
de São João da Boa Vista. Em Espirito Santo do Pinhal temos 9 centros espíritas. 
Colocado em votação a criação da USE Intermunicipal Espirito Santo do Pinhal que 
passa a integrar a Regional de São João da Boa Vista. Aprovado por unanimidade. 
 
Recebemos carta de união da Fraternidade Cristã Euripedes Barsanulfo de Tupã, 
pertecente a Regional de Marília. 
 
Julia informou que o PGA de 2017 já está no site da USE. 
 
 
 



 
 

- 3 - 
 

 
Guaracy explicou que pelo plano de trabalho da FEB, diretriz 5 fala sobre 
multiplicação dos centros espiritas. Na região de Ourinhos, várias pequenas cidades 
não possuem centro espiritas. Assim eles gostariam de criar uma metodologia para 
incentivar a criação de centros espiritas. Dessa forma, a regional identificou a 
possibilidade de criação de um centro de estudo espírita cuja sede estaria em 
Ourinhos e estariam montando filiais nas cidades pequenas, fazendo palestras e 
passes periodicamente, criando-se assim um pequeno núcleo. Já existe uma 
primeira experiência em Salto Grande, com a participação de 25 pessoas.Caso o 
núcleo cresça, deveria montar sua própria casa separada. O Centro de estudo não 
tem fins lucrativos e viverá de doações e será uma organização religiosa. O Centro 
de Estudos Espírita será um centro adeso a USE.   
 
Amorin parabenizou a iniciativa e comentou alguns exemplos de casas em São 
Paulo e Santos que possuem filiais. 
 
Helio parabenizou a iniciativa e diz que é muito válida no incentivo de criação das 
casas. Colocou uma proposta para que o CA pudesse discutir formas de agir na 
direção de criação de novas casas espiritas, talvez criando até um departamento 
específico para isto. 
 
Guaracy comenta que gostaria de um de acordo para fazer referência do nome da 
USE no estatuto do Centro de Estudos. 
 
Pascoal parabeniza o trabalho e concorda que o metodo é uma forma de criar novos 
centros espíritas. Na sua região tem a mesma dificuldade de criação e as casas 
espiritas da região não querer manter filiais. Com a criação desses centros de 
estudos viabilizaria operacionalmente. 
 
Zezinho comenta que a ideia é louvável e cita que a USE é a coordenadora do 
movimento espírita. Na baixada santista fazem palestra nas cidades pequenas, 
motivando a criação de novas casas. Acredita que esse é o objetivo da USE. 
 
Orlando não ve problema no modelo apresentado e não acredita ter conflito, pois o 
centro de estudo será adeso a USE. Acredita que este modelo seja mais eficaz do 
que montar feiras e eventos anuais de fomento. 
 
Marcelino comentou que a casa que ele frequenta iniciou como um departamento da 
Liga Espirita, com palestra e passes e posteriormente transformou-se em centro. 
 
Julia sugere que este mesmo modelo pode ser feito na intermunicipal e alerta que 
existem vários custos e trabalhos legais envolvidos.  
 
Amorin sugere aprovarmos a criação da primeira entidade especifica para criação de 
novos centros espíritas. 
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Olocado em vatação a criação do Centro de estudos foi aprovado por 7 votos a favor 
e 1 abstenção. O estatudo será revisado entre a USE-SP e a intermunicipal e 
ajustado eventualmente.  
 
Ficou agendado para o dia 26 de novembro o encontro fraterno em Rancharia as 
14:00 com as regionais de Assis e Presidente Prudente. Em Riberão Preto ficou 
confirmada a reunião para 20 de novembro. 
 
 
 
Tesouraria 
 
Rosana discorreu sobre o balancete financeiro até agosto de 2016. Informou que 
temos 447 casas contribuintes, contra 451 casas espíritas em 2015. O total de 
arrecadação acabou ficando em 113.215. Em relação ao congresso já recebemos 
R$ 130.896, mais uns R$ 20mil a receber em catões de crédito. 
 
Rosana informa que recebemos um reembolso da receita federal no valor de R$ 
17.900 de impostos recolhidos indevidamente (INSS). O valor refinanciado pelo 
INSS faltam ainda 21 parcelas e deve ser liquidado até o final desta gestão.  
 
O projeto Vivo espiritualidade tem dado por volta de R$ 30.000 mensais e esta todo 
alocado em reserva para a reforma do Centro Cultural do Bras. A Vivo já informou 
que o produto deve ser descontinuado em outubro deste ano.  
 
Rosana comentou que a diretoria da USE já está vendo uma outra solução para 
continuarmos o projeto de divulgação via celular, sem a parceria com a Vivo. 
  
Em relação as despesas, estão concentradas nas administrativas, de pessoal e os 
custos com o hotel do congresso. Caso não seja vendida a quantidade mínima do 
hotel para o congresso, teremos que negociar novas condições e provavelmente 
pagar o aluguel de salas, som e iluminação. 
 
Newton solicita que seja enviado aos orgãos a relação das casas que pagaram a 
contribuição, assim, poderão fazer um trabalho de arrecadação junto as casas que 
ainda não contribuiram no ano. 
 
Rosana informou que recebemos R$ 5.000 da construtora da obra do vizinho. Este 
recurso foi usado para pintura da USE-SP. 
 
 
Colocado em votação a aprovação das contas da USE-SP. Aprovado por 
unanimidade. 
 
 
 
 



 
 

- 5 - 
 

Centro Cultural 
 
Rosana relatou que tivemos reunião com a secretaria do estado no local para liberar 
a continuidade da obra. Já temos os valores orçados para a finalização da reforma 
no caixa da USE (reserva feita durante 2016). É provavel que a USE entre com um 
novo projeto na Secretaria da Cultura para nova verba de montagem dos 
equipamentos. 
 
 
Foi lançado o livro Novos estudos sobre a Reencarnação, parceria da Liga dos 
pesquisadores do espiritismo (LIHPE) e CCDPE, além da USE. O livro pode ser 
comprado diretamente da USE com desconto para as regionais. Este livro faz parte 
de uma série que a LIHPE vem editando. 
 
Balieiro anunciou que estamos lançando um livro do Cesar Perri, numa edição de 
1.000 exemplares. Estamos vendendo a R$ 7,50 para as regionais. A USE seria co-
editores. Já temos hoje 550 exemplares vendidos. O livro é o Centro Espírita – 
prática espírita e cristã. O valor de capa será R$ 29,00. 
 
 
Departamentos 
 
 
Atendimento Espiritual 
 
Mauro divulgou o encontro paulista de atendimento espirutual no centro espirita a 
ser realizado no dia 24-09 das 8:00 às 17:00. Estarão presente a Maria Euny Masotti 
e a Helena Bertoldo, ambas da FEB. 
 
Mauro comentou que este ano o departamento fez 2 seminários. Para o ano que 
vem os orgãos poderão solicitar novos seminários, com o objetivo de formar 
trabalhadores e multiplicadores. 
 
 
Estudos 
 
Silvio informou sobre o encontro paulista da area de estudos,  realizado 
simultaneamente em 8 sedes. O encontro teve um grande êxito, com participação de 
430 pessoas presentes, distribuídos em 71 cidades, com participação de 43 
intermunicipais e 18 regionais da USE. No encontro houveram oficinas sobre os 
cursos do MEP, EAD e ESDE.  
 
Em relação ao MEP estamos terminando uma re-formatação do curso de monitores, 
deixando claro que a USE apoia também outras metodologias, podendo ser apoio a 
qualquer uma delas, caso as regionais solicitem. 
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Tivemos o encontro paulista da área de mediunidade com a presença de 140 
participantes, na sede da USE, com a presença do responsável da FEB pelo tema. 
 
Teremos, ainda, no dia 6 de novembro um treinamento para formação de monitores 
do MEP. 
 
Silvio lembrou sobre o censo que a FEB está realizando sobre os cursos que as 
casas espiritas desenvolvem. O prazo foi prorrogado para o dia 15-09. 
 
 
Artes 
 
Liralcio relatou que o departamento de artes resolveu ampliar o trabalho do Sarau. A 
intenção é levar o Sarau para outras cidades no interior de São Paulo, pelo menos 
uma vez por mês. Em dezembro não haverá Sarau, voltando as atividades em 
janeiro. 
  
 
Comunicação 
 
Marco informa que o encontro do departamento que aconteceria este ano foi 
cancelado em função da coincidência da data com as eleições municipais. 
 
Lembrou da importância das regionais entregarem o material para o livro dos 70 
anso de USE. 
 
 
Livro 
 
Marco Milani colocou o departamento do livro para assessoramento de definição de 
temário para encontros em geral, garantindo uma bibliografia de qualidade dentro da 
doutrina espirita. 
 
Informou que foi lançado pelo Cosme Massi o Kardecpedia na internet, podendo ser 
acessado livremente. Todas as obras de Kardec podem ser consultadas, inclusive 
consultando por palavra chave. 
 
As prévias do congresso já estão programadas nos meses de setembro, outubro e 
novembro, podendo ir testando as rodas de conversas, em São Paulo ( 17-09 e 19-
11), Limeira (08-10) e Itapira (29-10). Para o inicio do ano que vem, deveremos ter, 
ainda em Campinas (1º Tri 2017) e na Baixada Santista (1º Tri 2017). As rodas de 
conversas e as prévias terão 2 horas. 
 
Todas as prévias seguirão um modelo lógico para formulação das questões a serem 
debatidas, sempre referenciando a Kardec. 
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Angela comentou sobre as oficinas que teremos no 17º congresso espírita de 
Atibaia. Teremos programadas 12 oficinas. Informou, ainda, sobre a reunião do 
evento Você e a Paz que acontecerá aqui em São Paulo no Ibirapuera, com 
participação do Divaldo, com previsão de 40.000 pessoas. 
 
 
Palavras do Orgãos 
 
Baixada Santista 
 
Zezinho informou os eventos realizados na baixada santista. A USE participou do 
evento de 5 anos da intermunicipal de Peruíbe. 
 
Em maio tivemos o seminario sobre obsessão em São Vicente, além de eventos 
gastromonicos. 
 
Teremos em Santos a Semana espirita de Santos e já tivemos o mês espirita em 
praia Grande. Tivemos encontros no Guaruja, alem da semana espirita. 
 
A regional promoveu ciclo de palestras com a Suely Caldas Schubert, passando 
pelas cidades de São Vicente, Santos e Guarujá. 
 
Tivemos, também, a participação do Dr. Andrei Moreira com os jovens, através do 
departamento de mocidade da regional. 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 3 de Dezembro de 
2016. 
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h00 com prece da Neli . 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 












