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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 3 de março de 2018 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   14h30 
Leitura:  Liralcio Ricci – Cap. IV - ESE 
Prece de Abertura:  Eronilza Souza da Silva 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Regionais: 
Guaracy Nascimento– Assis 
Jose da Conceição Abreu – Baixada Santista 
Jean Rodrigo Campos Júlio - Franca 
Pascoal Antonio Bovino – Ribeirão Preto 
Antonio Carlos Amorin – São Paulo 
Aparecido José Orlando – Taubaté 
Sirlei Nogueira – USE Regional Araçatuba 
 
 
Departamentos e Visitantes 
Liralcio Ricci – Artes 
Gustavo Ferreira- Mocidade 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Milani - Livro 
 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação 
Eva Bugolin – Eventos  
Raimundo Nonato Porto – APSE  
Fernando Porto – AECE  
Ortiz Fraga – Patrimônio 
Luis Claudio da Silva - AECE 
Eva Bugolin - Eventos 
Juliana Moraes das Chagas – Infância e Mocidade  
Filipe Felix dos Santos – Infância e Mocidade  
Ana Clara Spera – Infância e Mocidade  
Etevaldo de Souza Pereira - Patrimônio 
 
Ausências Justificadas: 
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira agradece a presença de todos e inicia a reunião comentando sobre 
as eleições estaduais deste ano, solicitando aos representantes dos órgãos a 
seguirem o estatuto da USE e que enviem as instruções para as eleições que deverão 
acontecer em todo o estado. 
 
Julia comenta que o novo site da USE está sendo finalizado e que em breve os órgãos 
poderão ter seus espaços específicos, podendo atualiza-los diretamente. 
 
Julia comentou sobre a CRSul que acontecerá em São Paulo. Os departamentos 
precisam estar preparados para as discussões do CRSul e devemos confirmar quem 
estará presente no dia.  
 
Julia discorreu sobre o projeto nacional de sustentabilidade do livro que está sendo 
desenhado em conjunto com a FEB e as demais federativas no CFN. A ideia principal 
é que gere renda, também, para as federativas menores, permitindo que as 
federativas possam distribuir os livros editados pela FEB. 
 
Secretaria 
 
A secretaria deverá informar as regionais quais casas espiritas pediram isenção 
diretamente a USE-SP.  
 
Ero solicitou as regionais que reforcem as casas espiritas a atualização dos seus 
dados cadastrais.  
 
Zezinho discorreu sobre a situação do estatuto da regional da Baixada Santista. 
 
Pascoal entregou o regimento interno da regional de Ribeirão Preto. 
 
Orlando sugeriu que cada representante da regional assumisse o compromisso de 
trazer um voluntário para começar a acompanhar a reunião do C.A. 
 
Jean sugeriu a criação de um grupo de WhatsApp dos representantes das regionais. 
 
Zezinho sugeriu que cada regional presente traga a regional vizinha para a próxima 
reunião do CA em junho. 
 
Tesouraria 
 
Rosana discorreu sobre o balancete financeiro de fevereiro de 2018.  
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UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

                             PERÍODO FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS

Livraria 3.141,91             

Contr Assoc/USE+ 51.337,30            

Jornal 330,00                

Doações/ Outras Receitas 680,00                

Eventos 200,00                

Rendimentos Aplicação 1.549,72             57.238,93            

DESPESAS

Compra de Livros 2.778,95             

Despesas c/Pessoal 2.632,33             

Parcelamento INSS 1.401,37             

 Jornal/Divulgação 1.726,79             

 Luz/Água/Tel/NET 606,49                

 Conservação e Limpeza 638,70                

 Lanches e Ref/Eventos 418,54                

 Viagens e Estadias 1.064,80             

 Certificado Digital 517,30                

 Eventos  2.087,96             

 Serviços de Terceiros 1.500,00             

 Correios  4.762,28             

 Mat Expediente/Serv Inf 2.262,00             

 Despesas Bancárias 139,07                

 Sede Brás 33.213,93            

 Hotel CRSul 11.086,11            

 Reforma/Imobilizado 654,90                

 Outras Desp/Motoboy 85,50                  67.577,02            

450.610,73          

Saldo Atual: 31/01/18  Saldo Atual: 28/02/2018
Banco c/c 2.768,79          Banco c/c 8.207,78           
Sicredi Aplic 282.866,83      Sicredi Aplic 271.986,58       
Itaú Aplic 174.720,09      Itaú Aplic 169.250,06       
Caixa 593,11             Caixa 1.166,31           

Total: 460.948,82         Total: 450.610,73       

Previsão de Contas 03/18 Contas a Receber:

Reforma Brás 39.042,63         Pendências 1.642,50             

Parcel. (parc 177/180) 1.400,00           mar/18 4.836,50             

Jornal/Fornec Livros 2.928,55           6.479,00             

Seminário 5.063,56           

Outras despesas 5.666,31           

54.101,05         
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Patrimônio 
 
Gaspar comentou sobre o andamento das obras do centro cultural Bras. Estamos na 
fase de colocação de pisos e revestimentos. Os próximos passos são as divisórias. 
As escadas deverão ser fechadas na lateral, por solicitação do Corpo de Bombeiros, 
por ter mais de 6 metros de altura.  
 
A parte elétrica está em desenvolvimento, faltando finalizar o projeto técnico. As 
louças e metais dos 14 banheiros já estão comprados e serão pagos este mês. 
 
Gaspar comentou que a obra vai bem e que está ficando bem bonito. 
 
Rosana comentou sobre a organização da obra. Existe uma equipe da USE que está 
cuidando da gestão. 
 
O Ser Claudio da ExpressoArt está sendo processado pela secretaria do estado para 
devolução da verba recebida. A USE deve se defender no processo ratificando a sua 
não responsabilidade no caso e solicitando a exclusão no processo. 
 
 
 
 
 
 

                              USE - UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
              Balancete de Verificação I 2018

PERÍODO Jan a Dez 2017 Contribuições Contribuições
Saldo Anterior: 510.987,13       519.772,57         
RECEITA
Livros Recebidos 70.543,92         6.480,34             
Contrib.Ass/Cooperad. 102.465,00       402 52.356,30           196
Jornal 12.215,00         600,00                Demonstrativo do Saldo: (¹)
Eventos 9.368,00           -                     Aplicação Itaú 169.250,06     
Congresso/Hotel 371.959,62       -                       Saldo Bco Itaú/Sicredi 8.207,78         
Rend Aplic 47.778,05         3.572,36               Caixa 1.166,31         
Outras Receitas/Vivo Espirit 36.960,95         651.290,54      1.291,53             64.300,53      178.624,15     

DESPESAS Reservas Reforma USE Brás (³)
Administrativas/Sociais 96.123,88         22.881,30           Contas à Receber (²) 6.479,00         
Pessoal/Parcel.INSS 65.707,57         8.917,74             Fundo de Reserva (¹) (Sicredi) 271.986,58     
Jornal/Divulgação 17.146,81         4.750,79             Total: 278.465,58     
Pgto de Livros 23.520,88         2.778,95             
Móveis e Equip/Manut 9.801,55           724,80                Contas a Pagar 
17º Congresso/Hotel CRSUL 191.138,45       18.476,85           Contas a Pagar 03/18 52.701,05       
Sede Brás 233.491,34       74.627,83           Reforma USE Brás 240.000,00     
Financeiras 5.574,62           642.505,10      304,11                133.462,37    INSS Parcel corrigido (1parc) 1.400,00         
Saldo Final 519.772,57      450.610,73    (¹)incluso Valores totais: 294.101,05     
Notas Explicativas
O saldo final compõe-se do Demonstrativo do saldo e Fundo de Reservas (¹) Fundo de Reservas destina-se à obra do prédio USE Brás (³)
Contas à Receber ref mês 03/18 (²) Fundo Reservas foi realizado c/ações extra Contribuição Associativa (³)
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Outros Temas 
 
Orlando relatou sobre o Plano de trabalho do Movimento Espírita Brasileiro (MEB) 
2018 – 2022, aprovado em Nov-17 no CFN da FEB. Esse é o 3º Plano de trabalho, e 
foi incluída uma nova diretriz (8ª - promoção do livro espirita). 
 

1) Difusão da Doutrina Espirita 
2) Preservação da Unidade e Universalidade dos princípios da doutrina espirita 
3) Transversalidade da Comunicação Social Espírita 
4) Adequação dos centros espíritas para atendimento a suas finalidades 
5) Multiplicação dos Centros Espíritas 
6) União dos espíritas e unificação do Movimento Espírita 
7) Formação Continuada do trabalhador e dirigente espírita 
8) Promoção do livro espírita como elemento essencial ao cumprimento da missão 

do Espiritismo 
9) Participação dos espíritas na sociedade 

 
Foram discutidas as 9 diretrizes, debatendo o desenvolvimento e ações possíveis de 
serem realizadas pela USE e seus departamentos.  
 
Julia informou sobre a organização do seminário em comemoração aos 150 anos de 
A Gênese que acontecerá amanhã. 
 
 
Palavra dos órgãos 
 
Ribeirão Preto 
 
Pascoal informou que estão fazendo um catálogo das atividades doutrinárias das 
casas da intermunicipal de Ribeirão Preto. Toda essa informação está sendo montada 
num aplicativo para celular (app). Assim os espiritas da região poderão se informar 
melhor do que está acontecendo em cada casa espirita. 
 
Franca 
 
Jean informou que fazem algo parecido em Franca. Estão realizando a 36ª semana 
da família com a participação de 90 casas da região. A semana termina com um 
grande almoço de confraternização. O evento tem sido muito bom. 
 
Araçatuba 
 
Sirlei comentou que já estão com 4 meses do lançamento da TV Mundo Maior na 
região. Destacou a importância do canal para divulgação desenvolvimento de ideias 
para ampliar o alcance desta TV aberta que opera 24 horas por dia. 
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Bauru 
 
Eduardo relatou que estão focados em algumas das diretrizes do plano de trabalho. 
Estão transformando o informativo da regional para versão digital. Eduardo agradeceu 
a presença da Diretoria da USESP no encontro fraterno ocorrido no final de 2017 e 
pede repeteco para este ano. 
 
 
 
Departamentos 
 
 
Artes 
Liralcio registrou o Sarau de Americana realizado no último domingo. Foi o maior 
Sarau já realizado pela USE. Muito bem organizado e harmonioso. Este mês teremos 
no centro cultural e em abril em Campinas. 
 
 
Mocidade 
Gustavo relatou que tiveram a 2ª previa das assessorias para as Comes, em Diadema, 
Jundiaí, São Carlos e Garça, com a presença aproximadamente de 500 jovens. 
Tivemos a primeira reunião voltado para monitores, diretores de mocidade, que 
acontecera entre 19 a 21 de outubro. 
 
Em 29 de março a 1 de abril teremos as Comemorações, com eventos simultâneos 
na Baixada Santista, em Valinhos, em Franca e em Bauru. 
 
Livro 
Marco Milani informou que os pedidos de livros que vieram para as unidades prisionais 
foram encaminhados para as regionais de Taubaté e Bauru. 
 
 
Comunicação 
Marco relatou que em 5 de março o programa Momento Espírita estará completando 
46 anos de idade. 
 
Julia comentou que o canal Dubem (Web Radio) se propôs a retransmitir o programa 
Momento Espirita. O projeto será avaliado pelo departamento de comunicação e pelos 
coordenadores do programa (Suzete e AC Amorin).  
 
Amorin solicita que os eventos, em geral, sejam enviados com antecedência para que 
possam ser divulgados no programa. 
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A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 2 de junho de 2018, 
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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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 1º de setembro 
de 2018. Estiveram representadas 10 (dez) USEs Regionais, a saber: Assis, Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, Bauru, Campinas, Franca, Jaú, São José do Rio Preto, São 
Paulo, Sorocaba e Taubaté, conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 14h15, em 
segunda convocação, na sua sede social, à Rua Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, 
Capital, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, CNPJ: 43.305.762/0001-09, 
deu início aos trabalhos. Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente fez a Leitura 
da Mensagem – de trecho do livro O evangelho segundo o espiritismo”, de Allan Kardec - 
capítulo V – Bem-aventurados os aflitos – Itens 1 e 2, e fez também a Prece de Abertura. O 
Senhor Presidente, na Palavra da Presidência, fez a abertura dando boas-vindas a todos 
os representantes de Órgãos e outras pessoas das diferentes regiões do Estado de São 
Paulo. Enfatizou que fez contatos telefônicos com os representantes e presidentes dos 
Órgãos, percebendo boa receptividade por parte de todos e que alguns Órgãos não 
estavam representados, por compromissos já assumidos anteriormente nas suas regiões, 
mencionando a necessidade de uma comunicação mais direta e efetiva entre todos da USE 
do Estado, evitando sobreposição de compromissos. Citou que a USE Estadual tem meios 
de comunicação indiretos com os Órgãos como boletins, site, informativos, jornal, etc., e 
meios de relacionamentos diretos, como as reuniões, os Encontros Fraternos que são mais 
eficazes e efetivos, no processo de comunicação. Comentou como exemplo, reuniões de 
federativas de outros estados, Paraná e Santa Catarina, onde acontecem reuniões 
frequentes agendadas com grupos de Órgãos regionais e duração de dois dias; reuniões 
específicas com dirigentes de Órgãos, e com dirigentes de Casas Espíritas, em um dia; e no 
outro dia, reuniões de departamentos da federativa com os departamentos dos Órgãos. 
Disto resultaria que os bons trabalhos de uma região do Estado possam ser levados para as 
outras, através da USE. Ideia inicial seria ouvir os Órgãos na elaboração de pauta de 
reuniões, para que a mesma fosse decidida entre todos, visando desta maneira não levar 
apenas a palavra da DE – Diretoria Executiva, mas também ouvindo os Órgãos. Outra ideia 
é de tornarmos esse tipo de reunião do CA – Conselho de Administração e do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual, em reuniões de trabalho. Em relação à Tradução de “A 
Gênese” – 4.ª edição francesa, A.J. Orlando explanou que Sara Imad, espírita, – sócia 
proprietária da empresa: “Green Word Language Services”, de Piratininga – SP, fará a 
tradução gratuitamente. A revisão gramatical e ortográfica será de responsabilidade de outra 
pessoa, também espírita, e funcionária da mesma empresa. Charles Kempf, membro do CEI 
- Conselho Espírita Internacional, fará a revisão da tradução. O prazo dado pela Sara, 
considerando o total de páginas, é de 8 (oito) a 10 (dez) meses, para conclusão do trabalho. 
Ela fará trabalho voluntário de 1h30 a 2h por dia para fazer toda a tradução. O Senhor 
Presidente, discorrendo sobre o 18° Congresso Estadual de Espiritismo, programado 
para junho de 2020, mostrou imagens do Ipê Park Hotel – situado na Rod. Washington Luiz, 
km. 428 – São José do Rio Preto, com salão principal para 1.200 (mil e duzentas) pessoas 
bem acomodadas, que será o local do evento. O hotel dispõe também de 6 (seis) salas com 
capacidade para 150 (cento e cinquenta) pessoas em cada uma; e amplo local na entrada 
(com possibilidade de instalação de telão, livraria, “coffee break”, etc.). Dando sequência à 
reunião no tópico: Secretaria, foram informadas as USEs Regionais que estão com a 
documentação atualizada: Assis, Bauru, Campinas, Franca, Ilha Solteira, Ribeirão Preto, Rio 
Claro, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. No item seguinte da pauta 
da reunião: Tesouraria, Elisabete Márcia Figueiredo, 2ª Tesoureira, apresentou o Balancete 
Financeiro de agosto de 2018, com receitas de R$ 25.258,54 (vinte e cinco mil, duzentos e 
cinquenta e oito reais, e cinquenta e quatro centavos), despesas de R$ 23.861,54 (vinte e 
três mil, oitocentos e sessenta e um reais, e cinquenta e quatro centavos). A.J. Orlando 
destacou gráfico de 2018, dos meses anteriores, com receitas e despesas, excluindo as 
despesas com o Centro Cultural da USE, no Brás, para melhor avaliação as ações 
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operacionais. No aspecto geral, o gráfico mostra um bom resultado, sendo que tivemos 
agora em agosto, pelo segundo mês consecutivo um resultado positivo. Existe uma queda 
do patamar das vendas, em relação aos primeiros meses do ano, considerado como queda 
normal, em virtude do desaquecimento da economia. Em relação às linhas dos gráficos, 
para compras e vendas, observa-se o mesmo sentido das linhas, mostrando que as 
compras estão sendo feitas de acordo com as necessidades, sem aumento dos níveis de 
estoque. Elisabete esclareceu quanto à contribuição anual, que foi enviada a segunda 
remessa de cobranças através dos boletos, para as Casas Espíritas. Até esta data, tivemos 
356 (trezentos e cinquenta e seis) Casas, que contribuíram, número inferior aos anos 
anteriores de 2016 e 2017. Por outro lado, o número de instituições que solicitam isenções 
de pagamento aumentou neste ano. Allan Kardec Pita Veloso – Presidente da USE Regional 
da Baixada Santista e Vale do Ribeira expressou-se no sentido de que devemos trabalhar 
para que o não pagamento das Casas, não seja motivo para que as mesmas se afastem do 
Movimento Espírita. O Senhor Presidente lembrou que existe um projeto de revisão de 
contribuição das Casas Espíritas, sendo estudado pelo Pascoal Antonio Bovino – Segundo 
Vice-Presidente. No tópico da pauta, Novos Departamentos/Nomes para apreciação e 
aprovação do CA, A.J. Orlando informou o seguinte: criação do Departamento de T.I. – 
Tecnologia de Informação, com Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário como 
diretor e o departamento cuidando de todo o patrimônio digital da USE, bem como das 
instalações de comunicação de dados; criação do Departamento de Família, com diretoria 
indefinida; criação do Departamento Jurídico – Administrativo, com Julia Nezu Oliveira – 
Presidente da USE Regional de São Paulo como diretora; alteração do nome do 
Departamento do Livro (Doutrina), que passa a denominar-se Departamento de Doutrina, 
com Marco Antônio Milani como diretor; alteração do nome do Departamento do ESDE – 
Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, para Departamento de Estudos Sistematizados 
da Doutrina Espírita, com Mário Gonçalves Filho como diretor. Este item foi aprovado por 
unanimidade pelos presentes na reunião. Foram feitos diversos comentários a respeito 
deste tópico. Julia Nezu Oliveira – Presidente da USE Regional de São Paulo abordou que 
poderá ter problemas com essas nomenclaturas nos Órgãos da sua jurisdição, pois alguns 
utilizam ainda o antigo DOD – Departamento de Orientação Doutrinária, como exemplo. A 
Regional está tentando se alinhar à USE Estadual, num processo de adequação da 
nomenclatura entre os nomes de Departamentos. Guaracy Nascimento – Presidente da 
USE Regional de Assis colocou que para uma maior participação no Movimento Espírita é 
necessário que as Casas sejam representadas nos Órgãos locais, com colaboradores nos 
departamentos dos mesmos, e que a realidade de cada Órgão é diferente, citando como 
exemplo, que em Assis possui um Departamento de Doutrina. Marco Antonio Milani Filho – 
Presidente da USE Regional de Campinas registrou que o Órgão está em um processo de 
transição e formalizando os departamentos, que o Departamento de Doutrina está instalado, 
o da Família não, e que aprovada esta estrutura na USE do Estado, não será a mesma no 
Órgão Regional. A.J. Orlando – Presidente comunicou que o CA define de maneira geral os 
Departamentos, mas os Órgãos não têm obrigatoriedade de criação imediata dos mesmos. 
João Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE Regional de São José do Rio Preto 
participou a dificuldade de encontrar colaboradores para a montagem das Comissões 
Executivas dos Órgãos, e mais ainda para os Departamentos. Idealmente, realçou, 
podemos ter essa estrutura departamental, mas hoje ela não é possível. Allan Kardec Pita 
Veloso – Presidente da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira explicou que 
haverá a tentativa de adequação total de acordo com esses novos parâmetros, que o ideal é 
que os Órgãos locais sejam incentivados a montar os seus departamentos, e a partir daí a 
USE Regional teria maior facilidade nessa montagem. Caso não exista o departamento no 
Órgão Local, a Regional o criaria e estimularia os Órgãos locais a criarem os seus 
departamentos. Jean Rodrigues C. Júlio, da USE Intermunicipal de Franca ressaltou que o 
nome dos departamentos não pode interferir no trabalho, que o departamento deve trabalhar 
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independente do nome. O Senhor Presidente relatou que em dezembro traremos ao CA e 
ao CDE, os nomes com as respectivas funções dos departamentos, para definições perante 
o Estado. No item da reunião: Nova logomarca da USE e de seus Órgãos, A.J. Orlando – 
Presidente expôs a nova logomarca da USE, definida na reunião da Diretoria Executiva de 
julho de 2018.  

 
Fez apresentação sobre os logos da USE utilizados no Estado, e a diversidade de imagens 
utilizadas pelos Órgãos do Estado. Foi mostrada a nova proposta de logo da USE do Estado 
de São Paulo, bem como as propostas para os novos logos dos Órgãos Regionais, Locais e 
Departamentos. Foram mostrados também os outros tipos de logos que concorreram no 
processo seletivo. A ideia geral foi a de alteração na logomarca aumentando o tamanho das 
letras, novo desenho, para melhor divulgação e representação em cartazes, documentos, 
etc. Dando sequência à reunião, no tópico: Projeto Campanha 1 A 1, o Senhor Presidente 
salientou a proposta que visa desenvolver e obter a união formal de pelo menos um Centro 
Espírita, a cada ano, para cada Órgão (Regional ou Local) de unificação do estado. Com a 
proposta, teríamos aproximadamente 140 (cento e quarenta) novas Casas Espíritas unidas 
a cada ano. Eduardo Pereira – Presidente da USE Regional de Bauru sugeriu levantar o 
motivo de anteriormente a Casa Espírita não estar unida à USE Estadual. Allan Kardec Pita 
Veloso – Presidente da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira achou 
interessante o projeto para o crescimento da própria USE do Estado, e para um melhor 
convencimento, o Órgão deverá levar material de unificação, a fim de a Casa observar 
vantagem no processo de união, motivando-a. A USE, segundo ele deve estar conectada à 
Casa Espírita, em relação ao que a mesma realiza, através de conversas de dirigente para 
dirigente. João Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE Regional de São José do Rio 
Preto argumentou sobre a USE do Estado promover e levar palestras com oradores 
conhecidos do público, como incentivo às Casas Espíritas. No próximo tópico abordado: 
Reuniões eletrônicas descentralizadas, A.J. Orlando – Presidente anunciou que a 
proposta para o ano de 2019 é de termos reunião compartilhada pela Internet, com 
possibilidade de os Órgãos nas suas localidades participarem das reuniões e das votações. 
Inicialmente as reuniões do CA podem ser eletrônicas. Outra ideia no futuro, seria de termos 
reuniões descentralizadas, em outras cidades que não em São Paulo, fazendo com que 
todo o Estado possa participar. No item da pauta: Livraria, Distribuidora e Editora USE, o 
Senhor Presidente comentou que Julia Nezu Oliveira – Presidente da USE Regional de São 
Paulo é a responsável pela edição de livros USE, e pelo projeto de e-commerce da USE. 
Mostrou o livro A sobrevivência da alma em foco – livro edições USE – em parceria com o 
CCDPE – Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo – Eduardo Monteiro 
de Carvalho, do qual a USE está recebendo 1.000 (um mil) exemplares para 
comercialização. Este livro refere-se aos anais, com pesquisas compiladas e lançadas 
durante o 14º ENLIHPE – Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, 
realizado no mês de agosto de 2018, em Belo Horizonte – MG. O valor do livro é de R$ 
35,00 (trinta e cinco reais) podendo ser adquirido pelos Órgãos com 50% (cinquenta por 
cento) de descontos. Dando sequência, no item Reunião com representantes da FEB – 
Federação Espírita Brasileira, A.J. Orlando – Presidente narrou que houve reunião no dia 
9 de agosto, nesta sede de Santana, com representantes comerciais, financeiro e o 
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presidente da FEB, como seguimento ao projeto existente no CFN – Conselho Federativo 
Nacional sobre sustentabilidade financeira para o Movimento Espírita. A sugestão analisada 
na reunião considera a USE como representante comercial da FEB (distribuidora) – sem 
estoque, com descontos de 55% (cinquenta e cinco por cento), nas obras da FEB. As Casas 
Espíritas em parceria com a USE adquirindo títulos da FEB, por essa parceria teriam 
descontos de 35% (trinta e cinco por cento) e os Órgãos do Estado teriam desconto de 50% 
(cinquenta por cento). As outras distribuidoras comerciais não teriam esse percentual de 
desconto, comprando da FEB. Citou como exemplo, um Órgão compraria com 50% 
(cinquenta por cento) de descontos, e a USE do Estado teria 5% (cinco por cento). Devido à 
crise de vendas no mercado, todo esse processo ainda está sendo estudado. A ideia é 
trabalhar como uma rede da USE, deixando o valor da movimentação dentro do Movimento 
Espírita, para sua sustentabilidade. João Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE 
Regional de São José do Rio Preto perguntou sobre o frete, e como ficaria esse aspecto. 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente esclareceu sobre a necessidade de 
cotação de frete, para verificar o melhor valor naquela compra. No tópico da pauta: Revisão 
da Divisão Territorial, o Sr. Presidente confirmou que foi iniciado um trabalho em relação 
às cidades do Estado, e os respectivos Órgãos Locais e Regionais, através da divisão das 
cidades por região, e envio de e-mail aos Órgãos Regionais para a checagem e acerto das 
cidades sob sua jurisdição. Os casos levantados e as exceções serão tratados com os 
Órgãos envolvidos. Será revisado pela Secretaria e reenviado e-mail para os que alegaram 
não o terem recebido. Alguns Órgãos responderam com o início dos trabalhos na sua 
região, em relação a esse tema. Dando sequência à reunião foi submetido ao CA, a 
Alteração de nome de Órgão Local, com a proposta da USE Intermunicipal de São 
Joaquim da Barra alterar a sua denominação para USE Intermunicipal da Alta Mogiana. A 
proposta foi aprovada e tem a concordância da USE Regional de Ribeirão Preto. Não há 
alterações nas cidades que passam a compor o novo Órgão Local. A proposta foi aprovada 
por unanimidade pelos presentes. Após esse item, o escritor e pesquisador Ivan René 
Franzolim fez apresentação de Pesquisa Nacional para Espíritas 2018, ressaltando que 
os resultados da pesquisa permitem uma visão mais clara da realidade do Movimento 
Espírita. A pesquisa constitui indicador para a gestão das Casas Espíritas, e ações para o 
próprio Movimento Espírita. Esse trabalho, de realização anual, foi iniciado em 2015. Neste 
ano, os dados foram compilados em julho. A ideia é identificar como pensam, se comportam 
os espíritas, e como se relacionam com as instituições. Apresentou as respostas tabuladas 
referentes às 54 perguntas da pesquisa e discorreu sobre vários aspectos da mesma tais 
como: níveis de educação do espírita, expectativas do frequentador das Casas, diretrizes 
atuais das Casas, atividades realizadas, necessidades, ideias de indicadores para as Casas, 
etc. No tópico Palavra aos Órgãos, tivemos as seguintes considerações: Guaracy 
Nascimento – Presidente da USE Regional de Assis enfatizou um trabalho de coordenação 
com os Órgãos Locais no sentido de criar grupos espíritas em diferentes cidades, que não 
os tenham. Outra ideia é criar filiais de Casas Espíritas já estruturadas, para que as mesmas 
fiquem como orientadoras de novas Casas criadas nas cidades que não tenham grupos 
estruturados. Como sugestão de trabalho, estão propondo a possível criação de um Órgão 
Local para Avaré, diminuindo com isto, as jurisdições dos Órgãos de Ourinhos, Jaú e 
Itapeva. Explanou que no próximo dia 23 de setembro, teremos em Ourinhos um Seminário 
sobre A Gênese, de Allan Kardec, das 9h às 12h, com a participação de Julia Nezu Oliveira 
e Paulo Francisco da USE Regional de São Paulo, e, no dia 18 de novembro, a equipe do 
Departamento de Infância da USE Estadual, estará em Ourinhos, no 2º Encontro de 
Evangelizadores da USE. João Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE Regional de 
São José do Rio Preto destacou que agora em setembro, acontecerá o Mês Espírita local, 
com o seminário “As curas de Jesus: uma visão médico-espírita”, com o Dr. Andrei Moreira, 
no dia 2 de setembro de 2018, e que no dia 14 de novembro receberão o orador e 
conferencista Divaldo Pereira Franco, pela USE Intermunicipal de São José do Rio Preto, no 
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Ginásio do Hospital Bezerra de Menezes. No item Palavra aos Departamentos, as 
seguintes colocações foram apresentadas: Mauro Antonio dos Santos, Diretor do 
Departamento de AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita expressou-se sobre o 
Encontro Estadual do Departamento de Atendimento Espiritual no Cetro Espírita, que será 
realizado na sede da USE, aqui em Santana, no dia 22 de setembro de 2018, com o 
seguinte tema central: Educação com amor em família: subsídios para o atendimento 
espiritual no centro espírita. As inscrições estão abertas no site da USE Estadual e a taxa de 
inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais). O objetivo do Encontro é ampliar a quantidade de 
pessoas envolvidas no processo do Atendimento Espiritual na Casa Espírita no estado. 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento de Arte informou que no último dia 26 de 
agosto de 2018, foi realizado o Sarau Respirarte no Centro Espírita João Batista, em 
Jundiaí. Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade abordou a 
importância das Mocidades Espíritas nas Casas e nos Órgãos, com incentivos às que estão 
trabalhando e apoio no início de novas Mocidades. Colocou que o Movimento Espírita 
Paulista, em relação às Mocidades, é um dos mais fortes, e pede ajuda para sabermos e 
radiografarmos o motivo da falha de comunicação entre os jovens e os adultos. Registrou 
que vários participantes de eventos do DM – Departamento de Mocidade, não têm conexões 
ou conhecimento das Casas Espíritas e dos Órgãos nas suas participações nos eventos. 
Foram feitos diversos comentários a respeito do assunto, como a não participação de jovens 
em reuniões ou eventos dos Órgãos e Casas; realidade atual onde o jovem ao sair da 
faculdade, acaba trabalhando ou residindo em outra cidade afastando-se do Movimento; 
diferenças de pensamentos entre os jovens e os adultos; falta de afetividade, para não 
termos divisões entre jovens e adultos; incorporação do jovem nas tarefas dos adultos em 
Casas e Órgãos. Filipe finalizou explicando que problemas pessoais e de personalidade 
existem, e temos que buscar analisar as insuficiências para vencermos essas diferenças, e 
que o jovem que está na Mocidade Espírita, deve estar junto sempre, aos Órgãos e às 
Casas, dentro do Movimento Espírita. O Senhor Presidente agradeceu a presença e 
participação de todos, especialmente dos que vieram de longe e estavam presentes nesta 
reunião. A Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração será realizada em 1º 
de dezembro de 2018, sábado, na sede da USE, em Santana. A Reunião foi encerrada às 
18h35., com prece proferida por Jean Rodrigues C. Júlio, da USE Intermunicipal de Franca. 
Eu, Hélio Alves Correa, Segundo Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por 
mim e pelo Senhor A.J. Orlando - Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 1º de dezembro 
de 2018. 
 
Presentes: Estiveram representadas 9 (nove) USEs Regionais, a saber: Assis, Bauru, 
Campinas, Franca, Grande ABC, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Paulo e Taubaté, 
conforme assinaturas na Lista de Presença.  
 
Às 14h05, em segunda convocação, na sua sede social, à Rua Gabriel Piza, 433, Santana, 
São Paulo, Capital, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, CNPJ: 
43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos. A Prece de Abertura foi realizada pelo Senhor 
Presidente, que na Palavra da Presidência, deu boas-vindas a todos os representantes de 
Órgãos e outras pessoas das diferentes regiões do Estado de São Paulo. 

● Iniciou relatando que no dia 22 de novembro, quinta-feira, foi feita uma reunião na 
FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo, com a nova Diretoria daquele 
Órgão, com o intuito de aproximar essas duas instituições, salientando que a FEESP 
é promotora da criação da USE, pois foi a entidade que a idealizou, juntamente com 
as outras promotoras: Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, União Federativa Espírita 
Paulista, e Liga Espírita do Estado de São Paulo. O Sr. Presidente citou a necessidade 
de uma maior aproximação entre a USE e a FEESP. 
Estiveram presentes representando a USE, na reunião citada, o Sr. Presidente A.J. 
Orlando, e o Diretor de Arte – Lirálcio Alves Ricci. Da parte da FEESP estiveram 
presentes Roberto Watanabe (atual Presidente), Vera Milano (Comunicação) e Maria 
Isabel Alcântara e Silva (Conselho Deliberativo). Foi agendada para 2 de fevereiro de 
2019, às 15h reunião com as diretorias das duas instituições, sendo convidada a Sra. 
Julia Nezu Oliveira - Presidente da USE Regional de São Paulo, como representante 
da USE para reafirmar a aproximação entre as duas federativas. 
Foi pedido que a diretoria da FEESP venha participar da reunião do CDE - Conselho 
Deliberativo Estadual, neste domingo, dia 3 de dezembro iniciando assim essa 
aproximação. 

● O Sr. Presidente, informou sobre a participação na reunião do CFN – Conselho 
Federativo Nacional da FEB – Federação Espírita Brasileira, realizada nos dias 9 a 
11 de novembro em Brasília, juntamente com Rosana Amado Gaspar e Pascoal 
Antonio Bovino, primeira e segundo vice-presidentes, respectivamente. Foi 
consolidada a ideia de que os documentos do CFN, sejam construídos de forma 
coletiva, por todas as federativas do país pois são orientativos às Federativas e às 
Casas Espíritas. 

● Também foi discutido pela Área de Atendimento Espiritual a divulgação do documento: 
Orientação para o AE na Casa Espírita - para definição de tópicos das áreas de 
atuação do Atendimento Espiritual na Casa Espírita. Para a Área de Estudos, foram 
aprovados os seguintes documentos: IEE - Introdução ao Estudo do Espiritismo 
(curso introdutório ao Espiritismo); EOB - Estudo das Obras Básicas; e também o 
documento OAEE - Orientação à Área de Estudos do Espiritismo.  

● Foi aprovado igualmente o documento construído pela Comissão de Sustentabilidade 
criado pelo CFN: “O livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita”. 
Esse documento está sendo analisado por todas as federativas e seus respectivos 
representantes. O Sr. Presidente abordou o acordo com a FEB, sobre os percentuais 
nas vendas dos livros Espíritas da FEB, fazendo com que esses percentuais fiquem 
no próprio Movimento Espírita, para a própria Sustentabilidade do mesmo. Atualmente 
esses percentuais de vendas dos livros de outras editoras, acabam ficando fora do 
Movimento Espírita. A própria venda dos livros, será alavanca para a Sustentabilidade, 
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e para a unidade doutrinária, com bons livros sendo indicados a partir da FEB - com 
selo da FEB. 

● Congresso Brasileiro de 2020 - da Comissão Regional Sul do CFN, será realizado o 
Congresso Regional em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de 9 a 12 de julho de 
2020. 

● Discorreu sobre o Programa de Qualificação de Multiplicadores para a Formação 
Continuada de Lideranças Espíritas, que será lançado em 2019 pela FEB, com a 
participação de 2 (duas) pessoas de cada Federativa. As Oficinas serão realizadas de 
12 a 14 de julho, e de 13 a 15 de setembro. 

● Tópicos para Reunião CFN/FEB 2019: Desenvolvimento de campanha para 70 anos 
do Pacto Áureo; atualização das Campanhas:  Comece pelo Começo, e, Família, 
Vida e Paz; comemorações dos 150 anos de desencarne de Allan Kardec, 
comemorações dos 150 anos de lançamento de: O Echo d’Além Túmulo, 
comemorações de 160 anos de: O que é o Espiritismo.  

● O Sr. Presidente relatou sobre a Campanha 1 a 1, lançada em setembro de 2018, na 
última reunião deste Conselho, campanha esta visando que cada Órgão Local traga a 
cada ano, uma Casa Espírita para ser unida à USE. Isto faria que a cada ano 
tivéssemos mais de 100 (cem) Casas novas unidas.  

● Explicou sobre o lançamento do filme citado por Wagner de Assis na reunião do CFN, 
chamado: “Kardec”, que será lançado em 19 de março de 2019, em toda rede 
nacional de cinemas.  

● Trouxe a informação que foram resgatadas como Memória Histórica da USE:  168 
(cento e sessenta e oito) Edições do Jornal: Dirigente Espírita - originais e cópias 
adquiridas com companheiros de ideal, sendo as mesmas também digitalizadas 
(coleção avulsa e 4 – quatro - encadernações), e que serão disponibilizadas em breve 
no site da USE. 

 
2 – Secretaria: 

●  Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral, apresentou a Ata da Reunião do CA de 
setembro de 2018, sendo a mesma aprovada por unanimidade.  

● Walteno da Silva – Terceiro Secretário fez a leitura do PGA 2019 com as datas de 
reuniões e eventos já agendados para o ano vindouro. O Sr. presidente acrescentou 
sobre a importância de o calendário ser colocado com brevidade à disposição dos 
Órgãos, para que não existam datas em conflitos com os eventos Regionais e Locais, 
objetivando uma programação mais organizada. 

● Eronilza Silva - Segunda Secretária, explanou da necessidade urgente de Atualização 
dos dados dos Órgãos Regionais, assim sendo solicitado aos Órgãos para 
formalizarem as alterações efetuadas em relação às eleições realizadas neste ano de 
2018.  

○ Processos de união concluídos: 
Grupo Esperançar – Estudos Espíritas – USE Intermunicipal de Santos – USE 
Regional da Baixada Santista/Vale do Ribeira; 
C.E. Irmãos Aprendizes – USE Intermunicipal de Lins – USE Regional de 
Bauru; 
Grupo Espírita Lázaro da Conceição – USE Distrital de Pinheiros – USE 
Regional de São Paulo; 
Sociedade Espírita de Marília – USE Intermunicipal de Marília – USE Regional 
de Marília. 
 

o Processos de União pendentes: 
Instituto Arte e Vida – USE Intermunicipal de Franca – USE Regional de 
Franca; 
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C.E. Chico Xavier – USE Intermunicipal de Franca – USE Regional de Franca; 
Associação Beneficente Espírita Frei Rogério Neuhaus – de Cordeirópolis – 
USE Intermunicipal de Limeira – USE Regional de Rio Claro; 
C. E. Francisco de Assis – USE Distrital da Freguesia do Ó – USE Regional de 
São Paulo; 
C. E. Lírios da Misericórdia – USE Distrital do Jabaquara – USE Regional de 
São Paulo. 
 

3 - Tesouraria: 
● Maurício Romão - Primeiro Tesoureiro comunicou o Balancete Financeiro de junho 

a novembro de 2018 com receitas de R$ 27.992,08 (vinte e sete mil, novecentos e 
noventa e dois reais e oito centavos), despesas de R$ 25.748,31 (vinte e cinco mil, 
setecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), conseguindo finalizar com 
um superávit de R$ 2.243,77 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e 
sete centavos). Detalhou as várias despesas financeiras do período, e também sobre 
a venda de dois livros editados pela USE: A sobrevivência da alma em foco e O Legado 
de Kardec. O Balancete Financeiro foi colocado em votação, sendo aprovado por 
unanimidade pelo Conselho presente. 

● O Sr. Presidente comentou sobre termos os eventos realizados pelos departamentos 
da USE, com resultado igual a zero, sem termos prejuízo ou arcar com custos do 
evento. Solicitou ajuda aos Órgãos anfitriões para que ajudem também nessa etapa.  

● Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro expôs sobre a falta de assinantes, 
pessoas físicas ao Jornal Dirigente Espírita. O conselheiro Guaracy Nascimento, da 
USE Regional de Assis, pediu explicações sobre as assinaturas e sobre como o Órgão 
pode auxiliar a captar mais assinantes para o jornal. 

● Programa USE+ - A pessoa tornando-se associada, recebe publicações da USE e o 
Jornal O Dirigente Espírita. As assinaturas podem ser feitas, através de solicitação 
dentro do próprio Jornal Dirigente Espírita. 

● Maurício Ferreira A. Romão continuou apresentando a Proposta do valor da 
Contribuição Social para 2019: 

○ O valor proposto foi de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) à vista, com 
opções para pagamento em 2 (duas) parcelas de R$ 140,00 (cento e quarenta 
reais), ou em 4 (quatro) parcelas de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 

○ Aprovado o novo valor da contribuição social por unanimidade. 
● Proposta do valor de contribuição do Programa USE+ para 2019.  O valor proposto 

e aprovado foi de R$ 20,00 (vinte reais) por mês, ou R$ 40,00 (quarenta reais) por 
bimestre. 

● Sugestões da Tesouraria visando aumento das Receitas para 2019 – ações 
propostas:  

○ Campanha 1 a 1 - aumento de Casas Unidas, sendo 1 casa unida por Órgão 
Local ou Regional; 

○ Aumento de Centros Espíritas que contribuem anualmente; 
○ Novas Assinaturas para o Jornal: Dirigente Espírita; 
○ Aumento dos participantes no Programa USE +; 
○ Sustentabilidade do Movimento Espírita através da venda de livros - proposta 

da FEB. 
● Maurício Ferreira A. Romão anunciou a Previsão de Valores para 2019: 

○ Total de arrecadação previstos para 2019: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil 
reais). 

○ Total de despesas previstas para 2019: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 
reais). 

○ Superávit previsto para 2019: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
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○ Projeção de saldo da instituição para 31 de dezembro de 2019: R$ 312.000,00 
(trezentos e doze mil reais). 
Colocada em votação a Previsão de Valores para o ano de 2019, foi aprovada 
por unanimidade. 

 
4 - Palavra aos Órgãos: 

• Informações de Guaracy Nascimento – da USE Regional de Assis: Tiveram reunião 
mensal em 1.º de setembro e sugeriu para registro, duas atividades bastante 
significativas:  
o Seminário A Gênese com Julia Nezu Oliveira e Paulo Roberto Francisco realizado 

em 23 de setembro de 2018; 
o Agradecimento à equipe do Departamento de Infância da USE Estadual pela 

organização do evento de Ourinhos: 2.º Encontro de Evangelizadores de Ourinhos 
e Região, realizado no dia 18 de novembro de 2018. 

● Eduardo Pereira -  da USE Regional de Bauru participou sobre Evento idealizado em 
Bauru (vendas de massas), visando arrecadação de valores para a USE Regional de 
Bauru. 

● Julia Nezu Oliveira – da USE Regional de São Paulo, iniciou a palavra abordando os 
métodos das reuniões da USE Regional de São Paulo, como e quando elas ocorrem. 
O Órgão, formaliza a ideia de um grande evento em 2019, unindo todos os Órgãos 
Locais e as respectivas Casas Espíritas. Este evento seria fonte de renda para a USE 
Regional, além de arrecadação de valores para o Centro Cultural da USE Estadual, 
no Brás. 

● José Lucas Borges – da USE Regional de Franca, destacou sobre o 44.º Mês de 
Kardec, circuito de fóruns, palestras e seminários, realizados em outubro de 2018. 
Colocou como sugestão aos Órgãos, maior participação dos jovens, ajudando o 
Departamento de Infância na formação inicial de Evangelizadores para Infância. 

● Décio Norberto Gomes – da USE Regional do Grande ABC agradeceu a ajuda da USE 
do Estado de São Paulo, no sentido de união do Movimento Espírita na região.  
Relatou sobre 1.ª Fórum Espírita do ABC realizado em julho de 2018 com participação 
de vários órgãos locais, estimulando assim a ação da USE Regional na localidade. 
Tiveram o evento realizado em 28 de abril com o palestrante Haroldo Dutra Dias, 
realizado em São Caetano do Sul, e na última semana de novembro tiveram Seminário 
com Julia Nezu Oliveira. 

 
5 - Novos Departamentos: 

● O Sr. Presidente mencionou os novos integrantes do Departamento de Comunicação 
Social: Marcelo Soares Uchôa – Diretor, Regina F. Mercadante – Secretária, e Marco 
A. S. de Oliveira – Secretário, estruturando assim o Departamento. Apresentou 
também Ângela Bianco, na Assessoria da Família com a proposta de auxiliar e apoiar 
os demais departamentos em eventos que envolvam a temática. 

 
6 - Encontros Fraternos:  
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente fez a apresentação das atividades dos 
Encontros Fraternos de Unificação previstos para o ano de 2019. Iniciou destacando a 
importância da presença dos Departamentos da USE do Estado de São Paulo nesses 
eventos, não só levando os trabalhos que são realizados pela USE Estadual, mas também 
para ouvir sobre as experiências que estão sendo realizadas nas diversas regiões. 
Ressaltou que precisamos inserir os presidentes e trabalhadores das instituições espíritas das 
regiões, bem como os integrantes das USEs Regionais, Distritais, Intermunicipais e 
Municipais. 
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● Esclareceu o calendário proposto com 6 (seis) finais de semana durante o ano de 
2019, sendo que em cada final de semana teremos o envolvimento de 4 (quatro) USEs 
Regionais. Propôs como sugestão locais e datas, no entanto se mostrando aberto para 
modificações. 

○ 16 e 17 fevereiro:  
■ Mogi Mirim e São João da Boa Vista; 
■ Piracicaba e Rio Claro. 

○ 27 e 28 de abril: 
■ Araçatuba e Ilha Solteira; 
■ Presidente Prudente e Nova Alta Paulista. 

○ 01 e 02 de junho: 
■ Ribeirão Preto e Franca; 
■ São José do Rio Preto e Jales. 

A ideia é de coincidir com a reunião do CA – Conselho de Administração, para 
que possamos aproveitar o momento e conhecermos o local onde será 
realizado o Congresso Paulista de 2020. 

o 17 e 18 de agosto: 
� Taubaté e Cachoeira Paulista; 
� Campinas e Jundiaí. 

o 8 e 9 de dezembro: 
� São Paulo e Sorocaba; 
� Baixada Santista - Vale do Ribeira e Grande ABC. 

● Discorreu sobre os objetivos dos Encontros Fraternos: 
○ Ouvir os dirigentes e trabalhadores dos órgãos sobre seus planos, suas 

sugestões, suas necessidades e dificuldades na condução dos Órgãos de 
Unificação do Movimento Espírita e buscar soluções em conjunto; 

○ Apresentar os projetos da USE e planejar ações conjuntas; 
○ Conversar sobre o trabalho de unificação e ações possíveis e necessárias para 

o desenvolvimento do trabalho de unificação; 
○ Privilegiar a aproximação e convivência entre os trabalhadores espíritas e suas 

instituições. 
• Em seguida, o Sr. Pascoal fez a apresentação do Programa para os Eventos: 

o Sábado das 14h ás 18h – Regional A; 
o Domingo das 8h30 ás 12h30 – Regional B; 
o Cronograma Estrutural: 

� Abertura (apresentações) todos juntos;  
� Separação dos grupos por departamentos;  
� Encerramento com todos juntos novamente. 

o Programa da Reunião dos Departamentos: 
� 80 (oitenta) minutos iniciais; 
� 30 (trinta) minutos de intervalo; 
� 110 (cento de dez) minutos finais. 

o Necessidade de local com 5 (cinco) ou 6 (seis) salas. 
• Mencionou outras observações e comentários: 

o Os locais serão definidos de comum acordo com os representantes das USEs 
Regionais a partir desta reunião, com uma cidade sede para cada encontro; 

o Os custos devem ser divididos entre os Órgãos Regionais e Locais. 
• Eduardo Pereira - USE Regional Bauru perguntou porque são divididas as ações em 

meses opostos e não mais em uma mesma data. O Sr. Pascoal esclareceu que a 
prioridade desta vez para os Encontros Fraternos, é possibilitar a participação de todos 
os departamentos, se possível realizando Seminários, trazendo um diálogo entre os 
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Departamentos locais e estaduais em suas temáticas específicas, para depois 
finalizarmos em conjunto. 

 
7 - Revisão da Divisão Territorial:  
A.J. Orlando - Presidente, faz introdução sobre o assunto, esclarecendo que são sugestões, 
às quais devem ser discutidas dentro dos Órgãos para futuras deliberações pelo CA – 
Conselho de Administração, e pelo CDE – Conselho Deliberativo Estadual. 
O Sr. Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral enfatizou que foi elaborada uma proposta para 
nova Divisão Territorial no Estado, em relação aos municípios que compõem os Órgãos Locais 
e em relação aos próprios Órgãos. Isto foi feito devido basicamente a: 

• Novos municípios criados no Estado nos últimos anos; 
• Diversas alterações solicitadas pelos Órgãos em relação a cidades passando de um 

Órgão Local a outro; 
• Afinidades entre os colaboradores dos Órgãos, que preferem estar em reuniões com 

algum Órgão específico, ao invés de um outro às vezes até mais próximo de onde 
residem. 

Não sofreram alterações na relação de cidades que as compõem, os seguintes Órgãos: 
• USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira 

o USE Intermunicipal do Guarujá 
o USE Intermunicipal de Itanhaém. 
o USE Intermunicipal de Peruíbe 
o USE Intermunicipal de Registro 
o USE Intermunicipal de Santos 
o USE Municipal de Praia Grande 
o USE Municipal de São Vicente 

• USE Regional Cachoeira Paulista 
o USE Intermunicipal de Cachoeira Paulista 
o USE Intermunicipal de Cruzeiro 
o USE Intermunicipal de Guaratinguetá 
o USE Intermunicipal de Lorena 

• USE Regional Franca 
o USE Intermunicipal de Batatais 
o USE Intermunicipal de Franca 
o USE Intermunicipal de Pedregulho 

• USE Regional do Grande ABC 
o USE Intermunicipal de Mauá 
o USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo 
o USE Municipal de Santo André 
o USE Municipal de São Caetano do Sul 

• USE Regional Jales 
o USE Intermunicipal de Fernandópolis 
o USE Intermunicipal de Jales 
o USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul 

• USE Regional Piracicaba  
o USE Intermunicipal de Americana 
o USE Intermunicipal de Piracicaba 
o USE Municipal de Santa Bárbara D’Oeste 

Os demais Órgãos Regionais e Locais, terão várias alterações nas cidades que os compõem, 
bem como algumas alterações na sua própria composição administrativa, podendo passar a 
fazer parte de outro Órgão, dentro das requisições feitas pelas próprias USEs Regionais e 
Locais. 
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A proposta com a composição administrativa e das cidades dos Órgãos do Estado, será 
enviada a todos, para discussão entre os participantes do mesmo, podendo até serem 
utilizados os Encontros Fraternos para o aprofundamento dessas discussões. 
O Sr. Presidente lembrou que deverão as USEs devem agendar os as localidades para essas 
discussões em conjunto, visando chegar a decisões em comum, fomentando assim a 
reorganização. 
Em um momento para discussão inicial, e interação entre os Órgãos Regionais, foi entregue 
aos Órgãos presentes, as alterações dentro das suas respectivas jurisdições. 
 
8 - Centro Cultural Brás: 

● A Sra. Rosana Amado Gaspar registrou sobre o Centro Cultural da USE no Brás, 
relembrando que começaram o planejamento em 2010, com captação de valores para 
a construção do Centro Cultural, e a adaptação do prédio através da empresa 
ExpressoArt com verba do projeto ProAc – Programa de Ação Cultural do Estado de 
São Paulo, sendo que a mesma, não cumpriu o acordado. A ExpressoArt arrolou a 
USE no processo movido pela Secretaria da Cultura considerando que o projeto da 
reforma do Teatro não foi concluído, apesar de ter sido dispendido os valores 
arrecadados com o ProAc estando agora (a empresa ExpressoArt) obrigada à 
devolução de valores para os órgãos correspondentes. 
Em 2018, a Secretaria da Cultura, permitiu à USE a retomada das obras, para que não 
ficassem paradas em decorrência do problema com a empresa que estava 
responsável pelas obras. 
O processo está sendo acompanhado digitalmente. Estamos aguardando o final do 
processo e alvará de construção para liberação e continuação das obras. 
 

9 – Programa de Sustentabilidade do Movimento Espírita - FEB: 
● Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente argumentou sobre esse item 

esclarecendo sobre o plano de Sustentabilidade do Movimento Espírita pela venda de 
livros da FEB, encadeando as vendas com os órgãos locais, obtendo porcentagens de 
venda, sem prejuízo dos órgãos locais em suas porcentagens de desconto, não tendo 
custo em relação a estoque e nem prejudicando as outras distribuidoras/editoras; 
Elucidou que como a maior compradora de livros da FEB é o Estado de São Paulo, 
seria um benefício ao nosso Movimento Espírita, como garantia da qualidade dos livros 
em relação ao conteúdo e união de esforços na divulgação da Doutrina Espírita. 
O Sr. Guaracy Nascimento da USE Regional de Assis, perguntou sobre a quem a nota 
fiscal será endereçada. A Sra. Rosana esclareceu que será endereçada ao órgão 
Local, que fizer aquisição dos livros. 
 

10 - Pesquisa: Qual o tamanho da USE?, e novas contas de e-mail: 
● Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário iniciou sua fala sobre a pesquisa: 

Qual o tamanho da USE?, dizendo que foram enviados 137 (cento e trinta e sete) e-
mails para o levantamento de dados, sendo recebidas apenas 11 (onze) respostas e 
tivemos 16 (dezesseis) erros de envio. 
A pesquisa é para podermos ter ideia do tamanho do Movimento Espírita com os dados 
coletados dos Órgãos. 

● Continuou as suas colocações, falando sobre as novas contas de e-mails para todos 
os Órgãos do Estado de São Paulo. 
Essa tarefa foi iniciada em agosto do ano vigente e está em plena ação no momento, 
adentrando a implantação da fase que inclui todos órgãos no 1º trimestre de 2019.  
Explicou a nomenclatura que será utilizada para identificação se o órgão é estadual, 
regional ou local. 
Haverá um canal de suporte para apoio e dirimir dúvidas. 
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11 - Palavra aos Departamentos: 

● AECE: Mauro Antonio dos Santos - Diretor realçou sobre a programação geral do 
Departamento, solicitando aos representantes das Regionais, temáticas, 
necessidades e sugestões para que o Departamento atue em suas localidades. Pediu 
que entrem em contato para que possam atuar e ouvir sobre as demandas; 

● Infância:  Ana Luísa de Almeida Boiago - Diretora, apresentou um resumo das 
atividades do departamento no 2.º semestre: 

○ 1.º Fórum Estadual de Evangelização de São Paulo; 
○ Seminários da Jornada Evangelizadora: Mongaguá, São Vicente, Limeira, São 

Miguel Paulista, São José do Rio Preto, Araraquara e Ourinhos. 
○ Reunião Geral do Departamento, realizada em 25 de novembro - com 23 (vinte 

e três) representantes do Estado, onde iniciou-se o planejamento conjunto da 
área em relação ao Estado de São Paulo. 

○ O Seminário “Ide e Evangelizai” - é o Seminário de formação de multiplicadores 
para a área de Evangelização Infantil, que continuará sendo levado em 2019 
para todo o estado.  

Expressou-se sobre a ideia de levar o Seminário nas diversas regiões, nos Encontros 
Fraternos de 2019. 

● Mediunidade: Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor destacou que o departamento 
trabalha em três grandes frentes:  

○ entender a demanda dos Órgãos e Casas no campo da Mediunidade;  
○ desenvolver trabalhos específicos solicitados;  
○ e unir as pessoas que trabalham com o setor, nos Órgãos. 

Salientou que possui datas em aberto no calendário, para levarem ao Estado 
● Arte: Lirálcio Alves Ricci – Diretor narrou sobre a resistência em se trabalhar com a 

Arte na Casa Espírita. O jovem pode deixar de frequentar, pois não encontra espaços 
para aproximá-lo da Casa, usando a Arte para compreender a Doutrina. 
Abordou que o departamento possui possibilidades de trabalhar com diversas formas 
de arte, até em relação a meios eletrônicos. 
 

12 – 18.º Congresso Estadual de Espiritismo: 
● As reuniões da Comissão Organizadora do Congresso, serão iniciadas em janeiro de 

2019. 
José Silvio Spinola Gaspar - da USE Regional de São Paulo, e Margareth Esther 
Guirau - da USE Regional de Rio Claro, foram indicados por este Conselho como 
representantes do mesmo, na Comissão Organizadora do Congresso, tendo seus 
nomes aprovados por unanimidade. 

 
Palavras finais: 

● O Sr. Presidente agradeceu aos presentes pela participação na reunião e dividiu seu 
sentimento de esperança em ver o salão cheio em reunião futura, onde teríamos todos 
os representantes das Regionais da USE presentes, em seus plenos direitos de voto 
e participação. 
 

Próxima reunião do CA – Conselho de Administração: 
● 9 de março de 2019 

 
A Reunião foi encerrada às 18h05, com prece proferida por Eduardo Pereira – da USE 
Regional de Bauru. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário Geral, lavrei a presente ata que será 
assinada por mim e pelo Senhor A.J. Orlando - Presidente.    
 


