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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA UNIÃO 
DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 2 de 
dezembro de 2018.  
 
Presentes: Estiveram representadas 31 (trinta e uma) instituições participantes do CDE, 
sendo 2 (duas) promotoras: FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo, e 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; 1 (uma) especializada: Instituto Espírita de 
Educação; e 28 (vinte e oito) Órgãos Locais a saber, sendo: 
10 (dez) Órgãos Distritais: Brás/Mooca, Ibirapuera, Jabaquara, Pinheiros, Pirituba, 
Santana, Santo Amaro, São Miguel Paulista, Tatuapé e Tucuruvi; 
17 (dezessete) Órgãos Intermunicipais: Assis, Cachoeira Paulista, Campinas, Embu das 
Artes, Guarulhos, Indaiatuba, Itapeva, Jacareí, Jaú, Ourinhos, Presidente Venceslau, 
Rancharia, Ribeirão Preto, Santo André, São José dos Campos, Sorocaba e Tupã; 
1 (Hum) Órgão Municipal: São Caetano do Sul. 
Todos os Órgãos acima com presenças registradas, conforme assinaturas na Lista de 
Presença.  
Além desses Órgãos, estiveram como convidados: Guaracy Nascimento, da USE Regional 
de Assis, e José Antonio Lombardo, da FEAL - Fundação André Luiz. 
 
Às 9h02, 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 solicitando a Leitura do Evangelho, realizada 
por Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor de Patrimônio, do livro: O Evangelho Segundo 
o Espiritismo de Allan Kardec, cap. XX - Os trabalhadores da última hora -  item 5 - “Os 
Obreiros do Senhor”. A Prece de Abertura foi proferida por A.J. Orlando - Presidente. 
 
1 - Palavra da Presidência:  
O Sr. Presidente fez a abertura dando boas-vindas a todos os representantes de Órgãos, as 
Instituições Especializadas e Fundadoras e aos visitantes das diversas regiões do Estado de 
São Paulo.  
Apresentou os assuntos a serem tratados na reunião de hoje, realçando que alguns deles 
são estatutários:  

● 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 uma das entidades fundadoras da USE, juntamente com a Sinagoga 
Espírita Nova Jerusalém, a União Federativa Espírita Paulista e a 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, o Sr. Presidente A.J. Orlando e o Diretor 
de Arte - Lirálcio. Da parte da FEESP estiveram presentes Roberto Watanabe (atual 
Presidente), Vera Millano (Diretora de Divulgação) 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. 

● Palavra do Sr. Roberto Watanabe - Presidente da FEESP, presente nesta reunião, 
que destacou a necessidade dessa reaproximação para que o movimento espírita se 
fortaleça cada vez mais, vendo com alegria e gratidão esta iniciativa de ambas as 
diretorias. 

● O Sr. Presidente informou sobre a sua participação na reunião do CFN - Conselho 
Federativo Nacional, da FEB - Federação Espírita Brasileira, realizada no período 
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de 9 a 11 de novembro em Brasília, juntamente com Rosana Amado Gaspar - 
Primeira Vice-Presidente, e Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente. 
Nesta reunião 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. Os assuntos pautados neste encontro são 
extensos e com base nas pesquisas das atas percebeu-se a mudança das tratativas 
dos assuntos, tornando-se mais ações, trabalhos que são fomentados de acordo 
com as necessidades de cada região do país. Registrou que os 6 (seis) documentos 
aprovados naquela reunião serão compartilhados no formato PDF, a saber: 

○ Orientação para AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita; 
○ Introdução ao Estudo do espiritismo - IEE; 
○ Estudo das Obras Básicas; 
○ Orientação à Área de Estudos; 
○ Regulamento do CONBRAJE Nacional - Confraternização Brasileira de 

Juventudes Espíritas; 
○ Proposta de atuação efetiva da Área da Família. 

Foi também aprovado pelo CFN, documento elaborado pela Comissão de 
Sustentabilidade criada pelo próprio CFN, na qual Júlia Nezu Oliveira participou 
como representante da USE do Estado do São Paulo. O documento intitula-se: “O 
livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita” e está sendo analisado por 
todas as federativas e seus respectivos representantes. O Sr. Presidente abordou 
ainda 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, 
quando essa venda é feita através dos Órgãos da USE, objetivando a própria 
sustentabilidade do Movimento. Atualmente esses percentuais de vendas dos livros 
acabam ficando fora do Movimento Espírita, pois são efetuadas com distribuidoras.  
A própria venda dos livros será alavanca para a Sustentabilidade do Movimento e 
para a unidade de princípios doutrinários, sendo este o aspecto essencial - bons 
livros com selo FEB. Esse processo de compras através dos Órgãos converterá os 
resultados para o movimento espírita e não disseminando em outras direções como 
tem acontecido. 

● 5.º Congresso Espírita Brasileiro de 2020 - Teremos no ano de 2020, o 5º 
Congresso Brasileiro e os Congressos Espíritas Regionais do CFN: Norte, Nordeste, 
Centro e Sul. Na Comissão Regional Sul, da qual a USE SP faz parte, o Congresso 
Regional será em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em julho de 2020. 

● Comentou sobre o Programa do Curso para Formação 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. 

● O Sr. Presidente trouxe a informação de que foram resgatadas como Memória 
Histórica da USE as 168 (cento e sessenta e oito) Edições do Jornal: Dirigente 
Espírita, sendo originais e cópias adquiridas com companheiros de ideal. Estão em 
processo de organização 5 (cinco) outros exemplares. Partindo para a 2ª etapa desta 
empreitada reunindo as edições do jornal “Unificação” que precedeu o: “Dirigente 
Espírita”. Essas edições bem como demais documentos também serão digitalizados 
e disponibilizados em breve no site da USE. 

● A.J. Orlando anunciou que apresentou aos representantes da Comissão Regional 
Sul do CFN, a proposta de revisão do Pacto Áureo, não encontrando ressonância 
nas federativas que compõem a CRSul. Assim sendo reviu a decisão anteriormente 
tomada, com base na pesquisa feita em documentos de 1999 e 2000 publicados na 
Revista O Reformador sobre esta temática.  

● Explicou que para a Diretoria Executiva da USE, UNIFICAR significa ter como base 
Allan Kardec em todos os nossos momentos, dinamizando as ações. Observou que 
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todas as mensagens de Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira 
Franco, nas reuniões do CFN, falam em Kardec como base para nós espíritas. 

● O Sr. Presidente explanou sobre o andamento da tradução e revisão da 4ª edição 
de “A Gênese”, de Allan Kardec, que está sendo preparada pela Srta. Sarah Imad 
com revisão do sr. Charles Kempf. O prazo para conclusão da tradução, informado 
pela Srta. Sarah, é até março de 2019. 

● A.J. Orlando mostrou a todos a obra do Sr. Miguel de Piér: “Drogas: saiba o mal 
que elas fazem à nossa saúde”, comunicando que estamos em contato com uma 
organização chamada Companhia de Teatro Mungunzá - de São Paulo - SP, que 
trabalha com usuários de drogas para fazer a distribuição do livro na região da 
Cracolândia. Foram encaminhados 250 (duzentos e cinquenta) exemplares que 
serão distribuídos por essa organização, juntamente com sacolas de gêneros 
alimentícios. Outros 500 (quinhentos) serão encaminhados à mesma organização. O 
Sr. Miguel de Piér agradeceu o apoio e consideração da USE SP, na pessoa do seu 
Presidente. 

● Em relação ao 18.º Congresso Estadual de Espiritismo de 2020, que será 
realizado em São José do Rio Preto, A.J. Orlando mencionou que as reuniões da 
Comissão Organizadora do Congresso serão iniciadas em janeiro de 2019.  
Propõe a candidatura de 2 (dois) representantes deste Conselho para a Comissão 
Organizadora do Congresso. Tivemos 4 (quatro) candidaturas, a saber: Paulo 
Roberto Francisco - USE Distrital do Jabaquara; Sr. Waldemar Fabris - USE Distrital 
de Pirituba; Sr. Antonio Carlos Amorim - USE Distrital do Ibirapuera; Luiz Cacacci - 
USE Distrital do Brás/Mooca. Foram eleitos os senhores Paulo Roberto Francisco – 
representante da USE Distrital do Jabaquara – com 24 (vinte quatro) votos, e 
Waldemar Fabris – representante da USE Distrital de Pirituba – com 22 (vinte e dois) 
votos para comporem a referida Comissão. 
 

2 - Secretaria; 
● O Sr.  Hélio Alves Correa, secretário-geral, primeiramente esclareceu a necessidade 

de se manter atualizadas os cadastros das Casas Espíritas e Órgãos Locais para 
efetiva comunicação, dentro da USE SP. 

● Relembrou a Campanha 1 A 1, lançada em setembro/2018, na última reunião do CA, 
campanha para que cada Órgão Local traga a cada ano, uma Casa Espírita para ser 
unida à USE. Isto faria com que a cada ano tivéssemos mais de 100 (cem) Casas 
novas unidas. O Sr. A. J. Orlando - presidente afirma que fará menção no Jornal 
Dirigente Espírita para maior disseminação da Campanha pelo Estado. 

● Passada a palavra a Walteno da Silva, 3º secretário, que fez a apresentação do PGA 
2019 com as datas de reuniões e eventos já agendados para o ano vindouro. O 
presidente acrescentou sobre a importância de o calendário ser colocado com 
brevidade à disposição dos Órgãos, para que não haja datas em conflitos com os 
eventos regionais e locais, colocando tudo isso em uma programação mais 
organizada. 
 

 3 - Tesouraria: 
● Maurício Romão, 1º Tesoureiro, colocou 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 e duzentos e quarenta e três reais e setenta e 
sete). 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. 
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● Foi apresentado o Programa USE+ onde a pessoa tornando-se associada recebe as 
publicações USE e o Jornal Dirigente Espírita. As assinaturas que podem ser feitas 
por solicitação dentro do próprio jornal. Os valores de contribuição são R$ 20,00 
(vinte reais) por mês, ou R$ 40,00 (quarenta reais) por bimestre. 

● Maurício Romão mencionou o valor da Contribuição Social para 2019, aprovado 
pelo CA – Conselho de Administração, em reunião de 1.º de dezembro de 2018: 

○ Valor 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) 

● Seguiu informando sobre as Sugestões da Tesouraria visando aumento de 
receitas para 2019, sendo as ações propostas: 

○  Campanha 1 A 1 - aumento de Casas Unidas, sendo 1 (uma) casa unida por 
Órgão local ou regional; 

○ Aumento de Centros Espíritas que contribuem anualmente, organizando o 
cadastro para evitarmos erros de endereços e envios eletrônicos; 

○ Assinaturas do jornal Dirigente Espírita; 
○ Programa USE+;  
○ Sustentabilidade do Movimento Espírita através da venda de livros - proposta 

da FEB. 
● Maurício Romão expôs 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); 
○ Projeção de saldo da instituição em 31/12/2019: R$ 312.000,00 (trezentos e 

doze mil reais). 
 

4 - Assessoria Jurídica: 
O Sr. Presidente convida a Diretora do Departamento Jurídico-Administrativo - Julia Nezu 
Oliveira para dar esclarecimentos sobre os Estatutos. Ela começou orientando sobre o 
processo de registro do documento de cada órgão. Enfatizou que os nomes dos diretores e 
dos conselheiros não devem constar nos Estatutos ou nos Regimentos Internos (para os 
órgãos que não têm personalidade jurídica). Os Órgãos que têm CNPJ – Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica devem ser registrados no Cartório de Títulos e os documentos de cada 
Assembleia Geral Ordinária realizada devem ser encaminhados a esse Cartório. Lembrou 
que para o registro no Cartório de Títulos, o Órgão deverá encaminhar além dos seus 
Estatutos, cópia do Estatuto da USE SP. Enfatizou que todas as decisões do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual, das AGO – Assembleias Gerais Ordinárias e das AGE – 
Assembleias Gerais Extraordinárias devem ser cumpridas por todos os Órgãos. Discorreu 
como exemplo, que os Órgãos devem usar o mesmo logotipo pois há várias versões 
diferentes sendo utilizadas, bem como diversas razões sociais com alterações feitas à 
revelia da USE SP. Coloca o Departamento à disposição para que as possíveis alterações 
sejam embasadas no estatuto vigente da USE. Após os devidos esclarecimentos, sra. Julia 
respondeu a questionamentos dos presentes. 
 
5 - Palavra aos Órgãos: 

● Carlos de Paula, da USE Intermunicipal de Campinas sugeriu formar um grupo no 
aplicativo WhatsApp para informações, e comunicação com a USE do Estado de São 
Paulo. Participou também sobre levarmos eventos para as Casas Espíritas, nas 
localidades onde as pessoas da região necessitem de orientação e sensibilização 
quanto ao Movimento Espírita de Unificação. 
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● Luiz Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca relatou sobre a pouca 

representatividade dos Órgãos de Unificação, no evento de Comemorações dos 70 
anos do 1.º CBUE – Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, realizado em 
outubro deste ano. Pediu para que todos se inteirassem do assunto, assistindo as 
mídias do evento. Salientou ainda que o Pacto Áureo deixou de ser atualizado, o que 
seria necessário segundo o mesmo, pois as rotinas foram alteradas pela 
contemporaneidade. Ele faz uma moção de apoio ao Presidente da USE, pela 
Revisão ao Pacto Áureo. Foi feita então a proposta de criação de uma Comissão de 
Estudos sobre a questão do Pacto Áureo para trazer à próxima reunião deste 
Conselho – em junho 2019, propostas que seriam compartilhadas com o estado. 
A.J. Orlando - Presidente colocou em votação a criação da Comissão: tivemos 19 
(dezenove) votos a favor, 09 (nove) contrários, e 03 (três) abstenções. Com a 
aprovação da proposta, foram indicados e aprovados para esta Comissão: Luiz 
Salvador Cacacci - da USE Distrital do Brás/Mooca - coordenador, Antonio Carlos 
Amorim – da USE Distrital do Ibirapuera, Paulo Roberto Francisco – da USE Distrital 
do Jabaquara, Roberto Watanabe – da FEESP – Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, Waldemar Fabris – da USE Distrital de Pirituba e Julia Nezu Oliveira 
como Diretora do Departamento Jurídico-Administrativo da USE SP. A comissão tem 
como prazo final para entrega do seu relatório, a data de 30 de abril de 2019. 
 

● Passada a palavra para o companheiro José Antonio Lombardo - presidente da 
FEAL, o qual ressaltou sobre a importância do projeto “Cartas de Kardec. Avisou 
que a partir de março de 2019, a FEAL organizará o Memorial do Espiritismo, 
fazendo a classificação, tradução, digitalização e comentário no contexto da época - 
para valorizar esse documento em seu valor histórico. O Sr. A. J. Orlando entregou 
ao Sr. Lombardo a doação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em nome da USE SP, 
incentivando a todos os presentes a doarem ao projeto através do site 
www.catarse.me/cartasdekardec. 
 

● Antonio Aparecido Rossi, da USE Intermunicipal de Jaú - comunicou a proposta de 
inserir na Intermunicipal de Jaú várias cidades vizinhas. Citou que no próximo ano – 
2019, o Centro Espírita Verdade e Luz, de Jaú, completará 110 (cento e dez) anos, 
estando prevista uma programação especial em setembro de 2019, dentro dessas 
comemorações. 
 

● Paulo Roberto Francisco, da USE Distrital do Jabaquara – propôs um adendo a 
respeito do Pacto Áureo, não no sentido de alteração dos conceitos do mesmo, mas 
para revisão das questões de representatividade e participação nas reuniões do CFN 
da FEB. O Sr. Presidente elucidou sobre as características institucionais do CFN, 
tomando por base o livro “Orientação aos Órgãos de Unificação” que mostra o 
Regimento da Conselho Federativo Nacional. 
 

● José Augusto de Oliveira da USE Intermunicipal de Jacareí, vice-presidente, 
realçou sobre as necessidades das Casas Espíritas, que precisam do auxílio dos 
Órgãos, em um trabalho mútuo, que está sendo desenvolvido na região. Confirmou 
que foi ativado o Departamento de Infância do Órgão, constatando-se que muitas 
Casas não possuem a Evangelização. Propostas para 2019: Feira do livro; formas e 
meios para iniciar a Mocidade nas casas Espíritas; mês da Família. 
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● Lenira Gomes, Presidente da USE Municipal de São Caetano do Sul narrou sobre 
a reativação do órgão, que foi efetivada, e que estão presentes para aprender sobre 
Movimento Espírita, agradecendo o apoio da USE Estadual. 
 

● Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibirapuera, expressou-se dizendo que 
já possuem na USE Regional de São Paulo um grupo no aplicativo WhatsApp para 
facilitar as comunicações. Solicitou apoio ao trabalho do Miguel de Píer, da USE 
Intermunicipal de Tupã na prevenção ao uso de Drogas e entorpecentes, através da 
divulgação e distribuição do livro “Drogas: saiba o mal que elas fazem à nossa 
saúde”, à semelhança do apoio dado ao projeto “Cartas de Kardec”. 
 

● Luiz Eduardo Ribeiro, da USE Intermunicipal de São José dos Campos, 
comunicou que finalizaram a 66ª Semana Kardeciana, comemorativa do nascimento 
de Kardec e em abril comemoram o Dia do Espírita. Em julho aconteceu o Encontro 
da Família e em agosto a 47ª. Feira de Livro, com 8.333 (oito mil, trezentos e trinta e 
três) livros vendidos. Informou a vinda de companheiros do Rio de Janeiro para 
abordagem sobre a vida de Léon Denis, como também o Seminário realizado pelo 
Departamento de Mediunidade da USE Estadual, fazendo agradecimentos ao seu 
diretor Silvio César Carnaúba da Costa. Faz menção ao Pacto Áureo enfatizando a 
necessidade de estudar o documento antes de fazer inferências. 
 

● Joel Ferreira, da USE Intermunicipal de Cachoeira Paulista, relatou os eventos 
realizados pelo Órgão tais como: Teatro, Música, Encontro de Arte, Seminários da 
Mocidade, Encontro da Criança, e Encontro da Mediunidade.  
 

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. 

● 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; 
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� 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. 
• Colocou as 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. 
 
7 - Revisão da Divisão Territorial:  
O Sr. 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 elucidou 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 
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• 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. 
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 os órgãos devem agendar reuniões para análise em conjunto, 
visando chegar a decisões de consenso, fomentando, assim, a reorganização. 
 
8 - Centro Cultural Brás: 
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 a reforma do Teatro não foi concluída, 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. 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 as vendas 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; explicou que como o maior 
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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.  

• Abordou ainda sobre as Edições USE: 2ª edição de “O Legado de Allan Kardec” e“ A 
Sobrevivência da alma em foco”, apresentando aos Órgãos a oportunidade de 
comprarem estas obras e receberem o livro “Passado, Presente e Futuro em nossas 
mãos - 70 anos”, com ótimos descontos. 
 

10 - Pesquisa: Qual o tamanho da USE? 
• 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. Mencionou 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. 
 

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 Luisa 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. 
Citou que o departamento possui possibilidades de trabalhar com diversas formas de 
arte, até em relação a meios eletrônicos.  
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• Estudos: O diretor Mário Gonçalves explanou sobre as frentes de trabalho de modo 
a ampliar o estudo da Doutrina Espírita, colocando todas as equipes do 
Departamento à disposição do CDE. 

• Novos Departamentos: O Sr. Presidente apresentou 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, no Departamento da Família 
com a proposta de auxiliar e apoiar os demais departamentos em eventos que 
envolvam a temática.  

  
Palavras finais: 

● O Sr. Presidente comunicou que a Diretoria Executiva irá abrir um grupo no 
aplicativo WhatsApp, com componentes deste CDE para informações gerais 

● Agradeceu aos presentes pela participação na reunião e fez votos de um bom final 
de ano, e que o ano vindouro seja repleto de oportunidades nas atividades de 
unificação do Movimento Espírita no estado de São Paulo. 

 
Próxima reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual: 
2 de junho de 2019 
 
A Reunião foi encerrada às 13h35, com prece proferida por Roberto Watanabe – Presidente 
da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário 
Geral, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Senhor A.J. Orlando - 
Presidente. 
 
 
 
 
 


