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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

03 de Fevereiro
03 de Março
07 de Abril
05 de Maio
02 de Junho

07 e 19 de Julho
04 e 16 de Agosto

01 e 13 de Setembro
06, 10 e 18 de Outubro

01, 03 e 22 de Novembro
01 e 12 de Dezembro
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 03 de fevereiro 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:    09h20 
Leitura:  Lirálcio Ricci - Artes 
Prece de Abertura:  Julia Nezu 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Mauro A Santos – AECE 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
Marco Milani - Livros 
Angela Bianco – Eventos 
Gustavo - Mocidade 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação 
Norberto Weinlich - comunicação 
Elza Saorin – Eventos  
Walteno S. B. Da Silva – infância e Mocidade 
Raimundo Nonato Porto – APSE  
Fernando Porto – AECE  
Souza - Zeladoria 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
 
Ausências Justificadas: 
Neyde Schneider - APSE 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira iniciou comentando sobre a participação da USE na comissão de sustentabilidade 
do livro, na FEB em Brasília. 
 
Foi montado uma rede entre as Federativas. A tendência é que as federativas menores possam 
receber um pouco de verba para sua sustentabilidade. Foi definido um modelo de negócio para 
edição e distribuição dos livros. As Federativas passariam a comprar e distribuir diretamente da FEB. 
 
A comissão eleitoral enviou carta comunicando as eleições das USEs de todos os estados. Em 
fevereiro os órgãos deverão fazer o recadastramento de todas casas espiritas, enviando os 
formulários de cadastro para a USE-SP.  
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Walteno comentou sobre as atualizações do site. Já estamos fazendo as inscrições de eventos pelo 
site. Cada departamento terá sua página, dentro do site da USE. Esta página deverá ser revisada 
pelos departamentos. 
 
2 – Secretaria: 
Newton informou as correspondências e convites recebidos pela USE-SP.  
 
3 – Tesouraria: 
Rosana informou que o balancete financeiro de janeiro de 2018. Tivemos um total de R$ 7.061 de 
receitas no mês. 
 
Em despesas, tivemos um total R$ 65.885, bastante concentrado na reforma do centro cultural, com 
R$ 40.761.  
 
Este mês já pagamos a primeira parcela do Hotel do Conselho Regional Sul. Estes valores serão 
reembolsados pelos participantes. 
 
Rosana informou que só temos 2 parcelas para liquidar a acordo de dívida com o INSS, sendo que 
esta gestão deixará a dívida totalmente quitada.  
 
Temos em caixa R$ 460.498, aplicados no Itaú e Sicredi. Em fevereiro espera-se receber R$ 35.000 
de contribuição associativa. 
 

 
 
 

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
                             PERÍODO JANEIRO DE 2018
RECEITAS

Livraria 3.338,43           

Contr Assoc/USE+ 1.019,00           

Jornal 270,00              

Doações/ Outras Receitas 411,53              

Rendimentos Aplicação 2.022,64           7.061,60     

DESPESAS

Despesas c/Pessoal 3.483,80           

Parcelamento INSS 1.400,24           

Jornal/Divulgação 3.024,00           

Luz/Água/Tel/NET 785,99              

Lanches e Refeições 363,52              

Conservação e Limpeza 911,01              

Mat Expediente 114,42              

Serv Inf/Sistema 893,00              

Viagens e Estadias 1.922,40           

Seguro 176,35              

Despesas Bancárias 165,04              

Sede Brás - reforma 40.761,76         

Consumo/Desp Brás 652,14              

Hotel Congresso 7.390,74           

Serviços de Terceiros 3.100,00           

Outras Desp/frete 740,94              65.885,35   

460.948,82 

Saldo Anterior: 01/01/18 Saldo Atual: 31/01/18

Banco c/c 4.243,50         Banco c/c 2.768,79     
Sicredi Aplic 334.354,92     Sicredi Aplic 282.866,83 

Itaú Aplic 181.109,36     Itaú Aplic 174.720,09 

Caixa 64,79              Caixa 593,11        

Total: 519.772,57        Total: 460.948,82    

Previsão de Contas 02/18 Contas a Receber:

Reforma Brás 28.760,42       

Parcel. (parc 176/180) 1.400,00         Pendências 1.642,50     

Hotel CRSul 11.086,11       fev/18 146,20        

Jornal/Fornec Livros 2.667,95         Contribuições 35.000,00   

Outras Despesas 7.779,54         

51.694,02       36.788,70   



 
 

- 3 - 
 

4 – Patrimônio 
Gaspar relatou sobre o andamento das obras do centro cultural Bras. As obras estão continuando. 
Em fevereiro já vamos colocar os pisos do 3º andar. Já foram comprados os materiais de 
acabamento, pisos, azulejos, pias, bacias, metais, portas externas entre outras coisas. 
 
Assuntos Diversos 
Julia discorreu sobre o seminário da Simoni Privato sobre o livro “O Legado de Allan Kardec” nas 
comemorações dos 150 anos de A Gênese. O evento está esgotado e será transmitido ao vivo pela 
Rede Amigo Espírita. A USE-SP está tentando um outro local maior para abrir novas vagas do 
seminário. 
 
Departamentos 
 
Artes 
Lirálcio registrou que o Sarau deste mês foi feito na sede da USE-SP. Este mês teremos Sarau em 
Americana 
 
Mocidade 
Gustavo informou que fizemos as prévias das Comes nas assessorias do estado. Nesta prévia 
começamos os estudos dos temários para apresentação no evento final. O evento acontecerá 29 a 
01 de abril nas 4 sedes simultâneas. 
 
Infância 
Ana relatou que teremos amanhã um encontro “Deixai vir a mim as criancinhas” em Diadema. Em 25 
de fevereiro estaremos no CCDPE seminário pela distrital Jabaquara. Em março teremos nosso 
encontro estadual nos dias 3 e 4 de março na sede do IEE sobre evangelização infantil. 
 
O departamento está se organizando, já tendo 11 participantes nas secretarias. 
 
AECE 
Mauro informou que no dia 10 de março teremos uma reunião da área, realinhado o planejamento e 
agenda do ano, além da discussão das campanhas em geral. 
 
Em 29 de abril teremos um seminário no Jabaquara sobre atendimento fraterno. No dia 06 a 8 de 
julho, em Curitiba, teremos o encontro regional do AECE. Precisamos ter um representante de São 
Paulo no evento.  
 
APSE 
Raimundo que estão montando o programa de 2018. 
 
Estudos 
Silvio confirmou o encontro da área de estudos para multiplicadores, nos dias 21 e 22 de julho em 
Sorocaba, na ETEC. 
 
Livro 
Marco informou que teremos o seminário de Cotia em 11 de março, sobre Coerência Doutrinária. Em 
Campinas faremos rodas de conversa sobre o seminário do livro da Simoni Privato. O departamento 
irá se programar para oferecimento dessas rodas. 
 
Julia sugeriu um newsletter sobre o tema do livro da Simoni. 
 
Comunicação 
Rubens informa que já estão iniciando a nova edição do Dirigente Espírita e solicita material para a 
publicação.  
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Rubens recebeu como doação 30 livros da história da baixada santista, Terra de pioneiros e 
benfeitores, de autoria de José da Conceição Abreu. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia de 08 março de 2018, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Mauro Santos 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 03 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:    09h30 
Leitura:  Pascoal Bovino – ESE XII – Amai os vossos inimigos 
Prece de Abertura:  Julia Nezu 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Gustavo Ferreira- Mocidade 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Milani - Livro 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
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 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
Ausências Justificadas: 
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
Guaraci Nascimento – USE Regional Assis 
Pascoal Bovino – USE Regional Ribeirão Preto 
Sirlei Nogueira – USE Regional Araçatuba 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião comentando sobre as eleições estaduais deste ano. 
 
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. As 
inscrições são limitadas a 2 ou 3 nomes por departamento. Espera-se uma presença de 120 pessoas 
de fora de São Paulo. 
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Nos dias 16 a 18 de março Julia e Rosana estarão na conferência do Paraná representando a USE-
SP. 
 
2 – Secretaria: 
Erô informou as correspondências e convites recebidos pela USE-SP. Entregues alguns livros para 
avaliação do departamento. 
 
Recebemos, também, alguns pedidos de isenção da contribuição anual, perfazendo 17 pedidos. 
Estes pedidos foram respondidos pela secretaria, aceitando o pedido. 
 
Recebido o regimento interno da USE Regional de Ribeirão Preto para avaliação e aprovação. 
 
3 – Tesouraria: 
Rosana informou que o balancete financeiro de fevereiro de 2018. Este mês foi adquirido um 
programa da Horus para controle e emissão de notas fiscais para a livraria. Foi comprado, também, 
um notebook (servidor) para instalação do programa. 
 
A contribuição teve uma melhora. Já tivemos uma arrecadação de 195 casas pagamentos. 
Recebemos R$ 51.337. Rosana informou que estamos tendo problema com entrega dos boletos via 
correios. Os boletos foram mandados por e-mail, também. O total de receitas foi de R$ 57.238. 
 
Rosana informou que mês que vem pagamos a última parcela do acordo com o INSS. O total de 
despesas ficou em R$ 67.577, sendo R$ 11.086 da antecipação do hotel do CRSul (será 
reembolsado) e R$ 33.213 da reforma da sede do centro cultural Bras. Este mês tivemos uma 
despesa maior de correios em função dos envios do boleto. Terminamos com um saldo de R$ 
450.610, aplicados do Itaú e Sicredi. Abaixo segue demonstrativo. 
 

 

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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4 – 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. 
 
Assuntos Diversos 
 
Erô comentou sobre a organização do evento dos 150 anos de a Gênese que ocorrerá, amanhã, de 
04 de março. Já tivemos 454 inscrições e ainda temos lugares abertos. Temos inscrições de alguns 
estados como Amapá, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, etc. Teremos um seminário expositivo de 1h30 
seguido de sessão de perguntas e respostas. 
 
Allan parabenizou a todos pelo evento e lançamento do livro, fazendo a divulgação do tema para 
todos os espíritas do Brasil. 
 
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 

                              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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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. 
 
Departamentos 
 
AECE 
Mauro informou que estarão realizando a reunião de planejamento do departamento. Convidou aos 
dirigentes e trabalhadores para participarem também com o departamento. Vão usar o Plano de 
Trabalho e as campanhas nacionais. No final haverá uma palestra do Fernando Porto, “A importância 
das obras de Allan Kardec na assistência espiritual”. 
 
Estarão preparando o material para a CRSul.  
 
Artes 
Lirálcio 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 representou a USE na noite da Fraternidade em Campinas em 17 de fevereiro. Em 11 
de março teremos o seminário de coerência doutrinária, discutindo o projeto Espiritizar, entre outros 
temas. 
 
Em abril teremos seminário “Livro espírita e a Doutrina” em Ourinhos. 
 
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 Amorim).  
 
APSE 
Raimundo colocou que serão responsáveis pela apresentação da legislação da assistência social na 
CRSul. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia de 07 abril de 2018, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 12h40 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 07 de abril 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:    09h30 
Leitura:  Lirálcio Ricci – ESE – Buscai e Achareis 
Prece de Abertura:  Julia Nezu Oliveira 
   
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  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
Mauro A Santos – AECE 
Gustavo Ferreira – Mocidade 
Neyde Schneider - APSE 
Marco Milani – Livros 
Angela Bianco - Eventos 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação 
Raimundo Nonato Porto – APSE  
Eva Bugolin – Eventos  
Walteno S. B. Da Silva – infância e Mocidade 
Filipe Felix dos Santos – Mocidade 
Etevaldo Souza – Patrimônio 
Ortiz Fraga - Patrimônio 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
Pascoal bovino – USE Regional Ribeirão Preto 
 
Ausências Justificadas: 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira iniciou fazendo uma vibração especial para o José Antonio Luis Balieiro. 
Comentou que Brasil todo mandou condolências a ele. Os jornais e publicações de diversas cidades 
também fizeram suas homenagens. Apesar do conhecimento espirita de todos, o companheirismo, a 
amizade e o carinho do amigo Balieiro já está deixando saudades. 
 
Julia esclareceu sobre as eleições de 2018 da DE e sobre a comissão eleitoral. 
 
Julia lembrou que entre 20 a 22 de abril teremos a Comissão Regional Sul, aqui em São Paulo. 
Solicitou para os departamentos que indiquem seus representantes. 
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Julia comentou sobre a participação dela e da Rosana na Conferencia Espírita da Federação Espírita 
do Paraná entre 16 a 18 de março.  
 
Allan Kardec elogiou o seminário dos 150 anos de A Gênese e a edição do Livro “O Legado de Allan 
Kardec”. 
 
2 – Secretaria: 
Erô informou as correspondências e convites recebidos pela USE-SP. Recebemos uma carta de 
união do Núcleo Assistencial Espírita Fraternidade do Tatuapé-SP, uma atualização do Centro 
Espírita Irmã Carolina da Mooca-SP.  
 
Estamos aguardando a atualização das fichas de atualizações dos centros espíritas para as próximas 
eleições. 
 
3 – Tesouraria: 
A questão comercial da livraria está resolvida. Foi implantado o programa da Horus para emissão de 
nota fiscal e controle de estoque. 
 
O livro de O legado de Allan Kardec temos 1200 livros em estoque. Foram vendidos 1.500 livros mais 
300 livros em consignação. A Candeia já disse que gostaria de fazer um trabalho para vender 1.000 
livros. Foram editados 3.000 livros nesta 1ª edição. 
 
Rosana informou que o balancete financeiro de março de 2018 e que nós pagamos a última parcela 
da dívida do INSS, fato que todos comemoraram. 

 

RECEITAS

Livraria 16.007,99                  
Contr Assoc/USE+ 17.701,35                  
Jornal 1.435,00                    
Doações/ Outras Receitas 236,69                       
Rendimentos Aplicação 1.841,32                    37.222,35           

DESPESAS

Despesas c/Pessoal 4.395,37                    
Pgto Livros 1.515,10                    
Parcelamento INSS 1.432,61                    
Jornal/Divulgação 1.587,60                    
Luz/Água/Tel 356,29                       
Conservação e Limpeza 1.464,50                    
Lanches e Ref/Eventos 444,87                       
Viagens e Estadias 1.849,24                    
Correios 119,10                       
Mat Expediente/Serv Inf 1.584,40                    
Despesas Bancárias 162,77                       
Sede Brás 30.578,26                  
Reforma/Imobilizado 621,79                       
Eventos 5.779,57                    
Serviços terceiros 1.500,00                    
Outras Desp 886,28                       54.277,75             

 Saldo Anterior: 01/03/18  Saldo : 31/03/18
 Banco c/c 8.207,78            Banco c/c 7.877,68             
 Sicredi Aplic 271.986,58        Sicredi Aplic 257.252,73         

 Itaú Aplic 169.250,06        Itaú Aplic 167.925,23         
 Caixa 1.166,31            Caixa 499,69                

 Total: 450.610,73        Total: 433.555,33         

Previsão de Contas 04/18 Contas a Receber:

Reforma Brás 18.854,43           Hotel 33.940,00             

Jornal/Fornec Livros 14.919,92           abr/18 4.472,20               

Hotel CRSul 18.476,85           mai/18 5.560,23               

Outras despesas 7.176,66             jun/18 7.610,92               

59.427,86           51.583,35             
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Nós já recebemos 260 contribuições associativas. Rosana acredita que ainda podemos receber 100 
casas.  
 
4 – Patrimônio 
Gaspar comentou sobre o andamento das obras do centro cultural Bras. A obra está esperando a 
finalização do projeto elétrico e dos bombeiros. Estamos com um atraso de um mês. O 3º andar já 
está praticamente terminado. Foram colocados piso, azulejos e banheiros. O telhado está sendo 
arrumado. Vamos começar o drywall e o forro neste andar. Após isso, pode-se mudar o centro 
espírita para o 3º andar e iniciar os andares de baixo. 
 
5 – Assuntos Diversos 
Julia observou que o evento da Baixada Santista com o Haroldo Dutra tem gerado muitas ligações 
para informações. O cartaz não fazia referência a um número de telefone ou e-mail da organização. O 
nome da USE-SP apareceu no cartaz como realizador do evento. Allan Kardec pediu desculpas pela 
falha e comentou que o evento será um sucesso, com a participação de 750 trabalhadores espíritas. 
 
O processo da secretaria da fazenda contra a Expressoart solicitou ao juiz uma perícia para verificar o 
andamento da obra. A USE já se manifestou no processo e estamos aguardando a manifestação da 
secretaria da fazenda. Temos um advogado externo contratado trabalhando no caso. 
 
Em relação ao CRSul teremos as seguintes participações: 
 
AECE: Mauro Santos, Fernando Porto e Luis Claudio Santos. 
APSE: Neyde Schneider e Raimundo Nonato. 
Mediunidade: Silvio, Luis Eduardo e Juliana. 
Ensino: Mario, Marlene, Ana Maria, Neli, Silvana, Beto e Katia. 
Infância e Juv: Ana, Walteno, Bruna, Gustavo, Juliana, Ana Clara e Filipe. 
Comunicação: Rubens, Marcos, Norberto e Lirálcio. 
Família: Erô e Newton. 
Dirigente: Orlando, Rosana e Marco. 
 
Marco Milani apresentou as seguintes recomendações para aprovação da DE: 
 
Considerando os fatos históricos e documentos levantados e apresentados pela pesquisadora Simoni 
Privato Goidanich, envolvendo as alterações ocorridas na 5ª edição da obra A Gênese e publicados 
recentemente no livro de sua autoria intitulado “O Legado de Allan Kardec” e, ainda, as análises 
internas realizadas pelo Departamento do Livro e Doutrina da USE-SP, este departamento propõe as 
seguintes ações:   
 
I) Recomendação a todos os dirigentes e ao público em geral que adote a 4ª edição francesa e suas 
traduções do livro A Gênese como a obra de referência doutrinária cuja autoria pode ser atribuída 
sem qualquer dúvida a Allan Kardec;   
II) Recomendação às editoras e distribuidoras que privilegiem a publicação e comercialização da 4ª 
edição francesa e suas traduções do livro A Gênese, uma vez que a 5ª edição contém elementos de 
autoria duvidosa e doutrinariamente distorcidos ou fragilizados decorrentes das alterações sofridas 
em comparação à 4ª edição.   
 
III) Recomendação a todos os estudiosos espíritas e não espíritas que promovam análises 
comparativas entre a quatro primeiras edições (idênticas) com a 5ª edição.   
 
IV) Adequação dos documentos e orientações formais a serem emitidas pela USESP no sentido de 
apontarem como referência bibliográfica e fonte de consulta a 4ª edição desta obra.   
 
V) Promover encontros, seminários e outros meios de interação com os dirigentes e colaboradores de 
casas espíritas em geral objetivando o esclarecimento sobre os fatos históricos e documentos que 
justificam a adoção da 4ª edição desta obra como referência. 
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Colocado em votação as recomendações foi aprovado por unanimidade pela DE. 
 
6 – Comissão Regional Sul 
Os departamentos de maneira geral comentaram sobre os detalhes da agenda das reuniões do 
CRSul para alinhamento da participação da USESP nos grupos e comissões.  
 
Julia comentou sobre o grupo dos Dirigentes no CRSul. Serão tratados temas sobre o ESDE, o livro 
espírita, apoios institucionais das federativas, diálogo inter-religioso, memória histórica do movimento 
espírita, programa de formação de lideranças – sucessão, temário do Congresso Brasileiro e 
atendimento a animais no centro espírita. 
 
7 – Departamentos 
 
Mediunidade 
Silvio observou que o depto está preparando o material da CRSul. Os demais trabalhos seguem o 
planejamento 
 
Estudos 
Silvio comentou que as assessorias continuam seus trabalhos e preparando o encontro paulista. 
Último domingo estiveram em Sorocaba preparando o evento de 14 e 15 de julho. 
 
Mocidade 
Gustavo informou sobre a realização das Comes pelo estado entre 29-03 e 01-04, nas cidades de 
Santos, Valinhos, Franca e Bauru. Tivemos 1192 jovens participando do evento. O Depto já está 
trabalhando no temário das Comes de 2019. Em junho deveremos mandar as propostas que serão 
escolhidas nas prévias de julho. 
 
Infância 
Ana comentou sobre os eventos realizados pelo departamento, entre eles o 3º encontro paulista de 
evangelizadores e educadores espiritas, em março de 2018 e o do estudos e oficinas de 
evangelização do lar espirita luz e amor. 
 
Tivemos a jornada evangelizadora em várias cidades do estado (Votuporanga, São Paulo – CCDPE e 
Freguesia do Ó, Jales, São José dos Campos e São Vicente), neste 1º semestre. 
 
Em 16-17 de julho teremos o fórum estadual de evangelização. 
 
Artes 
Lirálcio registrou que tivemos um Sarau em 25 de março na sede do Bras. O depto fez sua reunião no 
mesmo dia do evento, preparando o material para o CRSul. 
 
O próximo será dia 29 de abril em Campinas no centro espírita paz e amor. 
 
Lirálcio esclareceu sobre a peça “O Advogado de Deus” do grupo Rama Cria. O enredo foi baseado 
no livro psicografado pela Zíbia Gaspareto, adaptado pelo Centurião. Lirálcio esteve na estreia e 
avaliou o roteiro antes do lançamento da peça. 
 
O cartaz acabou saindo com o logo da USESP sem ter passado pela aprovação da DE. Lirálcio já 
conversou com o grupo sobre esse ponto. 
 
Lirálcio após a explicação da peça solicita o apoio da USESP. 
 
Julia explicou que o grupo é parceiro de longa data da USESP e que a USE apoiará a peça, como 
tem feito em todas as anteriores. 
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AECE 
Mauro informa que enviou o relatório sobre a reunião do dia 10-03 sobre o planejamento do depto. 
 
Falaram sobre o plano de trabalho, da campanha da família e sobre o evangelho no lar. Tiveram por 
volta de 18 pessoas. No dia 22 de setembro teremos o encontro estadual do AECE. O tema ainda 
está em discussão com o grupo. 
 
APSE 
Neyde informou o encontro estadual do departamento deverá ser em São José dos Campos no dia 
20 de maio. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia de 05 maio de 2018, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 14h20 com prece da Neyde Schneider 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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05 DE MAIO DE 2018 
 
Reunião da Chapa: União e Ação – concorrente à eleição para a Diretoria Executiva da 

USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   15 h 
Leitura:  Pascoal Antonio Bovino 
Prece de Abertura:  A.J. Orlando 
 
Chapa: União e Ação - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Silva – Terceiro Secretário (potencial) 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Pesquisa do ME Paulista - Questionário para Órgãos e para Casas Espíritas: 
A. J. Orlando fará a compilação das questões enviadas como sugestões para montagem do 
Questionário. Solicitadas as participações de Eduardo Pereira (Bauru), Guaracy Nascimento 
(Assis), Pascoal Antonio Bovino (Ribeirão Preto), Antonio Carlos Amorim (São Paulo), e 
Hélio Alves Corrêa (Sorocaba). 
Responsável: A. J. Orlando 
Prazo: maio/2018 
 
2 – Segundo Tesoureiro: 
O Senhor Presidente fará os contatos, com as pessoas indicadas.  
Responsável: A. J. Orlando 
Prazo: maio/2018 
 
3 – Dirigente Espírita Newsletter: 
A. J. Orlando e Walteno Silva farão trabalho conjunto para a coleta de informações e 
distribuição via Internet. 
 
4 – Materiais para publicação em jornal e site: 
Sugestão foi a criação e ativação do e-mail: site@usesp.org.br para envio de materiais a 
serem publicados e/ou divulgados. 
Responsável: Walteno Silva 
Prazo: maio/2018 
 
5 – Departamentos: - Diretores convidados: 

AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Convite para manutenção de Fernando Oliveira Porto como parte da equipe. 
Será verificada a situação de Luiz Cláudio da Silva em relação ao Evangelho.  
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AEE – Área do Estudo do Espiritismo 
Convite para Ana Maria de Ribeirão Preto, fazer parte da equipe. 
 
Assessoria Jurídica e Administrativa 
Foi feito convite para Julia Nezu Oliveira, com aceitação. 
 
Assessoria de Unificação 
Serão feitos convites por região do Estado, para assessores serem 
divulgadores das ações e envolvimentos da USE do Estado de São Paulo, no 
Movimento Espírita. 
São Paulo – Julia Nezu Oliveira – 1.ª Assessoria 
Sorocaba - Indefinido o nome da 2.ª Assessoria 
Ribeirão Preto - Mário Gonçalves Filho – 3.ª Assessoria 
Bauru - Neli Del Nery Prado – 4.ª Assessoria 
São José do Rio Preto - João Lúcio Campos – 5.ª Assessoria 
 
APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Indefinidos os convites. 
 
Artes 
Lirálcio Ricci foi convidado e aceitou continuar como Diretor do departamento. 
 
Comunicação Social 
Indefinidos os convites. 
 
Eventos 
Ângela Bianco foi convidada e aceitou continuar como Diretora do 
departamento. 
 
Infância 
Ana Luiz Boiago foi convidada e aceitou continuar como Diretora do 
departamento. 
 
Livro 
Marco Milani foi convidado e aceitou continuar como Diretor do departamento. 
 
Mediunidade 
Com a indicação de Silvio César Carnaúba da Costa como Diretor de 
Patrimônio há que se buscar outro Diretor para o departamento. 
 
Mocidade 
Houve indicação pelos jovens das Mocidades do estado de Filipe Félix dos 
Santos, de Marília, como Diretor do departamento, em substituição a Gustavo 
Ferreira. 
 
Relações Públicas 
Definido que A. J. Orlando será o responsável pela área. 
 
T.I. – Tecnologia de Informação 
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Feito o convite e aceito por Walteno Silva, que será o responsável pela área. O 
Departamento de Tecnologia de Informação precisa ser aprovado pelo CA – 
Conselho de Administração. 

 
Responsável Geral: A. J. Orlando 
Prazo: maio/2018 
 
6 – Reunião para discussão de temário ao 5.º Congresso Espírita Brasileiro de 2020: 
Definida reunião virtual, via Skype, em 14 de junho, às 22h15, com os diretores da DE para 
apresentação de propostas de temas e fundamentação dos mesmos, com base em O 
Evangelho Segundo o Espiritismo. Para o Congresso Regional em Campo Grande foram 
definidos 2 temas básicos: Evangelho segundo Marcos e as Epi1stolas de Paulo. O 
Congresso será realizado de 1 a 4 de outubro de 2020. 
Responsável: Walteno Silva (para a organização via Skype). Todos os diretores na 
apresentação de propostas de temas. 
Prazo: 14/junho/2018 
 
7 – Reuniões com tema de Trabalho; 
Uma das ideias que está sendo trabalhada, segundo o Sr. Presidente, é a de colocar Temas 
de Trabalho nas reuniões da Diretoria Executiva, CA – Conselho de Administração, e CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual. 
Como exemplo, citou que para a reunião de agosto de 2018, pretende convidar 
representantes da Área de Estudo do Espiritismo, que participarão do 1.º Encontro Nacional 
para Formação de Multiplicadores para a AEE – Área do Estudo do Espiritismo, que 
acontecerá no período de 27 a 29 de julho em Brasília. 
 
Prece Final: Rosana Gaspar 
 
Horário Término: 18h40 
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02 DE JUNHO DE 2018 
 
Reunião da Chapa: União e Ação – concorrente à eleição para a Diretoria Executiva da 

USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   15h10 
Leitura:  A. J. Orlando – Presidente – Cap. XIV – Os Fluidos - item 18 – 

Qualidade dos Fluidos - Livro: A Gênese – Allan Kardec 
Prece de Abertura:  A. J. Orlando - Presidente 
 
Chapa: União e Ação - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segundo Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Chapa: União e Ação – Ausências Justificadas: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
O Senhor Presidente deu boas-vindas, em nome da equipe, à Elisabete Márcia Figueiredo – 
Segunda Tesoureira, que vem da USE Distrital da Casa Verde para fazer parte desta 
Chapa. Comentou que quando escrevemos, temos a necessidade maior de formulação e 
concatenação de ideias. A interpretação dos pensamentos para a escrita fica muito mais 
elaborada do que quando para a fala. Por isto, a importância do Registro em Ata, das 
citações e colocações das reuniões a fim de que fique como memória da instituição para 
todas as gerações.  
 
Itens Pendentes da última reunião: 
 
2 – Pesquisa do ME Paulista - Questionário para Órgãos e para Casas Espíritas: 
Foi colocado por A. J. Orlando que a pesquisa ainda está em fase de formulação, de 
preparação das questões, para posterior montagem das questões. A pesquisa somente será 
encaminhada aos dirigentes de órgãos e presidentes de casas espíritas com o cadastro 
atualizado. Pascoal Antonio Bovino sugere perguntas com alternativas de respostas, até 
para facilitar posterior tabulação de dados. O Senhor Presidente enfatizou que na primeira 
parte as questões serão mais abertas, para obter ideias e comentários, e na segunda parte 
as questões serão mais dirigidas, alinhadas com esta sugestão. 



 
 

 
 

Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 
Conselho Federativo Nacional. 

 

 

 

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -     -                                                            use@usesp.org.br 

Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                    www.usesp.org.br 

 

2

Nesta primeira fase estão participando: Eduardo Pereira (Bauru), Guaracy Nascimento 
(Assis), Pascoal Antonio Bovino (Ribeirão Preto), Antonio Carlos Amorim (São Paulo), e 
Hélio Alves Corrêa (Sorocaba). 
Responsável: A. J. Orlando 
Prazo: junho/2018 
 
3 – Materiais para publicação em jornal e site: 
O Senhor Presidente expôs a proposta de se contar com voluntários especialistas nas 
mídias sociais (Instagram, Facebook, Twitter, etc.). Com isto, materiais para publicação, 
devem ser encaminhados a estes especialistas via o e-mail ativado para isto: 
site@usesp.org.br. Para o Youtube teremos vídeos sobre histórias da USE e palestras 
específicas realizadas em órgãos. O público principal é o dirigente espírita. 
Responsáveis: Walteno Santos B. da Silva (e-mail) - A. J. Orlando (coordenação) 
Prazo: junho/2018 
 
4 – Departamentos: - Diretores convidados: 

AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
A.J. Orlando conversou com Fernando Oliveira Porto que se dispôs a auxiliar o 
departamento. Fernando sugeriu que essa área deveria trabalhar com a área 
de Estudos, para que participantes de cursos e estudos pudessem trazer o 
conhecimento adquirido, como bagagem a auxiliar no AECE. Será verificada a 
situação de Luiz Cláudio da Silva em relação ao Evangelho no Lar.  
 
AEE – Área do Estudo do Espiritismo 
Convite para Ana Maria de Ribeirão Preto fazer parte da equipe. 
 
Assessoria Jurídica e Administrativa 
Foi feito convite para Julia Nezu Oliveira com aceitação. 
 
Assessoria de Unificação 
Serão feitos convites por região do Estado, para assessores serem 
divulgadores das ações e envolvimentos da USE do Estado de São Paulo, no 
Movimento Espírita. 
São Paulo – Julia Nezu Oliveira – 1.ª Assessoria 
Sorocaba - Indefinido o nome da 2.ª Assessoria 
Ribeirão Preto - Mário Gonçalves Filho – 3.ª Assessoria 
Bauru - Neli Del Nery Prado – 4.ª Assessoria 
São José do Rio Preto - João Lúcio Campos – 5.ª Assessoria 
 
APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Indefinidos os convites. 
 
Artes 
Lirálcio Ricci foi convidado e aceitou continuar como Diretor do departamento. 
 
Comunicação Social 
Indefinidos os convites. 
Para operacionalização de parte das atividades da área, serão utilizadas as 
pessoas (especialistas em mídia) citadas no item 3. 
 
 



 
 

 
 

Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 
Conselho Federativo Nacional. 

 

 

 

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -     -                                                            use@usesp.org.br 

Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                    www.usesp.org.br 

 

3

 
Eventos 
Ângela Bianco foi convidada e aceitou continuar como Diretora do 
departamento. 
 
Infância 
Ana Luiz Boiago foi convidada e aceitou continuar como Diretora do 
departamento. 
 
Livro 
Marco Milani foi convidado e aceitou continuar como Diretor do departamento. 
Função desenvolvida até agora: avaliação de livros em relação a conteúdo 
doutrinário. Ideia discutida na reunião seria adequar o nome do departamento à 
função realizada pelo Marco Milani até agora. Foi também aventada a 
possibilidade de ao realizar essa adequação do nome, termos outra pessoa no 
Departamento do Livro. 
 
Mediunidade 
Com a indicação de Silvio César Carnaúba da Costa como Diretor de 
Patrimônio há que se buscar outro Diretor para o departamento. 
 
Mocidade 
Houve indicação pelos jovens das Mocidades do estado de Filipe Félix dos 
Santos, de Marília, como Diretor do departamento, em substituição a Gustavo 
Ferreira. 
 
Relações Públicas 
Definido que A. J. Orlando será o responsável pela área. 
 
T.I. – Tecnologia de Informação 
Feito o convite e aceito por Walteno Santos B. da Silva, que será o responsável 
pela área. O Departamento de Tecnologia de Informação precisa ser aprovado 
pelo CA – Conselho de Administração. 

 
Responsável Geral: A. J. Orlando 
Prazo: junho/2018 
 
5 – Reunião para discussão de temário ao 5.º Congresso Espírita Brasileiro de 2020: 
A.J. Orlando enviará material que recebeu do Fernando Oliveira Porto - ACE e do Marco 
Milani – Livro, a respeito do temário. Comunicou que pode ser enviado material através de 
e-mail, preferencialmente antes da reunião agendada, via Skype, em 14 de junho, às 22h30. 
A reunião será com os diretores da DE, para apresentação das propostas de temas e 
fundamentação dos mesmos, com base em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Para o 
Congresso Regional em Campo Grande foram definidos 2 temas básicos: Evangelho 
segundo Marcos e as Epístolas de Paulo. O Congresso Regional da Comissão Regional Sul 
do CFN – Conselho Federativo Nacional, será em maio de 2020, simultâneo com o das 
outras Comissões Regionais. O Congresso Espírita Brasileiro será realizado de 1 a 4 de 
outubro de 2020. 
 
Responsável: Walteno Santos B. da Silva (para a organização via Skype). Todos os 
diretores na apresentação de propostas de temas. 
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Prazo: 14/junho/2018 
 
 
 
Itens Discutidos e aprovados pela Diretoria Executiva durante o mês: 
 
5 – Carta para Comissão de Eleições, substituindo Terceiro Secretário: 
Foi encaminhada Carta da USE São José dos Campos, para a referida Comissão, 
substituindo o Terceiro Secretário, na composição da Chapa: “União e Ação”, que estava 
como Edson de Vasconcelos Luciano, e quem passa a ser componente da mesma é: 
Walteno Santos Bento da Silva. A referida Carta está datada de 1 de junho de 2018. 
 
Novos Itens Discutidos nesta Reunião: 
 
6 - Jornal Dirigente Espírita: 
A.J. Orlando prepara a ideia de um Conselho Editorial que será encaminhada à Diretoria 
Executiva. Esse veículo de comunicação não deve ser utilizado apenas como relato de 
atividades realizadas (informativo) mas também com conteúdo mais denso, mais formativo 
aos Dirigentes. Rosana Amado Gaspar abordou o custo alto atual do Jornal - próximo a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). Foi definido que o assunto será discutido posteriormente. 
 
7 – Assuntos Deliberativos: 
O Senhor Presidente apresentou e distribuiu aos Diretores, proposta de nova Estrutura de 
Reuniões da DE. Esse tópico será incluído na próxima reunião virtual de 14 de junho e na 
pauta da próxima reunião Ordinária em 7 de julho. 
Nesta proposta, os assuntos deliberativos serão encaminhados e avaliados anteriormente, 
cabendo apenas a sua decisão final, e citação na Ata, no dia da reunião Ordinária. 
Sobre os seguintes temas: Departamento de Família; Memória Histórica; 
Comemorações 70 anos CBUE – 1948; Rede de Jornalistas Espíritas – o Senhor 
Presidente informou que as informações sobre esses assuntos, serão enviados via e-mail, 
para apreciação dos Diretores, e futuras discussões. 
Responsável Geral: A. J. Orlando 
Prazo: junho/2018 
 
8 – Cadastro de Órgãos Unidos: 
Hélio Alves Corrêa declarou o trabalho que está sendo realizado em conjunto, com os 
Diretores que estão fazendo contatos em todo o Estado, para inicialmente termos os dados 
ou contatos de pessoas nas 24 regiões do Estado. Esta primeira parte do Cadastro, 
referente às USEs Regionais e seus contatos deverá estar concluída até o final do mês de 
junho. 
Responsável Geral: Hélio Alves Corrêa 
Prazo: junho/2018 
 
9 – Processo Eleitoral da USE: 
A.J. Orlando mencionou que o Walteno Santos B. da Silva coordenará a equipe do T.I. – 
Tecnologia de Informação que irá auxiliar no processo da AGO – Assembleia Geral 
Ordinária neste domingo – 2 de junho. A equipe verificará também as atividades 
desenvolvidas nesse processo eleitoral: listagens, cadastro dos órgãos, processo dos 
cartões com cores diferentes, registros de presenças, etc. para observar as melhorias e tudo 
o que possa ser feito e melhorado para a próxima AGO de 2021. 
Responsável Geral: Walteno Santos B. da Silva 
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Prazo: junho/2018 
 
10 – Distribuição de Projetos por Diretor da DE: 
O Senhor Presidente relatou sobre a ideia dos trabalhos em Projetos para a Diretoria 
Executiva e para os Departamentos. Mostrou Mapas Mentais de diversas áreas e 
departamentos que serão distribuídos e discutidos com os responsáveis. Trouxe uma 
relação inicial de projetos a cada Diretor, que foram assim informados e sugeridos: 
Presidência – Memória Histórica da USE 
1.ª Vice-Presidente – Conferência Nacional Espírita – Objetivos: Ter um evento marcante 
pela USE em São Paulo, e que o mesmo tenha continuidade. Usar a Conferência para 
venda de Livros. 
2.º Vice-Presidente – Nova metodologia para Contribuição Associativa. Objetivo: Distribuição 
melhor das arrecadações das contribuições, entre Órgãos no Estado utilizando uma nova 
metodologia 
Secretário Geral – Cadastro de Órgãos e Centros. 
1.º Secretário – Jornal Dirigente Espírita 
2.ª Secretária – Fazer uma proposta, para criação do Departamento de Família. 
3.º Secretário – Levantamento de Informações Federativas. 
1.º Tesoureiro – Captação de Recursos. 
2.ª Tesoureira – Transferência dos aspectos operacionais da Tesouraria, da Rosana Amado 
Gaspar para Elisabete Márcia Figueiredo. 
Diretor do Patrimônio – Ter um novo Diretor para o Departamento de Mediunidade 
Cada responsável deve formatar o seu Projeto, trazer para a Diretoria Executiva deliberar e 
iniciar o trabalho. 
 
11 – Ideias de aplicação de Cursos para o Estado: 
Foi dialogado sobre a ideia de termos aplicação de cursos no Estado cobrindo basicamente 
duas áreas: Curso de Gestão de Casa Espírita e Curso de Dirigentes de Órgãos de 
Unificação. Foi definido que o assunto será discutido posteriormente. 
 
12 – Logo da USE: 
O Senhor Presidente participou a todos que as ideias sobre o logo da USE, desenvolvidas 
por Merhy Seba e João Thiago Garcia, serão coletadas, analisadas e trazidas à Diretoria 
Executiva, para discussão sobre novo logo para a USE. 
 
Próxima Reunião Virtual: 14 de junho – quarta-feira - 22h30 
Próxima Reunião Ordinária: 7 de julho de 2018 – sábado – 9 h 
 
Prece Final: Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Término: 17h30 
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14 DE JUNHO DE 2018 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   22h40 
Prece de Abertura:  A. J. Orlando - Presidente 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
O Senhor Presidente comentou que em relação ao processo da Expresso Art contra a USE, 
foi designado Pascoal Antonio Bovino para acompanhar a peritagem aprovada pelo juiz do 
referido processo. 
 
2 – Nota Oficial da USE sobre alterações na 5.ª edição de “A Gênese” de Allan Kardec:  
O Sr. Fábio Villarraga – secretário do C.E.I. – Conselho Espírita Internacional para a 
América do Sul solicitou autorização para tradução da Nota Oficial da USE – com 5 (cinco 
tópicos) a respeito das diferenças entre a 4.ª e 5.ª edição da referida obra, para o espanhol. 
Após comentários dos participantes, a autorização para tradução ao espanhol foi aprovada 
por unanimidade.   
 
3 – Estruturação das reuniões da Diretoria Executiva: 
Foi aprovada por unanimidade a nova Estrutura das reuniões da Diretoria Executiva quanto 
a temas/assuntos e respectivos tempos para apresentação. 
A nova estrutura já será implementada a partir da próxima reunião em 07 de julho de 2018. 
A ideia geral é que as reuniões sejam de trabalho. Foi discutido sobre termos critérios de 
avaliações das reuniões, e, sobre o elencar de projetos mais importantes, dando a estes um 
tempo maior para apresentação. O Senhor Presidente explicou que os projetos serão 
classificados prioritariamente pelos próprios Diretores na reunião de julho. 
Responsável: Diretoria Executiva 
Prazo: julho/2018 
 
4 – Resgate da Memória Histórica da USE SP: 
Foi colocado sobre fazermos campanha para recuperação de material antigo da USE, em 
poder de outras pessoas, visando a que os mesmos sejam trazidos e devidamente 
catalogados, copiados e arquivados. Foi citado também, sobre o auxílio da área de T.I. – 
Tecnologia da Informação para a cópia eletrônica dos documentos. A proposta foi aprovada 
por unanimidade. 
Responsável Geral: A. J. Orlando 
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5 – Organização e implantação do Departamento da Família como área de atuação da 
Diretoria Executiva. 
O Sr. Presidente esclarece que o Departamento é transversal a várias áreas da USE, 
estando com elas interconectadas. Foram abordados vários aspectos sobre a família no 
Centro Espírita, quando toda ela é inserida no contexto e atividades da Casa: infância, 
mocidade, pais, etc. Foi também discutido sobre atualização (com novos assuntos), e 
relançamento em nova edição do livro: “Família e Espiritismo”. 
A proposta foi aprovada por unanimidade. 
Houve acordo no sentido de que parte do trabalho feito, pelo Evangelho no Lar, pode ser 
incluído no Departamento da Família (conforme citação em tópico posterior). 
Responsável Geral: Eronilza Souza da Silva 
 
6 - Organização e implantação da Rede de Jornalistas Espíritas visando maior 
visibilidade da USE e de seus órgãos de unificação por meio de geração e veiculação 
constante e contínua de matérias disponibilizadas em sites e mídias sociais. 
A proposta foi aprovada por unanimidade. 
Responsável: A. J. Orlando 
 
7 - Comemorações dos 70 anos de realização do 1º Congresso Brasileiro de 
Unificação Espírita, realizado pela USE, na época União Social Espírita, em 1947. 
A ideia é realizar algo como um congresso, em local a ser definido. Houve sugestão do 
I.E.E.- Instituto Espírita de Educação, com capacidade para aproximadamente 150 (cento e 
cinquenta) pessoas. Foram colocadas como prováveis datas, um sábado e um domingo, no 
final de setembro, ou no final de outubro de 2018.  
A proposta foi aprovada por unanimidade. 
Responsável Geral: A. J. Orlando 
 
8 - Ação entre amigos para aquisição de duas TV Smart 55” para projeção nas salas 
da sede Santana. 
Seriam instaladas uma na sala de reunião do piso superior e outra no salão. A Diretoria de 
Património é a responsável pela compra dos aparelhos, com pagamento pela Tesouraria e 
sendo depois este valor ressarcido da seguinte forma: 
R$ 1.000,00 (hum mil reais) – com proposta de doação pela USE Regional de São Paulo; 
R$ 200,00 (duzentos reais) – parcela paga efetivamente pela Tesouraria; 
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) – ação entre amigos com os Diretores da USE. 
Cada diretor da DE fica responsável por conseguir o valor de R$ 4.800,00, assim distribuído: 
10 diretores x 8 colaboradores x R$ 60,00, sendo pagos em até 3 meses, ou seja, R$ 20,00 
por mês.  
A proposta foi aprovada por unanimidade. 
Responsáveis: Sílvio Costa (aquisição) - A. J. Orlando (coordenação) 
Prazo: setembro/2018 
 
9 – Confirmação da data da próxima reunião Ordinária da Diretoria Executiva. 
Foi confirmada por unanimidade, a data da próxima reunião, para o dia 7 de julho de 2018. 
 
10 – Reunião da área de Estudo do Espiritismo em Brasília – julho de 2018: 
O Senhor Presidente discorreu que na reunião de agosto de 2018, a AEE – Área de Estudo 
do Espiritismo apresente o que aconteceu e outros pontos do Encontro Nacional que será 
realizado em Brasília, baseado nos seguintes tópicos: 
- Como foi o Encontro Nacional, em relação à participação das Federativas? 
- Como a proposta apresentada foi vista e analisada? 
- A adoção dos resultados do Encontro tem impacto com outros departamentos? 
- Alguma técnica ou conhecimento compartilhado pode ser trazido para nós? 
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- Quais os próximos passos do Departamento em decorrência da reunião? 
 
11 - Discussão de temário ao Congresso Regional da Comissão Regional Sul do CFN 
– Conselho Federativo Nacional, em Campo Grande - maio de 2020: 
Foi recebido material de Fernando Oliveira Porto – AECE, Marco Milani – Livro, e de Silvio 
César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio. Os temas apresentados foram 
aprovados, sendo observado que todos os temas serão enviados como sugestões da USE. 
Foram levantados aspectos como os temas serem algo chamativos ao público e que alguns 
temas podem ser levados pelo expositor para outros aspectos, diferentes do objetivado. 
Foram definidos quatro passos, para execução até 22 de junho, pois no dia 25 de junho, A. 
J. Orlando terá uma reunião com os presidentes das Federativas, sobre os temas do 
Congresso. Passos a serem executados: 
- A. J. Orlando fará comparação entre os temas apresentados por Marco Milani, e Fernando 
Oliveira Porto, para agrupar os temas em comum; 
- A. J. Orlando enviará ao Fernando Oliveira Porto, as propostas de exposições, para que o 
temário possa ser melhor definido e delineado; 
- Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário, desenvolverá temário sobre citações das 
Epístolas de Paulo, em relação à Mocidade, e em relação a diferentes filosofias que vão 
surgindo no decorrer dos tempos; 
- Silvio César Carnaúba da Costa buscará um relacionamento do temário por ele 
apresentado com os 2 (dois) temas básicos do Congresso: Evangelho segundo Marcos e as 
Epístolas de Paulo. 
Responsáveis: A. J. Orlando, Fernando Oliveira Porto, Walteno Santos B. da Silva, 
Silvio César Carnaúba da Costa. 
Prazo: 22 de junho de 2018 
 
12 – Evangelho no Lar: 
Foram abordados e discutidos vários aspectos sobre o Evangelho no Lar, como trabalho da 
USE Estadual. Ficou delineado que o principal foco do trabalho de Evangelho no Lar, da 
USE, é a formação de multiplicadores para os Órgãos e para as Casas, objetivando que 
esses levem às pessoas a realização efetiva do Evangelho no Lar. 
O objetivo do trabalho da USE, não é orientar diretamente as pessoas a realizarem o 
Evangelho no Lar. 
Foi também especificado que para esse tópico, há dois aspectos distintos. Um envolvendo o 
AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita, em relação à orientação para as pessoas 
atendidas, sobre importância, benefícios e outros aspectos do Evangelho no Lar. Um 
segundo aspecto, seria o do mecanismo da realização do Evangelho, propriamente dito, o 
qual estaria relacionado ao Departamento da Família. Será conversado com Luiz Cláudio da 
Silva, sobre estes pontos discutidos, sobre treinamento na formação de multiplicadores e 
sobre materiais para distribuição a respeito do Evangelho no Lar. 
Responsável Geral: A. J. Orlando 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 7 de julho de 2018 – sábado – 9 h 
Horário Término: 0h35 do dia 15 de junho de 2018. 
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07 DE JULHO DE 2018 
 
Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   9 horas 
Leitura:  Pascoal Antonio Bovino – Vice-Presidente – Livro: “O Evangelho 

segundo o Espiritismo – Allan Kardec - Introdução – item 9 – O 
Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. 

Prece de Abertura:  Pascoal Antonio Bovino 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Ausências Justificadas: 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Marco Antonio Milani Filho - Livro 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Filipe Felix dos Santos - Mocidade 
Ângela Bianco - Eventos 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Madalena Belucci – 2.ª Secretária - AECE 
Alberto Centurião – 1.º Secretário – Arte 
Júlio Nunes – Assessor para ABRATE – Arte 
Marco Antônio Soares de Oliveira – 2.º Secretário – Comunicação 
 
Visitantes: 
Neyde Schneider – Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro – São Paulo 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: 
O Sr. Presidente deu as boas-vindas a todos comunicando sobre o objetivo das reuniões da 
Diretoria Executiva, com os Departamentos para que, a partir de agora, sejam reuniões de 
trabalho. Explicou que as informações da Executiva e dos Departamentos devem ser 
compartilhadas antes da reunião e enviadas para distribuição a todos. Salientou a importância 
das informações para todos, mas o objetivo final é que o tempo da reunião seja direcionado 
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ao trabalho conjunto. Apresentou os novos procedimentos propostos para a reunião com os 
Departamentos, que no primeiro momento teriam reuniões individualizadas, no segundo 
momento teriam reuniões conjuntas, e ao final, teríamos 60 (sessenta) minutos de trabalho 
em conjunto da Diretoria Executiva com os Departamentos. Foram feitos vários comentários 
sobre os departamentos que já realizam reuniões entre os seus colaboradores. Foi definido e 
aprovado pelos presentes, por unanimidade que:  
 

a) os departamentos que já possuem reuniões individualizadas, continuem 
com esse mecanismo, e os que não possuem aproveitem a primeira parte 
da reunião mensal para essa realização; 

b) é importante que todos os departamentos realizem reuniões 
mensalmente; 

c) a segunda parte (reuniões conjuntas) é o momento em que assuntos de 
interesse comum sejam discutidos, analisados e compartilhados entre os 
departamentos; 

d) o objetivo das reuniões conjuntas é a integração entre as áreas, para que 
as atividades interdepartamentais possam ser feitas de maneira integrada. 

A.J. Orlando relatou sua participação, em Brasília, na sede da FEB – Federação Espírita 
Brasileira, nos dias 29 de junho a 1 de julho, em reunião sobre projeto de Sustentabilidade 
Financeira. O que foi discutido no projeto refere-se à distribuição de livros, com conteúdo 
coerente com os princípios da Doutrina Espírita, através das federativas, como distribuidoras 
da FEB. Da ideia inicial de se buscar a sustentabilidade financeira do movimento espírita 
nacional, passou-se a ter como primeiro objetivo a unidade de princípios da DE, com a edição 
de livros coerentes doutrinariamente. Foi redigido um documento para esse projeto, com 
esses tópicos, sendo ele denominado Documento Norteador com seus anexos de políticas 
comercial, editorial e mercadológica para o livro no movimento espírita brasileiro. 
 
Algumas Federativas já trabalham como distribuidoras, sendo que a USE precisaria adequar-
se para isto. Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente colocou que o modelo de 
gestão da Livraria da USE precisa ser melhorado. 
 
2 – Assuntos para Informação: 
Os processos de solicitação de união das seguintes instituições unidas, foram encaminhados 
para o Departamento Jurídico-Administrativo e estão pendentes: 
Sociedade Espírita de Marília –  da USE Intermunicipal de Marília; 
Grupo Esperançar – Estudos Espíritas – da USE Intermunicipal de Santos; 
Centro Espírita Irmãos Aprendizes – CEIA – da USE Intermunicipal de Lins; 
Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec – USE Intermunicipal de Registro. 
Para esta gestão, foi desenvolvido processo de união, com utilização de planilha Excel para 
facilitar a movimentação eletrônica dos documentos envolvendo as áreas da Secretaria USE, 
Secretaria DE, Departamento Jurídico-Administrativo e Diretoria Executiva para finalização. 
 
 2.2 – Demais assuntos informativos: 
Nesta reunião, foi distribuída e preenchida pelos presentes Ficha de Cadastro com dados 
pessoais para atualização junto à Secretaria. 
 
3 – Tesouraria: 
3.1 – Fluxo de Caixa de junho/2018: 
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Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro fez apresentação do balancete financeiro 
referente ao mês de junho 2018 com receitas de R$ 15.541,60 e despesas de $ 56.694,55, 
sendo que o valor mais expressivo diz respeito às obras do Centro Cultural do Brás. 
 
 
3.2 – Explicação resultados e ações decorrentes: 
Maurício discorreu trazendo informações referente aos valores constantes no Fluxo de Caixa 
Mensal da USE Estadual. O Sr. Presidente destacou orientação em relação à Tesouraria 
visando a transparência – todos os Departamentos devem ter os seus valores, de eventos, 
passando pela Tesouraria e a Tesouraria deveria ter conta analítica para cada Departamento. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário expressou-se no sentido de criar-se uma 
governança financeira para uso, estabelecendo um fluxo para movimentações do Caixa. 
 
Foi definida a montagem de um Projeto para estabelecer regras e fluxo de movimentações do 
Caixa, pelos Departamentos. Esse Projeto será desenvolvido por: A. J. Orlando – Presidente, 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro, Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda 
Tesoureira, Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário, e Filipe Felix – Diretor do 
Departamento de Mocidade. 
 
O Sr. Presidente continuou propondo à Tesouraria, controle de casos específicos de gastos, 
e o equilíbrio, pelo menos, entre despesas e receitas das edições do Jornal Dirigente Espírita.  
 
4 – Assuntos Deliberativos: 
4.1 – Sexualidade à Luz do Espiritismo: 
Walteno explanou sobre a necessidade do tema sexualidade ser trabalhado à luz do 
Espiritismo e que existe pouco trabalho sendo feito nesse sentido e pouca preocupação com 
a abordagem do tema no dia a dia. Sugeriu que a USE ofereça contribuição, ajudando o 
Movimento Espírita e a Sociedade a se posicionarem a respeito do assunto, com 
embasamento doutrinário. Definida a criação de projeto para estudar o tema Sexualidade, 
dando depois o posicionamento para o Movimento Espírita do Estado de São Paulo. Esse 
posicionamento pode ser feito através de seminário, de orientações, de artigos específicos, 
etc. Projeto será desenvolvido por: Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário, Marco 
Milani – Departamento do Livro e Doutrina, Filipe Felix – Diretor do Departamento de 
Mocidade, Fernando Porto e Madalena Belucci – Primeiro e Segunda Secretária do 
Departamento do AECE. 
 
4.2 - Projeto de Levantamento de Informações Federativas: 
Walteno informou que com apoio do CFN – Conselho Federativo Nacional, foi criado um 
Sistema em Santa Catarina, para o cadastro dos Centros Espíritas do Brasil. Em relação ao 
Estado de São Paulo, iremos participar desse Projeto do CFN, cadastrando os Centros 
Espíritas do Estado, aproximadamente 1.400 (hum mil e quatrocentos), neste sistema. Foi 
definido que até o mês de agosto de 2018, serão enviados “login” e senha para as Casas 
Espíritas do Estado, terem acesso ao website, sendo que Walteno prepara um manual sobre 
o cadastro e resposta ao censo pelas casas espíritas, utilizando-se da plataforma 
desenvolvida. Foi definido ainda que Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário, e 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro trabalharão em conjunto para o envio dos 
e-mails às Casas.  
 
4.3 – 150 Anos de “A Gênese”: 
4.3.1 - Impressão de nova edição do Livro: “O Legado de Allan Kardec” – de Simoni 
Privato Goidanich: 
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O Sr. Presidente considerando a diferença de preços e vendas constantes fez a proposta 
aprovada por unanimidade de uma nova edição com 3.000 (três mil) exemplares, ao preço 
unitário de R$ 7,33. Na primeira edição foram impressos 3.000 (três mil) livros. Foi 
apresentada pelo Sr. Presidente, proposta para venda e distribuição dos exemplares da nova 
edição: 
 

• Órgãos Regionais do Estado de São Paulo – 400 (quatrocentos) exemplares – 10 
órgãos x 40 exemplares cada; 

• Órgãos Locais do Estado de São Paulo – 2.000 (dois mil) exemplares – 50 órgãos x 
40 exemplares cada; 

• Editora Boa Nova – 200 (duzentos) exemplares; 
• Editora Candeia – 200 (duzentos) exemplares; 
• Federação Espírita do Amapá – 100 (cem) exemplares; 
• Federação Espírita do Estado do Espírito Santo – 100 (cem) exemplares; 

 

 
 
4.3.2 – Ações de seguimento – Nota Oficial: 
Por solicitação do Sr. Presidente, Marco Milani, diretor do Departamento do Livro e Doutrina, 
apresentou as seguintes propostas para as ações de seguimento quanto ao item V 
estabelecido na Nota Oficial da USE sobre as edições de A Gênese: 
  
Ações administrativas 

a. Pauta das reuniões ordinárias da USE – informes e atualizações 
b. Reunião do CA (setembro 2018) – análise e estudo da Nota Oficial. Link do vídeo do 

seminário da Simoni Privato 
Eventos 

a. Evento por regional, 2º semestre de 2018 – Comemorações dos 150 anos de A 
Gênese 

b. Evento por regional, 1º semestre de 2019 – seminário ou roda de conversa: 
alterações entre as edições 

c. Eventos públicos ou reservados sobre A Gênese: destacar necessidade de leitura e 
estudo da 4ª edição 

Atualização dos acervos 
a. Recomendação aos centros espiritas para inclusão de A Gênese, 4ª edição e o livro 

O Legado de Allan Kardec – nas bibliotecas 
b. Incentivar a comercialização da 4ª edição de A Gênese, bem como o livro O legado 

de Allan Kardec 
Análise comparativa 
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a. Priorizar publicação de textos em veículos de comunicação sinalizando impactos 
teóricos decorrentes das alterações feitas na 5ª edição.  

 
 
4.3.3 – Mensagem “O Livro da sabedoria”, de Viana de Carvalho, Divaldo P. Franco – 
FEB: 
Foi apresentada pelo Sr. Presidente a mensagem O livro da sabedoria, de Divaldo Pereira 
Franco / Espírito Vianna de Carvalho quando foram feitos comentários sobre seu conteúdo, A 
mensagem foi recebida em 21 de fevereiro de 2018, no C.E. Caminho da Redenção. A 
mensagem cita a importância dos livros para a história da humanidade e faz citação ao 
assunto mencionado. A mensagem está anexa a esta ata de reunião. 
 
4.4 – Revisão de projeto de Wi-Fi na sede Santana: 
O Sr. Presidente apresentou proposta de Felipe Albuquerque, do Departamento de 
Tecnologia da Informação quanto a projeto de melhoria do sistema de wi-fi na sede Santana. 
O valor aproximado a ser desembolsado é de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), 
incluindo equipamento roteador “wireless”, cablagem e calhas de passagem. A proposta foi 
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
 
4.5 – Apresentação dos Departamentos: 
Foi feita apresentação dos Departamentos da Diretoria Executiva com os respectivos 
diretores, secretários e assessores: 
 
Departamento AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Diretor: Mauro Antonio dos Santos (Embu das Artes); 1º. Secretário: Fernando Porto: 2º 
Secretária: Madalena Belucci 
 
Departamento de Infância: 
Diretora: Ana Boiago (São Bernardo do Campo); 1º Secretário: Walteno Silva; 2º Secretária: 
Mônica Silva 
 
Departamento de Eventos: 
Diretora: Ângela Bianco; (São Paulo); 1ª Secretária: Elza Saorin; 2ª Secretária: Eva Bugolin, 
Assessora: Rosana Amado Gaspar. 
 
Departamento de Mocidade: 
Diretor: Filipe Felix (Marilia): Secretaria Administrativa: Alysson Santos; Secretaria de 
Doutrina: Juliana Moraes das Chagas e Saulo Quintana Gomes; Secretaria de Artes: Ana 
Clara Spera; Secretaria de Comunicação: Luiz Fabiano Aguiar; Secretaria de Integração: 
Paulo Roberto Bueno. 
 
Departamento de Comunicação: 
Diretor: a ser definido 

Dirigente Espírita: Eliana Haddad, jornalista responsável; Conselho Editorial: 
A.J. Orlando, Antonio Cesar Perri de Carvalho, Julia Nezu, Marco Antonio Milani Filho. 
 
Dirigente Espírita Newsletter: A.J. Orlando 
 
Programa Momento Espírita: coordenação da USE Regional de São Paulo 
 
Site USE SP: Walteno Silva; Mídias Sociais: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter: 
Walteno Silva 
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Departamento Jurídico-Administrativo: 
Diretora: Julia Nezu Oliveira 
 
Departamento de Arte 
Diretor: Lirálcio Ricci; 1º Secretário e Coordenador do Setor Teatro: Alberto Centurião; 2ª 
Secretária e Coordenadora do Setor Audiovisual: Andreia Leão; Assessor ABRARTE: Júlio 
Nunes; Coordenador do Setor Coral: André Poeta; Coordenador do Setor Música: Valdir 
Alves; Coordenador do Setor Infância e Mocidade: Luís Paganotti. 
 
Departamento de Tecnologia da Informação 
Diretor: Walteno Silva 
 
Assessoria de Relações Públicas 
Assessor: A.J. Orlando 
 
Grupo CriAr 
Junior (São José do Rio Preto), Carlos Cesar (São José do Rio Preto), Merhy Seba (Ribeirão 
Preto), Joao Thiago de Oliveira (Montevidéu) e Silmara Afonso (São José dos Campos),  
 
Rede de Jornalistas Espiritas 
Definidos jornalistas para as regiões de Araçatuba, Assis, Bauru, Cachoeira Paulista, São 
Jose do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. 
 
Departamento do Livro: 

CLE e FLE: Amélio Fabbrao Fabbro Filho (São Carlos) 
Livraria: Rosana Amado Gaspar 
Editora e E-Commerce: Julia Nezu 
Livro (Doutrina): Marco Antonio Milani Filho 
Distribuidora: a definir 

 
Pendentes 
Ainda pendentes os seguintes departamentos: 

1. Departamento de Comunicação: diretor (a ser definido) 
2. Departamento do APSE 
3. Departamento da Mediunidade 
4. Departamento do ESDE (Estudos) 
5. Departamento da Família 
6. Departamento do Livro 

 
Alteração do nome do Departamento do Livro. 
Marco Milani fará apresentação dos objetivos e finalidades do departamento para definição 
do nome. 
 
4.6 – Novo logotipo da USE SP; 
Foram apresentadas três propostas para o novo logotipo da USE SP. A votação foi feita pelos 
diretores da DE e representantes dos Departamentos, com os seguintes resultados: 
 
Proposta 1 
Número de votos: 7. 
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Proposta 2 
Número de votos: 12. Proposta vencedora. 
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Proposta 3 
Número de votos: 4  

 
 
 
 
5 - Departamentos: 
AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Madalena Belucci – 2.ª Secretária mencionou as atividades do Departamento: 
- Encaminhado o Plano de Trabalho 2018-2021, do Departamento, com a finalidade 
maior de trabalhar no acolhimento das pessoas na Casa Espírita;  
- Estruturação do Departamento em áreas, com 5 (cinco) assessorias, buscando nos 
próprios órgãos as pessoas para colaborarem; 
- Encontro Estadual do AECE a realizar-se em 22 de setembro de 2018; 
- Seminário do Passe em Ribeirão Pires, a realizar-se em 29 de setembro de 2018. 
 
Arte: 
Lirálcio – agradecimento pelo convite feito, enfatiza que a ideia é continuar o trabalho 
iniciado. Montando assessorias, em Itanhaém, Indaiatuba, Franca. Arte se firmando 
como ferramenta de expressão para a Doutrina Espírita. 
– Farão reunião presencial para definir prazos e datas, dos eventos e atuações do 
departamento 
1.º secretário – Alberto Centurião 
Júlio como assessor, integrante com a ABRARTE. 
Fazer festivais, para fomentar a arte. 
Feito encontro de corais no Centro Cultural, para que montemos o Coral da USE, que 
seria a junção de vários corais. 
Sarau – continuam sendo realizados - Indaiatuba neste mês e São Paulo, no próximo. 
Vídeos sobre Evangelho no Lar estão sendo montados, para divulgação em todo o 
Estado. 
 
O Sr. Presidente reforça que a USE deve desenvolver ações para que cheguemos ao 
Centro Espírita, através dos Órgãos, capacitando e multiplicando trabalhadores, 
enquanto a Casa deve trabalhar com o público espírita. 
 
Livro: 
Marco Milani – formalmente, prepara atualização de recomendação de obras 
doutrinárias, 52 obras que haviam sido recomendadas na gestão anterior. Essa lista por 
categoria, está sendo atualizada, com contribuições da Diretoria e Departamentos. 
A lista será emitida por categoria, com indicações para leitura. Na próxima reunião, 
poderá ser aprovada esta lista de recomendação. 
 
A.J. Orlando pergunta se o Departamento tem conhecimento dos critérios para 
avaliação do livro espírita que foram aprovados em uma das reuniões da Comissão 
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Regional Sul, possivelmente em 2016, no estado do Paraná. Marco não tem 
conhecimento. Estes critérios serão buscados e compartilhados. 
 
APSE – Assistência e Promoção Social Espírita: 
Neyde Schneider comenta sobre sua participação como representante da USE nas 
eleições na REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor, em São Paulo – SP. 
 
Mocidade: 
Filipe Felix apresentou a estrutura do departamento. Comenta sobre a importância da 
criação dos departamentos nos Órgãos, com fomento pela própria DE para isso. 
Comenta ainda sobre os 4 eventos referentes às prévias para escolha dos temários das 
Come’s de 2019. Apresenta, ainda, o 1.º Encontro Nacional de Evangelizadores 
Espíritas, a ser realizado de 14 a 16 de setembro na cidade de Guarapari, no Espírito 
Santo. A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo será sede desta primeira 
edição. No período de 19 a 21 de outubro, acontecerá o 12.º EECDME - Encontro 
Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita em São Paulo, capital. 
 
Comunicação Social: 
Marco faz agradecimento pela oportunidade de trabalho. Comentou sobre proposta 
encaminhada à Presidência e coloca-se à disposição de todos os departamentos. 
 
Eventos: 
Ângela Bianco agradece o convite para continuidade do trabalho. Pretende levar 
experiência aos órgãos para que realizem seus eventos. Foco também em eventos que 
tragam valores para auxílio na arrecadação, definindo um calendário, para essa 
arrecadação.  
Criar um mecanismo, levando a ideia de que os eventos, possam auxiliar na 
arrecadação, e possam envolver todas as atividades da Casa. Integrando por exemplo, 
as palestras, seminários e tudo isto como Eventos. E dentro do possível, vão trabalhar 
nos eventos aqui na sede. 
 
6 – Palavra Livre: 
Não houve manifestação. 
 
7 – Próxima reunião eletrônica: 
Será no dia 19 de julho de 2018, quinta-feira, às 22h30. 
 
8 - Centro Cultural Brás: 
Este assunto foi tratado após a reunião ordinária, em função de sua importância e 
necessidade. O Sr. Presidente apresentou as condições para o projeto do Centro Cultural 
Brás, quais sejam: 

(1) O bom trabalho desenvolvido pelo José Gaspar e pela Rosana Amado Gaspar tendo 
sido realizado muito mais que a ExpressoArt havia concluído com a verba do projeto 
ProAc. Além disso, apenas os dois estiveram envolvidos nas tarefas de execução do 
projeto; 
 

(2) A ExpressoArt arrolou a USE no processo movido pela Secretaria da Cultura 
considerando que o projeto da reforma do Teatro não foi conclui1do, apesar de ter 
sido dispendido os valores arrecadados com o ProAc; 
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(3) Não existem aprovações pela Prefeitura de São Paulo quanto ao registro das 
instalações no local bem como quanto à aprovação formal para a continuidade das 
obras no local; 

 
(4) Está em andamento a execução do projeto do Corpo de Bombeiros para o prédio 

(exceção do teatro), sendo que já foram pagos R$ 10.000 de serviços (restando R$ 
7.000 a serem pagos ao final da execução), faltando a aquisição de bomba para o 
sistema de incêndio (aproximadamente R$ 5.000). 

 
Na reunião, além dos diretores da DE e do coordenador do projeto do Centro Cultural, José 
Silvio Spinola Gaspar, esteve presente o sr. Roberto Bovino, engenheiro civil e construtor, 
irmão do Pascoal Bovino, que se prontificou a ajudar na regularização do projeto. 
 
Considerando as condições e situações acima, o sr. Presidente fez as propostas abaixo que 
foram aprovadas por unanimidade e darão seguimento aos serviços de execução do projeto 
do Centro Cultural do Brás: 
 

• Para o projeto do Corpo de Bombeiros, será dada continuidade à sua execução, com 
aquisição de itens necessários, e pagamento dos serviços desde que as referidas 
execuções e instalações não sejam comprometidas quanto à obsolescência natural e 
possibilidade e risco de roubo; 

• O Sr. Roberto Bovino a partir do conhecimento do Comunique-se enviado pela 
fiscalização da Prefeitura de São Paulo, dará seguimento junto ao órgão competente 
para buscar a autorização formal da entidade governamental; 

• Como se encontra próximo ao seu final a vistoria a ser feita por perito conforme 
solicitação da ExpressoArt e aprovação pelo juiz competente, aguardaremos sua 
conclusão e resultado para dar continuidade ao projeto do Centro Cultural; 

• Enquanto isto não acontece, faremos o detalhamento do orçamento físico-financeiro e 
planejamento das diferentes etapas para que, quando de momento mais adequado, 
possamos dar seguimento e conclusão às obras e atividades previstas. 

 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 4 de agosto de 2018, sábado, 
às 9h. Por fim, a reunião encerrou-se às 12h55 com prece proferida por Neyde Schneider. Eu, 
Hélio Alves Corrêa, Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, 
assino com o Senhor Presidente. 
 
 
 
 
Hélio Alves Corrêa      A.J. Orlando 
Secretário Geral      Presidente 
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19 DE JULHO DE 2018 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   23h05 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
O Senhor Presidente comentou que fez reunião com Mauro Antonio dos Santos – Diretor do 
Departamento e Luiz Cláudio da Silva. Com Luiz Cláudio ficou acertado a princípio, o 
desenvolvimento de pessoas, formando multiplicadores para a tarefa do Evangelho no Lar. 
Foi discutida a impressão de material de divulgação do Evangelho no Lar. Como, Merhy 
Seba, da USE de Ribeirão Preto, esteve à frente da última impressão de material e conhece 
o pessoal da gráfica que elaborou as matrizes de impressão, a ideia seria de contatá-lo para 
verificar a quantidade que foi impressa, e o valor da impressão. 
Seria feito orçamento para impressão do material, no modelo “coração”, anteriormente 
realizado. 
Outras sugestões abordadas foram:  
a-) Os órgãos do Estado (USEs) arcarem com os custos, das cotas desse material que 
chegaria até eles; 
b-) Inclusão de patrocínio no material, como Ypê (marca registrada da Química Amparo), e 
Castor (marca da Colchões Castor Ltda.) 
Com Mauro, foi discutido sobre o Plano de Ação da área de Atendimento Espiritual, baseado 
este no Plano da Coordenação Nacional do CFN – Conselho Federativo Nacional. O ideal é 
desenvolver as ações (baseando-se no: o que, quem, onde, quando, por que, como, e, 
quanto), transformando os itens do Plano em realizações possíveis para os Órgãos e Casas 
Espíritas. O Diretor ficou encarregado de identificar as prioridades dos itens do Plano 
proposto, e a partir daí, desenvolver as ações. 
Foi comentado, sobre os trabalhos visando os pequenos Centros Espíritas, como células 
muito importantes do Movimento Espírita. 
 
2 – Novo Logo da USE:  
A.J. Orlando colocou as próximas ações em relação ao novo logo aprovado pela Diretoria 
Executiva: 
a-) preparar evento para divulgação do novo logo, quando das reuniões do CA e do CDE; 
b-) colocar em aprovação o novo logo nas reuniões do CA – Conselho de Administração, e 
CDE – Conselho Deliberativo Estadual. 
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3 – Edição do Livro dos anais do 14.º ENLIHPE – Encontro Nacional da Liga de 
Pesquisadores do Espiritismo – Tema: “Sobrevivência da Alma”: 
A respeito do valor de edição do livro, foi esclarecido que o novo valor será de R$ 8,00 (oito 
reais) unitário para pagamento à vista na edição de 2.000 (dois mil) livros. O valor anterior 
era de R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos). O ponto de equilíbrio citado seria a venda 
de 470 (quatrocentos e setenta) livros. Discutiu-se sobre a análise técnica do livro, que 
deveria ser feita antes de qualquer edição utilizando o nome da USE. O Senhor Presidente 
citou o fator USE a ser analisado como de divulgação da doutrina, e não apenas como 
financeiro. Sobre este tópico foi citado o nome das pessoas que fazem parte do CCDPE – 
Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo e da equipe de avaliação dos 
trabalhos, Marco Milani e Alexandre da Fonseca (ambos do Departamento do Livro 
(Doutrina). Outra proposta colocada e aprovada foi a de que a parceria seja na edição de 
1.000 (hum mil) livros, ao custo unitário de R$ 10,66 (dez reais e sessenta e seis centavos), 
sendo que 500 (quinhentos) ficariam com o CCDPE, e 500 (quinhentos) com a USE. 
Também foi levantada a hipótese de que o livro seja colocado em Clubes de Livro do 
estado. 
 
4 – Livro: “O Legado de Allan Kardec” – de Simoni Privato Goidanich: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente expôs sobre oferta para os Órgãos do 
Estado, com oferta conjunta desse livro com o livro “USE 70 Anos – Passado, Presente e 
Futuro em nossas mãos”. Seriam oferecidos 30 (trinta) livros de “O Legado de Allan Kardec”, 
ao valor unitário de R$ 19,00 (dezenove reais) com 50% (cinquenta por cento) de 
descontos, e 2 (dois) livros “USE 70 Anos”, sem custos. Esses dois livros, tem como 
objetivo, a própria divulgação da USE e o Órgão poderia fazer a doação de 1 (hum) livro 
“USE 70 Anos” para biblioteca local, e um ficando para o próprio Órgão. Foi aprovada a 
preparação de e-mail pela Rosana, com arte, explicando a proposta para o Órgão. Dentro 
dos comentários colocados, tivemos outras propostas: 
a-) Para que incentivássemos os Órgãos a fazerem doação do livro “USE 70 Anos” para 
espíritas proeminentes da região, ou das Casas Espíritas. Essa doação poderia ser 
registrada para termos nos anais do Órgão e da USE Estadual; 
b-) Para os Órgãos doarem às Casas da região o livro “USE 70 Anos”; 
c-) De preço especial de R$ 20,00 (vinte reais) para o livro “USE 70 Anos”. 
 
5 - Sexualidade à Luz do Espiritismo: 
Na semana de 23 a 27 de julho, acontecerá reunião para definições iniciais do projeto, 
segundo mencionou Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário. 
 
6 - Comemorações dos 70 anos do 1.º CBUE – 1.º Congresso Brasileiro de Unificação 
Espírita (1947): 
Feita reunião inicial com comissão constituída das seguintes pessoas: Rosana Amado 
Gaspar (1ª Vice-Presidente), Julia Nezu (Departamento Jurídico-Administrativo), A.J. 
Orlando (Presidente), e Antonio Cesar Perri de Carvalho (ex-presidente da FEB/USE). O 
Senhor Presidente destacou que foram definidas as datas para as comemorações em 20 e 
21 de outubro de 2018, e o local que será o Instituto Espírita de Educação, no Itaim Bibi, 
São Paulo – SP. A abertura seria no sábado, 20 de outubro, com palestra proferida por 
Antonio César Perri de Carvalho, e teríamos no evento, 2 (duas) rodas de conversa, a 
primeira versando sobre as ações decorrentes do Congresso acontecido em 1948, e a 
segunda com as ações a serem realizadas futuramente. 
 
7 – Perícia no Centro Cultural da USE do Estado de São Paulo – Brás: 
Foi realizada a perícia no local, com a presença do Sr. Pascoal Antonio Bovino (2º Vice-
Presidente) – engenheiro representando a USE e Rosana Amado Gaspar – 1ª Vice-
Presidente da Diretoria Executiva da USE; pessoas da Secretaria de Cultura do Estado de 
São Paulo; e pessoas ligadas à empresa Expresso Art. Segundo explanou Pascoal, o perito 
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levará em consideração o estado da obra quando a Expresso Art deixou a mesma, as Notas 
Fiscais apresentados pela empresa Expresso Art, e outros itens para a apuração do 
percentual realizado até a paralisação. Segundo informações obtidas, a USE poderá fazer 
outro projeto endereçado ao PROAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, independente do resultado desse processo. 
 
8 – Convite para Éder Fávaro estar em reunião da Diretoria Executiva: 
O Senhor Presidente relatou a ideia de convidar Éder Fávaro – comunicador da RBN – 
Rádio Boa Nova, para troca de experiências e informações, em uma reunião da Diretoria 
Executiva, como reconhecimento ao trabalho do comunicador, no Movimento de Unificação. 
Éder que foi vice-presidente da USE, participou da organização do opúsculo “Atividades 
Doutrinárias” da USE - SP, levando o mesmo através de encontros com Dirigentes Espíritas 
a todas as regiões do Estado. 
 
9 – E-mails específicos para as Casas Espíritas do Estado de São Paulo: 
Walteno explicou a ideia que está sendo desenvolvida para que cada centro espírita tenha 
um e-mail específico, vinculado à USE Estadual, todos eles vinculados ao prefixo 
“@usesp.org.br”. 
A conta com o nome da casa, mais esse prefixo uniformizaria os e-mails, possibilitando a 
que cada Casa cadastrasse os seus dados. Teríamos que desenvolver ideias e atividades, 
estimulando essas Casas, a manterem os seus e-mails ativos e atualizados.  
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 4 de agosto de 2018 – sábado – 9 h 
 
Horário Término: 0h50 do dia 20 de julho de 2018. 
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04 DE AGOSTO DE 2018 
 

Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo 

 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   9h15 
Leitura:  Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio - Livro: “O 

Evangelho segundo o Espiritismo – Allan Kardec – capítulo XIII – Não 
saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita - item 11 - 
A Beneficência. 

Prece de Abertura:  Silvio César Carnaúba da Costa  
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Ausências Justificadas: 
Lirálcio Ricci – Departamento de Arte 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
 
Diretores e Secretários presentes: 
Adriano Calsone – Departamento de Livro 
Alberto Centurião – 1.º Secretário e Coordenador do Setor Teatro – Departamento de Arte 
Ana Cláudia Spera – Secretaria Artes – DM 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Diretora – Infância 
Andrea Laporte – Departamento do Livro 
Ângela Bianco – Diretora – Departamento de Eventos 
Fernando Oliveira Porto – 1.º Secretário - AECE 
Filipe Félix – Diretor – Mocidade 
Luiz Cláudio da Silva – Assistente – Evangelho no Lar – AECE 
Marco Antonio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina 
Mário Gonçalves Filho – Diretor – ESDE 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor – AECE 
Saulo Quintana Gomes – 2.ª Secretária Doutrina – DM 
 
Visitantes: 
José Silvio Spinola Gaspar – USE Regional de São Paulo 
Marco A. S. de Oliveira – USE Distrital de São Miguel Paulista  
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: 
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O Sr. Presidente deu as boas-vindas a todos comunicando a respeito da audiência pública em 
andamento no STF – Supremo Tribunal Federal, nos dias 3 e 6 de agosto, sobre a descriminalização 
do aborto até a 12.ª semana da gestação. Foi participado sobre a exposição que a FEB – Federação 
Espírita Brasileira fará na audiência, bem como sobre textos publicados pela FERGS – Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul, CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CNBB – 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (enviado por Fernando de Oliveira Porto). A.J. Orlando 
colocou em votação a opinião se a USE deveria divulgar nota oficial sobre o assunto. A votação foi 
para o sim, por unanimidade - deveremos ter uma nota oficial. O teor da nota seria para a sociedade, 
e não só para o meio espírita. O assunto em questão foi discutido, com diversas opiniões emitidas 
pelos presentes. Foi determinado que haverá uma equipe de trabalho para a elaboração da Nota 
Oficial da USE, com a participação de: Walteno Santos B. da Silva, Fernando Oliveira Porto, e, 
Marco Antonio Milani. No dia 6 de agosto, segunda-feira, ficou agendada uma reunião eletrônica 
para fechamento dos termos da nota, após proposta a ser desenvolvida pela equipe coordenada 
por Walteno. 
O Sr. Presidente lembrou a todos da Diretoria Executiva e dos Departamentos que quando 
participarem de eventos espíritas, posicionarem-se como representantes da USE Estadual, para 
que a mesma tenha sua visibilidade aumentada e tenha uma presença mais marcante nos diversos 
eventos realizados. 
 
2 – Assuntos para Informação: 
2.1 – Correspondências Recebidas e Expedidas: 
Os presentes foram informados sobre as correspondências diversas recebidas no mês de julho de 
2018.  
2.2 - Distribuição de livros para presídios, penitenciárias e prisões: 
Conforme orientação da FEB, através de carta, os livros solicitados a essas instituições, deverão 
ser enviados a uma Casa Espírita do local (que possua CNPJ), desde que a mesma tenha cadastro 
na unidade prisional. Desta maneira a própria Casa Espírita pode levar esses livros aos presídios. 
Em relação à carta recebida com esse teor de solicitação (doação de livros a presídio) e em casos 
semelhantes, encaminharemos a carta ao órgão ativo local (ou ao Regional se não houver órgão 
ativo) para providências. Da mesma maneira, enviaremos carta resposta ao autor da solicitação, 
para ciência do que está sendo providenciado. 
2.3 – Processo de união de Casas Espíritas: 
Os processos de solicitação de união das seguintes instituições unidas, foram encaminhados para 
o Departamento Jurídico-Administrativo e estão pendentes: 
Sociedade Espírita de Marília –  da USE Intermunicipal de Marília; 
Grupo Esperançar – Estudos Espíritas – da USE Intermunicipal de Santos; 
Centro Espírita Irmãos Aprendizes – CEIA – da USE Intermunicipal de Lins; 
 
3 – Tesouraria: 
3.1 – Fluxo de Caixa de julho/2018: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira fez apresentação do fluxo de caixa referente ao 
mês de julho 2018 com receitas de R$ 17.822,95 (dezessete mil, oitocentos e vinte e dois reais e 
noventa e cinco centavos), despesas de R$ 23.824,26 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro 
reais, e vinte e seis centavos). Fez suas considerações sobre estes valores. 
O Sr. Presidente mencionou a apresentação do fluxo de caixa mensal, em espaço de tempo menor, 
para que possam ser discutidos os valores apresentados e tomadas ações pertinentes de acordo 
com os resultados. 
3.2 – Problemas na emissão de boletos para instituições espíritas: 
Foi deliberado que devido a problemas na emissão de boletos às instituições espíritas, a partir do 
sistema da Associatec, haverá uma reunião hoje ainda, com a participação de: A. J. Orlando – 
Presidente, Walteno Santos B. da Silva – Departamento de Tecnologia da Informação, Rosana 
Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente e Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
para discussão sobre ferramentas do Sistema atual e de outros, eliminando ou minimizando os 
trabalhos manuais. 
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3.3 – Uso de cartão corporativo para despesas: 
O Sr. Presidente discorreu sobre o mecanismo a ser criado para que toda movimentação de dinheiro 
(pagamentos) de despesas seja feita através do caixa da USE Estadual. Foi definida (em reunião 
anterior) a montagem de um Projeto para estabelecer regras e fluxo de movimentações do Caixa, 
pelos Departamentos com os seguintes participantes: A. J. Orlando – Presidente, Maurício Ferreira 
A. Romão – Primeiro Tesoureiro, Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira, Walteno 
Santos B. da Silva – Terceiro Secretário, e Filipe Felix – Diretor do Departamento de Mocidade. 
Foram criadas no banco, contas-espelhos, que funcionariam como centro de custos para facilitar o 
controle por parte da Tesouraria. O valor a ser gasto em um evento seria depositado nessa conta e 
então utilizado o cartão pré-pago com saldo, para as despesas a serem realizadas. As contas-
espelhos estão em ordem. Está faltando a operacionalização com Tesouraria e Departamentos 
interessados. 
 
4 – Assuntos Deliberativos: 
4.1 – Campanha 1A1: 
A.J. Orlando propôs a campanha 1A1, que visa desenvolver e obter a união formal de pelo menos 
um centro espírita, a cada ano de gestão, para cada Órgão de unificação do estado. A proposta da 
campanha foi aprovada por unanimidade. Documento referente ao assunto: Assunto para 
Deliberação #007. Com a proposta, teríamos potencialmente mais de 140 (cento e quarenta) novas 
Casas Espíritas unidas a cada ano, e mais de 420 (quatrocentas e vinte) no período da atual gestão. 
4.2 – Sexualidade à Luz do Espiritismo: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário esclareceu a realização de 2 (duas) reuniões 
eletrônicas sobre o assunto, onde foram desenhados os objetivos do trabalho. A USE deverá 
fornecer subsídio sobre o assunto para o Movimento Espírita. De acordo com os participantes do 
grupo, a fase atual do trabalho é de conceituação do assunto, visto que na própria doutrina espírita, 
os conceitos não são unânimes e, por isto mesmo, é difícil chegar a um consenso sobre os tópicos 
abordados. A abordagem que será levada ao estado abordará o contexto todo do assunto. 
4.3 – Diretores de Departamentos: 
O Sr. Presidente destacou que aceitaram o convite para atuarem como Diretores de departamentos: 
Mário Gonçalves Filho – Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita; 
Silvio César Carnaúba da Costa – Departamento de Mediunidade. 
4.4 – Alteração de nome de Departamento: 
Conforme registrado em Ata do mês de julho de 2018, Marco Antonio Milani – Diretor do 
Departamento do Livro fez estudos e trouxe a proposta para alteração do nome do Departamento 
que passaria a ser: Departamento de Doutrina. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
4.5 – Viagem às USEs Regionais (comunicação USE – Órgãos): 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente informou a importância da visita aos órgãos 
conhecendo as pessoas da região e quais os problemas que o órgão local tem.  
Registrou que esteve presente em eleições de 5 (cinco) órgãos da USE Regional de Ribeirão Preto 
e que o trabalho nessas regiões está sendo realizado. Os maiores problemas levantados por ele 
são:  

• Falta maior participação das Casas Espíritas no órgão local e nas suas atividades; 
• Falta de trabalhadores preparados e com conhecimento da USE e do movimento 

espírita; 
• Falta de atividades voltadas para as Casas Espíritas, via órgão local. 

Realçou que cada Diretor, ao estar em uma região do estado, em trabalho ou não pela USE, deveria 
fazer visitas aos órgãos e Casas Espíritas, ouvindo as pessoas, conhecendo as potencialidades e 
dificuldades daquela região. 
A.J. Orlando ressaltou a necessidade de evidenciar-se a responsabilidade de cada um nesse 
processo – da USE Estadual e do órgão local. Temos que passar ao órgão que não é apenas o que 
a USE do Estado de São Paulo pode fazer por ele, mas também o que ele pode fazer pelas Casas 
Espíritas da região. 



 
 

 
 

 

 

 

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -     -                                                            use@usesp.org.br 

Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                    www.usesp.org.br 

 

4

Foram debatidos os vários aspectos do assunto e decidiu-se elaborar um novo AD – Assunto para 
Deliberação pela Diretoria Executiva. 
Os principais pontos levantados a serem trabalhados são: 

• Crise de representatividade – afunilamento no órgão local – poucas pessoas para dominar 
as informações e fazê-las chegar às Casas da região; 

• Explicação aos órgãos e às Casas sobre o papel da USE Estadual e o papel dos 
departamentos da USE Estadual; 

• Montagem de um institucional apresentando a USE, seu papel e funções (papel ou digital); 
• Revitalização de Casas unidas que estão com problemas operacionais ou documentais: 
• Documentação ao órgão para que o mesmo saiba o que fazer na sua região e como agir; 
• Envolver o órgão local no processo através da ida ao local; entendimento do propósito e 

trabalho do órgão; formar conexão da USE Estadual com o órgão. 
• A USE ter um evento anual forte de divulgação no estado; 
• A USE ter eventos levando a diversas regiões do estado; 
• Levar as reuniões do CA – Conselho de Administração e do CDE – Conselho Deliberativo 

Estadual para as regiões do estado; 
• Rateio de despesas totais entre todos os participantes do Estado nas reuniões do CA e do 

CDE. Isto faria com que cada participante desembolsasse o mesmo valor, independente da 
região da qual tenho vindo às reuniões; 

• Detalhar e documentar o processo de eleições, responsabilidades e outros aspectos legais 
de cada órgão; 

• Criar uma ideia de comunidade entre os órgãos da USE; 
• Dar subsídio aos órgãos em termos de materiais para trabalho e outros evitando que Casas 

se desliguem do órgão e procurem outra federação; 
• Capacitar as lideranças levando eventos e por outras maneiras; 
• Formar ou apoiar multiplicadores (expositores) para eventos da USE – que falem de 

unificação; 
• Conhecer as lideranças de todo o estado; 
• Para que as deliberações da USE Estadual cheguem de maneira mais eficaz aos órgãos, 

colocar pessoas intermediárias entre a Executiva e os Órgãos; 
• Levantar demais aspectos que não sabemos ainda, em relação aos órgãos e Casas, para 

depois definirmos as ações. 
4.6 – Novos e-mails dos departamentos, dos Órgãos e da USE Estadual: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário explicou sobre a utilização do domínio 
usesp.org.br – com e-mail para todos os Departamentos da USE, órgãos da USE Estadual, e, para 
todas as Casas Espíritas do estado. Cada centro espírita terá como e-mail: 
sigladainstituição@usesp.org.br, bem como cada departamento e órgão. No próximo dia 18 de 
agosto, haverá a migração para o novo sistema: G Suite da Google – para entidades sem fins 
lucrativos. Utilizaremos a plataforma da TechSoup Brasil. 
O conteúdo das contas de e-mails atuais dos departamentos deve ser copiado e salvo pelos 
Departamentos até a data de 18 de agosto, para evitar perda de e-mails e dados. A partir desta 
data, o novo sistema G Suite para as contas da USE Estadual estará no ar. 
 
5 - Departamentos: 
AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Fernando Oliveira Porto – 1.º Secretário do Departamento, relatou que o Encontro Estadual do 
Atendimento Espiritual na Casa Espírita, será realizado na sede da USE, 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 serão abertas na segunda semana de agosto 
provavelmente. A taxa de inscrição será 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. 
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Mauro Antonio dos Santos – Diretor do Departamento, citou que esteve no Encontro Regional da 
área de Atendimento Espiritual, da Comissão Regional Sul, do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, no período de 6 e 7 de julho de 2018, realizado em Curitiba – PR. 
Anunciou que acontecerá no dia 29 de setembro, na região de Ribeirão Pires, seminário sobre o 
Passe; e ainda que haverá a estruturação do Departamento em assessorias no Estado de São 
Paulo, da mesma maneira que a estrutura do Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina 
Espírita.  
Apresentou aos presentes, o Plano de Trabalho do Departamento. 
 
Arte: 
Alberto Centurião – 1.º Secretário e Coordenador do Setor Teatro do Departamento de Arte 
comentou sobre:  

• Sarau - REspirArte que aconteceu no dia 29 de julho de 2018, na sede cultural da USE do 
Brás;  

• O próximo Sarau do Departamento acontecerá em agosto, no Instituto de Educação Espírita, 
Itaim Bibi, São Paulo - SP; 

• Em setembro de 2018, o mesmo será realizado em Jandira, com apoio da USE 
Intermunicipal de Cotia; 

• Participação do Lirálcio Ricci – Diretor do Departamento, na 11.ª Mostra de Arte Espírita de 
Blumenau, SC, neste final de semana (4 e 5 de agosto de 2018); 

• Encaminhada proposta de trabalho em conjunto com a USE Regional de São Paulo, com o 
órgão assumindo a divulgação dos eventos do Sarau, quando o mesmo for realizado na 
jurisdição dessa Regional; 

• O coral da USE Estadual (constituído da união de alguns corais de órgãos da Regional de 
São Paulo) fará a primeira apresentação de duas músicas, em São Paulo, no mês de 
setembro de 2018; 

• O Encontro de Corais do Estado de São Paulo será realizado no dia 25 de novembro de 
2018, no Centro Cultural da USE, no Brás, São Paulo – SP.  

 
Doutrina: 
Marco Antonio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina explanou sobre a lista de livros 
recomendados por categoria, que o departamento indicará, 4 (quatro) ou 5 (cinco) livros em cada 
categoria. Segundo ele o Departamento está trabalhando na elaboração final dessa lista. 
Atualmente foram colocadas 15 (quinze) categorias. 
Existe a proposta para que cada colaborador do departamento faça a análise dos novos livros 
lançados. 
Marco expressou-se sobre a ideia de montagem de uma rede de avaliadores de Obras Espíritas, 
no Estado, para que a fundamentação doutrinária seja preservada. A montagem dessa rede no 
Estado, facilitaria a união, e formaria uma massa crítica em relação às obras e seu conteúdo, 
disseminando de maneira correta as bases da Doutrina Espírita. 
Sobre as Rodas de Conversa, enfatizou que a próxima será no dia 22 de setembro, na cidade de 
Serra Negra, com o tema: Ciência e Espiritismo e que possui solicitação, a ser atendida, da USE 
Intermunicipal de Americana, a esse respeito. 
 
Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: 
Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento, continuando à frente do mesmo, em um período 
de transição, abordou a importância da mudança de pessoas, pois existem várias com condições 
de assumir, o departamento na USE Estadual.  
Na 1.ª Assessoria do Estado, Kátia Penteado deixou a coordenação, passando para Tânia Regina 
Ramalho. As demais assessorias do Estado, ficaram com as seguintes pessoas: 

• 2.ª Assessoria – Cláudio Roberto de Oliveira; 
• 3.ª Assessoria – Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves; 
• 4.ª Assessoria – Neli Del Nery Prado; 
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• 5.ª Assessoria – Rafael Gustavo Bernardo. 
Este Departamento tem com finalidade estimular e orientar, por intermédio dos órgãos locais, a 
formação de grupos de estudo. Respeitando todos os programas de estudos existentes, bem como 
a opção de cada instituição, apresenta e recomenda a utilização dos programas ESDE – Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita, EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita e MEP – 
Mediunidade Estudo e Prática (este último em conjunto como Departamento de Mediunidade). 
Expôs sobre a área de Estudos, trouxe uma proposta para a Diretoria Executiva atual, de a AEE 
deixar de ter um coordenador hierárquico e passar a funcionar como uma área de trabalho 
coordenada pelos diretores dos departamentos envolvidos. E ainda ampliar a Área de Estudos, 
incluindo além dos atuais departamentos (ESDE e da Mediunidade), também os departamentos de 
Evangelização, Mocidade e AECE. Proposta esta que foi aprovada considerando os aspectos 
comuns a estes departamentos.  
Salientou sobre o 3.º Encontro Paulista da Área de Estudos Espíritas – realizado nos dias 21 e 22 
de julho, em Sorocaba-SP, que teve 101 (cento e hum) participantes, como um ótimo evento, 
trazendo metodologias para os monitores dos Estudos Sistematizados. As dinâmicas apresentadas 
no evento serão replicadas pelos Órgãos, a partir de setembro de 2018, e para essas dinâmicas 
serão convidados a participar Evangelizadores da Infância, Monitores de Cursos, Expositores, 
responsáveis pelas Mocidades, etc. 
 
Eventos: 
Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Eventos, está elaborando projetos para os próximos 
eventos da USE, nos quais o departamento estiver envolvido. O próximo evento programado é o de 
Comemorações dos 70 anos do 1.º CBUE – 1.º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita (1947), 
que será realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2018, no Instituto Espírita de Educação, no Itaim 
Bibi, São Paulo – SP. 
 
Infância: 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Diretora do Departamento de Infância, narrou sobre a Jornada 
Evangelizadora Paulista com diversas realizações: 

• Em São Vicente, foi realizada em 7 de julho de 2018, com 42 (quarenta e dois) participantes; 
• No mês de agosto, a Jornada Evangelizadora Paulista, acontecerá no dia 25, na cidade de 

Limeira; 
• Em setembro, levarão a Jornada até São Miguel Paulista, no dia 30; 
• No mês seguinte, teremos a Jornada no dia 20 de outubro de 2018, em São José do Rio 

Preto, e, no dia 21 de outubro, em Araraquara. 
Ana Luísa continuou informando que no período de 14 a 16 de setembro de 2018, o Departamento 
estará presente, no 1.º Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas, organizado pela Área de 
Infância e Juventude do CFN, que será realizado em Guarapari – ES. 
 
Mocidade: 
Filipe Félix – Diretor do Departamento de Mocidade confirmou a sequência do trabalho das equipes 
no Estado de São Paulo, com os eventos relacionados abaixo, como 1.ª prévia sobre os temários 
das COMEs – Confraternização das Mocidades Espíritas do próximo ano: 

• Temário para a 37.ª COMECELESP, DM2 – 21 e 22 de julho – em Conchal; 
• Temário para 40.ª COMELESP, DM1 – 4 e 5 de agosto – em Tremembé; 
• Temário para 54.ª COMENOESP, DM4 – 4 e 5 de agosto – em Tupã; 
• Temário para 46.ª COMENESP, DM3 – 28 e 29 de julho – em São José do Rio Preto. 

 
Confraternização das Mocidades Espíritas do: 
COMECELESP – Centro Leste do Estado de São Paulo; 
COMELESP – Leste do Estado de São Paulo; 
COMENOESP – Noroeste do Estado de São Paulo; 
COMENESP – Norte do Estado de São Paulo. 
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6 – Outros assuntos: 
6.1 - Comemorações dos 70 anos do 1.º CBUE: 
As Comemorações dos 70 anos do 1.º CBUE – 1.º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita 
(1947) serão realizadas nos dias 20 e 21 de outubro de 2018, no Instituto Espírita de Educação, no 
Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
A abertura será no sábado, 20 de outubro, com palestra a ser proferida por Antonio Cesar Perri de 
Carvalho e teríamos no evento, 2 (duas) rodas de conversa, a primeira versando sobre as ações 
decorrentes do Congresso acontecido em 1948 e a segunda com as ações a serem realizadas 
futuramente. 
O Sr. Presidente argumentou que foram enviados convites a ex-presidentes de federativas do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. 
6.2 -  Pautas de reuniões antecipadas: 
A.J. Orlando comentou sobre os departamentos enviarem as pautas das reuniões antecipadamente, 
visando o melhor controle do tempo; e para que cada participante faça uma reflexão sobre aquilo 
que irá falar na reunião. 
6.3 – Clube do Livro para Dirigentes Espíritas: 
Foi colocado o projeto de Clube do Livro voltado aos Dirigentes Espíritas; 
6.4 – Cooperativa de Clube de Livros: 
O Sr. Presidente apresentou a ideia de compras em conjunto por Clubes de Livros de diversos 
órgãos do Estado, que teriam maior poder de negociação junto às Editoras, montando assim uma 
Cooperativa de Clube de Livros. 
6.5 - Departamentos trabalharem junto aos órgãos e não diretamente com o público espírita: 
Foi discutida e acordada, a definição de que os Departamentos da USE do Estado de São Paulo 
devem trabalhar no sentido de formar multiplicadores para os Órgãos Regionais e Locais do estado. 
Esse trabalho visa a preparação de colaboradores com maior capacitação nos órgãos para que os 
mesmos façam o trabalho de levar as ações e as execuções necessárias às Casas Espíritas e ao 
público em geral. 
Não seria tarefa dos Órgãos da USE Estadual o trabalho direto com público ou trabalhadores das 
Casas Espíritas para que os órgãos não sejam eliminados desta responsabilidade. 
Não existe proibição para que esses colaboradores (público e trabalhadores das Casas), possam 
estar em eventos da USE Estadual, mas este não é o foco principal do Departamento. 
 
7 – Palavra Livre: 
Não houve manifestação. 
 
8 – Próximas reuniões: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, vai acontecer no dia 16 de agosto de 2018, quinta-feira, a 
partir das 22h30. 
 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 1.º de setembro de 2018, sábado, 
às 9h. Por fim, a reunião encerrou-se às 14h15 com prece proferida por Andrea Laporte, do 
Departamento do Livro. Eu, Hélio Alves Corrêa, Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois 
de lida e aprovada, assino com o Senhor Presidente. 
 
 
 
Hélio Alves Corrêa      A.J. Orlando 
Secretário Geral      Presidente 
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16 DE AGOSTO DE 2018USE 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   22h30 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 - Nota Oficial sobre A Gênese 
Fomos consultados a autorizar tradução da Nota Oficial sobre A Gênese, para o espanhol, 
pela Federação Espírita Uruguai, por Anabella González. Encaminhada aprovação por 
email. 
 
2 - Tema da Mocidade: Amor, ponte entre o eu e o mundo 
Também a mesma Federação solicitou autorizou para uso do tema aprovado pelas 
Assessorias 2 e 4. Em espanhol, o tema será: Amor, la puente entre el yo y el mundo. A 
confraternização da mocidade uruguaia acontece em outubro deste ano. Encaminhada 
aprovação por email. 
 
3 – Reunião com representantes da FEB: 
O Sr. Presidente comentou que participou de reunião no dia 9 de agosto, na sede Santana, 
com representantes comerciais, financeiro e o presidente da FEB – Federação Espírita 
Brasileira, Jorge Godinho. Também participaram da reunião os diretores da DE Rosana 
Amado Gaspar, Eronilza da Silva e Elisabete Márcia Figueiredo e Julia Nezu, diretora do 
departamento Jurídico-Administrativo, distribuidora e edições USE. A sugestão apresentada 
considera a USE como representante comercial da FEB, com descontos de 55% (cinquenta 
e cinco por cento). As instituições e órgãos em parceria com a USE adquirindo obras da 
FEB teriam descontos de 35% (quarenta por cento) e 50% (cinquenta e cinco por cento) 
respectivamente. A diferença para 55% (cinquenta e cinco por cento) seria direcionada à 
USE em toda compra realizada. Foram feitas várias colocações, tais como: 

• Casas e Órgãos que possuem livrarias, hoje compram com as editoras/distribuidoras, 
em um pacote único, romances, outras obras, incluindo aí as da FEB. Teria que 
haver também uma mudança de cultura na compra realizada por essas instituições 
(livrarias); 

• Em compras de valor significativo dessas instituições (livrarias), a USE Estadual 
poderia diminuir o seu ganho percentual, aumentando os descontos para as 
instituições; 
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• As editoras/distribuidoras, muitas vezes, oferecem vendas casadas, com maior 
percentual de desconto, para fechar negócio. Isto também seria um fator a ser 
analisado; 

• Não podemos observar apenas o aspecto financeiro dessa parceria; 
• O modelo da USE nessa parceria teria que ser um modelo profissional; 
• O lucro desse processo da parceria ficaria com o Movimento Espírita, alimentando e 

fortalecendo o próprio Movimento, ao invés desse lucro ficar com as outras 
editoras/distribuidoras, que não a FEB; 

• No caso da USE Estadual tornar-se distribuidora, o modelo seria outro, diferente 
deste proposto; 

• Precisamos fomentar as vendas, através de um trabalho de convencimento, para que 
ao contrário das instituições comprarem das editoras/distribuidoras, comprarem da 
FEB, para que todos ganhemos; 

• Precisamos verificar com a FEB, no sentido de que essas editorias/distribuidoras, 
recebam as obras com custo maior do que as federativas. Seriam então 55% 
(cinquenta e cinco por cento) de descontos para as federativas, e 50% (cinquenta 
por cento) no máximo, para as distribuidoras; 

• O objetivo além de financeiro, é a unidade de princípios doutrinários pelo livro, 
utilizando-se da conexão dos órgãos e Casas Espíritas do Estado atuando em rede; 

• Precisamos de projeção financeira e quantitativa para avaliação mais depurada da 
proposta; 

• Necessitamos ter ideia de um valor como custo fixo mensal, para as despesas, nessa 
parceria. 

Os percentuais atualmente praticados pela FEB são: desconto de 40% (quarenta por cento), 
para os Centros Espíritas maiores; 35% (trinta e cinco por cento) para as demais Casas 
Espíritas; e 50% (cinquenta por cento) para os Órgãos. 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente está verificando os dados, para ver qual 
o modelo que deve funcionar para essa parceria com a FEB. 
O seguinte encaminhamento foi proposto por A.J. Orlando: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro, e, Mário Gonçalves Filho – Diretor do 
Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita auxiliarão Rosana nesse 
levantamento de dados e no processo de definição do melhor modelo para essa parceria. 
A proposta foi aprovada pelos presentes, por unanimidade, e será levada à Ata da reunião 
de 1.º de setembro, para ser oficializada em reunião presencial. 
 
4 – Congresso AME – Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo:  
A.J. Orlando relatou que estará representando a USE SP no Congresso da AME SP, com o 
tema “Os 50 anos do ideal médico-espírita”, que acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto, no 
anfiteatro do IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São 
Paulo, na Avenida Ibirapuera, 1215. 
 
5 – Tradução de “A Gênese” – 4.ª edição francesa: 
Fechado o assunto com Sara Imad, espírita, – sócia proprietária da empresa: “Green Word 
Language Services”, de Piratininga – SP, que fará a tradução da 4.ª edição gratuitamente. A 
revisão 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. 
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6 – Ação entre Amigos: 
O prazo de encerramento das contribuições da Ação entre Amigos é final de agosto. Até o 
momento foram arrecadados R$ 2.780,00 (Dois mil, setecentos e oitenta reais). Julia Nezu 
Oliveira – Presidente da USE Regional de São Paulo está buscando aprovação do CD – 
Conselho Deliberativo do órgão para a doação de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), conforme 
Assunto para Deliberação - AD # 006. 
 
7 – Sinagoga Espírita Nova Jerusalém: 
O Sr. Presidente explanou sobre o convite para as comemorações dos “102 Anos de 
Fundação da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém”, a realizar-se no dia 1.º de setembro, às 
20h, na Rua São Leopoldo, 728, Belém, São Paulo. Comentou que estará presente e 
convida todos os diretores para prestigiarem o evento. 
 
8 – Revisão da Divisão Territorial: 
Realizado trabalho envolvendo Hélio Alves Corrêa, Julia Nezu Oliveira, e, A.J. Orlando 
sobre lista das 645 (seiscentos e quarenta e cinco) cidades do estado e respectivos órgãos 
locais e regionais. Foi encaminhada a divisão feita para todos os 24 (vinte e quatro) órgãos 
regionais para avaliação e revisão. O assunto será tema da reunião do CA – Conselho de 
Administração, de 01 de setembro. 
Situação atual, em relação a retorno dos órgãos, até esta data (16/08/2018): 

• USE Regional de Araçatuba – Sirlei Nogueira (presidente) respondeu que está 
trabalhando na sua região. 

• USE Regional de Rio Claro – Cláudia Rosalem (presidente) respondeu que está 
trabalhando na região. Newton Carlos Guirau – primeiro secretário, atualizou as 
cidades de Limeira; 

• USE Regional de São João da Boa Vista – Durceli Braz (presidente) respondeu que 
está trabalhando na sua região; 

• USE Regional de Taubaté – Luiz Antonio Monteiro (presidente) respondeu que está 
trabalhando na sua região; 

Foi comentado sobre as poucas respostas recebidas dos Órgãos, e sobre um trabalho a ser 
realizado pela Secretaria de contatar todos os Órgãos, visando agilizar o retorno das 
informações solicitadas.  
 
9 – Cadastro dos Órgãos: 
Comentada sobre a situação atual dos Cadastros. A lista de endereçamento para 
distribuição dos exemplares do Dirigente Espírita não está atualizada, com exemplares 
duplicados indo a endereços iguais, nomes errados de presidentes de órgãos e centros 
espíritas. Procurar um único cadastro para todo processo de comunicação da USE. 
Ficou deliberado como tarefas da Secretaria: a definição e o trabalho para o cadastro único; 
planilha atualizada com dados de todos os Órgãos; acerto do cadastro de endereços de e-
mails da Secretaria; e trabalho conjunto de toda a equipe visando diminuir todos os 
problemas que temos no cadastro de órgãos. 
Foi acertado também fazer um trabalho corpo a corpo, via telefone, visando o maior número 
de órgãos presentes na reunião do CA em 01 de setembro de 2018, e que os mesmos 
tragam as informações atualizadas das suas regiões. 
 
10 – Comemorações dos 70 anos do 1º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita: 
1 – Nome do Evento: 

Para que todos sejamos um – 70 anos do 1º Congresso Brasileiro de Unificação 
Espírita (extraído da mensagem: Em nome do Evangelho, de Emmanuel, psicografia 
de Chico Xavier, de 14 de setembro de 1948, destinada aos participantes do 
Congresso). 
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2 – Data e Horários: 
 Dia 20 de outubro, sábado, das 19h às 21h 
 Dia 21 de outubro, domingo, das 9h às 14h 
3 – Local: 
 Instituto Espírita de Educação 
 Rua Professor Atílio Innocenti, 669 – Itaim Bibi – São Paulo/SP 
4 – Detalhamento do Evento: 
 Dia 20 de outubro, sábado, das 19h às 21h 

Abertura e palestra sobre o histórico do evento ocorrido de 31 de outubro a 5 de 
novembro de 1948. Expositor: Antonio César Perri de Carvalho. 

 Dia 21 de outubro, domingo, das 9h às 14h 
 Roda de Conversa 1 – O legado do 1º Congresso 

Com representantes, ex-presidentes, das federativas do Paraná (FEP), Santa 
Catarina (FEC), Rio Grande do Sul (FERGS) e São Paulo (USE), respectivamente, 
Francisco Ferraz Batista, Olenyr Teixeira, Gladis Pedersen de Oliveira e Julia Nezu 
Oliveira. 
Roda de Conversa 2 – Reflexão para o futuro 
Com representantes das federativas do Rio de Janeiro (CEERJ), São Paulo (USE) e 
FEB, respectivamente, Hélio Ribeiro, A.J. Orlando e FEB (Vice-Presidente). 

5 – Mostra de Fotos: 
É objetivo a busca e a exposição de fotos sobre o evento ocorrido em 1948. 
Obviamente, caso seja possível este resgate. Temos, hoje, apenas uma foto que 
consta da edição de 50 anos de USE, de Eduardo Carvalho Monteiro e Natalino 
D’Olivo. 

6 – Livraria: 
Venda de livros edições USE e outros livros, com responsabilidade de Livraria da 
USE (Rosana Amado Gaspar – 1ª Vice-Presidente). 

7 – Hotéis: 
 Verificar opções e parcerias com hotéis da região. 
8 – Transmissão: 
 RAE – Rede Amigo Espírita – José Aparecido. 
9 – Confraternização: 

Haverá momento de confraternização após a palestra no sábado (sucos, 
refrigerantes, água, salgadinhos) e almoço – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) no 
domingo, após as rodas de conversa.  

10 – USE Regional de São Paulo: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente vai analisar a possibilidade das reuniões de outubro 
da CE – Comissão Executiva e do CD – Conselho Deliberativo da USE Regional de 
São Paulo acontecerem no local do evento, na parte da manhã e à tarde do dia 20 de 
outubro. 

Foi convidado a participar o atual presidente da FEB: Jorge Godinho Barreto Nery, que 
aceitou o convite, e enviará representante, pois na data estará participando do 1º Congresso 
Espírita de Roraima, em Boa Vista – RO. 
 
11 – Avaliação das ações da Diretoria Executiva: 
Foi comentado a respeito da motivação das pessoas envolvidas na gestão atual da USE, e 
em relação ao espírito de trabalho, que norteia os colaboradores.    
A sugestão apresentada, foi a de utilização das tardes do dia de reunião da Executiva, 
primeiro sábado de cada mês, com atividades e reuniões de trabalho. Como ideias iniciais 
tivemos: preparação para o Congresso Estadual, conversa com Éder Fávaro - comunicador, 
pesquisa do Ivan Rene Franzolim – escritor.  
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12 – Livro: “Drogas: saiba o mal que elas fazem à nossa saúde”: 
De autoria de Miguel Piér, de Tupã, ele oferece a quantidade que a USE necessitar para 
distribuição aos Órgãos, Casas Espíritas e público em geral. É de interesse dele a entrega 
na Cracolândia, na cidade de São Paulo – SP. Serão inicialmente 2.000 (dois mil) 
exemplares, de uma nova edição que está sendo impressa pela Editora EME. A proposta é 
dividir o total com os Órgãos Regionais para posteriormente encaminhamento aos órgãos 
locais e Centros Espíritas.  
Como sugestão foi colocado o contato com o Etevaldo Souza Pereira – colaborador da USE, 
para que o mesmo estudasse a possibilidade de levar o livro a presídios nos quais ele tenha 
conhecimento. Outra possibilidade aventada foi a divisão dos 2.000 (dois mil) exemplares 
pelos Órgãos Regionais do Estado – 24 (vinte e quatro), com o que caberia a cada Órgão 
uma quantia aproximada de 80 (oitenta) livros. 
 
13 – Conversando com Éder Fávaro: 
No dia 27 de julho houve reunião na sede da USE Santana, do Sr. Presidente com o Éder 
Fávaro – comunicador, quando foi entregue um exemplar da apostila Atividades 
Doutrinárias, desenvolvida na década de 80/90 por meio de sistema rotativo de visitas de 
centros e órgãos no estado. Na oportunidade, o Éder se prontificou a participar de alguma 
reunião para apresentar sua experiência e história no movimento de unificação. Um dos 
temas que poderiam ser trabalhados por ele é o Histórico do Movimento Espírita de São 
Paulo: Federação, USE, Liga Espírita, Sinagoga Espírita, Aliança. Proposta: convidá-lo para 
uma das reuniões da USE a fim de desenvolver o tema. Duração: 60 (sessenta) minutos. 
  
14 – Impressão folheto – Evangelho no Lar e no Coração: 
Cotação para 100.000 (cem mil) exemplares, a R$ 3,10 (três reais e dez centavos), em 
gráfica de Ribeirão Preto (feita por Merhy Seba). O modelo “coração” tem preço muito 
superior chegando a R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), para a mesma 
quantidade. Os custos de impressão seriam divididos em 6 (seis) cotas da seguinte maneira: 
USE Franca - 2 (duas) contas; e as USEs Estadual, além de Sorocaba, Ribeirão Preto, e 
São José do Rio Preto, arcariam com 1 (uma) cota cada uma. 
O Sr. Presidente notificou a todos que Lirálcio Ricci – Diretor do Departamento de Arte está 
preparando um vídeo sobre o institucional da USE, a fim de que tenhamos material para 
mostrarmos a USE para o Estado. 
Foi feita a citação sobre não distribuirmos gratuitamente os folhetos do Evangelho, e sim 
cobrarmos dos Órgãos o valor de custo dos mesmos, visando arrecadarmos valores, para a 
próxima impressão, e se sempre fizéssemos desta maneira, não teríamos essas despesas 
gráficas. 
O encaminhamento dado ao assunto, foi de que será feita a impressão do material, e 
posteriormente será tomada a decisão se haverá cobrança, e como esta será realizada. 
 
15 – Marcha Brasil Sem Aborto: 
O evento acontecerá no dia 15 de setembro, sábado, das 10h às 13h na Avenida Paulista, 
em São Paulo – SP. A USE apoiará o mesmo, estando aberta a participação de diretor (es) 
representando a instituição. 
 
16 – Estatuto Social – Impressão: 
Com as modificações introduzidas no Estatuto Social, faremos impressão de exemplares 
para distribuição aos dirigentes de órgãos e instituições espíritas. 
A ideia colocada é de que junto ao Estatuto, levemos a informação do que é a USE, a sua 
importância, diretrizes, comunicações ao Movimento Espírita; para que toda essa divulgação 
sirva de meio de contato da USE Estadual com os Órgãos e Casas Espíritas. 
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Os encaminhamentos foram no sentido de fazermos orçamento para a impressão do 
Estatuto, e colocarmos no site da USE, a nova versão. 
 
17 – Livraria: 
No documento Assunto para Deliberação - AD # 008, foram colocadas propostas sobre 
avaliação e aquisição de novos títulos, bem como sobre reposição de estoque da livraria da 
USE.  
Um dos objetivos seria o de que o responsável pela livraria, tenha um meio, ou ferramentas 
que indiquem quais livros devem ser comprados, em qual quantidade e em quais condições. 
Antes de fazer a compra, o responsável teria o perfil de venda de cada título, além dos 
aspectos operacionais citados. As compras seriam baseadas em relatórios de vendas e 
outros mensais, e não apenas na percepção. 
Outro objetivo seria o de que os novos livros, não fossem avaliados, ou deixado sobre 
responsabilidade de apenas uma pessoa. A avaliação teria que ser feita antes da compra, 
ou então, a compra seria em uma quantidade mínima – 5 (cinco) exemplares por exemplo, e 
um desses exemplares seria analisado, servindo de base e orientação para compras 
futuras. A análise seria feita pelo Departamento de Doutrina (fazendo recomendações), 
enquanto a Diretoria Executiva aprovaria a compra.  
Foram discutidos vários aspectos sobre os livros, análise das obras e outras citações. 
O encaminhamento proposto é de que serão definidos os critérios a serem utilizados para a 
compra de livros, e para os novos títulos. 
 
18 – Pauta Reunião CA - Conselho de Administração – 01/09/2018: 
A pauta para a próxima reunião do CA, foi considerada adequada por todos os participantes, 
sendo a seguinte até o presente momento: 

1. Palavra da Presidência 
2. Secretaria 
3. Tesouraria – relatórios financeiros 
4. Novos departamentos/nomes: Tecnologia da Informação, 

Estudos Sistematizados do Espiritismo, Família, Jurídico- 
Administrativo, Doutrina 

5. Plano de Trabalho 2018 – 2021 
6. Projeto Campanha 1 A 1 
7. Livraria, Distribuidora e Editora USE 
8. Novo logotipo da USE e de seus órgãos 
9. Reuniões eletrônicas descentralizadas 
10. Revisão da Divisão Territorial 
11. Reforma do Centro Cultural Brás 
12. Palavra aos órgãos e departamentos 
13. Pesquisa entre espíritas – Versão 2018 

 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 1.º de setembro de 2018 – sábado – 9 h 
 
Horário Término: 1h10 do dia 17 de agosto de 2018. 
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01 DE SETEMBRO DE 2018 
 
Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   9h05 
Leitura:  Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente - Livro: “O 

Evangelho segundo o Espiritismo – Allan Kardec – capítulo V – 
Bem-aventurados os aflitos - item 21 – Perda de pessoas 
amadas e morte prematura. 

Prece de Abertura:  Rosana Amado Gaspar  
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância 
Filipe Felix dos Santos – Mocidade 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marco Antônio Milani Filho – Doutrina 
Mário Gonçalves Filho – Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
Mauro Antônio Santos – AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa – MEP – Mediunidade, Estudo e Prática 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Alberto Centurião – 1° Secretário - Arte 
Ana Clara Spera – Secretaria Artes – Mocidade 
Ana Maria de Souza – Ribeirão Preto – 3ª Assessoria – Estudos Sistematizados da Doutrina 
Espírita 
Juliana Bertoldo – 2° Secretária - Mocidade 
Juliana Moraes das Chagas – Secretaria Doutrina – Mocidade 
Paulo Bueno – Secretário Integração - Mocidade 
Silvana Aparecida Domingos Corrêa – São José do Rio Preto – 5ª Assessoria – Estudos 
Sistematizados da Doutrina Espírita 
 
Visitantes: 
Neyde Schneider – Distrital Lapa 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
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1 – Mensagem da Presidência: 
O Sr. Presidente deu as boas-vindas a todos comunicando a ideia de que o trabalho dos 
departamentos é que irá fortalecer a USE, enquanto Federativa do Movimento Espírita. O 
funcionamento mais consistente dos departamentos, fazendo as suas reuniões internas, e 
trazendo o que está sendo discutido nessas reuniões para a DE – Diretoria Executiva, fará o 
trabalho todo da USE ser fortalecido. Explicou que o público alvo da USE são os dirigentes 
espíritas, em um canal de duas vias: falar e ouvir, o que o dirigente tem a dizer. O nosso 
público alvo não é o frequentador da Casa Espírita. A nossa função não é de autoritarismo, 
é função orientativa até o Dirigente, que aceita ou não, a colocação efetuada. A USE é a 
única federativa do CFN – Conselho Federativo Nacional, que não é um Centro Espírita. O 
Senhor Presidente enfatizou que os departamentos façam as suas reuniões, paralelas a 
esta da DE, e que essas reuniões internas sirvam para as discussões das ações, dentro do 
Plano de Atividades da USE Estadual, visando atingir os objetivos traçados. Continuou 
comentando sobre o tipo de comunicação que temos com os Órgãos. 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. Nos 
Encontros Fraternos mais falamos que ouvimos, e a ideia seria fazermos mudanças para 
ouvirmos mais os Órgãos, fazendo atividades nas quais estivéssemos mais próximos às 
pessoas das regiões. A.J. Orlando colocou que podemos aproveitar as reuniões de uma 
região, e irmos enquanto USE Estadual até essa região. Em uma região com reunião de 3 
(três) horas, podemos ter uma reunião utilizando o dia todo. Sobre assuntos discutidos nas 
reuniões, comentou que todos assuntos meramente informativos, sem necessidade de 
haver falas ou comentários a respeito, seriam colocados no papel como dentro do 
Informativo da USE. Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento do Arte pediu aos 
departamentos fotos, cartazes, e vídeos de realizações ou eventos feitos nos Órgãos e nas 
Casas Espíritas, para serem incluídos no Institucional da USE. Foi deliberado que fosse 
preparado dois materiais como divulgação institucional, um mais curto para exibições 
rápidas e outro mais longo - aproximadamente 3 (três) minutos, para apresentação da USE. 
Foi discutido sobre as despesas de colaboradores, vindos de grandes distâncias para as 
reuniões em São Paulo, e sobre as reuniões da USE Estadual serem realizadas em outras 
cidades, obedecendo um planejamento antecipado (calendário anual). A ideia colocada foi 
de que as reuniões poderiam ser organizadas previamente, através de estudo de 
mapeamento dos deslocamentos até o local da reunião. A proposta feita pelo Sr. Presidente 
foi de colocarmos em relatório, as despesas realizadas individualmente para virmos a esta 
reunião, a fim de fazermos um rateio das despesas, cabendo a cada um, o mesmo valor 
gasto. Esclareceu sobre 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 à reunião, A.J. Orlando participou que a Marcha 
Nacional pela Vida, do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil sem Aborto, 
será realizado no próximo dia 30 de setembro, e não mais em 15 de setembro, como estava 
programado. A USE participará desse evento. 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 
capacidade de estadia para 300 (trezentas) pessoas, e com salão principal para 1.200 (mil e 
duzentas) pessoas bem acomodadas, que será o local do evento. O hotel dispõe também de 
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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.). Nas 
reuniões do CA – Conselho de Administração, e CDE – Conselho Deliberativo Estadual, em 
dezembro de 2018, os mesmos definirão os seus participantes para a Comissão 
Organizadora do Congresso, que também terá pessoas dos Órgãos Locais, da Diretoria 
Executiva e dos Departamentos da USE Estadual.  
 
2 – Assuntos para Informação: 
2.1 – Secretaria: 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária mencionou a solicitação de 7 (sete) Casas 
Espíritas que registraram isenção da taxa de anualidade da USE. O procedimento realizado 
para estes casos, é o de registro da correspondência recebida e aviso aos Órgãos Locais, 
sobre essa solicitação de isenção. O Sr. Presidente solicitou levantamento das Casas 
Espíritas que solicitaram isenção neste ano. 
2.2 – Processo de união de Casas Espíritas: 
Os processos de solicitação de união das seguintes instituições unidas, foram recebidas 
durante o mês de agosto de 2018: 

• Centro Espírita Francisco de Assis – USE Distrital da Freguesia do Ó – USE 
Regional de São Paulo; 

• Associação Beneficente Espírita Frei Rogério Neuhaus – de Cordeirópolis – USE 
Intermunicipal de Limeira – USE Regional Rio Claro; 

• Centro Espírita Lírios da Misericórdia – USE Distrital do Jabaquara – USE Regional 
de São Paulo. 

O processo de união das Casas anteriormente solicitadas, de Marília, Lins e Santos, está 
nos detalhes finais para conclusão. 
 
3 – 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 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 explanou 
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. O balancete 
de agosto de 2018, e seus valores foram aprovados por unanimidade. 
 
4 – Assuntos Deliberativos: 
4.1 – Cartão Pré-pago para Departamentos: 
O Senhor Presidente abordou sobre o cartão pré-pago para despesas de eventos dos 
departamentos. Teremos uma conta centralizada para receber os valores, através da 
Associatec, que cobrará uma taxa de R$ 4,00 (quatro reais) de cada depósito efetuado para 
os eventos cadastrados. Os valores recebidos serão creditados em cartão pré-pago para 
que o Departamento possa utilizar nas despesas daquele evento. Inicialmente como 
experiência foram disponibilizados cartões para dois departamentos: Mocidade e Infância. 
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4.2 – Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita: 
A.J. Orlando registrou que a FEB – Federação Espírita Brasileira lançou agora em 2018, 
esse documento de orientação como resultado de um amplo trabalho das Federativas, e 
com informações para as atividades socioassistenciais. 
 
4.3 – Centro Cultura Brás: 
O Senhor Presidente informou a presença da USE no aniversário de 90 (noventa) anos da 
União Espírita Cristã Beneficente Laudelino Novaes de Brito, e de 120 (cento e vinte) anos 
de seu fundador, Sr. José Bueno, no Brás, São Paulo – SP, sede do futuro Centro Cultural 
da USE. Sobre a situação atual das obras no local relatou que foi feita perícia no local, e 
levado em consideração o estado da obra quando a Expresso Art deixou a mesma. O 
processo está sendo acompanhado digitalmente. Estamos aguardando o final do processo e 
alvará de construção para liberação das obras. Momentaneamente as atividades da Casa 
Espírita estarão sendo realizadas no andar térreo. A ideia é abrir lá uma filial da USE, como 
Associação Cultural, para solicitação de recursos através de Programas voltados à Arte, 
objetivando um novo projeto, para acabamento do teatro. 
 
4.4 - Sexualidade à Luz do Espiritismo: 
O tema foi discutido pelos presentes, em relação a diversos ângulos e opiniões dentro da 
própria Doutrina Espírita, e as ideias definidas foram no sentido de passarmos um 
posicionamento da USE a respeito do assunto, sem o estereótipo, colocando o respeito ao 
corpo, e ao próximo acima de tudo. Estaríamos mais voltados a divulgação de conceito, e 
não uma instrução da USE. 
 
4.5 – Comemorações dos 70 anos do 1º CBUE – 1º Congresso Brasileiro de Unificação 
Espírita (1947): 
O Senhor Presidente destacou as datas para essas comemorações como sendo, 20 e 21 de 
outubro de 2018, com abertura no sábado – 20 de outubro, em palestra que será proferida 
por Antonio César Perri de Carvalho. Continuou citando que foram conseguidos os anais do 
1º Congresso, nos quais estão também retratados os passos dos próximos meses, daquela 
época, no Movimento Espírita Brasileiro, que acabariam culminando no Pacto Áureo, de 5 
de outubro de 1949, acordo visando unificar o Movimento Espírita a nível nacional. Foi 
apresentada também a programação do evento: 
1 – Nome do Evento: 

Para que todos sejamos um – 70 anos do 1º Congresso Brasileiro de Unificação 
Espírita (extraído da mensagem: Em nome do Evangelho, de Emmanuel, psicografia 
de Chico Xavier, de 14 de setembro de 1948, destinada aos participantes do 
Congresso). 

2 – Data e Horários: 
 Dia 20 de outubro, sábado, das 19h às 21h 
 Dia 21 de outubro, domingo, das 9h às 14h 
3 – Local: 
 Instituto Espírita de Educação 
 Rua Professor Atílio Innocenti, 669 – Itaim Bibi – São Paulo/SP 
4 – Detalhamento do Evento: 
 Dia 20 de outubro, sábado, das 19h às 21h 

Abertura e palestra sobre o histórico do evento ocorrido de 31 de outubro a 5 de 
novembro de 1948. Expositor: Antonio César Perri de Carvalho. 

 Dia 21 de outubro, domingo, das 9h às 14h 
 Roda de Conversa 1 – O legado do 1º Congresso 
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Com representantes, ex-presidentes, das federativas do Paraná (FEP), Santa 
Catarina (FEC), Rio Grande do Sul (FERGS) e São Paulo (USE), respectivamente, 
Francisco Ferraz Batista, Olenyr Teixeira, Gladis Pedersen de Oliveira e Julia Nezu 
Oliveira. 
Roda de Conversa 2 – Reflexão para o futuro 
Com representantes das federativas do Rio de Janeiro (CEERJ), São Paulo (USE) e 
FEB, respectivamente, Hélio Ribeiro, A.J. Orlando e FEB (Vice-Presidente). 

5 – Mostra de Fotos: 
É objetivo a busca e a exposição de fotos sobre o evento ocorrido em 1948. 
Obviamente, caso seja possível este resgate. Temos, hoje, apenas uma foto que 
consta da edição de 50 anos de USE, de Eduardo Carvalho Monteiro e Natalino 
D’Olivo. 

6 – Livraria: 
Venda de livros edições USE e outros livros, com responsabilidade de Livraria da 
USE (Rosana Amado Gaspar – 1ª Vice-Presidente). 

7 – Hotéis: 
 Verificar opções e parcerias com hotéis da região. 
8 – Transmissão: 
 RAE – Rede Amigo Espírita – José Aparecido. 
9 – Confraternização: 

Haverá momento de confraternização após a palestra no sábado (sucos, 
refrigerantes, água, salgadinhos) e almoço – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) no 
domingo, após as rodas de conversa.  

Foi convidado a participar o atual presidente da FEB: Jorge Godinho Barreto Nery, que 
aceitou o convite, e enviará representante, pois na data estará participando do 1º Congresso 
Espírita de Roraima, em Boa Vista – RO. 
 
4.6 – Entrega de cadastro de Órgãos e Casas Espíritas - procedimento: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário salientou que o Sistema Webfec, da 
Federação Espírita Catarinense pode ser disponibilizado para o cadastro de dados das 
Casas Espíritas do Estado de São Paulo, e dos seus colaboradores. Precisamos verificar se 
os dados que são requisitados neste sistema, atendem às nossas necessidades. Mas esse 
sistema não estaria pronto para impressão e envio dos Boletos a serem emitidos no ano de 
2019. Para esta tarefa teremos que utilizar o Sistema atual da Associatec. Pascoal Antonio 
Bovino – Segundo Vice-Presidente trouxe as sugestões de Desenvolvimento de Formulário 
mais simplificado para o cadastro dos dados Órgãos, e inclusão do próprio Certificado de 
Casa Unida à USE, como digital. O Senhor Presidente ressaltou que o ideal maior do 
processo é a atualização contínua dos dados, e não apenas a inserção deles, e que 
teríamos que pensar o que motiva o dirigente a atualizar os dados das Casas e dos Órgãos. 
Foi também citado o aplicativo USE mais da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, que 
possui o cadastro das Casas Espíritas locais, localização e atividades.  
 
5 – Apresentação: 
5.1 – Encontro Nacional para a Formação de Multiplicadores para a Área de Estudos 
do Espiritismo – 27 a 29 de agosto de 2018: 
Ana Maria de Souza – Ribeirão Preto – 3ª Assessoria – Estudos Sistematizados da Doutrina 
Espírita expôs sobre o Encontro realizado em Brasília – DF. Lembrou que foram realizados 
eventos anteriores a esse Encontro, em Campo Grande e Brasília. No Encontro de Brasília 
estavam 80 (oitenta) pessoas de todas as Federativas do CFN- Conselho Federativo 
Nacional, exceto a do Amazonas. Foi colocada a ideia de ação conjunta da Área de 
Estudos, com uma ou mais áreas para composição do espaço integrado nos eventos a 
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serem realizados. Dentro da formação e aperfeiçoamento de Multiplicadores, para uma 
formação continuada, foram colocados seis módulos:  

• Doutrina como Consolador Prometido;  
• Movimento Espírita e Organização Federativa;  
• Área de Estudo do Espiritismo;  
• Perfil do Multiplicador;  
• Metodologias e Técnicas;  
• Desafios.  

Como Eixos de Trabalho para essa formação de facilitadores foram destacados: 
• 1º Eixo – Evangelho e Doutrina Espírita;  
• 2º Eixo – O facilitador: conceito, perfil e tarefa;  
• 3º Eixo – O grupo de estudo e as estratégias de dinamização dos processos de 

estudo.  
O desenvolvimento dessa formação sugere 4 (quatro) opções de cargas horárias, a menor 
de 12 (doze) horas, e a maior de 60 (sessenta) horas. Como teste elaborado no Encontro 
Nacional, os participantes foram divididos em grupos para a montagem de um Plano 
Estratégico Integrado. 
 
6 – Departamentos: 
AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor do Departamento anunciou as realizações do mesmo:  

• Feito seminário de Atendimento Fraterno pelo Diálogo no dia 19 de agosto de 2018, 
em Araraquara;  

• Será realizado no dia 22 de setembro, nesta sede da USE – Santana, o Encontro 
Paulista do Departamento de Atendimento Espiritual na Casa Espírita, com o tema: 
Educação com Amor em Família;  

• Em 29 de setembro, teremos um Seminário de Passes e Irradiações, no C.E. Ismênia 
de Jesus, em Ribeirão Pires – SP.  

Mauro argumentou que foi discutido no CFN – Conselho Federativo Nacional, a orientação 
ao Centro Espírita para o Atendimento Fraterno, e depois de alguns anos, o material será 
compilado e levado ao CFN, na próxima reunião de novembro de 2018, para ser aprovado e 
levado ao Movimento Espírita. Há a necessidade de identificar-se as atividades das regiões 
do Estado, saber quem são as pessoas responsáveis pelas mesmas, visando a organização 
dos Departamentos dos Órgãos com atividades em conjunto com o Departamento da USE 
Estadual. 
 
Arte: 
Alberto Centurião – 1º Secretário e Coordenador do Setor Teatro, do Departamento de Arte 
expressou-se sobre atividades:  

• Realizado Sarau REspirArte, no Centro Espírita João Batista, em 26 de agosto, na 
cidade de Jundiaí;  

• Será realizado em setembro de 2018, o REspirArte, no município de Jandira, com 
apoio da USE Intermunicipal de Cotia;  

• Em outubro, o Sarau REspirArte será realizado em Itanhaém – SP.  
Sobre a amostra Paulista de Teatro Espírita – realizada em São Paulo – com 
comparecimento de pessoas da USE, a ideia seria integrar a USE nesse projeto para o 
próximo ano. A respeito da produção do vídeo institucional da USE: a proposta seria a 
produção de vinheta de um minuto e meio, para aberturas, e um vídeo institucional com 
maior tempo de duração, envolvendo também os Departamentos. 
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Doutrina: 
Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento realçou que a lista de recomendações 
de obras do Departamento, conterá 4 (quatro) ou 5 (cinco) obras por categoria. A lista não é 
indicativa, é apenas uma lista de obras por categoria, onde o público alvo é o leitor dos 
livros. A ideia é a possibilidade de formar uma rede de pessoas, para leitura dos livros, 
centralizando as informações de análises, e pareceres dessas pessoas, através da Internet, 
fazendo assim uma avaliação do livro, não como recomendação de compra, ou algo assim.  
 
Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: 
Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento narrou que haverá uma reunião agendada 
com os componentes do Departamento do Estado, para discutir o material que a Ana Maria 
apresentou nesta reunião (conforme item 5.1 – anterior). Em relação aos desdobramentos 
do 3º Encontro Paulista da Área de Estudos Espíritas, propôs a realização das dinâmicas do 
evento nas regiões do Estado, para os Monitores de Cursos, Evangelizadores da Infância, 
Expositores, Monitores de Mocidades, etc. Os seguintes eventos para multiplicação das 
dinâmicas já estão agendados:  

• 16 de setembro – em Ribeirão Preto – 3ª Assessoria;  
• 22 de setembro – em Bauru – 4ª Assessoria;  
• 23 de setembro – em São Paulo – 1ª Assessoria;  
• 30 de setembro – em São José dos Campos – 1ª Assessoria; 
• 5 de outubro – em São José do Rio Preto – 5ª Assessoria; 
• 6 de outubro – em Sorocaba – 2ª Assessoria; 
• 20 de outubro – em Bebedouro – 3ª Assessoria. 

 
Infância: 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Diretora do Departamento comunicou as atividades: 

• No dia 25 de agosto foi realizado em Limeira, a Jornada Evangelizadora Paulista; 
• No dia 30 de setembro a mesma Jornada será realizada em São Miguel Paulista. 

 
Mediunidade: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor relatou a montagem de um plano de atividades 
para o Departamento alinhado com o Plano de Gestão da atual Diretoria Executiva. 
Enfatizou que está fazendo convites a fim de trazer o pessoal que trabalha nos Órgãos, para 
as atividades do Departamento. Citou convite recebido para a USE do Estado de São Paulo, 
fazer parte da Assessoria da Área Nacional de Mediunidade do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, junto a um corpo de revisores. 
 
Mocidade: 
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento destacou que as prévias das COMEs – 
Confraternização das Mocidades Espíritas realizadas em julho e agosto, tiveram a 
participação de 490 (quatrocentos e noventa) pessoas em todo o Estado, e que apesar de 
algumas dificuldades estruturais, foram atingidos os objetivos dos eventos. Filipe informou 
ainda que a Montagem Doutrinária do EECDME – Encontro Estadual de Comissão Diretora 
de Mocidade Espírita, está em vias de finalização – a última reunião de montagem foi em 
Ribeirão Preto, nos dias 25 e 26 de agosto. A 12ª edição do EECDME será realizada de 19ª 
21 de outubro de 2018, em São Paulo – SP. Sobre outras atividades e participações do 
Departamento, mencionou: 

• Representantes do DM participarão do 1º Encontro Nacional de Evangelizadores 
Espíritas, organizado pela Área de Infância e Juventude do CFN, que será realizado 
em Guarapari – ES, de 14 a 16 de setembro; 
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• Em setembro inicia-se a Primeira Turma de Evangelizadores formado em EAD – 
ensino à distância, com tutores do DM;  

• O Departamento desenvolverá atividades pontuais sobre o tema Setembro Amarelo. 
 
7 – Palavra Livre: 
Não houve manifestação. 
  
8 – Próximas Reuniões: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 13 de setembro de 2018, quinta-
feira, a partir das 22h30.  
 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 6 de outubro de 2018, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h20 com prece de A.J. Orlando - 
Presidente. Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com o Senhor Presidente. 
 
 
 
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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13 DE SETEMBRO DE 2018 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   22h35 
Prece de abertura:    Eronilza Souza da Silva 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Prece de abertura – Eronilza Souza da Silva 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 - Reunião do CFN – novembro/2018: 
O Sr. Presidente comentou sobre proposta de 3 (três) pessoas irem a Brasília, no período de 
9 a 11 de novembro próximo, representando a USE do Estado de São Paulo, na reunião do 
CFN – Conselho Federativo Nacional. Colocou a sugestão de irem ele próprio, mais a primeira 
e o segundo vice-presidentes (A.J. Orlando, Rosana e Pascoal), e que enviou o programa da 
reunião para todos da DE – Diretoria Executiva, via e-mail. As reuniões, para as Federativas, 
começam na sexta-feira, dia 9 de novembro. A FEB – Federação Espírita Brasileira arcará 
com as despesas de estadia para 2 (duas) pessoas. As despesas de transporte (passagens 
aéreas, são por conta das Federativas). A proposta foi aprovada por unanimidade, em relação 
aos representantes, e pagamento pela USE das despesas de transporte – passagens aéreas. 
 
2 – Marcha pela Vida em São Paulo: 
A.J. Orlando comunicou a participação da USE, na Marcha pela Vida – iniciativa popular de 
manifestação cívica e espontânea, contra a tentativa de legalização do aborto, que será 
realizada no dia 30 de setembro, domingo, a partir das 15h, na Avenida Paulista, com início 
em frente ao prédio do MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, seguindo 
até a Praça da Sé – São Paulo – SP. O Sr. Presidente esclareceu que será produzido um 
vídeo da USE, apoiando o evento, e fazendo chamada do público espírita, para maior 
envolvimento dos espíritas nesse aspecto. Pediu que todos os que puderem, estejam 
presentes. O próprio presidente da FEB, Jorge Godinho Barreto Nery, perguntou sobre a 
participação da USE no evento. 
 
3 – Encontro Anual Cairbar Schutel – Matão – SP: 
O Sr. Presidente, e Pascoal Antonio Bovino – Vice-Presidente confirmaram que estarão no 
Encontro Anual Cairbar Schutel que será realizado em Matão, nos dias 22 e 23 de setembro 
próximos, face às comemorações de 150 (cento e cinquenta) anos do nascimento de Cairbar. 
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A.J. Orlando destacou que procurará reunir-se com os representantes dos Órgãos Regionais 
e Locais que estarão presentes no Encontro. 
 
4 – Cartão Pré-Pago: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira informou que está tentando contato com 
PagSeguro e com o Banco Itaú para que o nome constante no cartão seja: Filipe Felix dos 
Santos – Diretor do Departamento de Mocidade, e não: Rosana Amado Gaspar – Primeira 
Vice-Presidente, como constam os dados para emissão do cartão. Este é o segundo cartão 
pré-pago a ser emitido, o primeiro emitido em 2017, já estava em nosso poder. 
 
5 – Departamento de Família: 
A.J. Orlando participou a todos que Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Eventos, 
expressou-se no sentido de ser a Diretora do Departamento de Família, e que agendou 
reunião com ela para a próxima semana, definindo o departamento que a mesma ficaria 
responsável.  
 
6 – Reunião com Ivan René Franzolim: 
O Sr. Presidente mencionou que tem uma reunião agendada com Ivan René Franzolim, 
escritor e pesquisador espírita, para o dia 18 de setembro, terça-feira, na sede da USE, em 
Santana-SP, para que o mesmo apresente proposta de um projeto para auxiliar na 
administração de casas espíritas contando com um grupo de consultores que são 
especialistas em diferentes áreas. 
 
7 – Solicitações de Isenção da Contribuição Anual: 
Foi definido por unanimidade pelos participantes a proposta para as ações que serão tomadas 
em relação à solicitação de isenção da anualidade por Casas Espíritas. Eronilza Souza da 
Silva – Segunda Secretária ficou responsável pelas tarefas:  

• Envio de texto padrão como resposta à Casa que solicitou a isenção; 
• Cientificar os Órgãos Regionais e Locais, da jurisdição daquela Casa Espírita, sobre o 

pedido de isenção; 
• Preparar relação de todas as Casas que solicitaram isenção em 2018, acrescentando 

na mesma relação, as novas solicitações. 
•  

Nestes últimos dias, recebemos mais 2 (dois) pedidos de isenção: 
• Centro Espírita Fé em Deus, da USE Intermunicipal e Regional de Sorocaba; 
• Centro Espírita Padre Zebeu, da USE Distrital da Vila Maria – USE Regional de São 

Paulo. 
 
8 – Contagem Física do Estoque da Livraria – USE: 
O Sr. Presidente explicou que, utilizando aplicativo em celular, fez a contagem física do 
estoque da livraria da USE em Santana, através de leitura em código de barras, e que irá 
enviar via e-mail planilha do Excel com esses dados, comparando com o saldo do Sistema 
Horus da livraria. A ideia é que com essas quantidades, possam ser feitos os cálculos de 
vendas e aquisições a partir de 3 de junho, objetivando a composição do saldo real do 
Estoque, naquela data, que foi quando a atual DE iniciou sua gestão. Foi conversado sobre 
muitas interrupções no serviço da funcionária Cilene Cardoso, durante o expediente, bem 
como sobre a preocupação em relação à ordem, arrumação e limpeza da livraria e da 
secretaria em geral. 
 
 
 
9 – Secretaria: 
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Foram discutidos vários aspectos em relação a atribuições, funções e subordinação da 
funcionária Cilene Cardoso. Foi definido que Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral e o Sr. 
Presidente farão uma reunião com a funcionária no próximo dia 21 de setembro, onde 
colocarão as propostas aprovadas por unanimidade nesta reunião: 

• Nas tarefas correspondentes à Livraria, ela estará subordinada à Rosana Amado 
Gaspar – Primeira Vice-Presidente; 

• Nas tarefas correspondentes à Secretaria, ela estará subordinada à Hélio Alves Corrêa 
– Secretário Geral; 

• Nas requisições de materiais - Suprimentos, ela estará subordinada à Tesouraria; 
• Nas demais tarefas e questões, ela estará subordinada ao A.J. Orlando – Presidente; 

 
Também foi definido que a Rosana fará levantamento da situação geral da funcionária, em 
relação à legislação, quanto a horas trabalhadas, folgas, etc., e em relação aos demais 
aspectos trabalhistas. 
Após a conclusão desse levantamento, Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário, 
estudará as avaliações e providências que poderão ser tomadas, em relação a esses 
aspectos. 
 
10 – Cadastro dos Órgãos: 
Várias situações do Cadastro de Órgãos, Instituições e Casas Espíritas foram levantadas e 
colocadas pelos participantes, tais como: cadastros incompletos, diferenças entre os dados 
dentro da própria Secretaria, falta de padronização nas tarefas da Secretaria, desorganização, 
cadastros totalmente defasados sem atualização nos últimos anos, etc. Foi definido que a 
Secretaria necessita de ações imediatas, para correção e atualização de dados, e 
uniformização dos mesmos. Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral ressaltou que estará na 
sede da USE em Santana, iniciando esse trabalho, na próxima semana, e que depois elencará 
as tarefas necessárias com os demais membros da Secretaria. Walteno Santos Bento da Silva 
– Terceiro Secretário explanou sobre os testes feitos com o GSuite – pacote empresarial do 
Google que engloba e-mails, documentos, armazenamento e agenda. Citou que podem ser 
criados, e-mails para cada Órgão com nomenclatura padrão – exemplo: 
use.r.aracatuba@usesp.org.br podendo também ser criado dentro do espaço do GSuite da 
USE do Estado, sites para cada Órgão (padronizados ou não). Ele irá confirmar o espaço que 
teremos no Google, como “usesp.org.br”, e sobre a utilização de banco de dados. Foi 
aprovada a proposta do Órgão Local de São Caetano, ser utilizado como teste, e a 
apresentação por parte do Walteno, da padronização de e-mails a serem criados.  
 
11 – Regimento Interno da USE Regional do Grande ABC: 
O Sr. Presidente abordou que o Regimento Interno desse Órgão, enviado pelo seu atual 
Presidente – Glauco Nepomuceno, deve ser corrigido pois nele constam os nomes dos atuais 
ocupantes dos cargos de presidente, secretário, etc., o que está incorreto. Walteno Santos 
Bento da Silva – Terceiro Secretário relatou que irá verificar com o Órgão as incorreções. 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 6 de outubro de 2018 – sábado – 9 h 
 
Horário Término: 0h55 do dia 14 de setembro de 2018. 
 



 
 

 
Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 

Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
 

 

 

 

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -         -                                                            use@usesp.org.br 

Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                    www.usesp.org.br 

 

1

06 DE OUTUBRO DE 2018 
 
Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   09h10 
 
Leitura:  A.J. Orlando - Presidente - Livro: “O Evangelho segundo o 

Espiritismo – Allan Kardec – capítulo XIV – Honrai a vosso pai e 
a vossa mãe - item 8 – A parentela corporal e a parentela 
espiritual. 

 
Prece de Abertura:  Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária  
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marco Antônio Milani Filho – Doutrina 
Mauro Antônio Santos – AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Andréa Laporte - Doutrina 
Juliana Bertoldo – 2° Secretária - Mediunidade 
Luiz Cláudio da Silva - Evangelho 
Saulo Quintana Gomes – Mocidade – 2º Secretário Doutrina 
Elza Saorin – 2º Secretária - Eventos 
 
Ausências Justificadas: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor Depto. MEP – Mediunidade, Estudo e Prática 
Ângela Bianco – Diretoria Departamento de Eventos 
 
Visitantes: 
José Silvio S. Gaspar – USE Regional de São Paulo 
Etevaldo de Souza Pereira - Biblioteca 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
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1 – Mensagem da Presidência: 
O Sr. Presidente deu as boas-vindas a todos comunicando a representação da USE Estadual 
no Encontro Anual Cairbar Schutel, realizado em Matão – SP, nos dias 22 e 23 de setembro 
de 2018, face às comemorações de 150 (cento e cinquenta) anos do nascimento de Cairbar. 
Citou as presenças de representantes da FEB – Federação Espírita Brasileira, da USE do 
Estado de São Paulo, da USE Regional de Ribeirão Preto, e da USE Intermunicipal de Matão. 
Confirmou reunião com os Órgãos da USE, na qual destacaram-se as seguintes propostas: 

• Preparação de lista de expositores da USE para ser compartilhada entre os Órgãos. 
Esses expositores poderiam inclusive ser divulgadores dos eventos da USE no 
Estado; 

• Criação de grupos de Núcleo Espírita Universitário juntos às faculdades e 
universidades, para que o jovem espírita tenha um ponto de apoio, um grupo de 
estudos, visando a troca de ideias e opiniões sobre a Doutrina Espírita. A USE 
Estadual incentivaria a criação desses grupos, através de projetos e meios para isto. 

Marco Antônio Milani Filho, do Departamento de Doutrina mencionou o exemplo dos grupos 
de sucesso já existentes nestes moldes, no Estado do Rio de Janeiro, e que com eles, 
poderíamos buscar materiais, e exemplos. Devido à rotatividade dos jovens, pois há a troca 
deles por outros, depois da conclusão dos cursos, a sugestão é no sentido de que os 
Professores sejam os Coordenadores, ou os principais líderes à frente desses grupos. 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário participou a todos, outro exemplo bem-sucedido, 
que é a Feira de Livros com Editoras, e palestras, realizada dentro da Unicamp – Universidade 
Estadual de Campinas. Foram feitos outros comentários a respeito. 
A.J. Orlando colocou que a USE do Estado de São Paulo deveria estar presente no maior 
número possível dos eventos realizados pelos Órgãos, para que todas as pessoas, tenham 
uma ideia melhor do que é a própria USE. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário destacou que o Departamento de Infância 
iniciou um Plano Piloto juntamente com a USE Regional da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira, visando trazer mais pessoas para o trabalho com a Evangelização nas Casas 
Espíritas. 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente explanou sobre termos um levantamento 
no Estado de São Paulo, com dados que mostram o tamanho da USE: número de livrarias, 
de bancas de livros, de periódicos, de sedes, de eventos, etc. Isto demandaria um 
levantamento de dados junto aos Órgãos do Estado. Foi deliberado a montagem de um 
formulário, ou algum documento, para que pudesse ser feito esse levantamento. 
O Sr. Presidente abordou que esteve presente na Marcha pela Vida, no último dia 30 de 
setembro de 2018, que ocorreu às 16h da Av. Brigadeiro Luiz Antônio, até a Praça da Sé, aqui 
na capital do Estado. A marcha, segundo os organizadores, reuniu cerca de 15 (quinze) mil 
pessoas que participaram da iniciativa que foi apartidária e sem caráter religioso, reunindo 
assim diferentes confissões religiosas e organizações da sociedade em defesa da vida, da 
mulher gestante e do nascituro. 
Registrou também que no período de 25 a 28 de setembro de 2018, foi realizada a 1ª Semana 
J. Herculano Pires, com palestras realizadas nas cidades de Marília – SP, Fortaleza – CE, 
Ribeirão Preto – SP, e São Paulo – SP, homenageando os 100 (cem) anos de nascimento do 
tradutor e escritor espírita. O evento era sempre iniciado com transmissão a partir de São 
Paulo, no GE Cairbar Schutel, com Herculano Pires, filho de JHP, contando fases da vida do 
pai. 
A.J. Orlando – Presidente informou sobre os Anais do Congresso Brasileiro de Unificação 
Espírita de 1948, que fez a revisão da cópia do texto dos Anais, realizada através de aplicativo, 
que tinha várias incorreções. O texto corrigido foi enviado aos participantes das 
Comemorações dos 70 anos do CBUE, será disponibilizado no site da USE Estadual, e é 
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recomendada sua leitura pois contém muitas informações sobre o movimento espírita na 
época do Congresso. 
 
2- ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO: 
2.1 – Secretaria: 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária explicou sobre as correspondências recebidas 
e expedidas do mês de setembro de 2018, e apresentou o PGA – Plano Geral de Atividades 
de 2019, desenvolvido junto com Walteno. Foi deliberado pela Diretoria Executiva que a 
Secretaria execute: 

• Levantamento de quantas Casas Espíritas solicitaram isenção da contribuição 
associativa em 2018; 

• Levantamento de quantas Casas Espíritas solicitaram adesão em 2018; 
• Inclusão no PGA, das atividades do Sarau para 2019, e o calendário de Reuniões para 

o 18º Congresso Estadual de Espiritismo, programado para junho de 2020. 
 
2.2 – Tesouraria: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira apresentou os detalhes do demonstrativo 
financeiro de setembro de 2018, contemplando Receitas de R$ 18.524,00 (dezoito mil, 
quinhentos e vinte e quatro reais), e Despesas de R$ 36.720,33 (trinta e seis mil, setecentos 
e vinte reais, e trinta e três centavos). O Sr. Presidente solicita à Tesouraria, a preparação 
dos seguintes relatórios: 

• Para reunião da DE – Diretoria Executiva de novembro de 2018, o relatório financeiro 
da USE Estadual de junho a novembro de 2018, em comparativo com o ano anterior, 
para aprovação e envio ao CA; 

• Para reunião da DE – Diretoria Executiva de novembro de 2018, proposta de 
contribuição anual das Instituições Espíritas, para o ano de 2019; 

• Para reunião do CA – Conselho de Administração de dezembro de 2018, o relatório 
financeiro da USE Estadual de junho a novembro de 2018, em comparação com o ano 
anterior, aprovado pela DE, para aprovação pelo Conselho; 

• Para reunião do CA – Conselho Administrativo de dezembro de 2018, a projeção de 
receitas e despesas para 2019. 

A.J. Orlando expôs sobre o Sistema da Associatec, mostrando “dashboard” do Sistema, com 
número de associados (Casas Espíritas, ou instituições), ativos, desativados, adimplentes e 
inadimplentes. Comentou que pagamos os valores mensais de utilização do Sistema, sobre o 
número de associados (Casas) ativos. Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
esclareceu que tivemos os seguintes números de Casas que pagaram a anuidade nos últimos 
anos: 

• 2016 – 452 (quatrocentos e cinquenta e duas) Casas; 
• 2017 – 402 (quatrocentos e duas) Casas; 
• 2018 – 365 (trezentos e sessenta e cinco) até a presente data – 06/10/2018. 

Foi deliberado pela DE, que Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário converse com 
pessoal da Associatec, para entendimento dos campos do “dashboard” do Sistema. 
 
2.3 – Outros temas abordados: 
O Sr. Presidente argumentou que deveríamos ter um número dos livros que são edições USE 
e estão fazendo parte do nosso estoque, mesmo se em consignação, e também quantos livros 
foram vendidos, por exemplo. Esses números são necessários para definição das ações para 
reposição de estoques desses livros. Sugeriu que tivéssemos um voluntário para trabalhar na 
livraria, fazendo contagem de estoque, ligando para bancas de livros, distribuidoras, livrarias, 
etc. Rosana contatará Waldemar para fazer esse trabalho voluntário, se possível. 
Foi discutido pelos presentes sobre a reimpressão de folhetos para a Campanha do 
Evangelho no Lar. A definição foi pela reimpressão de 100.000 (cem mil) exemplares com 
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custo total de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), a serem pagos pela ADDE – Associação de 
Divulgação da Doutrina Espírita, de São José do Rio Preto, em parceria com a USE. Colocada 
em aprovação para a DE, o “layout” de impressão foi aceito. 
 
3 - APRESENTAÇÃO ESPECIAL: 
3.1 – Mediunidade em Animais e suas implicações: 
Marco Antônio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina mostrou a apresentação 
em PowerPoint que será levada à reunião do CFN – Conselho Federativo Nacional, em 
novembro de 2018. Iniciou colocando que a assistência a animais foi iniciada pela ASSEAMA 
– Associação Espírita Amigos dos Animais, em 2006. Foram citados trechos de obras, que 
são utilizados como justificativas para o atendimento a animais que vivem na erraticidade. A 
USE do Estado de São Paulo se coloca respeitando todas as formas de vida, pois cada um 
tem suas características específicas. Foram colocados também trechos de livros da Doutrina, 
citando que os animais não ficam na erraticidade. A tentativa de humanizar os animais, 
favorece adoção de práticas exóticas, não sendo práticas espíritas. Aceitamos como 
coerência da prática doutrinária aquela que está de acordo com a aplicação da teoria espírita. 
As práticas da ASSEAMA são pseudo-espíritas. Dentro da conclusão foi citado que sem 
validação científica, não podemos introduzir novas práticas no Espiritismo, nem corroborar 
com as práticas da ASSEAMA. Discutiu-se pelos presentes, o desvio das práticas 
doutrinárias, a inexistência da mediunidade nos animais, e outros tópicos. 
 
4 – REUNIÃO CONJUNTA COM DEPARTAMENTOS: 
AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Mauro Antônio Santos – Diretor anunciou que foi procurado pela TV Mundo Maior, para 
participação em matéria sobre Passe, no próximo dia 22 de outubro, aqui na sede da USE, 
em Santana.  
Relatou sobre o Encontro Paulista da Área, realizado no dia 23 de setembro, que o mesmo 
foi um sucesso com participação aproximada de 32 (trinta e duas) pessoas do Estado, estando 
representados 12 (doze) Órgãos Locais. O tema do Encontro foi: “Educação com amor na 
Família”. 
Continuou citando a realização do Seminário de Passes e Irradiações na USE Intermunicipal 
de Mauá, com 96 (noventa e seis) inscritos e 11 (onze) Casas Espíritas, que foi realizado no 
dia 29 de setembro. 
Mauro ressaltou que no próximo final de semana, de 12 a 14 de outubro, estará representando 
a USE do Estado de São Paulo, no 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, 
realizado pelo CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. 
Salientou ainda sobre os 10 anos de aprovação pelo CFN – Conselho Federativo Nacional, 
em 2008, da Campanha Evangelho no Lar e no Coração, e sobre essa divulgação nas 
comemorações dos 70 anos do CBUE – Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Foi 
deliberado que pode ser preparado “banner”, cartazes ou “folders” para divulgação dos 10 
anos de evangelho, junto aos presentes no evento. 
Foi destacado também a produção de vídeos curtos de 4 (quatro) minutos cada um, 
aproximadamente 5 (cinco) vídeos, sobre Evangelho no Lar, para serem levados como 
orientação às Casas Espíritas, na divulgação da atividade. O Departamento estará 
responsável pela produção desses vídeos em conjunto com o Departamento de Arte. 
 
Arte: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento lembrou sobre o Sarau REspirArte realizado 
em Cotia, em setembro de 2018, trazendo também duas propostas para levantamento de 
fundos visando as obras do Centro Cultural do Brás. 
Festival de Música previsto para meados de 2019, gravando CD do evento a fim de que a 
USE participe da arrecadação das vendas do CD; 
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Encontro de Arte, com artista renomado, e cobrança de ingresso. 
O Sr. Presidente solicita a elaboração de projetos para o Departamento em relação a esses 
eventos, o que foi aprovado por unanimidade. 
 
Mediunidade: 
Juliana Bertoldo – 2ª Secretária do Departamento enfatizou que sobre o Encontro de 
Mediunidade, que será realizado nos dias 17 e 18 de novembro, na cidade de São José dos 
Campos – SP. 
 
Mocidade: 
Saulo Quintana Gomes – 2º Secretário de Doutrina do Departamento discorreu sobre a 
participação do pessoal da USE de São Paulo, no 1º Encontro Nacional de Evangelizadores 
Espíritas, organizado pela Área de Infância e Juventude do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, realizado de 14 a 16 de setembro, em Guarapari – ES. Com participação de 1.000 
(hum mil) pessoas aproximadamente. Ele vê diferenças de forma do movimento jovem em 
São Paulo e nos outros estados, sendo que aqui em São Paulo, o movimento é dirigido por 
jovens, e nos outros estados, por pessoas de mais idade. 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Diretora do Departamento de Infância e o próprio Saulo, 
concordam que o Encontro não foi tão aprofundado na temática. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário expressou-se no sentido de que a USE do 
Estado de São Paulo não foi chamada para nenhuma atividade do Encontro, talvez por não 
ter maior tempo de aproximação com a equipe da FEB – Federação Espírita Brasileira. 
Saulo realçou ainda que nos dias 19, 20 e 21 de outubro, acontecerá na cidade de São Paulo, 
o 12º EECDME – Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita. Esse 
Encontro é bienal, neste ano tendo como tema: “Evolução Individual e Coletiva: A Doutrina 
como meio e não como fim”, e contando até agora com 108 (cento e oito) inscritos. 
 
5 – Outros tópicos discutidos: 

• Ana Luísa de Almeida Boiago – Diretora do Departamento de Infância colocou a 
discussão sobre não conseguirmos envolver a camada jovem, para comprometer-se 
com o Movimento Espírita, na Evangelização Infantil e no Departamento de Mocidade. 

• Por seu turno, o Sr. Presidente ressaltou sobre o protagonismo juvenil: que, o jovem 
deve estar presente nas reuniões da DE, com participação ativa, e não servir apenas 
de coadjuvante nas tarefas. O jovem segundo ele tem condições de dirigir eventos e 
outros, mas é importante que tenha um conselheiro, ou alguém em que possa recorrer 
para ajuda, na orientação de tarefas ou na solução de problemas. 

• A.J. Orlando solicitou o encaminhamento de propostas e sugestões para assuntos a 
serem levados à reunião da Comissão Regional Sul do CFN, que acontecerá no Rio 
Grande do Sul, em 2019. 

• Conversou-se sobre várias situações dentro do tema Divisão Territorial das cidades 
do Estado de São Paulo, com seus respectivos Órgãos Locais; como por exemplo - 
afinidade entre pessoas de diferentes Órgãos e diferentes regiões.  

Foi delineado que neste mês, acontecerão 2 (duas) reuniões eletrônicas, para itens da pauta 
não abordados: 

• No dia 10 de outubro, quarta-feira, às 22h30, para discutir-se sobre Cadastro de 
Órgãos de Unificação; 

• No dia 18 de outubro, quinta-feira, às 22h30, para discutir-se sobre Revisão da Divisão 
Territorial. 
 
 

6 – PALAVRA LIVRE: 
Não houve manifestação. 
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7 – PRÓXIMAS REUNIÕES: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 10 de outubro de 2018, quarta-
feira, a partir das 22h30.  
 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 3 de novembro de 2018, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h45 com prece de Juliana Bertoldo - 
Mediunidade. Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com o Senhor Presidente. 
 
 
 
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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10 DE OUTUBRO DE 2018 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   22h35 
Prece de abertura:    Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Formulário desenvolvido em Excel para Cadastro dos Órgãos Regionais: 
Como todos receberam via e-mail, o formulário desenvolvido pelo Walteno Santos Bento da 
Silva – Terceiro Secretário, visando termos uma nova versão do Formulário Verde de cadastro 
das Regionais, o mesmo foi colocado em votação. 
O novo formulário desenvolvido em Excel, foi redesenhado, com exclusão de campos não 
utilizados no nosso cadastro, como endereço completo das pessoas envolvidas nos Órgãos. 
Os demais campos necessários foram mantidos. 
O formulário foi aprovado, por unanimidade. 
 
2 – E-mail fixo para os Órgãos:  
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário expôs sobre trabalho contínuo com os 
Órgãos, que temos que realizar. Implantando e-mail fixo para os Órgãos, mesmo nas trocas 
de Comissão Executiva, e dos colaboradores dos mesmos, não teríamos novamente que 
iniciar um trabalho de atualização.  
Exemplo de Órgão que teria o e-mail fixo: “use.r.campinas” – USE Regional de Campinas, ou, 
“use.i.campinas” – USE Intermunicipal de Campinas. 
Isto facilitaria o contato da USE do Estado de São Paulo, com todos os Órgãos, envio de 
materiais, possibilidade de Agenda Institucional, conexão entre os próprios Órgãos, etc. 
O início desse projeto seria feito com o e-mail padronizado das 24 USEs Regionais do Estado 
de São Paulo. 
 
3 – Questionário: “Qual é o Tamanho da USE”: 
Tópicos que foram aprovadas para serem incluídas no Formulário a ser desenvolvido: 

• Sede Própria 
• Livraria ou Banca 
• Clube do Livro 
• Número de associados do Clube 
• Jornal ou Periódico 
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• Programa de Rádio ou TV 
• Site ou Página em Redes Sociais 
• Cobra anuidade 
• Valor da anuidade 
• Número de Casas ou Instituições que contribuem com anuidade 
• Principais Eventos anuais 

Foi discutido e aprovado o Questionário elaborado em consenso por todos da Diretoria 
Executiva sobre um levantamento que indicasse o tamanho da USE em todo o Estado, em 
relação às perguntas colocadas. 
Walteno trabalhará na montagem do Questionário em Excel, seguindo o mesmo formato feito 
para a nova versão (eletrônica) do Formulário Verde, para o cadastro dos Órgãos Regionais. 
O questionário também terá células preenchíveis pelos Órgãos, e células protegidas evitando 
assim sua alteração. 
 
4 – Modo do envio do Questionário para os Órgãos: 
Colocou-se também sobre a maneira de contatarmos os Órgãos para o envio do Questionário 
e do Novo Formulário de Cadastro das USEs Regionais.  
O Sr. Presidente citou que o simples envio dos e-mails realizado na última gestão, teve 
baixíssimo índice de retorno dos Órgãos para a USE Estadual. 
Foram abordadas outras formas para esse contato, tais como envio de “link” por e-mail, 
colocação dos Formulários no site da USE Estadual. 
Aprovou-se que o envio seria via e-mail, utilizando a lista de contatos atual dos Órgãos do 
Estado, sendo que os Diretores ficariam responsáveis pelo envio do e-mail, por acompanhar 
a tratativa com os Órgãos, e pelo retorno das informações dos Órgãos chegarem à Secretaria 
da USE Estadual. 
 
5 – Outros assuntos: 

• Comentou-se sobre a revisão nos tipos de cadastro que temos no sistema da 
Associatec, em relação a Casas Espíritas, Pessoas Físicas, etc. Walteno está 
trabalhando no levantamento desses dados para informação à Diretoria Executiva. 

• Registrou-se comentários sobre os diferentes cadastros que temos, e a dificuldade de 
atualização e padronização dos dados, ao que o Sr. Presidente definiu Cadastro 
Único, como sendo algo em que todos devem ter os mesmos dados, 
independentemente de onde esteja. Não deveríamos ter dados diferentes, em relação 
ao mesmo assunto. 

• A.J. Orlando – Presidente salientou que Sara Imad, espírita, – sócia proprietária da 
empresa: “Green Word Language Services”, de Piratininga – SP, informou que 
concluirá a tradução e revisão da 4.ª edição de “A Gênese” de Allan Kardec, até março 
de 2019. 

• Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente propôs o aproveitamento do 
sábado à tarde, nas datas de reuniões da Diretoria Executiva, com atividades e 
propostas para serem discutidas, aproveitando que os componentes da DE se 
deslocaram até o local. Em relação a isto foi feita a deliberação que está no item 6.4 
abaixo. 

 
6 – Deliberações: 

• 6.1 – Desenvolvimento do Formulário em Excel para Questionário aos Órgãos – 
Walteno ficou responsável; 

• 6.2 – Divisão dos Órgãos entre os seguintes membros da Diretoria Executiva: Walteno, 
Pascoal, Eronilza, Hélio e Rosana. Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário ficará 
como Coordenador das informações e dos contatos. Hélio Alves Corrêa – Secretário 
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Geral enviará e-mail fazendo o acerto dessa divisão. Essa divisão será para o trabalho 
de coleta das informações dos Órgãos, em relação ao Questionário e ao Novo 
Formulário de Cadastro dos Órgãos; 

• 6.3 – Hélio fará a coleta das informações, mantendo um arquivo atualizado em Excel, 
do Cadastro de Órgãos, fazendo com que todos os envolvidos no processo, tenham 
as mesmas informações e sempre atualizadas; 

• 6.4 – Nova proposta para formato da reunião da Diretoria Executiva:  
09h às 11h – Reunião DE + Departamentos 
11h às 12h – Secretaria, Tesouraria e outros assuntos 
12h - Almoço 
13h – Deliberações da DE e Temas para Discussão 

 
Próxima Reunião Eletrônica: 18 de outubro de 2018 – quinta-feira – 22h30 
Tema da Próxima Reunião Eletrônica: Revisão da Divisão Territorial 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 3 de novembro de 2018 – sábado – 9h 
 
Horário Término: 0h30 do dia 11 de outubro de 2018. 
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18 DE OUTUBRO DE 2018 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   22h35 
Prece de abertura:    A.J. Orlando - Presidente 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Divisão Territorial: 
Deliberações iniciais sobre as ações que terão que ser tomadas em cada USE Regional do 
Estado, em relação às cidades e a quais Órgãos pertencem, ou estão vinculadas por 
afinidade, as Casas Espíritas dessas cidades. Nesta reunião foram discutidas, sobre as 
cidades de 11 (onze) USEs Regionais a saber: Baixada Santista/Vale do Ribeira, Bauru, 
Campinas, Franca, Grande ABC, Jaú, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro e 
Taubaté. 
 
 
1.1 – USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira: 
Não existem ações pendentes a serem tomadas. 
Órgãos e cidades que a compõem: -  

• USE Intermunicipal do Guarujá: Bertioga e Guarujá. 
• USE Intermunicipal de Itanhaém: Itanhaém e Mongaguá. 
• USE Intermunicipal de Peruíbe: Itariri, Pedro de Toledo e Peruíbe. 
• USE Intermunicipal de Registro: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, 

Ilha Comprida, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera Açu, Registro e Sete Barras. 
• USE Intermunicipal de Santos: Cubatão e Santos. 
• USE Municipal de Praia Grande: Praia Grande. 
• USE Municipal de São Vicente: São Vicente. 

 
 
1.2 -  USE Regional de Bauru: 
Ações a serem tomadas: - 
Conversar com Eduardo Pereira – checagem das seguintes cidades da região: 
- Da USE Intermunicipal de Bauru: - Arealva, Borebi e Paulistânia; 
- Da USE Intermunicipal de Lins: - Pongaí e Uru. 
Órgãos e cidades que a compõem: - 
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• USE Intermunicipal de Bauru: Agudos, Arealva, Avaí, Bauru, Borebi, Cabrália 
Paulista, Duartina, Espírito Santo do Turvo, Iacanga, Lençóis Paulista, Macatuba, 
Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis e 
Ubirajara.    

• USE Intermunicipal de Lins: Balbinos, Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, 
Guarantã, Lins, Pongaí, Sabino e Uru. 

• USE Municipal de Promissão: Promissão. 
 
 
1.3 – USEs Regionais de Campinas e Jundiaí: 
Definido estudo e revisão dos Órgãos e cidades que compõem as USEs Regionais de 
Campinas, Jundiaí e Sorocaba: - 
- Verificar em Atas do CA – Conselho de Administração, a existência de transferência da 
cidade de Holambra, da USE Intermunicipal de Campinas para a USE Intermunicipal de Mogi-
Mirim; 
- Estudar as cidades de Itu e Salto (atualmente com Campinas – possível transferência para 
Sorocaba); 
- Estudar as cidades da USE Intermunicipal de Circuito das Águas (Águas de Lindóia, Amparo, 
Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro) passando da USE Regional 
de Jundiaí, para a USE Regional de Campinas; 
- Estudar a cidade de Pirapora do Bom Jesus: faz parte da USE Intermunicipal de Jundiaí 
(USE Regional de Jundiaí), ou da USE Intermunicipal de Carapicuíba (USE Regional de São 
Paulo); 
- Estudar a situação da USE Regional de Jundiaí, que ficaria com apenas 2 (dois) Órgãos 
Locais (USE Intermunicipal de Bragança Paulista e USE Intermunicipal de Jundiaí); 
- Poderia haver a transferência da USE Intermunicipal de Jundiaí para a USE Regional de 
Campinas, pois a mesma com a saída da USE Intermunicipal de Itu para a USE Regional de 
Sorocaba também ficaria com apenas dois Órgãos Locais (USE Intermunicipal de Campinas 
e USE Intermunicipal de Indaiatuba); 
- Poderia também haver a transferência da USE Intermunicipal de Bragança Paulista, para a 
USE Regional de Taubaté. 
Todos esses estudos, e decisões devem ser conduzidos com Marco Antonio Milani, atual 
presidente da USE Regional de Campinas, e aquiescência dos outros Órgãos envolvidos. 
Composição atual, sem qualquer alteração, da USE Regional de Campinas: 

• USE Intermunicipal de Campinas: Artur Nogueira, Campinas, Holambra, 
Hortolândia, Jaguariúna, Paulínia, Santo Antonio da Posse, Valinhos e Vinhedo. 

• USE Intermunicipal de Indaiatuba: Elias Fausto, Indaiatuba e Monte Mor. 
• USE Intermunicipal de Itu: Itu e Salto. 

Composição atual, sem qualquer alteração, da USE Regional de Jundiaí: 
• USE Intermunicipal de Bragança Paulista: Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, 

Bragança Paulista, Joanópolis, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Tuiuti 
e Vargem. 

• USE Intermunicipal de Circuito das Águas: Águas de Lindóia, Amparo, Lindóia, 
Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. 

• USE Intermunicipal de Jundiaí: Cabreúva, Caieiras, Campo Limpo Paulista, Itatiba, 
Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Pirapora do Bom Jesus e Várzea Paulista. 

Nova composição proposta da USE Regional de Campinas: -  
• USE Intermunicipal de Campinas: Artur Nogueira, Campinas, Holambra, 

Hortolândia, Jaguariúna, Paulínia, Santo Antonio da Posse, Valinhos e Vinhedo. 
• USE Intermunicipal de Circuito das Águas: Águas de Lindóia, Amparo, Lindóia, 

Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. 
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• USE Intermunicipal de Indaiatuba: Elias Fausto, Indaiatuba e Monte Mor. 
• USE Intermunicipal de Jundiaí: Cabreúva, Caieiras, Campo Limpo Paulista, Itatiba, 

Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista. 
 

 
1.4 – USE Regional de Franca: 
Não existem ações pendentes a serem tomadas. 
Órgãos e cidades que a compõem: - 

• USE Intermunicipal de Batatais: Altinópolis, Batatais e Santo Antônio da Alegria. 
• USE Intermunicipal de Franca: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Patrocínio 

Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista. 
• USE Intermunicipal de Pedregulho: Jeriquara, Pedregulho e Rifaina.  

 
 
1.5 – USE Regional do Grande ABC: 
Não existem ações pendentes a serem tomadas.  
Órgãos e cidades que a compõem: - 

• USE Intermunicipal de Mauá: Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
• USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo: Diadema e São Bernardo do 

Campo. 
• USE Municipal de Santo André: Santo André. 
• USE Municipal de São Caetano do Sul: São Caetano do Sul. 

 
 
1.6 – USE Regional de Jaú: 
Ações a serem tomadas: -  

• Conversar sobre a cidade de Águas de Santa Bárbara que segundo Guaracy 
Nascimento, iria da USE Intermunicipal de Ourinhos (USE Regional de Assis), para a 
USE Intermunicipal de Jaú (USE Regional de Jaú). 

• Conversar sobre a cidade de Iaras que segundo Guaracy Nascimento, iria da USE 
Intermunicipal de Ourinhos (USE Regional de Assis), para a USE Intermunicipal de 
Jaú (USE Regional de Jaú). 

• Conversar sobre a cidade de Cerqueira Cézar que iria da USE Intermunicipal de 
Botucatu (USE Regional de Jaú), para a nova USE Intermunicipal de Avaré (USE 
Regional de Jaú). 

• Conversar sobre as cidades de Itaí, Taguaí e Taquarituba que iriam da USE 
Intermunicipal de Itararé (USE Regional de Sorocaba), para a nova Intermunicipal de 
Avaré (USE Regional de Jaú). 

• Conversar sobre a cidade de Arandu que iria da USE Intermunicipal de Botucatu (USE 
Regional de Jaú), para a nova USE Intermunicipal de Avaré (USE Regional de Jaú). 

• Conversar sobre as cidades de Avaré, Fartura, Piraju, Sarutaiá, e Tejupá que iriam da 
USE Intermunicipal de Ourinhos (USE Regional de Assis), para a nova USE 
Intermunicipal de Avaré (USE Regional de Jaú). 

• Proposta da criação da USE Intermunicipal de Avaré (segundo Guaracy Nascimento) 
com as seguintes cidades: Arandu, Avaré, Cerqueira César, Arandu, Fartura, Itaí, 
Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejupá. 

Composição atual, incluindo as cidades alteradas (conforme Guaracy Nascimento): - 
• USE Intermunicipal de Avaré: Arandu, Avaré, Cerqueira César, Arandu, Fartura, Itaí, 

Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejupá. 
• USE Intermunicipal de Botucatu: Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas, 

Itatinga, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia e São Manoel. 
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• USE Intermunicipal de Brotas: Brotas, Dois Córregos e Torrinha. 
• USE Intermunicipal de Jaú: Águas de Santa Bárbara, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, 

Boracéia, Iaras, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú e Mineiros do Tietê. 
 
 
1.7 – USE Regional de Piracicaba: 
Não existem ações pendentes a serem tomadas. 
Órgãos e cidades que a compõem: - 

• USE Intermunicipal de Americana: Americana, Nova Odessa e Sumaré. 
• USE Intermunicipal de Piracicaba: Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, 

Iracemápolis, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da 
Serra e São Pedro. 

• USE Municipal de Santa Bárbara D’Oeste: Santa Bárbara D’Oeste. 
 
 
1.8 – USE Regional de Ribeirão Preto: 
Ações a serem tomadas: - 

• Conversar sobre a cidade de Altair, passando-a da USE Intermunicipal de Barretos 
(USE Regional de Ribeirão Preto), para a USE Intermunicipal de São José do Rio 
Preto (USE Regional de São José do Rio Preto); 

• Conversar sobre a cidade de Paraíso, passando-a da USE Intermunicipal de 
Bebedouro (USE Regional de Ribeirão Preto), para a USE Intermunicipal de 
Catanduva (USE Regional de São José do Rio Preto); 

• Conversar sobre a cidade de Pirangi, passando-a da USE Intermunicipal de 
Jaboticabal (USE Regional de Ribeirão Preto), para a USE Intermunicipal de 
Catanduva (USE Regional de São José do Rio Preto); 

• Conversar sobre a cidade de Porto Ferreira, passando-a da USE Intermunicipal de 
São Carlos (USE Regional de Ribeirão Preto), para a USE Intermunicipal de Araras 
(USE Regional de Rio Claro); 

• Conversar sobre a cidade de Severínia, passando-a da USE Intermunicipal de 
Bebedouro (USE Regional de Ribeirão Preto), para a USE Intermunicipal de São José 
do Rio Preto (USE Regional de São José do Rio Preto); 

• Conversar sobre a cidade de Vista Alegre do Alto, passando-a da USE Intermunicipal 
de Jaboticabal (USE Regional de Ribeirão Preto), para a USE Intermunicipal de 
Catanduva (USE Regional de São José do Rio Preto). 

Cidades alteradas nas USEs Intermunicipais, pois segundo Pascoal Antonio Bovino – 
Segundo Vice-Presidente, fazem de fato parte das novas Intermunicipais indicadas, em 
correção às anteriores: 

• Dobrada – saindo da USE Intermunicipal de Matão para Jaboticabal; 
• Motuca – saindo da USE Intermunicipal de Matão para Araraquara; 
• Pradópolis – saindo da USE Intermunicipal de Jaboticabal para Ribeirão Preto; 
• Santa Ernestina – saindo da USE Intermunicipal de Matão para Jaboticabal; 
• Taiaçu – saindo da USE Intermunicipal de Jaboticabal para Bebedouro; 

 
Composição atual, incluindo as cidades alteradas (conforme Pascoal): -  

• USE Intermunicipal da Alta Mogiana: Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ipuã, 
Ituverava, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales Oliveira e São 
Joaquim da Barra. 

• USE Intermunicipal de Araraquara: Américo Brasiliense, Araraquara, Boa 
Esperança do Sul, Borborema, Gavião Peixoto, Ibitinga, Itápolis, Motuca, Nova 
Europa, Rincão, Santa Lúcia, Tabatinga e Trabiju. 
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• USE Intermunicipal de Barretos: Barretos, Colina, Colômbia, Guaíra e Jaborandi. 
• USE Intermunicipal de Bebedouro: Bebedouro, Cajobi, Monte Azul Paulista, 

Pitangueiras, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Terra Roxa e Viradouro. 
• USE Intermunicipal de Jaboticabal: Barrinha, Dobrada, Guariba, Jaboticabal, Monte 

Alto, Santa Ernestina, e Taquaritinga. 
• USE Intermunicipal de Matão: Matão.  
• USE Intermunicipal de Ribeirão Preto: Brodósqui, Cajuru, Cravinhos, Guatapará, 

Jardinópolis, Luis Antônio, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz da 
Esperança, Santa Rita do Passo Quatro, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Serra 
Azul, Serrana e Sertãozinho. 

• USE Intermunicipal de São Carlos: Analândia, Descalvado, Dourado, Ibaté, Itirapina, 
Ribeirão Bonito e São Carlos. 

Observação: A USE Intermunicipal de Matão está com apenas 1 (hum) município na sua 
composição. 
 
 
1.9 – USE Regional de Rio Claro: 
Não existem ações pendentes a serem tomadas. 
Órgãos e cidades que a compõem: -  

• USE Intermunicipal de Araras: Araras, Conchal, Leme, Pirassununga e Santa Cruz 
da Conceição. 

• USE Intermunicipal de Limeira: Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e 
Limeira. 

• USE Intermunicipal de Rio Claro: Corumbataí, Ipeúna, Rio Claro e Santa Gertrudes. 
 
 
1.10 – USE Regional de Taubaté: 
Ações a serem tomadas: - 
Conversar sobre a USE Intermunicipal de Bragança Paulista, que sairia da USE Regional de 
Jundiaí e passaria para esta USE Regional.  
Composição atual, incluindo as alterações propostas: -  

• USE Intermunicipal de Bragança Paulista: Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, 
Bragança Paulista, Joanópolis, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Tuiuti 
e Vargem. 

• USE Intermunicipal de Caçapava: Caçapava e Jambeiro. 
• USE Intermunicipal de Jacareí: Guararema, Igaratá, Jacareí, Nazaré Paulista, Santa 

Branca e Santa Isabel.  
• USE Intermunicipal de Pindamonhangaba: Pindamonhangaba e Roseira. 
• USE Intermunicipal de São José dos Campos: Caraguatatuba, Ilhabela, Monteiro 

Lobato, Paraibuna, São José dos Campos e São Sebastião.  
• USE Intermunicipal de Taubaté: Campos do Jordão, Natividade da Serra, Redenção 

da Serra, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, 
Taubaté, Tremembé e Ubatuba. 

 
 
2 – Outros Tópicos: 
Pesquisar se Ata do CA – Conselho de Administração, fazendo a alteração da cidade de 
Nazaré Paulista, passando-a da USE Intermunicipal de Bragança Paulista (USE Regional de 
Jundiaí), para a USE Intermunicipal de Jacareí (USE Regional de Taubaté). 
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Estudo para inclusão no PGA – Plano Geral de Atividades de 2019, das datas das Reuniões 
dos Encontros Fraternos. Ideia inicial seria reunir as 24 (vinte e quatro) USEs Regionais, em 
duplas, com a provável utilização de 4 (quatro) datas, tentando contemplar todo o Estado. 
 
Próxima Reunião Eletrônica: 25 de outubro de 2018 – quinta-feira – 22h30 
Temas da Próxima Reunião Eletrônica: Continuação da Revisão da Divisão Territorial, e datas 
dos Encontros Fraternos para inclusão no PGA. 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 3 de novembro de 2018 – sábado – 9h 
 
Horário Término: 0h10 do dia 19 de outubro de 2018. 
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01 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   22h35 
Prece de abertura:    A.J. Orlando - Presidente 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Encontros Fraternos 2019: 
Pascoal apresentou esboço das reuniões dos Encontros Fraternos, que terão que ser 
aprovadas na reunião do CA – Conselho de Administração de dezembro de 2018. 
As reuniões seriam em 6 (seis) datas, com 4 (quatro) USEs Regionais em cada uma dessas 
datas, ocorrendo no sábado e no domingo especificados, sendo portanto reuniões mais 
amplas. 
Nas reuniões previstas para junho de 2019, poderemos ter nos mesmos locais, as reuniões 
do CA – Conselho de Administração, e do CDE – Conselho Deliberativo Estadual. 
As possíveis datas (propostas) e Regionais participantes seriam: 

• dias 16 e 17 de fevereiro – proposta: USEs Regionais de: Mogi Mirim, São João da 
Boa Vista, Piracicaba e Rio Claro. 

• dias 27 e 28 de abril – proposta: USEs Regionais de: Araçatuba, Ilha Solteira, 
Presidente Prudente e Nova Alta Paulista. 

• dias 1 e 2 de junho – proposta: USEs Regionais de: Ribeirão Preto, Franca, São José 
do Rio Preto e Jales. 

• dias 17 e 18 de agosto – proposta: USEs Regionais de Taubaté, Cachoeira Paulista, 
Campinas e Jundiaí. 

• dias 19 e 20 de outubro – proposta: USEs Regionais de Assis, Marília, Bauru e Jaú. 
• dias 7 e 8 de dezembro – proposta: USEs Regionais de São Paulo; Sorocaba; Baixada 

Santista e Vale do Ribeira; e Grande ABC. 
 
 
2 – Divisão Territorial: 
Continuação das deliberações sobre as ações que terão que ser tomadas em cada USE 
Regional do Estado, em relação às cidades e a quais Órgãos pertencem, ou estão vinculadas 
por afinidade, as Casas Espíritas dessas cidades. Nesta reunião foram discutidas, sobre as 
cidades de 10 (dez) USEs Regionais a saber: Araçatuba, Assis, Ilha Solteira, Jales, Marília, 
Mogi Mirim, Presidente Prudente, São João da Boa Vista, e Sorocaba.  
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Não foram discutidas as cidades e a composição das seguintes USEs Regionais: Cachoeira 
Paulista, Nova Alta Paulista, São José do Rio Preto e São Paulo. 
 
 
2.1 – USE Regional de Araçatuba: 
Ações a serem tomadas: -  

• Conversar sobre a cidade de Mirandópolis para definição se ficará em Guararapes 
(USE Regional de Araçatuba) – como está abaixo, ou se irá para Andradina (USE 
Regional da Ilha Solteira). 

• Conversar sobre a cidade de Nova Castilho, com pessoal da USE Intermunicipal de 
Auriflama, sobre a participação da mesma, nesse Órgão, como está abaixo.  

• Conversar sobre a cidade de Zacarias, com pessoal da USE Intermunicipal de Birigui, 
sobre a participação da mesma, nesse Órgão, como está abaixo.  

• Conversar sobre a cidade de Luiziânia passando-a da USE Intermunicipal de Tupã 
(USE Regional de Marília), para a USE Intermunicipal de Penápolis (USE Regional da 
Ilha Solteira), como está abaixo. 

Composição atual, incluindo as cidades alteradas: - 
• USE Intermunicipal de Araçatuba: Araçatuba, Nova Luzitânia e Santo Antônio do 

Aracanguá. 
• USE Intermunicipal de Auriflama: Auriflama, General Salgado, Guzolândia e Nova 

Castilho. 
• USE Intermunicipal de Birigui: Bilac, Birigui, Brejo Alegre, Buritama, Corados, 

Gabriel Monteiro, Lourdes, Piacatú e Zacarias.  
• USE Intermunicipal de Guararapes: Bento de Abreu, Guararapes, Lavínia, 

Mirandópolis, Rubiácea e Valparaíso. 
• USE Intermunicipal de Penápolis: Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, 

Clementina, Glicério, Luiziânia e Penápolis. 
 
 
2.2 -  USE Regional de Assis: 
Ações a serem tomadas: -  

• Conversar sobre a cidade de Águas de Santa Bárbara que segundo Guaracy 
Nascimento, iria da USE Intermunicipal de Ourinhos (USE Regional de Assis), para a 
USE Intermunicipal de Jaú (USE Regional de Jaú). 

• Conversar sobre a cidade de Campos Novos Paulista, com pessoal da USE 
Intermunicipal de Ourinhos, sobre a participação da mesma, nesse Órgão, como está 
abaixo.  

• Conversar sobre a cidade de Iaras que segundo Guaracy Nascimento, iria da USE 
Intermunicipal de Ourinhos (USE Regional de Assis), para a USE Intermunicipal de 
Jaú (USE Regional de Jaú). 

• Conversar sobre as cidades de Avaré, Fartura, Piraju, Sarutaiá, e Tejupá que iriam da 
USE Intermunicipal de Ourinhos (USE Regional de Assis), para a nova USE 
Intermunicipal de Avaré (USE Regional de Jaú). 

Composição atual, incluindo as cidades alteradas: - 
• USE Intermunicipal de Assis: Assis, Cândido Mota, Cruzália, Echaporã, Florìnea, 

Iepê, Maracaí, Palmital, Pedrinhas Paulista, Platina e Tarumã. 
• USE Intermunicipal de Ourinhos: Bernardino de Campos, Campos Novos Paulista, 

Canitar, Chavantes, Ibirarema, Ipauçú, Manduri, Óleo, Ourinhos, Ribeirão do Sul, Salto 
Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo e Timburi. 

• USE Intermunicipal de Paraguaçu Paulista: Borá, Lutécia e Paraguaçu Paulista. 
• USE Intermunicipal de Rancharia: João Ramalho, Nantes, Quatá e Rancharia. 
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2.3 – USE Regional de Ilha Solteira: 
Ações a serem tomadas: -  

• Conversar sobre a cidade de Castilho que iria da USE Intermunicipal de Ilha Solteira, 
para a USE Intermunicipal de Andradina – ambas da própria USE Regional de Ilha 
Solteira. 

• Segundo Aparecido Carvalho, a USE Intermunicipal de Guaraçaí está desativada, e 
as cidades de: Guaraçaí e Muritinga do Sul, que pertenciam a esse Órgão, passam 
para a USE Intermunicipal de Andradina (USE Regional de Ilha Solteira). 

Composição atual, incluindo as cidades alteradas: -  
• USE Intermunicipal de Andradina: Andradina, Castilho, Guaraçaí, Muritinga do Sul 

e Nova Independência. 
• USE Intermunicipal de Ilha Solteira: Ilha Solteira e Itapura. 
• USE Intermunicipal de Pereira Barreto: Pereira Barreto, Sud Menucci e 

Suzanápolis. 
 
 
2.4 – USE Regional de Jales: 
Não existem ações pendentes a serem tomadas.  
Órgãos e cidades que a compõem: - 

• USE Intermunicipal de Fernandópolis: Álvares Florence, Cardoso, Estrela d’Oeste, 
Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporão, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, 
Ouroeste, Parisi, Pedranópolis, Populina, Riolândia, São João das Duas Pontes, São 
João de Iracema, Turmalina, Valentim Gentil e Votuporanga. 

• USE Intermunicipal de Jales: Aspásia, Dirce Reis, Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, 
Mesópolis, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Pontalinda, Santa Albertina, Santa Salete, 
São Francisco, Urânia e Vitória Brasil. 

• USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul: Aparecida d’Oeste, Nova Canaã Paulista, 
Rubinéia, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, Santana da Ponte 
Pensa e Três Fronteiras. 

 
 
2.5 – USE Regional de Marília: 
Ações a serem tomadas: -  

• Conversar sobre a cidade de Luiziânia passando-a da USE Intermunicipal de Tupã 
(USE Regional de Marília), para a USE Intermunicipal de Penápolis (USE Regional da 
Ilha Solteira), como está abaixo. 

Composição atual, incluindo as cidades alteradas: -  
• USE Intermunicipal de Garça: Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Fernão, Gália, Garça 

e Lucianópolis. 
• USE Intermunicipal de Marília: Júlio Mesquita, Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, 

Oscar Bressane, Pompéia e Vera Cruz. 
• USE Intermunicipal de Tupã: Arco-Íris, Bastos, Herculândia, Iacri, Queiroz, Quintana, 

Santópolis do Aguapeí e Tupã. 
 
 
2.6 – USE Regional de Mogi Mirim: 
Ações a serem tomadas: - 
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• Verificar em Atas do CA – Conselho de Administração, a existência de transferência 
da cidade de Holambra, da USE Intermunicipal de Campinas para a USE 
Intermunicipal de Mogi-Mirim. 

Composição atual, incluindo as alterações propostas: -  
• USE Intermunicipal de Mogi Guaçu: Estiva Gerbi e Mogi Guaçu. 
• USE Municipal de Itapira: Itapira. 
• USE Municipal de Mogi Mirim: Holambra e Mogi Mirim. 

 
 
2.7 – USE Regional de Nova Alta Paulista: 
Ações a serem tomadas: -  

• Estudar as cidades da USE Intermunicipal de Osvaldo Cruz (Osvaldo Cruz, Parapuã, 
Rinópolis, Sagres e Salmourão) passando as mesmas para a USE Intermunicipal de 
Adamantina, com extinção do Órgão de Osvaldo Cruz. 

• Estudar a situação da USE Regional de Nova Alta Paulista, que ficaria com apenas 2 
(dois) Órgãos Locais (USE Intermunicipal de Adamantina e USE Intermunicipal de 
Dracena). 

• Tentar agendar visita para a região, visando expor as alterações lá no local. 
Composição atual, incluindo as alterações propostas: -  

• USE Intermunicipal de Adamantina: Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, 
Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Parapuã, Pracinha, Rinópolis, Sagres e Salmourão. 

• USE Intermunicipal de Dracena: Dracena, Flora Rica, Irapuru, Junqueirópolis, Monte 
Castelo, Nova Guataporanga, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Paulicéia, Santa 
Mercedes, São João de Pau d’Alho e Tupi Paulista. 

 
 
2.8 – USE Regional de Presidente Prudente: 
Ações a serem tomadas: -  

• Conversar sobre a cidade de Ribeirão dos Índios que iria da USE Intermunicipal de 
Presidente Prudente, para a USE Intermunicipal de Santo Anastácio – ambas da 
própria USE Regional de Presidente Prudente. 

Composição atual, incluindo a alteração proposta: - 
• USE Intermunicipal de Presidente Prudente: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, 

Anhumas, Caiabu, Estrela do Norte, Indiana, Martinópolis, Narandiba, Pirapozinho, 
Presidente Prudente, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba e Tarabaí. 

• USE Intermunicipal de Presidente Venceslau: Caiuá, Euclides da Cunha Paulista, 
Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Piquerobi, Presidente Epitácio, 
Presidente Venceslau, Rosana e Teodoro Sampaio. 

• USE Intermunicipal de Santo Anastácio: Emilianópolis, Presidente Bernardes, 
Ribeirão dos Índios e Santo Anastácio. 

 
 
2.9 – USE Regional de São João da Boa Vista: 
Ações a serem tomadas: -  

• Estudar a situação da USE Intermunicipal de Caconde, que segundo Durceli Braz, está 
desativada. 

• Estudar a situação da USE Intermunicipal de Mococa, que segundo Durceli Braz, está 
desativada. 

• Estudar a situação da USE Intermunicipal de São José do Rio Pardo, que segundo 
Durceli Braz, está desativada. 
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• Estudar a situação da USE Intermunicipal de Tambaú, que segundo Durceli Braz, está 
desativada. 

Composição atual, incluindo Espírito Santo do Pinhal, e deixando os Órgãos tido como 
desativados (Caconde, Mococa, São José do Rio Pardo e Tambaú), até que sejam tomadas 
as ações, e redefinido para onde irão as cidades de cada um desses Órgãos. 

• USE Intermunicipal de Caconde: Caconde, Divinolândia e Tapirativa. 
• USE Intermunicipal de Espírito Santo do Pinhal: Espírito Santo do Pinhal e Santo 

Antonio do Jardim. 
• USE Intermunicipal de Mococa: Cássio dos Coqueiros e Mococa. 
• USE Intermunicipal de São João da Boa Vista: Aguaí, Águas da Prata, São João 

da Boa Vista e Vargem Grande do Sul. 
• USE Intermunicipal de São José do Rio Pardo: Casa Branca, Itobi, São José do Rio 

Pardo e São Sebastião da Grama. 
• USE Intermunicipal de Tambaú: Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú. 

 
 
2.10 – USE Regional de Sorocaba: 
Ações a serem tomadas: -  

• Formalizar no CA, a desativação das USEs Intermunicipais de Porto Feliz e São 
Roque, pois já não existem desde 2012. 

• Conversar sobre as cidades de Itu e Salto que iriam da USE Intermunicipal de Itu (USE 
Regional de Campinas), para a USE Intermunicipal de Sorocaba (USE Regional de 
Sorocaba).  

• Conversar sobre a cidade de Itaberá que iria da USE Intermunicipal de Itapeva, para 
a USE Intermunicipal de Itararé – ambas da própria USE Regional de Sorocaba. 

• Conversar sobre as cidades de Itaí, Taguaí e Taquarituba que iriam da USE 
Intermunicipal de Itararé (USE Regional de Sorocaba), para a nova Intermunicipal de 
Avaré (USE Regional de Jaú). 

Composição atual, incluindo as alterações propostas: -  
• USE Intermunicipal de Itapetininga: Alambari, Angatuba, Campina do Monte Alegre, 

Cesário Lange, Guareí, Itapetininga, Paranapanema, Quadra, São Miguel Arcanjo, 
Sarapuí e Torre de Pedra. 

• USE Intermunicipal de Itapeva: Apiaí, Barra do Chapéu, Buri, Capão Bonito, 
Guapiara, Iporanga, Itaoca, Itapeva, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, 
Ribeirão Grande e Taquarivaí. 

• USE Intermunicipal de Itararé: Barão de Antonina, Bom Sucesso de Itararé, Coronel 
Macedo, Itaberá, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé e Riversul. 

• USE Intermunicipal de Sorocaba: Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, 
Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Iperó, Itu, Jumirim, Laranjal Paulista, 
Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São 
Roque, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim. 

 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 3 de novembro de 2018 – sábado – 9 h 
 
Horário Término: 1h20 do dia 2 de novembro de 2018. 
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03 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
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:  Lirálcio Alves Ricci - Livro: “O Evangelho segundo o Espiritismo” 

- Allan Kardec–cap. IV– Ninguém poderá ver o reino de Deus se 
não nascer de novo - item 18–A reencarnação fortalece os laços 
de família, ao passo que a unicidade da existência, os rompe. 

Prece de Abertura:  Lirálcio Alves Ricci – Diretor – Departamento de Arte. 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Ângela Bianco – Família 
Silvio César Carnaúba da Costa – MEP – Mediunidade, Estudo e Prática 
Filipe Felix dos Santos - Mocidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Luiz Cláudio da Silva – Assistente – Evangelho no Lar - AECE 
Fernando Oliveira Porto – 1º Secretário - AECE 
Saulo Quintana Gomes – 2º Secretário Doutrina – Departamento de Mocidade 
Alysson Ismael dos Santos – Diretor Adjunto Secret. Administrativa – Depto. de Mocidade 
Juliana Moraes das Chagas – Secretária de Doutrina - Departamento de Mocidade 
Ana Cláudia Spera – Secretária Artes – Departamento de Mocidade 
Luiz Fabiano Aguiar – Secretário de Comunicação e Divulgação – Depto. de Mocidade 
Paulo Bueno - Secretário de Integração – Departamento de Mocidade 
 
Ausências Justificadas: 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Marco Antonio Milani – Diretor – Departamento de Doutrina 
 
Visitantes: 
José Silvio S. Gaspar – USE Regional de São Paulo 
Etevaldo de Souza Pereira - Biblioteca 
Marco Antônio Soares de Oliveira – USE Regional de São Paulo 
Gustavo Ferreira Bento – Departamento de Mocidade 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: 
O Sr. Presidente deu as boas-vindas a todos comunicando a mudança na estrutura da 
reunião, com a parte inicial da mesma tendo a participação dos Departamentos com seus 
assuntos, e transferindo os outros assuntos para a segunda parte. Relatou sobre o evento 
das Comemorações dos 70 anos do 1.º CBUE – Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, 
realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2018, no Instituto Espírita de Educação, no Itaim 
Bibi, São Paulo – SP. Os vídeos do evento das Comemorações estão na Rede Amigo Espírita. 
Informou que a USE apareceu em 1947 buscando uma identidade do Movimento Espírita, e 
depois em 1948, nasceu no Congresso a ideia de unificação entre as 2 federativas da época 
(FEB – Federação Espírita Brasileira - que federava Centros Espíritas), e a Liga Espírita do 
Brasil. O Congresso Brasileiro de 1948, cujo nome – como Brasileiro - nasceu do próprio 
Congresso, teve a duração de 5 (cinco) dias, foi iniciado pelas Federativas do sul do país, e 
depois se tornou nacional. Uma das deliberações desse Congresso, foi de que o Brasil na 
época precisava ter um Órgão representativo do Movimento Espírita, e que o mesmo seria 
criado dentro de um ano. Nas Comemorações dos 70 anos, tivemos duas Rodas de 
Conversas: a primeira versando sobre as ações decorrentes do Congresso de 1948, e a 
segunda como uma reflexão ao futuro. As comemorações foram muito boas, com momentos 
de bastante reflexão, embora com pouquíssima participação do Estado, de apenas 50 
(cinquenta) pessoas aproximadamente. Em 2019, teremos os 70 (setenta) anos do Pacto 
Áureo, e a proposta seria rever o que está no Pacto Áureo, redefinindo aqueles 
posicionamentos para os dias atuais. Foi discutido pelos presentes sobre as razões da baixa 
frequência, e foram elencados motivos como: eventos paralelos, pouco tempo de divulgação. 
Discutido também sobre o alcance de divulgação dos eventos, destacando-se a necessidade 
de preparação anterior, com chamadas para a importância do evento, e divulgação mais 
consistente. A.J. Orlando citou que no dia 10 de novembro, teremos o 4.º Movimento Você e 
a Paz, no Auditório Oscar Niemayer, Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – São 
Paulo – SP, às 17h. Julia Nezu Oliveira – Presidente da USE Regional de São Paulo, estará 
representando a USE do Estado de São Paulo. 
 
2 – Reunião conjunta com os Departamentos: 
Mocidade: 
Os vários integrantes do Departamento de Mocidade apresentaram vídeo sobre vários 
momentos do 12º EECDME – Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita, 
que foi realizado nos dias 19,20 e 21 de outubro, aqui na sede da USE em Santana, com o 
tema: “Evolução Individual e Coletiva: A Doutrina como meio e não como fim”. Tivemos a 
participação de 33 (trinta e três) cidades e 110 (cento e dez) participantes, com destaque para 
representante da Equipe de Mocidade da Aliança Espírita Evangélica. 
O Encontro teve um prazo de preparação de 9 (nove) meses, entre a proposta de temas a 
serem estudados, preparação da parte doutrinária, preparação dos demais detalhes do 
evento. Foram 6 (seis) reuniões anteriores, culminando no Encontro. O desenvolvimento do 
temário foi feito no sentido de olhar-se para a Doutrina como a totalidade, como um meio e 
não como um fim, objetivando o crescimento do ser, que foi o participante. A ideia foi de que 
os dirigentes deixem o evento mais fortalecidos para movimentar as suas Mocidades. 
Comunicaram que estão sendo tabuladas as avaliações, para depois acontecer a reunião de 
avaliação do evento, visando o que pode ser melhorado, para o próximo; pontos fortes e 
fracos. 
O 13º EECDME – Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita, será 
realizado em outubro de 2020, em alguma cidade da 2ª Assessoria do Estado, do 
Departamento de Mocidade. 



 
 

 
Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 

Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
 

 

 

 

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -         -                                                            use@usesp.org.br 

Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                    www.usesp.org.br 

 

3

O Sr. Presidente sugeriu um compartilhamento de ideias, sugestões, entre a Diretoria e o 
Departamento de Mocidade, pois as lideranças atuais e/ou os palestrantes participaram 
muitas vezes da Mocidade. E com o passar do tempo, perde-se essa interação, as vivências 
em conjunto. Os jovens através da arte e da dinâmica entre as pessoas, fazem muito bem 
essas vivências. 
Foi discutido pelos presentes sobre Materialismo e Movimento Espírita, com abordagem da 
falta de estrutura ao jovem da Mocidade Espírita, que quando vão para universidades, ao se 
defrontarem com outras doutrinas materialistas e mesmo com o ateísmo, acabam deixando 
de ser espíritas, e alguns até passando a ser ateus. 
O pedido feito pelo Departamento de Mocidade, é no sentido de apoio para auxiliar o jovem 
da Mocidade que está se dispersando. 
Entre os pontos colocados estão a abordagem muitas vezes superficial em relação à Doutrina, 
não criando raízes nos jovens, pois não conseguem absorver os valores doutrinários, e 
também a falta de incentivo ao aprofundamento da Doutrina, para que esses valores sejam 
as bases nos seres, da sua reforma íntima. 
Foi deliberado que o ideal é criar um grupo menor, para maior discussão do assunto, e termos 
os caminhos, ou ações a serem traçadas. O Departamento de Mocidade irá contextualizar o 
que foi discutido e apresentado, para as primeiras ações serem tomadas. 
 
AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Mauro Antônio Santos – Diretor anunciou que participou de entrevista na TV Mundo Maior, 
em matéria sobre: A importância da Fluidoterapia/Passe no Centro Espírita, realizada em 22 
de outubro. 
Proposta de temas do Departamento indicados para a reunião da Comissão Regional Sul, a 
realizar-se em 2019: 
1 - Sensibilização do AECE perante os Dirigentes; 
2 - Desenvolvimento do Plano de Ações para estimular ações para realização do Evangelho 
no Lar, em cidades onde não haja Casas Espíritas; 
3 - Aprofundar a interface com as Áreas de Estudo da Mediunidade; 
4 - Elaboração de material sobre um Curso de Passe. 
Foi colocado sobre o folheto do Evangelho, e dois aspectos nele colocados, sobre termos 
coerência entre o que está no folheto, e o que recomendamos. 
Dois aspectos a serem discutidos: Leitura Sequencial do Evangelho, e leitura de Obras 
Complementares. Estas duas colocações estão no folheto a ser distribuído para todos. 
A.J. Orlando solicitou que seja feito estudo, junto ao departamento, em relação a essas 
colocações, e enviado esse estudo para a Diretoria Executiva. 
 
Arte: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor comentou que o vídeo institucional, e os vídeos do Evangelho 
estão em fase final de elaboração, para início das gravações. O vídeo institucional deverá ter 
inserções de colocação do expositor Alberto Almeida sobre a USE. Salientou que no próximo 
dia 25 de novembro, teremos 2º Encontro Estadual de Corais, no Centro Cultural da USE, no 
Brás, das 15h até às 18h30, e que estamos até o momento com 8 (oito) corais inscritos. 
 
Mediunidade:  
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor expôs os próximos eventos do Departamento que 
serão: 
Dia 17 de novembro, das 14 às 18h – Seminário: “Cuidados da Prática Mediúnica no Centro 
Espírita, na USE Intermunicipal de José dos Campos, sediada pela Obra Social Projeto Bem 
me Quer; 
Dia 18 de novembro de 2018, das 8h30 às12h, Seminário: “Mediunidade Estudo e Prática”, 
sediado pelo Centro Espírita Juliani da USE Intermunicipal de Caçapava; 
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Dia 25 de novembro, das 8h30 às 12h: Seminário: “Mediunidade em Crianças e Jovens”, 
sediado no Centro Espírita Allan Kardec da USE Intermunicipal de Mauá. 
Confirmou também que o Departamento realizará um Piloto com os dirigentes da USE 
Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira sobre “Mediunidade, Estudo e Prática”, não 
estando ainda definida a data, que será no ano de 2019. 
 
Família: 
Ângela Bianco – Diretora destacou que a área da Família será estruturada a fim de atender à 
solicitação do CFN, buscando trazer estudos e reflexões aos dirigentes dos diversos órgãos, 
que visem compreender a formação da família na atualidade.  
Objetivo da Área da Família: Capacitar os dirigentes para através dos fundamentos da 
Doutrina Espírita, serem multiplicadores dos conhecimentos que visem elucidar dúvidas a 
respeito dos temas polêmicos da atualidade, aos trabalhadores das Casas espíritas, a fim de 
que eles estejam aptos p/ atuarem no acolhimento da família. 
 
Infância: 
Ana Luísa de Almeida Boiago mencionou que no próximo dia 25 de novembro, acontecerá 
uma Reunião Geral do Departamento de Infância, das 8h às 13h, nesta sede da USE.  
Será feita uma avaliação daquilo que foi realizado de julho até agora (após o Encontro 
Estadual do Departamento), a fim de elaborar-se a montagem de projeto para o próximo ano.  
O Departamento também possui um Projeto Piloto para transmissões ao vivo dos eventos que 
serão realizados. 
Registrou que no dia 27 de outubro, participaram do 1º Fórum de Infância Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, dentro da proposta de união dos Órgãos, com a capacitação de 
colaboradores daquela Regional, para a área da Infância.  
Estiveram ainda em São José do Rio Preto e em Araraquara, em ações do Departamento nos 
Órgãos. Ana Luísa relata sobre a dificuldade de aceitação do trabalho por alguns órgãos, 
encarando isto como um desafio do departamento, que tem buscado a sensibilização para as 
ações desenvolvidas, concluindo que falta o sentido da unificação às vezes por parte dos 
próprios Órgãos.   
 
3- Assuntos para informação: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente discorreu sobre a retomada no ano de 
2019, dos Encontros Fraternos, após apresentação que será feita para a Diretoria Executiva. 
Os Encontros serão realizados bimestralmente, tendo 6 (seis) grupos de modo a visitar as 24 
(vinte e quatro) regionais, estendendo as visitas para os departamentos, de modo a vitalizarem 
as reuniões. Pediu aos departamentos que se programem para esta jornada.  
Tarefa será coordenada pelo Pascoal e pela Eronilza. 
 
4 – Secretaria: 
Foi citada carta da FEB – Federação Espírita Brasileira, pedindo cadastro de uma entidade 
do local, junto à própria FEB, para que ela faça o envio de livros aos presídios da região, 
diretamente a essa entidade. Essa entidade seria a intermediária no processo de requisição 
de livros aos presídios. 
Recebemos também carta solicitando livros em francês, para um presidiário de Paraguaçu 
Paulista.  
O Sr. Presidente irá conversar com Guaracy Nascimento da USE Regional de Ourinhos, 
Rubens Ribeiro, de Presidente Prudente, e Cristina - de São Paulo, para em 6 (seis) meses, 
tentarem o credenciamento das entidades nas unidades prisionais e na FEB. Depois desse 
período haverá uma avaliação das ações realizadas. 
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5 – Tesouraria: 
Foram apresentados os valores do mês de outubro de 2018, num total de Receitas de R$ 
8.440,18 (oito mil, quatrocentos e quarenta reais e dezoito centavos), e Despesas de R$ 
38.382,83 (trinta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos). 
Foram também discutidos os gastos do Jornal Dirigente Espírita, em relação à impressão e 
distribuição, visando diminuição desses valores. 
Sobre o processo de adesão de Casa Espírita à USE do Estado de São Paulo, foi colocado 
sobre a burocracia do mesmo, com muitas assinaturas, e participação de assinaturas dos 
Órgãos Locais e Regionais. A deliberação foi no sentido de fazer-se um novo desenho em 
formulário eletrônico, visando a redução de campos, e das informações necessárias ao 
cadastro. Ao final do processo de adesão, a Diretoria Executiva enviaria uma carta 
comunicando aos Órgãos, sobre a Casa que está adesa. 
Em relação à previsão orçamentária para o ano de 2019, foi definido que o assunto será 
discutido na próxima reunião eletrônica. 
 
6 -Formulário: Tamanho da USE 
Foi revisado o formulário e foram definidas as perguntas do mesmo. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário irá enviar o Formulário aos Órgãos para 
preenchimento, e também irá criar uma conta de e-mail para a secretaria, com o login: 
secretaria@usesp.org.br 
 
7 – PALAVRA LIVRE: 
Não houve manifestação. 
  
8 – PRÓXIMAS REUNIÕES: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 14 de novembro de 2018, quarta-
feira, a partir das 22h30.  
 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 1.º de dezembro de 2018, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h45 com prece de Juliana Bertoldo - 
Mediunidade. Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com o Senhor Presidente. 
 
 
 
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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22 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   22h30 
Prece de abertura:    Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Tesouraria: - 
Foi discutido pelos participantes sobre o valor da contribuição social anual para 2019. A 
primeira proposta colocada foi para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com possiblidade 
de parcelamentos em 2 (duas) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ou em 4 
(quatro) parcelas de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Newton Carlos Guirau – Primeiro 
Secretário comentou sobre incentivar a Campanha 1A1, onde cada Órgão traria 1 (uma) nova 
Casa Espírita por ano, ao invés de aumentarmos o valor da contribuição anual. Maurício 
Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro colocou que 40 (quarenta) Casas Espíritas a mais 
pagando o valor da anualidade, teria o mesmo efeito financeiro, deixando a Receita no mesmo 
patamar. O Sr. Presidente destacou que entre as Federativas que compõem o CFN – 
Conselho Federativo Nacional, cada uma cobra um valor diferenciado, sem um padrão em 
relação a valores e a metodologia. Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
explanou que com um aumento de 10% (dez por cento) no valor da contribuição anual, se 
aproximadamente 400 (quatrocentas) Casas Espíritas fizessem o pagamento, teríamos uma 
Receita superior a R$ 100.000,00 (Cem mil reais). Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-
Presidente propõe um aumento de 5% (cinco por cento), elevando o valor para R$ 280,00 
(duzentos e oitenta reais), deixando em aberto a opção de uma contribuição colaborativa com 
valor acima do proposto. Newton mencionou que poderíamos colocar como meta para as 
USEs Regionais, que elas trouxessem, um número de novas Casas Espíritas unidas. A.J. 
Orlando registrou que poderíamos aumentar para R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), 
associando algumas ideias como: Campanha 1A 1, Campanha USE +, Plano de Assinaturas 
para o Jornal Dirigente Espírita. Foi discutido ainda sobre: orientação às Casas que não 
pagam, mostrando a importância desse valor para o próprio Movimento Espírita; fazermos 
nos eventos da USE as pessoas entenderem o ideal da unificação, para aumentarmos a 
arrecadação; proposta para cobrança de anualidade de pessoas físicas. 
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Foi deliberado pelo Diretoria Executiva: - 

• Valor aprovado para contribuição social anual de 2019 – R$ 280,00 (duzentos e oitenta 
reais); 

• Incentivar os Órgãos e Casas Espíritas do Estado, a fazerem compras com a FEB – 
Federação Espírita Brasileira, dentro do Projeto de Sustentabilidade Financeira, pois 
a diferença entre o percentual de descontos de Casas, ou Órgãos, e os 55% de 
descontos para a Federativa (USE), seria direcionada à USE em toda compra 
realizada; 

• Estimular a Campanha 1A1; 
• Aumentar o número de contribuintes da Campanha USE +; 
• Estimular o aumento de assinaturas para o Jornal Dirigente Espírita. 

Para as reuniões do CA – Conselho de Administração, e CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual: - 
Tesouraria deve preparar orçamento previsto para 2019; 
Tesouraria deve preparar Relatório das Casas que pagaram e não pagaram a contribuição 
social por USE Regional – a fim de que as mesmas contatem os Órgãos Locais e daí as Casas 
Espíritas que estão inadimplentes. 
Ideia lançada para o ano de 2019: -  
Mensalmente, a Tesouraria preparar um relatório das Casas que pagaram e não pagaram, as 
contribuições anuais, para serem enviadas às Regionais, visando cobrança. 
 
 
2 – Secretaria: 
O Sr. Presidente pediu à Secretaria, os seguintes dados para as reuniões do CA e do CDE: 

• Número de novos Centros unidos em 2018 
• Número de Casas Espíritas com isenção em 2018 
• Número de Casas Espíritas que pagaram contribuição social em 2018 
• Número de Casas unidas – dezembro de 2017 x dezembro de 2018 

Walteno esclareceu que está trabalhando junto à funcionária Cilene Cardoso, para o acerto 
do cadastro da Associatec, pois muitos cadastrados não são Centros Espíritas. São creches, 
hospitais espíritas, abrigos, e outros, que de alguma forma teriam que ser não computados 
como Casas Espíritas no nosso cadastro. 
A.J. Orlando abordou com Rosana a questão do número de horas, e horários de expediente 
da funcionária Cilene Cardoso Pereira, sendo deliberado que o horário da mesma seria das 
8h às 17h, com 40 (quarenta) minutos de almoço, e participação nos sábados de reunião da 
Diretoria Executiva, com trabalho de 8h nessas datas. Foi deliberado também que teremos 
um recesso de 26 de dezembro de 2018, a 4 de janeiro de 2019, para a mesma funcionária 
com desconto do respectivo número de dias.  
Walteno realçou a proposta colocada junto à Associatec, para que os boletos referentes à 
contribuição social das Casas Espíritas, estivessem prontos em 15 de dezembro, a fim de 
serem preparados e enviados entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. 
 
 
3 – Projeto: - Cartas de Kardec: 
Foi apresentado aos presentes o Projeto Cartas de Kardec, uma campanha da FEAL – 
Fundação Espírita André Luiz, de financiamento coletivo para recuperar acervo inédito de 
Allan Kardec com 740 (setecentos e quarenta) manuscritos, reunidos pelo pesquisador Silvino 
Canuto de Abreu. Os manuscritos foram escritos por Allan Kardec, sua esposa Amélie Boudet, 
Léon Denis, Gabriel Delanne, e Camille Flammarion, narram estudos e acontecimentos que 
envolveram espiritualidade, mediunidade, e aparição de espíritos em épocas anteriores ao 
descobrimento do Brasil. 
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A ideia colocada é de que motivássemos as pessoas para contribuir com o projeto, passando 
valores à USE, que faria uma doação institucional ao Projeto. 
Rosana citou que a USE Regional de São Paulo, está apoiando o Projeto. 
Foi deliberado que A.J. Orlando e Pascoal, farão convite ao presidente da FEAL – José 
Antonio Lombardo, para que o mesmo esteja presente na reunião do CDE, em 2 de dezembro 
de 2018. 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 1 de dezembro de 2018 – sábado – 9 h 
 
Horário Término: 0h20 do dia 23 de novembro de 2018. 
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01 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   9h40  
Leitura:  Rosana Gaspar - Livro: “O Evangelho segundo o Espiritismo” - 

Allan Kardec–cap. XVI – Não se pode servir a Deus e a 
Mamon, item 13 – Emprego da riqueza 

 
Prece de Abertura:  Lirálcio  Alves Ricci – Diretor – Departamento de Arte 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Silvio César Carnaúba da Costa – MEP – Mediunidade, Estudo e Prática 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância 
Ângela Bianco – Família 
Mauro Antônio dos Santos - AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo Bueno - Departamento de Mocidade / Secretário de Integração 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Fernando Oliveira Porto –  AECE / Primeiro Secretário 
João Roberto - Departamento de Doutrina 
Juliana Bertoldo - Departamento de Mediunidade / Primeira Secretária 
 
Ausências Justificadas: 
Marco Antonio Milani – Diretor – Departamento de Doutrina 
Filipe Felix dos Santos - Diretor - Departamento de Mocidade 
 
Visitantes: 
José Silvio S. Gaspar – USE Regional de São Paulo 
Marcelo Soares Uchôa - fará parte do departamento de comunicação 
Regina F. Mercadante - fará parte do departamento de comunicação 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
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1 – Mensagem da Presidência: 
 

Comunicado sobre a distribuição de livros de Drogas.  
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente comunicou que esteve em 
contato com uma organização chamada Companhia de Teatro Mungunzá, que 
trabalha com usuários de drogas para fazer a distribuição do livro de autoria de 
Miguel de Piér. 
Comentou também que Júlia Nezu Oliveira da USE Regional de São Paulo levou 250 
(duzentos e cinquenta) exemplares que foram distribuídos por uma organização, 
juntamente com sacolas de gêneros alimentícios. Solicitou mais 500 (quinhentos) 
para que fossem distribuídos pela mesma organização. 

 
Reunião USE – FEESP.  
O Sr. Presidente explicou que realizou uma reunião no dia 22 de novembro de 2018, 
na sede da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, localizada à Rua 
Maria Paula, 140, com alguns diretores daquela instituição. Estiveram presentes 
representando a USE, ele mesmo - Orlando, e o Diretor de Arte Lirálcio. Da parte da 
FEESP estiveram presentes Roberto Watanabe (atual Presidente), Vera Milano 
(Comunicação) e Maria Isabel Alcântara e Silva (Conselho Deliberativo da FEESP). 
As recentes gestões da FEESP não viam com bons olhos a aproximação com a 
USE. Eles continuam atuando como federativa com aproximadamente 200 
(duzentas) casas. 
Entretanto a nova diretoria da FEESP, recém-eleita, mudou a abordagem em relação 
a essa proximidade com a USE. 
Durante a reunião foi definido que no dia 2 de fevereiro de 2019, a partir das 15h 
será feita uma reunião entre as diretorias da FEESP e da USE. Local: FEESP. Eles 
também foram convidados a estarem presentes na reunião do CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual, que acontecerá neste domingo – 2 de dezembro. 

 
Reunião anual do CFN/FEB.  
A Reunião foi realizada, em Brasília, no período de 9 a 11 de novembro de 2018. 
Estiveram presentes representando a USE: o Sr. Presidente, e os Vice-presidentes: 
Rosana e Pascoal. Foi a primeira participação no CFN – Conselho Federativo 
Nacional, da nova Diretoria Executiva da USE. 
Pascoal esclareceu que a reunião foi muito boa, apesar de alguns pontos mais 
difíceis. O que achou importante foi ter reencontrado alguns contatos do passado 
ainda na FEB – Federação Espírita Brasileira. Ele disse que há um interesse muito 
grande da FEB em trabalhar em conjunto com a USE. Para nós, é importante 
trabalhar com eles também. Mencionou ainda que para o interesse do próprio 
movimento espírita, é importante manter esse laço de união.  
 

     Comemoração dos 70 anos do I Congresso Espírita de Unificação. 
A.J. Orlando pontuou que durante a reunião do CFN percebeu alguns efeitos sobre a 
reunião de comemoração dos 70 anos do I Congresso de Unificação com algumas 
lideranças das federativas, mas compreendeu como natural alguns comentários 
feitos a respeito. Na ocasião foi comentado sobre revisão ou atualização do Pacto 
Áureo. Algumas federativas questionaram sobre como atualizar; outras perguntaram 
como mudar o Pacto Áureo. A.J. Orlando informou nesta reunião da DE, que 
respondeu às federativas, inclusive salientando que o livro: “Orientação aos Órgãos 
de Unificação”, de certa forma, expressa bem essa atualização.   
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Aprovação de documentos para diversas áreas. 
Registrou o Sr. Presidente que foram aprovados 6 (seis) documentos, na reunião do 
CFN: 

• 1. Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita; 
• 2. Introdução ao Estudo de Espiritismo; 
• 3. Estudo das Obras Básicas (EOB); 
• 4. Orientação à Área de Estudo de Espiritismo (OAEE); 
• 5. Regulamento da CONBRAJE – Confraternização Brasileira de Juventudes 

Espíritas; 
• 6. Proposta para a Área da Família. 

 
    Sustentabilidade do Movimento Espírita. 

Foi circulado pela Diretoria Executiva da USE o documento: “O livro espírita e a 
Sustentabilidade do Movimento Espírita” - em estudo pelas federativas. Na prática 
compramos de outras distribuidoras, o lucro fica com as mesmas. 
A compra pela distribuidora da FEB, faria com que o lucro da operação fosse 
distribuído dentro do Movimento Espírita. A Federativa, neste caso ficaria com 5% 
(cinco por cento), ajudando na sustentabilidade do Movimento. 

 
Congresso Brasileiro 2020. 
Será o 5º Congresso Espírita Brasileiro, na cidade de Brasília, em 1.º de outubro de 
2020. Este evento acontecerá também nas 4 (quatro) regiões do Brasil, conforme 
divisão do CFN. 

• Sul: 9 a 12 de julho, Campo Grande 

• Nordeste: 18 a 21 de abril, Salvador 
• Norte: 11 a 14 de junho, Manaus 

• Centro: 30 de abril a 1 de maio, Belo Horizonte. 
 

Memória Histórica. 
O Sr. Presidente relatou o final da digitalização das 168 (cento e sessenta e oito) 
edições do Jornal: “Dirigente Espírita”. Temos todos os volumes de forma física e 
digital. Serão feitas 4 (quatro) encadernações, e todo o material será disponibilizado 
no site da USE do Estado de São Paulo. 
 

2 – Tesouraria: 
A Diretora Elisabete Márcia Figueiredo apresentou o Fluxo de Caixa Mensal, referente a 
novembro de 2018. Expressou o contentamento pelo saldo ser superavitário. O ponto mais 
relevante para o aumento de receitas foi a venda de livros.  
O total Geral de Receitas foi de R$ 27.992,08 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e dois 
reais e oito centavos), o total de Despesas R$ 25.748,31 (vinte e cinco mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e trinta e um centavos), tendo um superávit operacional de R$ 2.243,77 
(dois mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos). 
O Diretor Maurício Ferreira A. Romão abordou o relatório anual demonstrando um 
crescimento de receitas tanto em contribuições quanto em venda de livros saindo de uma 
previsão de saldo final de Caixa em 2018 de R$ 272.420,90 (duzentos e setenta e dois mil, 
quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), para uma previsão no final de 2019 de R$ 
312.420,90 (trezentos e doze mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos). 
Em seguida demonstrou as ações que irão contribuir para o aumento de receitas: 

● Campanha 1 A 1 
● Aumento de Centros com a contribuição associativa 
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● Aumento das assinaturas do Jornal: “Dirigente Espírita” 
● Maior divulgação e abrangência do Programa USE + 
● Projeto de Sustentabilidade Financeira, através de livros, com representação 

da FEB 
 
3 - Secretaria: 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária destacou que 37 (trinta e sete) Casas 
Espíritas solicitaram isenção de pagamento da contribuição associativa no ano de 2018. 
Discutiu-se sobre a emissão de Boletos pelo Sistema da Associatec, a qual colocou que iria 
fazer o desenvolvimento do programa para emissão de Boletos, neste mês de dezembro de 
2018. 
Foi comentado sobre o cadastro das Casas ainda não estar atualizado, embora o tempo 
decorrido do início desta Diretoria, até dezembro de 2018. 
O Sr. Presidente salientou a possibilidade de termos um Plano “B” para emissão dos 
boletos, independente da Associatec. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário ressaltou sobre a necessidade de haver 
outra reunião, para melhor definição em relação à emissão de boletos, por outro Sistema, e 
como podemos atualizar o Sistema de Associatec. 
Eronilza participou também que foram 4 (quatro) Casas Espíritas unidas à USE, a partir de 
junho de 2018, com os respectivos Certificados emitidos e entregues, e que temos ainda 4 
(quatro) Casas com processos pendentes de união. 
 
4 – Reunião conjunta com Departamentos: 
Arte: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento, declarou a realização do 2.º Encontro de 
Corais Espíritas, com a participação de 6 (seis) corais, no Centro Cultural do Brás, na data 
de 25 de novembro. Tivemos aproximadamente 100 (cem) pessoas participantes. 
O 3.º Encontro de Corais Espíritas, será realizado em 28 abril de 2019, no Centro Cultural 
da USE, no Brás. 
 
AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Mauro Antônio dos Santos – Diretor, mostrou “slides” com os tópicos aprovados como 
recomendações da área do Atendimento Espiritual, na reunião do CFN, em novembro/18 - 
Brasília, dos quais três foram sugeridos pela USE do Estado de São Paulo: 

• 6.1 - Sistematização do Atendimento Espiritual e adequação de suas 
atividades em casas com poucos trabalhadores. 

• 6.3 - Inserção de novos trabalhadores no Atendimento Espiritual: passo a 
passo e estratégias. 

• 6.6 - Integração do Atendimento Espiritual com outras áreas, incluindo a área 
de Estudo e Mediunidade. 

Fernando Oliveira Porto –  AECE / Primeiro Secretário explanou sobre o folheto da 
Campanha do Evangelho no Lar, recomendações ali colocadas sobre a leitura sequencial do 
Evangelho, e livros recomendados sem especificar se são livros para leitura complementar 
ou livros indicados para a realização do Evangelho. Realçou que em folhetos de outras 
federativas, o conteúdo de cada uma é diferente, com diferentes tópicos sobre o assunto. 
A sugestão do Departamento, é de que o Evangelho Segundo o Espiritismo, seja o livro 
recomendado (com leitura sequencial ou aleatória), como principal, e que as outras obras, 
seriam alternativas.  
Como deliberação da Diretoria Executiva ficou a solicitação ao Departamento, para elaborar 
proposta do Folheto do Evangelho no Lar, a ser divulgado. 
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Doutrina: 
João Roberto – Secretário do Departamento citou que o Departamento de Doutrina está 
realizando um projeto de avaliação das Obras Espíritas, que entram nas Casas, e que estão 
sendo vendidas. A informatização desse Projeto é outro tópico do Departamento. 
O Sr. Presidente discorreu sobre a nossa postura, em incentivar as análises comparativas 
entre a 4ª (quarta) e 5ª (quinta) edições de “A Gênese”, não colocando em evidência qual é 
a correta. 
 
Mediunidade: 
Silvio César Carnaúba da Costa – MEP – Mediunidade, Estudo e Prática confirmou que o 
Departamento realizou em novembro, três seminários: em Caçapava - com participação de 
45 (quarenta e cinco) pessoas aproximadamente; Mauá – com 42 (quarenta e duas) 
pessoas, e São José dos Campos – com 92 (noventa e dois) pessoas, com o tema: 
Mediunidade na Infância e Juventude. Uma das preocupações do Departamento é com a 
divulgação do Estudo da Mediunidade aos Órgãos no Estado, seguindo a coerência 
doutrinária. Sugeriu uma conversa de alinhamento do Departamento com a Diretoria 
Executiva, ouvindo da mesma as sugestões e orientações, visando maior aproximação. 
 
Comunicação:  
A.J. Orlando – Presidente anunciou os novos integrantes do Departamento, que aceitaram 
fazer parte do mesmo: 

• Marcelo Soares Uchôa – Diretor 
• Regina F. Mercadante - Secretária 
• Marco A. S. de Oliveira - Secretário 

Marcelo e Regina, se apresentaram, agradeceram a oportunidade, e disseram ter trabalhos 
realizados na produção de vinhetas, filmes de apresentação, vídeos institucionais, etc., para 
o Espiritismo. Trabalharam no CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, 
com fazem várias viagens pelo país, e transmitindo eventos de diferentes locais. 
O Departamento irá montar Projeto da área, para ser enviado via e-mail, submetendo à 
aprovação pela Diretoria Executiva. 
 
Família: 
Ângela Bianco foi convidada pelo Sr. Presidente para trabalhar na Área, com o 
desenvolvimento de ações transversais a todos os Departamentos, nos eventos 
programados pelos mesmos.   
 
5 – Palavra Livre: 
O Sr. Presidente sinalizou em que 2019, faremos 25 anos da Campanha: “Viver em Família 
– aperte mais esse laço”. Solicitou ações nos Encontros Fraternos de 16 e 17 de fevereiro, 
relativas à essa Campanha. 
 
6 – Próximas Reuniões: 
A próxima reunião eletrônica, pelo Skype, acontecerá no dia 13 de dezembro de 2018, 
quinta-feira, a partir das 22h30.  
 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 12 de janeiro de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h com prece de Walteno. Eu, Hélio 
Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino 
com o Senhor Presidente. 
 
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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12 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:    22h30 
Prece de abertura:    Walteno Santos Bento da Silva 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Ausência Justificada: 
Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor do Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Nota Oficial sobre Mediunidade: -  
Foi discutido pelos presentes sobre a situação do médium espiritualista João de Deus, do 
Estado de Goiás, e as ações que a USE poderia adotar objetivando a orientação às Casas 
Espíritas, em relação ao atendimento às pessoas não serem feitas em locais reservados, e 
outras colocações. 
O Sr. Presidente esclareceu que solicitará ao Departamento de Doutrina, preparar um texto 
focando esclarecimentos sobre em que consiste a Doutrina Espírita, e questiona se vale a 
pena divulgar em nossos meios de comunicação, enviando à própria Rede Globo de 
Televisão, diante do desenrolar dos acontecimentos.  
Rosana destacou a importância de dissociar a figura e atuação do médium da Doutrina 
Espírita, enquanto Maurício sugeriu que seja feita uma nota interna direcionando os Órgãos 
para que tenhamos um posicionamento institucional. 
Newton argumentou para que façamos contato com o jornalista André Trigueiro a fim de que 
o esclarecimento feito seja nos moldes jornalísticos sobre a Doutrina Espírita. Foram 
deliberadas as seguintes ações: 
- O Departamento de Doutrina, através da sua equipe, coordenada pelo Diretor Marco Milani 
irá preparar nota, ou completar a nota que já foi elaborada, no sentido de orientação ao 
Movimento Espírita, e aos Órgãos; 
- A.J. Orlando - Presidente contatará André Trigueiro de modo a conseguir uma matéria 
sobre o assunto, para ser levada a órgãos de comunicação; 
- A.J. Orlando mencionará o assunto com o Sr. Jorge Godinho - Presidente da FEB - 
Federação Espírita Brasileira, para que a nível do CFN - Conselho Federativo Nacional, 
esse assunto tenha os esclarecimentos ampliados, e tenhamos ação junto à Rede Globo de 
Televisão.  
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2 – Processos Novos de União: - 
Eronilza informou que temos 4 (quatro) Casas Espíritas em processo de União, que são: 
- Centro Espírita Chico Xavier, USE Intermunicipal de Franca - USE Regional de Franca; 
- Sociedade de Estudos Espíritas Jardim de Luz, USE Intermunicipal de São Bernardo do 
Campo - USE Regional Grande ABC; 
- Associação Beneficente Espírita Frei Rogério Neuhaus, da cidade de Cordeirópolis, USE 
Intermunicipal de Limeira – USE Regional de Rio Claro; 
- Centro Espírita Lírios de Misericórdia do Senhor, USE Distrital de Jabaquara – USE 
Regional de São Paulo. 
O Sr. Presidente participou a todos, o fluxo atual de solicitação de adesão de uma Casa 
Espírita à USE do Estado de São Paulo, onde a mesma além da documentação exigida, 
teria que procurar os Órgãos Locais e Regionais, para com a aquiescência e assinatura dos 
mesmos na proposta de união, levar todo esse processo à USE Estadual. 
A proposta do Sr. Presidente é no sentido de invertermos esse fluxo do processo, deixando 
que a parte da assinatura (ou autorização) dos Órgãos Locais e Regionais, seja feita pela 
Secretaria da USE, e não mais pela Casa que está solicitando a adesão. 
Depois de conversa entre os membros presentes da DE, foi deliberado que: 
- Walteno acrescentará campos no Formulário em Excel para adesão, colocando: data da 
solicitação, concordância da Casa Espírita com os termos do Formulário, quadro para que a 
Casa dê um aceite em relação ao conhecimento Estatutário da USE, e aos termos da 
Unificação; 
- Eronilza enviará a todos os Diretores, quais os requisitos necessários, de acordo com o 
nosso Estatuto, para uma Casa Espírita ser unida à USE; 
- Hélio conversará com a funcionária Cilene Cardoso Pereira, sobre o novo fluxo da 
documentação, com a USE recebendo o pedido de união da Casa com os respectivos 
documentos, e a partir desse trâmite, a própria Secretaria da USE Estadual irá contatar os 
Órgãos Locais e Regionais de acordo com a localização (cidade) da Casa que deseja ser 
unida. 
Eronilza relatou que desde junho de 2018 recebemos 10 (dez) pedidos de união, sendo que 
até o momento temos 4 (quatro), citadas acima, em análise para ajustes nas 
documentações. 
 
3 – Texto sobre Educação: - 
A.J. Orlando explicou a todos que na sua visão, seria conveniente preparar um texto da USE 
Estadual, sobre educação, como forma de contribuição da federativa, ao Ministério da 
Educação. Seria uma maneira de termos um posicionamento de um Órgão de Unificação 
Espírita sobre os aspectos atuais que envolvem a educação no país. 
Realçou que esta ação faz parte do Plano de Trabalho desta Diretoria Executiva para esta 
gestão.  
O assunto não foi debatido pelos participantes. 
 
4 – Livros para Penitenciárias: 
O Sr. Presidente comunicou sobre o encontro que representantes de Órgãos da USE 
tiveram com o Deputado Pedro Tobias, em Bauru, na manhã de 8 de dezembro de 2018. 
Participaram o Sr. Guaracy Nascimento da USE Regional de Assis, Eduardo Pereira da USE 
Regional de Bauru, e Roberto Ramos Domingues da USE Intermunicipal de Ourinhos; para 
tratarem da questão de doações de livros espíritas às unidades prisionais do sistema 
penitenciário de todo o Estado de São Paulo de forma institucional, e gratuita; entregando os 
livros direto às bibliotecas das unidades, evitando possíveis desvios das obras, e atendendo 
a diversos pedidos dos próprios detentos.  
A reunião e as ações decorrentes foram elogiadas por todos os membros da Diretoria 
Executiva. 
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5 – 18º Congresso Estadual de Espiritismo - 2020 - São José do Rio Preto: - 
A data da primeira reunião da Comissão Organizadora do Congresso Estadual, está 
agendada para o dia 5 de janeiro de 2019. Foi colocado sobre a impossibilidade de vários 
membros da Comissão Organizadora participarem nesta data, em decorrência de outros 
compromissos. 
Foi acordado entre todos, que as reuniões previstas para o dia 5 de janeiro: da Diretoria 
Executiva e da Comissão Organizadora do Congresso, sejam postergadas para o dia 12 de 
janeiro, sábado seguinte. 
 
6 – Grupo de WhatsApp CDE - Conselho Deliberativo Estadual: - 
Colocou-se sobre a montagem do referido grupo de WhatsApp, para troca de mensagens 
com os representantes do CDE, e também sobre a limitação no número de participantes or 
grupo do aplicativo. 
Confirmou-se a criação do referido grupo para mensagens, tendo como participantes do 
grupo, o representante efetivo e o primeiro suplente de cada Instituição participante do CDE, 
bem como os componentes da Diretoria Executiva. 
Em relação aos Presidentes de Órgãos e Instituições da USE Estadual, foi comentado sobre  
a ideia da criação de outro grupo no mesmo aplicativo. 
 
7 – Boletos 2019: - 
Walteno explanou que em reunião com Orlando da Associatec - Tecnologia para 
Associações, o mesmo comprometeu-se a entregar à USE, até os próximos dias 18 ou 19 
de dezembro, os programas para emissão de Boleto às Casas Espíritas, em PDF, e para 
geração de etiquetas com endereço das Casas.  
O programa para geração de etiquetas, seria à parte do Sistema. 
Rosana lembrou sobre a Carta enviada junto com os Boletos, às Casas Espíritas, com 
explicações da USE do Estado de São Paulo, ao que, o Sr. Presidente comentou que irá 
providenciar a referida Carta. 
Foi registrado pelos presentes, outras opções para emissão de boletos no futuro, a fim de 
não ficarmos na dependência apenas da Associatec. 
Citou-se o Banco Itaú, que cobra por boleto emitido e por boleto recebido, além da Sicred 
onde pagamos pela emissão do boleto. 
No caso da Associatec pagamos R$ 4,00 (quatro reais) por boleto recebido. 
Também como opção salientou-se a plataforma que Maurício utiliza para os boletos do IEE - 
Instituto Espírita de Educação, ficando o mesmo de verificar com o pessoal daquela 
plataforma sobre a possibilidade de emissão massiva de boletos pelo sistema deles. 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 12 de janeiro de 2019 – sábado – 9 h 
 
Horário Término: 0h20 do dia 13 de dezembro de 2018. 
 


