Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Dia 06/06/2021 - às 8 horas

Plataforma Digital Zoom

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua Dr. Gabriel
Piza, 433 - Santana, São Paulo - SP, CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/0001-09,
por seu presidente Aparecido José Orlando, convoca nos termos do artigo 38 e parágrafos, do
Estatuto Social, as instituições espíritas associadas, as inicialmente patrocinadoras e as
especializadas de âmbito estadual a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia
6 de junho de 2021, pela plataforma digital Zoom, com início às 8 horas em 1ª convocação, com
metade mais um de seus representantes, ou em 2ª e última convocação, às 9 horas, com qualquer
número, conforme a seguinte pauta:
1. Instalação e prece de abertura pelo Presidente da USE.
2. Leitura da convocação pelo Presidente da USE e eleição da mesa diretora
3. Apreciação do relatório de atividades e de prestação de contas em fim de
mandato da Diretoria Executiva e sobre eles se manifestar.
4. Dar posse aos novos membros do Conselho Deliberativo Estadual (CDE)
para a gestão 2021-2024.
5. Dar posse aos novos membros do Conselho de Administração (CA) para a
gestão 2021-2024.
6. Acompanhar a primeira reunião do Conselho Deliberativo Estadual que
elegerá e dará posse aos membros da Diretoria Executiva para o mandato
de junho de 2021 a junho de 2024.

As instituições espíritas associadas que compõem a AGO devem enviar a respectiva ficha de
atualização, preenchida e assinada pela instituição, à Secretaria da USE SP, constando o nome do
representante nas Assembleias Gerais. Os membros do CDE e CA serão empossados pela AGO e
para isso os órgãos da USE devem enviar a ficha cadastral de atualização, com a nova Comissão
Executiva eleita em abril (órgãos locais) e em maio (as regionais), para a Secretaria da USE SP.
São Paulo, 1 de maio de 2021.

Aparecido José Orlando
Presidente
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