
2019
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

02 de junho
06 de julho

08 de dezembro



 

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

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E 
DELIBERATIVO ESTADUAL DA UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, realizada no dia 02 de junho de 2019, na sede da USE Intermunicipal de São 
José do Rio Preto, à Rua Cleophas Beltran Silvente, 326, na cidade de São José do Rio Preto, 
conforme cartas de convocação datada de 02 de maio de 2019, enviada aos Órgãos. 
 
Presentes: Estiveram representadas 8 (oito) USEs Regionais, a saber: Araçatuba, Assis, 
Bauru, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo, conforme 
assinaturas na Lista de Presença.  
 
Presentes: Estiveram representadas 26 (vinte e seis) instituições participantes do CDE, 
sendo: 
1 (uma) Inicialmente Patrocinadora: FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo; 
1 (uma) Entidade Especializada: IEE – Instituto Espírita de Educação; 
e 24 (vinte e quatro) Órgãos Locais a saber, sendo: 
6 (seis) Órgãos Distritais: Brás/Mooca, Freguesia do Ó, Jabaquara, Pirituba, Santo Amaro 
e São Miguel Paulista; 
18 (dezoito) Órgãos Intermunicipais: Araçatuba, Assis, Bauru, Bebedouro, Embu das 
Artes, Fernandópolis, Franca, Jacareí, Lins, Mauá, Pedregulho, Rancharia, Ribeirão 
Preto, Santa Fé do Sul, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto e 
Tupã.  
 
Às 9h10, em segunda convocação, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, 
CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos, dando boas-vindas a todos, e agradeceu 
à USE Regional de São José do Rio Preto, e à USE Intermunicipal de São José do Rio Preto 
pela acolhida e por permitir a nossa vinda até aqui. 
 
1 - A Prece de Abertura foi realizada por Antonio Batista Pinheiro Junior – Presidente da USE 
Intermunicipal de São José do Rio Preto. 
 
2 - Palavra da Presidência:  
A.J. Orlando agradeceu a Regional e Interm. SJ Rio Preto pela acolhida, e por permitir a nossa 
vinda até aqui. 
O Sr. Presidente esclareceu que no dia 05 de junho comemoraremos 72 (setenta e dois) 
anos do 1º Congresso Estadual Espírita. São 72 (setenta e dois) anos de união e unificação. 
Nesta data queremos elevar o nosso pensamento aos trabalhadores da primeira hora, esses 
Espíritas do Estado de São Paulo que com muita luta e dificuldade, sem terem apoio, 
prepararam toda a base que temos hoje, organizando a nossa Doutrina e o Movimento Espírita 
no Estado. 
Ele declarou que desde o início a USE tem como premissa básica oferecer trabalho, orientar 
sem exigir nada em troca, trabalhar pensando no engrandecimento da Doutrina, mas sempre 
deixando a cada instituição espírita a tomada de decisões na sua Casa Espírita, dentro das 
diretrizes doutrinárias e respeitando seus Estatutos. 
A.J. Orlando colocou que os Órgãos não têm essa mesma liberdade, de tomada de decisões, 
pois têm que seguir as orientações, diretrizes e ações decididas pelos colegiados do CA 
– Conselho de Administração e do CDE – Conselho Deliberativo Estadual. Citou como 
exemplo os logos da USE, que os Órgãos não podem elaborar os seus logos, sem seguir as 
diretrizes estabelecidas em relação ao assunto. 
Diante disso vamos rever as nossas atitudes perante a unificação dentro dos nossos Órgãos. 
Praticar os ensinamentos de Kardec, raciocinar, analisar, e trazer as dúvidas para a Diretoria 
Executiva, a fim de que o assunto seja discutido, e levado aos Conselhos Estaduais. 
Temos aproximadamente 1.400 (um mil e quatrocentos) dirigentes de Órgãos de unificação 
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que necessitam trabalhar unidos, apoiando e participando das ações da USE do Estado de 
São Paulo, respeitando as decisões dos Conselhos, e não agindo de maneira separada, 
individual.  
O Sr. Presidente fez menção especial à presença de Roberto Watanabe – Presidente da 
FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, por estar conosco de maneira 
consecutiva, nas duas últimas reuniões do CDE, participando ativamente. 
A.J. Orlando mencionou o Relatório de Ações, referente a esta gestão, no período de 
junho de 2018 a maio de 2019, onde estão as atividades da Diretoria Executiva e de todos 
os Departamentos da USE. Esse relatório será enviado por e-mail a todos os Órgãos do 
Estado, como prestação de contas. 
A.J. Orlando relatou o trabalho histórico que tem realizado sobre as Atas do passado que 
eram manuscritas e que serão digitadas e digitalizadas. São atas da DE – Diretoria Executiva, 
CDE – Conselho Deliberativo Estadual, e de Assembleias, que estão manuscritas nos livros. 
Temos mais de 400 (quatrocentas) Atas no total a serem colocadas em modo digital. Temos 
também documentos de Congressos Estaduais, e das Confraternizações de Mocidades 
Espíritas no Estado, documentos esses que poderão ser transformados em edições USE, 
como preservação documental para a nossa unificação. 
Está sendo analisado para que o CCDPE - Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo - Eduardo Carvalho Monteiro seja o guardião desses documentos, por falta de 
espaço na sede e por ser um antigo departamento da USE. Toda essa documentação será 
estudada e apresentado ao CA e CDE em data futura. 
 
3 - Secretaria: 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária informou sobre a Ata da Reunião do CA – 
Conselho de Administração de 09 de março de 2019, que foi encaminhada por e-mail para 
ciência de todos. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade, pelos membros do CA. 
Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário explanou sobre a importância de 
atualização dos cadastros dos Órgãos Regionais e Locais, elucidando sobre a 
configuração atual dos Órgãos do CA e do CDE a saber: 136 (cento e trinta e seis) Órgãos no 
total, sendo 112 (cento de doze) Locais e 24 (vinte e quatro) Regionais, das quais 2 (duas) 
estão inativas (USE Regional de Jundiaí e de Marília). 
A.J. Orlando explicou sobre a implantação de e-mails institucionais dos Órgãos (seriam 
todos com domínio @usesp.org.br), destacando que não importando as mudanças de 
pessoas na direção do Órgão, o e-mail não teria alteração. Diferente da situação atual, onde 
utilizamos o e-mail pessoal e a cada troca de Comissão Executiva, temos dificuldades no 
contato com os Órgãos. O e-mail sendo institucional, os seus dirigentes têm responsabilidade 
de passar a conta e a senha, para os futuros Diretores. 
Heleína Luiza Madeira Carrion, da USE Intermunicipal de Tupã perguntou sobre as 
respostas aos seus e-mails referentes a Estatuto e Atualização Cadastral do Órgão. 
Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário pontuou que irá verificar o que ocorreu e 
informará para a Heleína. 
O Sr. Edmir Garcia da USE Regional de Ribeirão Preto pediu orientação sobre o Estatuto 
em referência a permanência da pessoa apenas por 2 (dois) mandatos, no mesmo cargo. 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo pontuou que em 
relação a esse item do Estatuto, que trata da reeleição, ocorreu proposta de retirar-se essa 
restrição após 2 (dois) mandatos, mas não foi aprovado no próprio CA da ocasião.  
Edmir sugeriu que a decisão seja revista para atender as necessidades dos órgãos do interior 
que têm número limitado de trabalhadores. 
O Sr. Presidente sinalizou ao Sr. Edmir que proponha para a próxima reunião análise desse 
item do Estatuto, pois o ideal seria que aprovássemos tudo em consenso, para evitarmos 
perdas ou ganhos, garantindo assim o pleno respeito por todas as opiniões, e para que aquilo 
que for acordado seja comum e de direito a todos. 
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4 - Tesouraria: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou o Fluxo de Caixa dos 
períodos de junho a dezembro de 2018, e de janeiro a maio de 2019, lembrando que a 
USE tem no primeiro semestre de cada ano, receitas maiores que despesas, devido ao 
recebimento das contribuições associativas anuais. Já no segundo semestre, as despesas 
são maiores que as receitas, embora tenhamos um rescaldo de recebimento de contribuições 
associativas. 
Ele mostrou um gráfico das contribuições associativas de 2018/2019. 
O Sr. Presidente reportou que o Fluxo de Caixa demonstra que a venda de livros, hoje, é 
insuficiente para atender às nossas necessidades e despesas. A arrecadação da contribuição 
associativa tem forte queda no segundo semestre, o que reforça a importância de 
estimularmos as Casas Espíritas a contribuírem para manutenção da federativa.  
A.J. Orlando comunicou que 323 (trezentos e vinte e três) Casas Espíritas já recolheram 
valores referente à contribuição associativa anual, neste ano de 2019. 
Oswaldo Olla da USE Intermunicipal de Pedregulho questionou quais as consequências 
para as Casas que não têm condições de pagar a contribuição associativa. 
Heleína Luiza Madeira Carrion, da USE Intermunicipal de Tupã abordou sobre as Casas que 
não conseguem pagar o valor estipulado, se poderiam recolher um valor menor. 
Francisco Atilio Arcoleze da USE Intermunicipal de Assis afirmou que seria interessante 
tornar estatutário essa possibilidade de contribuição em menor valor. 
Maurício salientou que não há consequências judiciais, e solicitou que a Casa informe a sua 
impossibilidade de pagamento, solicitando o pedido de isenção da contribuição, para que ela 
possa continuar compondo o quadro de Casas unidas, e participando do Movimento de 
Unificação Espírita. 
Sobre os outros casos – recolhimento em menor valor – comentou sobre a importância de 
avisarem a Tesouraria da USE para ficarmos cientes, e que esse movimento de arrecadar o 
que é possível  para as Casas, é muito valioso para a USE, e mais valoroso ainda para que 
as Casas continuem a participar das reuniões e decisões da USE. 
Jean Rodrigo Campos Julio da USE Intermunicipal de Franca registrou que seja 
materializado nos Relatórios Financeiros, o quanto a contribuição das Casas compõem o 
caixa da USE, em termos percentuais.  
Flávio Natal Pereira da USE Intermunicipal de Lins enfatizou sobre a importância da 
conscientização nos Órgãos, e nas Casas Espíritas a respeito do valor da contribuição 
associativa, que pode ser dividido entre os próprios participantes, não onerando as 
instituições. 
Walteno Santos Bento da Silva da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo apoiou 
a colocação do Flávio (de Lins) argumentando como é importante o engajamento para a 
conscientização e fortalecimento do Movimento Espírita. 
Maurício finalizou seu momento enfatizando a importância de os Órgãos fazerem um trabalho 
de atualização e conscientização junto às Casas Espíritas. 
Os Relatórios Financeiros, dos dois períodos, foram aprovados por unanimidade, pelos 
membros do CA. 
 
5 - Aprovação  de Regimento Interno  e Alteração de nome de Órgão: 
A.J. Orlando participou a todos que o Regimento Interno da USE Regional de Franca foi 
recebido e analisado pelo Departamento Jurídico, estando de acordo com o modelo Padrão. 
Ele continuou colocando a proposição de alteração do nome do Órgão, de USE Intermunicipal 
de Mogi das Cruzes, para USE Intermunicipal do Alto Tietê. 
Foram aprovados por unanimidade pelos membros do CA: 

 Regimento Interno da USE Intermunicipal de Franca; 
 Alteração De nome da USE Intermunicipal de Mogi das Cruzes para USE 
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Intermunicipal do Alto Tietê.  
 
6 -  Encontros Fraternos 2019: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente abriu este momento discorrendo como 
são fundamentais esses encontros, e que a Diretoria Executiva e Deus departamentos tem se 
esmerado em mandar representantes com o intuito de ouvir, compartilhar e ativar os trabalhos 
nos Órgãos. 
Realçou a importância das USEs Regionais convocarem seus dirigentes, os dirigentes dos 
Órgãos Locais, e chamarem os dirigentes de Casas Espíritas, a fim de que possam ser 
discutidos os desafios e práticas de cada região. 
Pascoal registrou que os próximos Encontros Fraternos serão nos dias 17 de agosto, em Serra 
Negra, com a USE Regional de Campinas; e no dia 18 de agosto, em Guaratinguetá, com as 
USEs Regionais de Taubaté e Cachoeira Paulista. 
Ele teceu breves comentários sobre os resultados dos Encontros Fraternos até agora 
realizados, com as USEs Regionais de: 

 São João da Boa Vista e Mogi-Mirim 
 Franca e Ribeirão Preto 
 Bauru e Jaú 
 São José do Rio Preto e Araçatuba.  

 
 7 - 18º Congresso Estadual de Espiritismo:  
A.J. Orlando anunciou os preparativos para o evento que ocorrerá aqui em São José do Rio 
Preto, no Ipê Parque Hotel, e cujo tema foi escolhido com bases nas propostas enviadas 
conforme solicitado anteriormente: “ Evolução do Ser: consciência e livre arbítrio”. 
As inscrições serão liberadas em 01 de julho de 2019.  
O Sr. Presidente fez a apresentação dos nomes dos expositores desde a abertura até a 
finalização do evento, e confirmou que Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento 
de Doutrina será o coordenador das Rodas de Conversa. 
Luis Salvador Cacacci da USE Distrital do Brás/Mooca expressou-se pedindo descrição 
detalhada das Rodas de Conversa, ao que o Sr. Presidente descreveu o processo adotado 
para a definição dos temas. 
Luis Cacacci expôs que o objetivo nas realizações é a Doutrina Espírita, e não os convidados, 
e que esses não representam a USE, evocando o formato e método dos Congressos do 
passado. 
Jean Rodrigo Campos Julio da USE Intermunicipal de Franca concorda com o companheiro 
Luis Cacacci e pede que a USE cuide para que o Congresso não seja do local. Que venham 
talentos de todos os locais do Estado, bem como equipes que melhor realizem as tarefas, tais 
como: recepção, lanches, apresentações artísticas, etc. 
A.J. Orlando ressaltou que o Congresso é um grande desafio, pois não temos condições de 
garantirmos muitos voluntários, e atualmente muitos deles se inscrevem como congressistas. 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento de Arte formalizou o convite para que a USE 
Intermunicipal de Franca faça a parte artística do encerramento do 18º Congresso. 
Mário Gonçalves Filho da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto propôs uma reflexão sobre 
a participação nos eventos, entendendo que os Congressos são um caminho para a USE 
tornar-se conhecida nas Casas Espíritas, quando da inscrição dos seus colaboradores. 
A.J. Orlando esclareceu que são colocados para os expositores os pontos da Doutrina dentro 
da ideia da temática do Congresso, e que junto ao Departamento de Doutrina tem construído 
uma visão perante o direcionamento Doutrinário do evento, dentro da preocupação do 
companheiro Luis Cacacci. 
 
8 – Comissão de Estudos sobre o Pacto Áureo: 
A.J. Orlando colocou ao Luis Salvador Cacacci da USE Distrital do Brás/Mooca que apresente 
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uma proposta de documento com ações sugeridas pela Comissão. 
Luis Cacacci declarou que o prazo final não é suficiente e pediu prorrogação para finalização 
com maior qualidade no trabalho da comissão. 
O Sr. Presidente reportou que o enfoque principal é resgatar a verdade histórica e qual a 
participação da USE no Pacto Áureo.  
A.J. Orlando explicou que o relatório da Comissão será enviado à Diretoria Executiva para 
análise e será trazida em dezembro de 2019 na próxima reunião do CDE, como pauta principal 
e não será compartilhado o relatório antes de aprovação, pois o intuito não é fazer dissenções 
e sim resguardar a verdade histórica.  
Foi proposta a votação dessa decisão, sendo aceita por unanimidade pelo corpo presente do 
CDE. 
 
9 – Pesquisa: Qual o tamanho da USE? 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário mostrou o levantamento das principais 
informações referentes aos Órgãos da USE no Estado, que responderam à pesquisa. São 73 
(setenta e três) respostas até o presente momento. 
A.J. Orlando salientou que com essas informações podemos ter melhor visualização das 
próximas ações da USE no Estado, até mesmo apoiando ou propondo modificações na sua 
estrutura. 
 
10 – Revisão da Divisão Territorial: 
O Sr. Presidente informou que estão em tratativas sobre a revisão, destacando que cabe ao 
CA a criação ou extinção de Órgãos, tendo a consciência que é melhor criar um Órgão do que 
extinguir outro. 
 
11 – Palavra aos Departamentos: 

 Família: 
Ângela Bianco – Diretora apresentou os integrantes do departamento, convidando a 
todos para realizarmos juntos os eventos relacionados à Família, considerando a sua 
transversalidade. Divulgou o Encontro com lideranças da Área da Família da CR Sul 
– Comissão Regional Sul, do CFN – Conselho Federativo Nacional. 
 

 Mediunidade: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor citou que tem realizado eventos visando a 
aproximação com os Órgãos locais, com a perspectiva de compartilhamento de 
práticas e troca de experiencias. O Departamento possui a proposta de tratar os temas 
polêmicos em conjunto, angariando opiniões, levando com muita clareza, ponderação 
e sendo fiel à Codificação. Mencionou que lançarão um censo para mapear os 
trabalhos e os companheiros que estão a frente desses trabalhos nos Órgãos 
Regionais e Locais. Relatou os seminários realizados desde o início deste ano. 
 

 Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: 
Mário Gonçalves Filho – Diretor sinalizou que o objetivo maior é estimular os estudos 
em grupo, estudos esses que devem ser estruturados e organizados, e não 
improvisados. Relatou suas visitas às USEs Regionais bem como os seminários 
realizados no presente ano. Fez as mesmas falas dos amigos dos outros 
departamentos, pedindo ajuda para que companheiros adentrem ao departamento 
para serem multiplicadores das propostas. 

 
● Mocidade: 

Alysson Santos – Secretário Administrativo do D.M. iniciou citando os representantes 
das Assessorias Regionais do Departamento para que os dirigentes fiquem a par. 



 

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

Informou sobre os 4 (quatro) eventos: COMELESP – Confraternização das Mocidades 
Espíritas do Leste do Estado de São Paulo, COMECELESP -  Confraternização das 
Mocidades Espíritas do Centro-Leste do Estado de São Paulo, COMENESP - 
Confraternização das Mocidades Espíritas do Norte do Estado de São Paulo, e 
COMENOESP - Confraternização das Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado de 
São Paulo, que foram acompanhados pelo Presidente A.J. Orlando. Destacou a 
participação do Departamento na CONBRAJE – Confraternização Brasileira de 
Juventudes Espíritas, onde teremos 26 (vinte e seis) representantes do estado de São 
Paulo. 
 

 Doutrina: 
Marcos Antonio Milani Filho – Diretor divulgou que selecionarão trabalhadores 
espíritas para colaborar na análise de obras. Os Órgãos podem sugerir nomes, e os 
inscritos preencherão uma ficha padrão que será analisada pela Diretoria do 
Departamento. 
José Antonio de Meo da USE Intermunicipal de São Carlos perguntou se será 
anônimo o parecer quando publicado, ao que o Marcos Milani participou que será 
nominal para que as pessoas se responsabilizem perante suas análises e 
comentários. 
 

 AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor solicitou que sejam indicados companheiros a fim 
de participar e serem multiplicadores do Departamento pelo estado, sendo assim 
braços do Departamento em suas regiões. Enumerou que um dos temas que tem mais 
procura é sobre os passes. Enfatizou sobre a intersecção com os outros 
departamentos e como é importante a comunicação entre eles, para o fortalecimento 
do trabalho assistencial e espiritual das Casas Espíritas. 
 

 Comunicação: 
Marcelo Soares Uchôa – Diretor divulgou as atribuições do Departamento, 
colocando-se à disposição dos Órgãos.    
 

 Arte: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor  comentou que os Saraus têm passado por todas as 
Regionais visando a divulgação da arte e fortalecimento das equipes já montadas. 
Apela aos dirigentes que indiquem novos companheiros e o contatem para novos 
saraus. 
Divulgou a consolidação do Coral João Cabette que é constituído  por todos os Corais 
das Regiões, sendo distribuído repertório em comum, podendo a equipe deslocar-se 
para ensaios mensais, para eventos em nome da USE; esse é o lema do Coral João 
Cabette. 
 

 Infância: 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Diretora  anunciou ações realizadas em 2019, como o 
4º Encontro Paulista de Evangelizadores e Educadores Espíritas, em março no IEE - 
Instituto de Educação Espírita, com 140 (cento e quarenta) participantes, onde 
tivemos, oficinas de Evangelização de bebês realizados por Cintia Vieira e Introdução 
à temática de Inclusão por Sonia Hoffman. Foram também citados: os Seminários pela 
Jornada Evangelizadora em Jaú e Indaiatuba, e a divulgação do 2º fórum de 
Evangelização. Realçou aos representantes dos Departamentos de Infância dos 
Órgãos Regionais e Locais que compareçam, para que unidos possamos traçar as 
ações para enfrentarmos os desafios já observados dentro da tarefa na Infância. 
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12 - Palavra aos Órgãos: 

 Antonio Batista Pinheiro Junior da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto 
registrou a doação de 5.000 (cinco mil) livros: “O Evangelho segundo o Espiritismo” de 
Allan Kardec, para serem distribuídos aos Órgãos presentes, a fim de serem doados 
para pessoas que não possuem possibilidades de adquiri-los. Serão entregues ao final 
da reunião. 
 

 Roberto Watanabe da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo 
discorreu sobre a situação da instituição nos últimos anos, destacando a importância 
de trabalharmos unidos USE e FEESP, entendendo que essa união é fundamental 
para o Movimento Espírita. 

 
 José Roberto de Morais Bueno da USE Intermunicipal de Bauru convidou a todos 

para evento com Haroldo Dutra Dias no dia 14 de junho de 2019, às 20 horas. 
 

 Jean Rodrigo Campos Julio da USE Intermunicipal de Franca solicitou doações para 
construção da sede da USE de Franca, pois possuem terreno há 12 (doze) anos e não 
conseguiram ainda realizar a construção. 
 

 Sirlei Ramos Nogueira da USE Regional de Araçatuba pontuou sobre as ações e 
eventos da região. 
 

 Marcos Antonio Milani Filho da USE Regional de Campinas explanou sobre a 
importância das temáticas, que devem ter maior destaque nos eventos realizados, ao 
invés do nome do expositor, para que a divulgação da Doutrina seja o centro e o objeto, 
e não as opiniões individuais. 
 

 Julia Nezu Oliveira da USE Regional de São Paulo abordou sobre a Caravana da 
União, junto às Distritais, Municipais e Intermunicipais da região. Seu desenvolvimento 
é semelhante aos Encontros Fraternos da USE. Sugeriu a todas as regiões que 
realizem encontros tratando de assuntos sobre administração, contabilidade e 
aspectos jurídicos das Casas Espíritas, contando com os advogados das regiões, e 
colocando-se à disposição para trabalhos em conjunto na área. 

 
13 - Palavras finais:  
A.J. Orlando expressou-se agradecendo a todos pelo carinho e dedicação, afirmando que foi 
uma grande alegria esta reunião e convidou a todos para reflexão sobre os 72 (setenta e dois) 
anos da USE, cientes de que o trabalho não é fácil, mas que é prazeroso, sempre com base 
em Kardec, nos ensinamentos de Jesus. 
 
14 – Próximas reuniões: 

 CA – Conselho de Administração: 07 de setembro de 2019, sábado, em São 
Paulo. 

 CDE – Conselho Deliberativo Estadual:  08 de dezembro de 2019, domingo, em 
São Paulo. 

 
A Reunião foi encerrada às 12h48, com prece proferida por Mário Gonçalves Filho da USE 
Intermunicipal de Ribeirão Preto. Eu, Eronilza Souza da Silva, Segunda Secretária, lavrei a 
presente ata que será assinada por mim e pelo Senhor Aparecido José Orlando – Presidente.  
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Vista dos participantes (E) e Eronilza Souza da Silva, 2ª Secretária 

 

    
Ana Luiza Boiago, Diretora do Departamento de Infância, e Eronilza Souza da Silva (E); A.J.Orlando, Presidente 

da USE, e Pascoal Antonio Bovino, 2º Vice-Presidente da DE. 
 

    
Walteno da Silva, 3º Secretário, e A.J.Orlando (E) e Walteno da Silva 
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Vista dos participantes (E) e Maurício Romão, 1º Tesoureiro, e Esterlita Moreira, do IEE. 

 

    
Vista dos participantes (E) e Silvio Costa, Diretor de Patrimônio 

 

    
Vista dos participantes. À direita, João Lúcio Cruz dos Santos, Presidente da USE Regional de São José do Rio 

Preto e Antonio Batista Pinheiro Junior, Presidente da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto. 
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Mauro dos Santos, Diretor do Departamento de Atendimento Espiritual (E) e Waldemar Fabris, da USE Distrital 

de Pirituba 
 

 
Vista dos participantes 

 

    
Entrada da sede da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto (E). Á direita, Regina Mercadante, 1ª 

Secretária do Departamento de Comunicação, Maurício Romão, e Marcelo Uchôa, Diretor do Departamento de 
Comunicação da DE da USE 
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Participantes da reunião conjunta CA-Conselho de Administração e CDE-Conselho Deliberativo Estadual, 

realizada em São José do Rio Preto, dia 2 de junho de 2019 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Dia 02/06/2019 - às 8h30 

Sede da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto 
Rua Cleophas Beltran Silvente, 326 – São José do Rio Preto/SP 

 
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 dos artigos 32 e 33, do Estatuto Social, os 
representantes dos órgãos Regionais para a reunião conjunta do Conselho de Administração (CA) e do 
Conselho Deliberativo Estadual (CDE) a realizar-se na sede da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto 
no dia 02 de junho de 2019 (domingo), com início às 8h30 em 1ª convocação, com metade mais um, ou em 
2ª e última convocação, às 9 horas, com qualquer número. Participam, também da reunião, os membros da 
Diretoria Executiva e Departamentos. 
 

PAUTA 
 

1 Leitura de mensagem e prece inicial 
 

2 Palavra da Presidência 
 

3 Secretaria 
Aprovação da ata da reunião de 09/03/2019; 
Cadastro de atualização dos órgãos regionais 
e locais. União de novos centros espíritas, 
Campanha 1 A 1 
 

4 Tesouraria 
Relatório financeiro, balanço das contribuições 
sociais recebidas em 2019. Apreciação do CA. 
 

5 Aprovação de Regimento Interno e 
nome de órgão 
Regimento Interno da USE Regional de 
Franca. 
Alteração de nome da USE Intermunicipal de 
Mogi das Cruzes para USE Intermunicipal do 
Alto Tietê. 
 

6 Encontros Fraternos 2019 
Programação dos Encontros Fraternos de 
Unificação. Modelo de perguntas e preparação 
pelos órgãos. Resultados dos EFU de São João 
da Boa Vista / Mogi Mirim, Franca / Ribeirão Preto 
e Bauru / Jaú, São José do Rio Preto / Araçatuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 18º Congresso Estadual de Espiritismo 
Apresentação dos preparativos para o Congresso 
e abertura das inscrições, via internet, para os 
congressistas. 
 

8 Pesquisa: Qual o tamanho da USE ? 
Levantamento das principais informações 
referentes aos órgãos da USE no estado. 
 

9 Revisão da Divisão Territorial 
Continuidade dos estudos da revisão da divisão 
territorial com decisões sobre a proposta em 
conjunto com os órgãos presentes. Novas 
informações levantadas nos Encontros Fraternos. 
 

10 Logotipo da USE e dos órgãos 
 

11 Palavra aos departamentos 
Informações dos departamentos e proposta de 
trabalho com os órgãos regionais. Levantamento 
de necessidades e demanda dos órgãos. 
 

12 Palavra aos órgãos 
Relato de fatos relevantes e propostas. Nota: 
trazer por escrito o relatório de atividades e dos 
eventos em geral, e entregar antes do início da 
reunião para ser anexado à ata. 
 

13 Prece final 
 

  

 
 

 

Próxima reunião do CA - Conselho de Administração: 07 de setembro de 2019, em São Paulo. 
 

 
São Paulo, 02 de maio de 2019. 

 

 
Hélio Alves Corrêa                 Aparecido José Orlando 
Secretário Geral      Presidente 
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CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
Dia 02/06/2019 - às 8h30 

Sede da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto 
Rua Cleophas Beltran Silvente, 326 – São José do Rio Preto/SP 

 
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 dos artigos 23 e 24, do Estatuto Social, os 
representantes dos órgãos Intermunicipais, Municipais, Distritais, das instituições inicialmente patrocinadoras 
e especializadas de âmbito estadual para a reunião conjunta do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e do 
Conselho de Administração (CA) a realizar-se, na sede da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto, no 
dia 02 de junho de 2019 (domingo), com início às 8h30 em 1ª convocação, com metade mais um, ou em 2ª e 
última convocação, às 9 horas, com qualquer número. Participam, também da reunião, os membros da 
Diretoria Executiva e Departamentos. 
 
 
 

PAUTA 
 

1 Leitura de mensagem e prece inicial 
 

2 Palavra da Presidência 
 

3 Secretaria 
Aprovação da ata da reunião de 02/12/2018; 
Cadastro de atualização dos órgãos locais. 
União de novos centros espíritas, Campanha 1 
A 1 
 

4 Reunião Comissão Regional Sul do 
Conselho Federativo Nacional da FEB 
Sumário da reunião geral e das áreas 
  

5 Encontros Fraternos 2019 
Programação dos Encontros Fraternos de 
Unificação. Modelo de perguntas e preparação 
pelos órgãos. Resultados dos EFU de São João da 
Boa Vista / Mogi Mirim, Franca / Ribeirão Preto e 
Bauru / Jaú, São José do Rio Preto / Araçatuba. 
 

6 18º Congresso Estadual de Espiritismo 
Apresentação dos preparativos para o Congresso e 
abertura das inscrições, via internet, para os 
congressistas. 
 
 

7 Comissão de Estudos sobre o Pacto Áureo 
Andamento dos trabalhos 
 

8 Compartilhando experiências 
Apresentar experiências e boas iniciativas 
compartilhando seus resultados e modos de 
atuação. 
 

9 Logotipo da USE e dos órgãos 
 

10 Palavra aos departamentos 
Informações dos departamentos e proposta de 
trabalho com os órgãos regionais. Levantamento de 
necessidades e demanda dos órgãos. 
 

11 Palavra aos órgãos 
Relato de fatos relevantes e propostas. Nota: 
trazer por escrito o relatório de atividades e dos 
eventos em geral, e entregar antes do início da 
reunião para ser anexado à ata. 
 

12 Prece final 
 

  

  

 
 

 

Próxima reunião do CDE - Conselho Deliberativo Estadual: 08 de dezembro de 2019, em São Paulo. 
 

 
São Paulo, 02 de maio de 2019. 

 

 
 
 

Hélio Alves Corrêa                 Aparecido José Orlando 
Secretário Geral      Presidente 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA 
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 6 
de julho de 2019.  
 
Presentes: Estiveram representadas 17 (dezessete) instituições participantes do CDE, 
sendo 2 (duas) promotoras: FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo, e 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; e 15 (quinze) Órgãos Locais a saber, sendo: 
9 (nove) Órgãos Distritais: Brás/Mooca, Ibirapuera, Penha, Pinheiros, Santana, São Miguel 
Paulista, Tatuapé, Tucuruvi e Vila Maria; 
6 (seis) Órgãos Intermunicipais: Alto Tietê, Campinas, Jacareí, Mauá, São José dos 
Campos, São José do Rio Preto. 
1 (Hum) Órgão Municipal: Santo André. 
Todos os Órgãos acima com presenças registradas, conforme assinaturas na Lista de 
Presença.  
 
Às 14h, em segunda convocação, na sua sede social, à Rua Gabriel Piza, 433, Santana, São 
Paulo - Capital, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, CNPJ: 
43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos passando para a Prece de Abertura que foi 
proferida por Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente. 
 
1 - Palavra da Presidência:  
O Sr. Presidente, fez a abertura dando boas-vindas a todos os representantes de Órgãos 
Patrocinadoras, e aos visitantes das diversas regiões do Estado de São Paulo.  
Iniciou a reunião relatando sobre a escolha de São José do Rio Preto como cidade-sede para 
o Congresso Espírita Paulista do ano de 2020 e passou a palavra ao Sr. João Lúcio Cruz de 
Campos – Presidente da USE Regional de São José do Rio Preto, para o compartilhamento 
da situação atual da organização. 
 
Problemas com sede atual do 18.º Congresso: 
João Lúcio informou as dificuldades encontradas com o Ipê Park Hotel Ltda. que havia sido 
escolhido para a realização do Congresso, descobrindo-se que caberiam menos de 800 
(oitocentos) pessoas no local, conforme AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O 
Hotel tentou minimizar a situação dizendo que poderíamos colocar até 1.000 (mil) pessoas, 
desconsiderando a orientação do Corpo de Bombeiros. 
João Lúcio oficialmente entrou em contato com a comissão organizadora do evento para 
comunicar o ocorrido. Após a busca por outras opções de hotel para a realização do 
Congresso, concluiu-se que não haveria condições do mesmo ser realizado na cidade, ou 
região. 
Sendo assim, João Lúcio trouxe para o CDE a situação aguardando então alguma deliberação 
sobre o futuro do Congresso. 
O Sr. Presidente esclareceu que pediu a presença de todos à reunião extraordinária, pois que 
a aprovação da cidade de São José do Rio Preto havia sido feita na reunião do CDE de junho 
de 2018, e agora devemos procurar uma outra cidade.  
 
Troca da sede do 18.º Congresso Estadual da USE: 
Nesse ínterim foram verificadas algumas outras cidades, dentre elas: Campinas, Campos do 
Jordão e novamente Atibaia. Também se verificou ao menos 6 (seis) hotéis, analisando-se os 
valores, condições de infraestrutura para atender no mínimo a quantidade de 1.000 (mil) 
participantes. Encontrou-se divergências entre as cidades observadas quanto a hotéis e 
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hospedagem. Perante o planejamento orçamentário para custeio do 18º Congresso Estadual 
de Espiritismo 2020 já aprovado pelo CA no final de 2018, o hotel que mais se adequa à atual 
situação seria novamente o Hotel Tauá Resort & Convention, em Atibaia.  
Colocado nesse momento para deliberação a votação então, da saída de São José do Rio 
Preto como sede do Congresso, em função do hotel escolhido, não agir com credibilidade 
em relação a quesitos de segurança perante a quantidade (lotação) de participantes e não ser 
encontrado na região, local com valores e condições de espaço que o substituísse e 
cumprisse os requisitos para o evento.  Por unanimidade foi aceita a saída. 
Em seguida, apresentada a proposta para votação de que seja realizado novamente em 
Atibaia - no Hotel Tauá Resort & Convention, no período de 26 a 28 de junho de 2020, o 18º 
Congresso Estadual de Espiritismo, pois dos hotéis pesquisados, apenas este teria salas e 
salões inclusos nos valores, com melhor capacidade de congressistas.  
A Sra. Ângela Bianco - Diretora do Departamento de Família, esclarece que teria um hotel em 
Campinas de igual valor e qualidade, porém sem o uso das salas de reunião e alimentação, 
o que acarretaria mais despesas. O Sr. Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário lembra 
que os expositores estão confirmados para a data mencionada e precisamos de local que seja 
condizente com essa programação aos palestrantes. 
A votação foi feita e por unanimidade aceito a utilização do Hotel Tauá para o próximo 
Congresso de 2020. 
 
Esclarecimentos: 
A.J. Orlando acrescenta que precisará de um suporte para esse evento e propõe à Regional 
de Campinas e Intermunicipal de Campinas que trabalhem juntas na Comissão 
Organizadora, por serem os órgãos em atividades mais próximos da Cidade de Atibaia. Os 
representantes desses Órgãos - presentes, ficaram de discutir com os membros e em breve 
responder à Diretoria Executiva. 
Neste momento o Sr. Luiz Salvador Cacacci – Presidente da USE Distrital Brás/Mooca pede 
esclarecimento, sobre quem irá assumir a organização, já que a Regional de São José do Rio 
Preto não mais sediará e não temos a resposta de Campinas.  
O Sr. Presidente responde que em todo Congresso a responsabilidade da organização é 
da Diretoria Executiva da USE Estadual, e conta com o apoio do Órgão Regional e Local 
respectivo, para termos um efetivo do local no evento; pontua também que a Comissão 
Organizadora é composta por integrantes do CDE, e do CA – Conselho de Administração 
visando integrar e envolver os órgãos, mas que a total responsabilidade é da Diretoria 
Executiva. 
      
A.J. Orlando esclarece que a pretensão é fazer os valores parcelados para inscrições e 
estadia, portanto, a necessidade de decisão o quanto antes das mudanças de localidade, 
explicando os motivos novamente pela urgente reunião extraordinária na data de hoje. 
 
São José do Rio Preto como candidata para o Congresso de 2023: 
E sobre a equipe de São José do Rio Preto, conclui que seja naturalmente uma candidata 
para o próximo Congresso de 2023, já que estão construindo um espaço para esse tipo de 
eventos. Portanto, estamos postergando somente em 3 (três) anos para a realização nesta 
cidade. Essa é uma sugestão da Diretoria, perante as circunstâncias, mas é claro, que ficará 
a cargo do CDE a votação e escolha na época de apresentação dos interessados a sediarem 
o próximo Congresso. 
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Equipe local de trabalho: 
Luiz Salvador Cacacci volta a falar sobre a preocupação da equipe que apoiará na 
organização, pois estaria dispensando uma equipe grande já organizada de São José do Rio 
Preto.  
O Sr. Presidente elucida que não haviam ainda desenvolvido essa equipe na localidade de 
São José do Rio Preto, somente tínhamos a equipe da Comissão Organizadora e de lá, 
estavam o Antonio Batista P. Junior - da Intermunicipal local, e o João Lúcio Cruz de Campos 
– da Regional de Rio Preto. Estavam iniciando o planejamento para verificação de quantidade 
de pessoas, mas não executaram ainda essa formação. Portanto, não existe um problema de 
dispensa de equipe. 
 
Continua Orlando constatando que para Atibaia, como não há em atividade os órgãos locais 
(Atibaia e Bragança Paulista), teremos que contar com órgãos locais próximos, por isso o 
pedido formal na reunião da Regional e Intermunicipal de Campinas. 
      
Ideia de Congressos em apenas um local: 
O Sr. Sidnei Batista da USE Distrital de Pinheiros pede a palavra, e dá a sugestão para que 
todos os Congressos fossem realizados somente no Hotel Tauá, pela infraestrutura do local, 
sendo condizente com o tipo de evento, não havendo essa problemática que estamos 
passando. 
A.J. Orlando responde que a ideia é interessante pois alguns eventos têm essa característica 
de serem realizados numa mesma localidade, por referencial, experiência e boa negociação, 
mas preocupa-se com o inconveniente de estar privilegiando somente as localidades 
próximas. 
Ângela Bianco - Diretora do Departamento de Família, complementa afirmando que para 
negociação casada de anos subsequentes no mesmo local, o preço fica mais acessível, e 
teríamos melhores condições de negociação. 
 
Estudos – Rodas de Conversa – Estadias em hotéis: 
O Sr. Marco Milani - Diretor do Departamento de Doutrina, acrescenta que a proposta é de 
fazer a divulgação de todos os estudos do Congresso perpassando todas as Regionais, 
gratuitamente, para quem não possa presenciar o Congresso por motivos financeiros 
particulares. Nesse caso, a presente proposta para que todos os temas do Congresso sejam 
trabalhados nas USEs Regionais durante todo o ano de 2020, de forma aberta a todos. 
Relembrando as críticas de que o evento é elitizado por conta de a realização ser feita no 
hotel. 
      
A Sra. Julia Nezu - Diretora do Departamento Administrativo-Jurídico argumenta que  no 
Congresso de 2014  feito em Santos, em ginásio e com doações, onde os participantes 
tiveram que arcar com as estadias em hotéis e alimentação, os valores não saíram diferentes 
dos pagos no Hotel Tauá, onde tiveram pensão completa  e sem necessidade de translado 
para o local durante o evento. 
 
O Sr. Presidente salienta que terão o cuidado neste Congresso, devido a transtornos com 
número de pessoas nas rodas de conversas, de divulgar somente as temáticas para as 
pessoas se inscreverem, e não os condutores do diálogo, incentivando a participação pelo 
conteúdo discutido, e não pelo nome do palestrante conhecido. 
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Sobre a abertura das Inscrições: 
O Anderson de Jacareí perguntou se existe uma previsão de abertura das inscrições, ao que 
A.J. Orlando informou que não temos ainda uma data para iniciarmos as inscrições. Será 
necessário primeiro fazer a reserva com o Hotel, e em seguida viabilizar a estrutura do site.  
 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente comentou que haverá alguma 
compensação para os que sofrerem mais com o impacto da postergação das inscrições para 
os últimos dias. Farão um desconto escalonado para que mesmo com o parcelamento sejam 
contemplados com descontos. Os que anteciparem as inscrições terão descontos maiores, e 
os retardatários pagarão preço total (cheio). 
      
Valor das Inscrições: 
O Sr. Roberto Watanabe – Presidente da FEESP perguntou sobre o valor das inscrições e 
A.J. Orlando colocou que para São José do Rio Preto fizeram orçamento baseados nas 
necessidades: projeção, painel, telão, além de alojamento e alimentação. Chegou-se ao valor 
de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), porém temos que rever com o novo contrato 
que será viabilizado a partir de agora. Mas a pretensão é de aproximadamente R$ 200,00 
(duzentos reais).  
Esclareceu ainda que as inscrições com os valores cheios - estadia do hotel e alimentação - 
(almoço + jantar + lanches, entre as atividades) chocou muito as pessoas pois aparentava ser 
elevado. Prevê que seja ideal disponibilizar os valores em separado para a clareza do que 
estão pagando, dando maior credibilidade e aumentando adesão com maior antecipação. A 
Sra. Ângela Bianco complementa que terá um salão novo no hotel com capacidade de até 
3.000 (três mil) pessoas ampliando possibilidades de atividades do Congresso. 
 
Outros assuntos: 
O Sr. Luiz Salvador Cacacci ainda levanta mais dois questionamentos, que em sua opinião, 
os membros do CDE não tomam providências: Com o número atual de associados, não temos 
caixa para suprir as despesas dos eventos e mesmo assim continuamos a realizar eventos, 
precisa-se tomar providências para sanar essa questão. E a segunda é que para o próximo 
Congresso de 2023 seja realmente um congresso e não somente uma conferência. O CDE 
deve assumir sua função de avaliação doutrinária desses eventos, segundo o Sr. Luiz, pois 
até o momento desta reunião, não se discutiu as temáticas e somente valores e questões 
organizacionais. Coloca que houve mudanças nos moldes a partir do 7º Congresso, e observa 
essas mudanças de forma não benéfica ao Movimento Espírita. Pede que todos tenham 
responsabilidade sobre a divulgação da Doutrina. 
 
O Sr. Presidente trouxe reflexão a respeito dos diferentes pontos de vistas e pensamentos. 
Não se pode se ter expectativas nos mesmos moldes de Congresso da época de 1950, pois 
a dinâmica do mundo atual mudou. Não significa que aquelas ações não possam ser feitas 
de uma outra forma; pode-se discutir teses em outros formatos de eventos. 
Mas podemos discutir posicionamentos perante a Doutrina Espírita como federativa nas 
reuniões de CDE, e o departamento de Doutrina está desenvolvendo fóruns para esses fins. 
E nessas oportunidades, desenvolver a capacidade de ouvir, respeitar as ideias divergentes, 
e aprender com a riqueza que essas discussões oportunizam. Os Congressos na atualidade 
não têm esse fim. 
A.J. Orlando abordou ainda sobre a utopia, da não necessidade de arrecadação de valores 
neste tipo de evento com a questão dos voluntários para o trabalho: quem pagará os valores 
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de estadia e alimentação destes? Alguém terá que pagar por isso. A organização teria que 
pagar por isso, e consequentemente as inscrições teriam acréscimos. Portanto, como em 
2017, os voluntários se inscreveram no Congresso, pagando seus gastos normalmente. 
 
Prece de Encerramento: 
A Reunião foi encerrada às 15h16, com prece proferida pela Sra.  Julia Nezu de Oliveira – 
Diretora do Departamento Administrativo - Jurídico. 
Eu, Walteno Santos Bento da Silva, Terceiro Secretário, lavrei a presente ata que será 
assinada por mim e pelo Senhor A.J. Orlando - Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA UNIÃO 
DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 8 de 
dezembro de 2019.  
 
Presentes: Estiveram representadas 28 (vinte e oito) instituições participantes do CDE, 
sendo 2 (duas) promotoras: FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo, e 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; e 26 (vinte e seis) Órgãos Locais a saber, sendo: 
10 (dez) Órgãos Distritais: Brás/Mooca, Ibirapuera, Jabaquara, Pirituba, Santana, Santo 
Amaro, São Miguel Paulista, Tatuapé, Tucuruvi e Vila Maria;  
16 (dezesseis) Órgãos Intermunicipais: Assis, Bauru, Campinas, Circuito das Águas, 
Embu das Artes, Franca, Guarulhos, Jacareí, Lins, Mauá, Ourinhos, Presidente 
Venceslau, Rancharia, Ribeirão Preto, São José dos Campos, e Tupã. 
Todos os Órgãos acima com presenças registradas, conforme assinaturas na Lista de 
Presença.  
 
Além desses Órgãos, estiveram como convidados: a USE Regional de Assis, e a USE 
Regional de São Paulo. 
 
Às 9h00 em sua sede social, à Rua Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo - Capital, o Senhor 
Pascoal Antonio Bovino, Primeiro Vice-Presidente Interino da USE, CNPJ: 43.305.762/0001-
09, deu início aos trabalhos solicitando a Leitura do Evangelho, realizada por Antonio Carlos 
Amorim, da USE Distrital Ibirapuera, do livro: “O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan 
Kardec”, cap. I - Não vim destruir a Lei – item 08 – Aliança da Ciência com a Religião. A Prece 
de Abertura foi proferida por Miguel de Píer, da USE Intermunicipal de Tupã. 
 
1 – Palavra aos Departamentos: 

 Arte: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento apresentou as atividades do 
Departamento realizadas em 2019, estando entre elas: 

o Criação do Coral João Cabete - que representa a USE em eventos do 
Movimento Espírita. O Coral é formado pela união de diversos corais; 

o Sarau REspirArte; 
o 2o. Encontro de Corais; 
o Participação e apoio ao FECEF - Festival da Canção e Arte Espírita de Franca; 
o Segunda Mostra São Paulo de Teatro Espírita 
o Oficina de Contação de Histórias em Serra Negra, por solicitação do 

Departamento de Infância da USE de Circuito das Águas. 
o Reativação do departamento de Arte nas USEs locais: Franca, Sorocaba, 

Cotia, São José do Rio Preto, Baixada Santista, Lapa, Ribeirão Preto, Circuito 
das Águas e São Paulo. 

Colocou também as perspectivas da Arte em relação ao que pode ser realizado 
mostrando a Doutrina Espírita. 
 

 Mediunidade: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento relatou que durante o ano 
foram realizados diversos eventos no Estado (Encontros e Seminários), em regiões 
tais como: Franca, São José do Rio Preto, Grande ABC, Vale do Ribeira, e Baixada 
Santista. Alguns dos temas abordados foram: Mediunidade na Infância, Orientação à 
Prática Mediúnica na Casa Espírita, etc. Esses trabalhos sobre Mediunidade, foram 
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solicitações feitas pelas próprias regiões, e devido a isto, no ano de 2020, será 
intensificada a comunicação com os órgãos (serão contatados os responsáveis pela 
Área de Mediunidade dos Órgãos a fim de levantarmos problemas, e soluções serem 
encaminhadas aos mesmos). 
 

 Patrimônio: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento mencionou algumas 
intervenções feitas para melhorias na Sede. Teremos hoje a inauguração da Galeria 
dos Presidentes da USE. O objetivo é que tenhamos uma sede com algum conforto 
para sua utilização. 
  

 Comunicação: 
Marco A. S. Oliveira – Secretário de Departamento, expôs sobre as diversas atividades 
que foram feitas em relação ao site da USE, site do Congresso, mídias sociais, etc. 
Para 2020, necessitamos dos contatos dos Órgãos na Área de Comunicação, a fim de 
estreitarmos os laços com o s mesmos. 
O Departamento preparará oficinas, mostrando por exemplo, como editar vídeos, 
elaborar materiais na Área de Comunicação, para que todos possam utilizar. 
A comunicação hoje é transversal, envolvendo todos os Departamentos, segundo sua 
própria colocação. 
 

 Infância:  
Walteno Santos Bento da Silva – Secretário do Departamento comunicou relatório de 
atividades realizadas no ano de 2019, tais como: Seminário Ide e Evangelizai - os 
primeiros passos na Evangelização Infantil; Estudos e Oficinas de Evangelização, tais 
como sobre Suicídio na Infância; 2.º Fórum Estadual de Evangelização de São Paulo; 
Jornadas Evangelizadoras da Infância. Na Reunião Geral do Departamento, em 
novembro de 2019, na cidade de São Paulo – SP, foi debatido sobre a imagem da 
Infância no Estado. Para isto, foi colocado em um mapa do Estado, indicadores de 
várias cores, relacionando-as aos Órgãos Regionais e/ou Locais, e sua posição atual 
tais como: estruturados, em estruturação, desativados, inexistentes, e qual o grau de 
estruturação que o departamento da região possui. Depois disso foi discutido um Plano 
de Trabalho dentro do Departamento, para o ano de 2020. 
 

 AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos ressaltou que as atividades do Departamento procuram ser 
feitas no sentido de: Acolher, Consolar, Esclarecer e Orientar. Destacou algumas 
atividades realizadas em 2019, tais como: Seminário de Passes, Seminário de 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita, em locais do estado como: Praia Grande, 
São Vicente, Cotia. Destacou ainda a participação do Departamento, na Reunião da 
Comissão Regional Sul do CFN (Área do Atendimento Espiritual) realizado em abril de 
2019, em Porto Alegre – RS. Citou também a participação no 1º Encontro Estadual de 
AECE da FEP – Federação Espírita do Paraná, em Balsa Nova – PR, no mês de maio 
de 2019. 
 
 

 ESDE - Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: 
Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento, explicou sobre como realizar os 
Estudos na Casa Espírita: de forma dinâmica, de forma firme, correta, mas com 
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experiência da área de educação, e com uma metodologia que seja atraente para os 
participantes. 
Em 26 de julho de 2020, a ideia é realizar em 10 (dez) sedes no Estado, o 5.º Encontro 
Paulista de Monitores do ESDE. Não haverá custo para a cidade sede, pois teremos 
apenas um lanche, e um almoço, que estarão inclusos no valor da inscrição. A 
programação será a mesma para todas as sedes. As equipes das Assessorias estão 
buscando e acertando os locais.  
 

 Administrativo – Jurídico: 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento registrou que o Encontro Jurídico 
Estadual, realizado nesta sede da USE, teve pouca participação. O Departamento irá 
montar um grupo objetivando a revisão do Manual Administrativo – Jurídico, para 
distribuirmos o mesmo, aos Órgãos e Casas Espíritas. 
 

 Mocidade: 
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento explanou sobre as várias atividades 
realizadas no ano, destacando: as Prévias das Confraternizações das Mocidades; as 
Confraternizações realizadas em abril de 2019 nas 4 (quatro) regiões do Estado; as 
Reuniões Gerais do Departamento; a participação do Departamento na CONBRAJE – 
Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas – na cidade de Brasília – DF – em 
junho de 2019. Pontuou que em 2020, será realizado além das atividades normais do 
departamento, o 13º EECDME – Encontro Estadual de Comissão Diretora de 
Mocidades Espíritas. 
Convidou aos Órgãos que não possuam Departamento de Mocidade em 
funcionamento, para que contatem o DM da USE Estadual, para auxílio na montagem 
desse departamento nas suas regiões. 
 

 Família: 
Eronilza Souza da Silva – mostrou o vídeo do Departamento de Família, e abordou 
que um dos objetivos do Encontro da Família, a ser realizado em 11 de janeiro de 
2020, será estimular a implantação do Departamento de Família, nos Órgãos do 
Estado. 

 
2 - Palavra da Presidência:  
Rosana Amado Gaspar, Presidente Interina da USE, deu as boas-vindas a todos 
representantes de Órgãos e demais presentes, lembrando que está substituindo o Presidente 
Aparecido José Orlando, que está licenciado do cargo. 
Rosana informou sobre o novo logo da USE do Estado de São Paulo, apresentando o 
mesmo para os presentes. Enfatizou sobre a necessidade e importância da logomarca ser 
utilizada, sem descaracterização, ou alteração, por parte de qualquer Órgão. Será elaborado 
um manual para utilização do logo, e os mesmos serão liberados inicialmente para as USEs 
Regionais, depois para os Departamentos, e no segundo semestre de 2020, para os Órgãos 
Locais.  
Temos várias pessoas e grupos de pessoas identificando-se como “espíritas de esquerda”, 
“espíritas de direita’, e outros diferentes tipos de ideologias relacionadas ao espiritismo. 
O primeiro aspecto seria não participar desses movimentos, e direcionamentos, evitando 
discussões infundadas, e que estão promovendo separações e dissensões dentro do 
Movimento Espírita.  
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Devemos ter consciência na participação nossa, dentro da sociedade, para melhorarmos os 
indivíduos e a sociedade como um todo, e também, que estamos à frente de órgãos - somos 
representantes desses órgãos; evitando assim opiniões pessoais, para não deturparmos a 
imagem e a postura dos Órgãos, os quais representamos. 
Rosana pontuou a fim de não trazermos discussões políticas, e outras para dentro de Casas 
e Órgãos; devemos respeitar as opiniões, mesmo contrárias. Segundo ela, nossa posição 
deve ser de acolher e esclarecer, tal qual deve ser o papel do Espírita, da Casa e do Órgão. 
Sobre o 18.º Congresso Estadual de Espiritismo – USE, divulgou as condições de 
hospedagem e de pagamento, fazendo comparação com preços atuais, e participou que hoje 
estamos com plantão de inscrições, salientando que quase 50% (cinquenta por cento) das 
vagas foram preenchidas, e estimulou aos presentes a se inscreverem. 
 
3 – Secretaria: 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral, colocou em apreciação a Ata da Reunião 
Extraordinária do CDE realizada em 06 de julho de 2019, nada sendo citado como correção 
ou comentário. Colocada em votação, a referida Ata foi aprovada por unanimidade. 
Foi comunicado ao CDE, a aprovação pelo CA – Conselho de Administração, em reunião 
realizada, ontem, 6 de dezembro de 2019, dos seguintes documentos: 

 Estatuto da USE Intermunicipal do Alto Tietê; 
 Estatuto da USE Intermunicipal do Circuito das Águas; 
 Regimento Interno da USE Intermunicipal de Lins. 

 
4 - Tesouraria: 
Maurício Ferreira A. Romão - Primeiro Tesoureiro anunciou levantamento do pagamento, das 
contribuições associativas do ano de 2019, e solicitou aos Órgãos auxílio na atualização dos 
cadastros das Casas Espíritas, de modo a dimensionarmos com precisão as casas adesas e 
não adesas. 
Citou a proposta aprovada na reunião do CA – Conselho de Administração, sobre o valor da 
contribuição associativa para o ano de 2020, que será: R$ 300,00 (trezentos reais) para 
pagamento à vista, ou em 3 (três) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, ou ainda em 
12 (doze) parcelas de R$30,00 (trinta reais) cada uma.  
Demonstrou a previsão orçamentária para 2020, prevendo diminuição das Despesas com 
Viagens, e com o Jornal Dirigente Espírita, visando melhor resultado financeiro para a 
instituição.  
Guaracy Nascimento, da USE Regional de Assis, comentou que a principal ação dos Órgãos 
seria reforçar os contatos com os Centros Espíritas que não têm feito a contribuição, para que 
tivéssemos um impacto melhor na arrecadação da USE. 
Jean Rodrigo Campos Júlio, da USE Intermunicipal de Franca, sugeriu que o Jornal 
Dirigente Espírita fosse enviado aos Órgãos Regionais para distribuição, visando diminuição 
de despesas em relação a este item. 
 
5 - Centro Cultural USE no Brás: 
Rosana salientou que para a retomada das atividades no Centro Cultural, o Departamento de 
Patrimônio fará avaliação da situação do local.  
Rosana informou que foi assinada pela Prefeitura de São Paulo, o Decreto que visa a anistia 
dos prédios irregulares. A empresa que a USE contratou, aguarda a regulamentação do 
Decreto, que ocorrerá em janeiro de 2020, para dar entrada no processo de regularização do 
prédio do Centro Cultural da USE no Brás. Está em andamento a documentação oficializando 
o local, como filial da USE, junto à Receita Federal e à Prefeitura. 



 
 

 
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 
 

5

O Centro Cultural está classificado como Organização Religiosa ou de Filosofia, e como 
Organização Associativa ligada à Cultura e à Arte. 
Isto permitiria a abertura de processos de captação de recursos financeiros junto aos projetos 
do ProAc – da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e da Lei Rouanet – Lei de 
Incentivo à Cultura (federal). 
 
6 – Encontros Fraternos: 
Pascoal esclareceu sobre os Encontros Fraternos que ocorreram em 2019, que estamos 
revisando o formato dos mesmos, a fim de oferecermos uma melhor condição de participação 
dos dirigentes e integrantes das Casas Espíritas e dos Órgãos Locais e Regionais. 
Alguns tópicos estão em análise, tais como: 
 Maior tempo dado aos Órgãos Regionais, para preparação do Encontro, bem como 
para maior participação dos Órgãos Locais envolvidos; 
 Ouvir mais as considerações dos órgãos participantes, e ter mais contato com os 
mesmos, inclusive levando, um seminário da USE Estadual, no sábado, na região do 
Encontro; 
 O Encontro Fraterno seria no domingo, com enfoque no mais importante, que aquela 
região levantou anteriormente em contatos com a USE Estadual; 
 Será elaborado um vídeo institucional para todo o Estado, a fim de que os Órgãos, as 
Casas Espírita e os dirigentes conheçam o que é a USE, como um todo; 
 O grupo de trabalho do Encontro Fraterno talvez seja menor, na apresentação do 
evento ao Órgão, até mesmo visando uma redução de despesas do próprio evento, para a 
USE do Estado de São Paulo; 
 Serão levados os Encontros inicialmente nos Órgãos que não tiveram os mesmos 
realizados em 2019; 
 O calendário será definido posteriormente, provavelmente com os Encontros no 
segundo semestre de 2020. 
Mário Gonçalves Filho, da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, expressou-se que 
sediaram um dos encontros junto com Franca, e gostaria que fossem convidados para os 
Encontros Fraternos, expositores da Doutrina Espírita, com potencial para desta maneira, 
termos mais trabalhadores envolvidos nos eventos. 
 
7 - Edições USE: 
Rosana declarou que a USE fará o lançamento da tradução de: “A Gênese” - 4ª edição, de 
acordo com o colocado no livro: “O Legado de Allan Kardec”, e a proposta, é que os órgãos 
entrem como coeditores, baixando assim o custo da edição. 
O livro já foi revisado por Neyde Schneider. As notas técnicas estão sendo revisadas pelo 
Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina, e por Julia Nezu Oliveira 
– Diretora do Departamento Jurídico – Administrativo. 
O custo estimado está entre R$ 12,00 (doze reais) e R$ 14,00 (quatorze reais). 
A USE entrará em contato com os Órgãos, e aqueles que estiverem de acordo com a 
coedição, podem participar dessa realização. 
 
8 – Comissão sobre Pacto Áureo: 
Rosana participou a todos que foi criada uma Comissão sobre o Pacto Áureo, e que o 
documento não foi incluído na pauta desta reunião, por não ter sido entregue em tempo hábil. 
Ela abordou que na reunião do CFN – Conselho Federativo Nacional da FEB – Federação 
Espírita Brasileira, realizada em Brasília, no mês de novembro de 2019, decidiu-se pela 
inclusão do tema: Pacto Áureo, na próxima reunião da CR Sul – Comissão Regional Sul do 
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CFN, a realizar-se no ano de 2020. A inclusão do tema partiu de proposta das federativas dos 
Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, independente do relatório da 
Comissão do Pacto Áureo, devido à importância do assunto. 
Rosana lembrou que o Pacto Áureo tem 70 (setenta) anos, e possui informações 
desatualizadas dentro do contexto atual do Movimento Espírita. 
Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibirapuera, argumentou que por ser uma 
comissão do CDE, não cabe à Diretoria Executiva avaliar ou obstar a apresentação de seu 
relatório por questões de entendimento ou opinião, tão somente por falta de atendimento de 
prazo, a despeito da interpretação da DE. Rosana explicou que para argumentar e discutir 
sobre o assunto na CR Sul, a Diretoria necessita estudar o documento, o processo pelo qual 
foi montado, se a proposta é factível de ser realizada. Dentro desse aspecto temos que 
analisar a forma como o assunto será levado adiante. Citou que, se dentro do documento, por 
exemplo, tivermos uma coisa ofensiva a alguma instituição, ou uma crítica qualquer destrutiva, 
a Diretoria Executiva pode e deve vetar um documento. 
Paulo Roberto Francisco, da USE Distrital do Jabaquara, declarou que nenhuma proposta 
é imposta, ou colocada sob pressão, no CFN. As propostas são colocadas, para haver diálogo 
com as demais federativas, e só depois do assunto esclarecido, discutido e amadurecido, é 
que existe uma tomada de posição dentro do CFN. Qualquer proposta, naquele Conselho, 
para chegar a um resultado, tem várias etapas a serem percorridas em diferentes frentes de 
trabalho. 
Carlos de Paula, da USE Intermunicipal de Campinas, destaca o tempo curto entre a 
próxima reunião deste Conselho, em junho de 2020, e a da CR Sul, em julho de 2020, para 
finalização total do assunto do Pacto Áureo. 
Edmar Galves de Lima, da USE Distrital do Tucuruvi, sugeriu uma reunião extraordinária do 
CDE, para tratar do tema. 
Roberto Watanabe, presidente da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
fez a citação de que o Conselho Deliberativo tivesse um corpo diretivo próprio, com 
Presidente, Vice-Presidente, e demais cargos, a fim da tomada de decisões em particular. 
Concorda que o Estatuto está de outra forma, mas que o mesmo deveria ser revisado em 
algum instante, nesse sentido. 
Verificando Estatuto e datas disponíveis, foi proposta a data de 8 de março de 2020, 
domingo, pela manhã, uma reunião extraordinária deste CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual, o que foi aprovado por unanimidade. 
Depois de discussões a respeito, foi definido que um relatório final da Comissão seja 
preparado e entregue à Diretoria Executiva da USE SP, até a data de 31 de dezembro de 
2019, haveria a compilação e elaboração desse documento de forma definitiva, pela 
Comissão sobre o Pacto Áureo. 
 
9 – Galeria dos Presidentes: 
A reunião foi pausada para que tivéssemos a inauguração da Galeria dos Presidentes da USE 
do Estado de São Paulo, com fotos de todos aqueles que estiveram nesta posição, desde o 
início da instituição. A cerimônia de inauguração, contou com a participação dos ex-
presidentes: Antonio Cesar Perri de Carvalho, e Julia Nezu Oliveira. 
 
10 – Palestra de Paulo Henrique de Figueiredo: 
Tivemos também a palestra de Paulo Henrique de Figueiredo, sobre o Livro: “Autonomia – a 
História jamais contada do Espiritismo”, de sua autoria, onde ele abordou a obra, com enfoque 
em documentos do pesquisador Canuto Abreu, e sobre o momento atual de apresentação 
desses manuscritos, contidos no livro. 
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11 - Palavra aos Órgãos: 
André Luiz Galembeck, da USE Intermunicipal de Guarulhos, confirmou que o Encontro da 
Família, que será realizado em fevereiro de 2020, terá a participação de representantes de 
vários locais da região. Discorreu que o pessoal de Santa Isabel, está com bom 
relacionamento com o pessoal de Guarulhos, devido a afinidade entre as pessoas, e que está 
em contato com a USE Intermunicipal de Jacareí, para verificação da possibilidade da cidade 
de Santa Isabel, passar a fazer parte da USE Intermunicipal de Guarulhos. 
Miguel de Pier, da USE Intermunicipal de Tupã, narrou a dificuldade em encontrar jovens 
para trabalhar em peça teatral sobre drogas. Solicitou atenção para o assunto dos membros 
deste Conselho, da Diretoria Executiva, e em especial aos Departamentos da Família e da 
Arte, em relação ao tema das drogas.  
 
Arquimedes Brumati, da USE Intermunicipal de Lins, descreveu o trabalho conjunto com a 
USE Regional de Bauru, que está sendo realizado. Elucidou que no mês de abril, realizam 
palestras sobre o Livros dos Espíritos, e em outubro com a temática sobre Allan Kardec. Foi 
realizado um seminário sobre Suicídio, com a equipe de Marília. 
 
Anderson J. Silva Zamingnani, da USE Intermunicipal de Jacareí, sinalizou que o Órgão tem 
várias atividades programadas para o ano de 2020, e que em janeiro fará contato com o 
pessoal de Santa Isabel, sobre a alteração da cidade para a USE Intermunicipal de Guarulhos. 
 
Carlos de Paula, da USE Intermunicipal de Campinas, explanou sobre a parceria do Órgão 
com a Editora Solidum, na elaboração de revista, sobre a USE Campinas, mostrando os 27 
(vinte e sete) eventos realizados e demais tópicos. Em agosto de 2020, haverá um Congresso 
em conjunto da USE Intermunicipal de Campinas, com a AME – Associação Médico Espírita 
local. 
 
Mário Gonçalves Filho, da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, registrou que vários 
produtores de peças, procuram o Órgão, pedindo apoio – com utilização do logo da USE, e 
vendas de ingressos. Essa solicitação é feita para tomada de decisão em curto espaço de 
tempo, o que se mostra inviável, até para melhor análise do evento. Solicitou ao Departamento 
de Arte, apoio na busca de soluções para essa situação. 
 
Luis Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca, cumprimentou a Diretoria Executiva, 
pelo trabalho realizado na ausência do Presidente – A.J. Orlando. Salientou que o CDE 
sempre participou das coisas e decisões da USE, e hoje ele reviu novamente essa dinâmica 
deste Conselho, nas decisões tomadas. 
 
Palavras finais: 
Rosana Amado Gaspar, Presidente Interina da USE, agradeceu a presença de todos, 
destacando a apresentação do Paulo Henrique de Figueiredo. Fez votos de um bom final de 
ano a todos, e que o ano vindouro seja repleto de oportunidades e realizações perante a 
unificação do Movimento Espírita. 
 
Próximas reuniões do CDE – Conselho Deliberativo Estadual: 
Reunião extraordinária - 8 de março de 2020 - domingo 
Reunião ordinária - 7 de junho de 2020 - domingo 
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A Reunião foi encerrada às 14h15, com prece proferida por Roberto Watanabe – Presidente 
da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário 
Geral, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela Senhora Rosana Amado Gaspar 
- Presidente Interina. 


