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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

12 e 17 de Janeiro
02 e 22 de Fevereiro

09, 14, 21 e 30 de Março
11, 18 e 25 de Abril

02, 04, 09, 16 e 24 de Maio
27 de Junho

04, 06, 18 e 25 de Julho
01, 03, 08, 15 e 22 de Agosto
05, 07, 12 e 19 de Setembro

03, 05, 10, 17 e 24 de Outubro
02, 14, 21 e 28 de Novembro

05 e 07 de Dezembro
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12 DE JANEIRO DE 2019 
 
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:  Mônica Etes Soares - Secretária - Departamento de Infância - 

Livro: “O Evangelho segundo o Espiritismo” - Allan Kardec–cap. 
VIII – Bem-aventurados os puros de coração, item 12. 

Prece de Abertura:  Mônica Etes Soares – Secretária – Departamento de Infância 
 
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: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Silvio César Carnaúba da Costa – Mediunidade 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Mário Gonçalves Filho – ESDE – Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
Mauro Antonio dos Santos – AECE  
Ângela Bianco – Família / Eventos 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo R. Bueno - Departamento de Mocidade / Secretário de Integração 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Mónica Etes Soares - Departamento de Infância - Secretária 
Andréa Laporte - Departamento de Doutrina - Secretária 
Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação - Secretária 
Marco A. S. de Oliveira - Departamento de Comunicação - Secretário 
 
Ausências Justificadas: 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
 
Visitantes: 
José Silvio S. Gaspar – USE Regional de São Paulo 
Etevaldo de Sousa Pereira - Biblioteca  
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Mensagem da Presidência: - 
Convites feitos ao Presidente da USE: -  

O Presidente comunicou que recebeu dois convites para participar de eventos no 
Movimento Espírita: 
- Comemorações dos 80 (oitenta) anos do C.E. Divino Mestre de São José dos 
Campos, em 5 de janeiro; 
- Comemorações dos 70 (setenta) anos do C.E. Nosso Lar Casas André Luiz, de São 
Paulo, em 28 de janeiro. 

Denúncia anônima sobre a USE de Guarulhos: - 
A.J. Orlando mencionou que a USE recebeu informações sobre a situação financeira 
e condutas da Diretoria da USE Intermunicipal de Guarulhos, através de uma Carta 
Denúncia; declarando que a dívida do Órgão totaliza R$ 38.000,00 (trinta e oito mil 
reais) em tributos municipais, estaduais e federais. O denunciante solicitou 
providências da USE Estadual. 
Rosana informa que este problema no Órgão é antigo, e quem em 2012, foi 
conversado com Luiz Gouveia, que estava à frente do Órgão sobre o problema. 
O Sr. Presidente propõe que seja agendada uma reunião com o referido Órgão, com 
a participação da Presidente da USE Regional de São Paulo. 

Dia Nacional da Luta contra a intolerância religiosa: - 
Haverá comemoração na cidade de São Paulo, no dia 21 de janeiro, segunda-feira. A 
USE recebeu convite para participação no evento. Terá participação de Julia Nezu, 
presidente da USE Regional de São Paulo. 

Palestrante Haroldo Dutra Dias no Estado de São Paulo: - 
O orador estará no Guarujá em 8 de fevereiro; Santos no dia 9, e em Osasco no dia 
10 de fevereiro. Foi comentado sobre pagamento de taxa para participação do público 
neste tipo de evento. Foi também comentado sobre as despesas que eventos desse 
porte trazem aos Órgãos, ou Casas que trazem esses oradores ao Movimento Espírita, 
tais como: aluguéis de locais, equipamentos, passagens e estadias dos oradores, etc. 

Dificuldades de instituições espíritas efetuar transações bancárias: - 
Apresentada a dificuldade de instituições espíritas, em efetuar transações bancárias, 
devido às exigências de documentação pelas instituições financeiras serem diferentes 
nas diversas regiões do Estado. O Sr. Presidente solicitou que o caso fosse levado 
para a Julia Nezu - Assessoria Jurídica, para definições de como as Casas deverão 
proceder. 

 
 
2 - Secretaria: - 
Eronilza participou sobre o Pedido de Isenção do Lar Espírita Luz Eterna, da cidade de 
Araçoiaba da Serra - Casa Espírita da USE Intermunicipal de Sorocaba. 
Registrou também 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. 
Walteno fez esclarecimentos sobre o Projeto: Qual o tamanho da USE? Relatou que 
recebeu 26 (vinte e seis) respostas de 137 (cento e trinta e sete) questionários enviados. 
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Sugeriu que todos se unam incentivando os Órgãos a responderem o questionário, pois que 
é um projeto da USE Estadual para melhor conduzir tarefas e ações futuras. 
Hélio explicou sobre o andamento da Nova Divisão Territorial. Foi deliberado que serão 
indicadas tratativas e reuniões com os Órgãos, nos quais estejam alterações de cidades entre 
os mesmos. Também foi deliberado que os demais Órgãos, sem alterações de cidades entre 
os mesmos, serão comunicados através de e-mail. 
Walteno discorreu sobre o Formulário Digital (Cadastro de União e Atualização das Casas 
Espíritas), salientando que o processo digital ainda não foi definido. Orlando sugeriu que seja 
elaborada proposta pela Secretaria para a Diretoria Executiva, sobre o novo Formulário, a fim 
de ser analisada, aprovada e, posteriormente, publicada no site. 
Walteno narrou que no dia 11 de janeiro, foi feita a emissão dos boletos de cobrança 
referentes à Contribuição Associativa Anual, com a versão correta do programa 
desenvolvido pela Associatec para este fim.  
Orlando ressaltou sobre solicitação da USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul, do Regimento 
Interno. Foi deliberado que Julia Nezu - Assessoria Jurídica, será consultada sobre os 
modelos de Regimentos Internos dos Órgãos Regionais, e Locais; e o modelo de Estatutos 
aos Órgãos; se os mesmos estão corretos para envio. Estando os modelos corretos, deverão 
ser publicados no Site da USE e atendidos os Órgãos que tenham solicitado. 
 
 
3 – Tesouraria: -  
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira apresentou o Fluxo de Caixa Mensal de 
dezembro de 2018, com receitas de R$ 7.232,84 (sete mil, duzentos e trinta e dois reais, e 
oitenta e quatro centavos, despesas de R$ 29.106,67 (vinte e nove mil, cento e seis reais, e 
sessenta e sete centavos), e um saldo disponível da instituição no valor de R$ 39.584,26 
(trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, e vinte e seis centavos). A USE do 
Estado de São Paulo possui também um Fundo de Reserva Total de R$ 234.444,63 (duzentos 
e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, e sessenta e três centavos), 
sendo que na composição deste saldo, está um valor de Fundo de Reserva da USE Regional 
de São Paulo, correspondente a R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais). 
Ela esclareceu que foram adquiridos e entregues 1 (um) Cartão Pré-Pago para o 
Departamento de Infância e 5 (cinco) para o Departamento de Mocidade. 
 
 
4 – Reunião Conjunta com os Departamentos: - 
A.J. Orlando destacou a questão financeira na participação dos Departamentos nas reuniões 
da CRSul - Comissão da Região Sul do CFN - Conselho Federativo Nacional, que serão 
realizadas em abril de 2019. Salientou que a USE responderá financeiramente pela 
participação de 2 (dois) membros por Área (Dirigentes, APSE, AEE, AECE, Mediunidade, 
Mocidade, Infância, Família e Comunicação). Havendo o interesse de maior participação, as 
despesas ficariam por conta do participante. Elisabete e Orlando estão pesquisando a 
possibilidade de fechar um pacote, para aproximadamente 20 (vinte) participantes, buscando 
minimizar os custos. 
Foi deliberado que os Departamentos têm até o dia 19 de janeiro de 2019, para indicarem os 
seus representantes, à Diretoria Executiva, através do aplicativo WhatsApp, com as seguintes 
informações: nome completo, RG, CPF e data de nascimento. 
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Eventos transversais dos Departamentos: - 
O Departamento de Arte, através do Lirálcio - Diretor, solicitou apoio da Mocidade e dos 
demais departamentos; nas divulgações e nos eventos do Departamento de Arte. 
Foi discutido pelos presentes, sobre os eventos de todos os Departamentos, que são 
transversais, e deveriam ser trabalhados por todos os Departamentos envolvidos. 
O Sr. Presidente citou, que os eventos dos departamentos deveriam ser trabalhados em 
conjunto, até para maior integração e alinhamento entre todos. 
 
 
Doutrina: - 
Marco Antonio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina explanou que a Lista de Livros 
Recomendados pela USE, classificada por interesse do leitor, foi concluída, e aguarda as 
sugestões e respectiva deliberação da DE para divulgação. 
O Sr. Presidente argumentou sobre a inclusão de mais categorias, abordando temas como 
suicídio, orientação aos dirigentes. Questionou também como seriam vistas as edições USE 
que não constam da relação, uma vez que temos apenas duas obras de nossas Edições. 
Marco Antonio Milani confirmou que a Lista contém obras analisadas pela Comissão do 
Departamento, dentro da coerência doutrinária em todas as categorias, e que com esta ação 
o Departamento de Doutrina busca cumprir o papel orientador da USE. 
Foram discutidos vários aspectos sobre a Lista de Livros, e colocadas algumas sugestões tais 
como: rede de pessoas para elaboração de parecer sobre os livros; amplitude da divulgação 
da referida Lista, criação de novas categorias, aumento do número de sugestões de obras por 
categoria, forma de comunicar o assunto aos Órgãos,  
O Sr. Presidente pediu que: 
- a introdução seja alterada; 
- a divulgação a princípio seria aos Órgãos de Unificação, para posterior ampliação ao 
Movimento Espírita; 
- sejam colocadas Obras que sirvam de referências para outras avaliações. 
Sobre a rede de pessoas para elaboração de parecer sobre os livros, Marco Milani, disse que 
está iniciando um Projeto Piloto com a USE Regional de Campinas, criando um banco de 
dados, para análise das obras, que seriam avaliadas e depois fariam parte de uma Lista 
disponível ao público. Foi desenvolvido um modelo de formulário para análise, simples, onde 
constará o endereço eletrônico, para receber as sugestões e ideias de melhoria. 
 
 
Arte: - 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento, colocou que a Ata de atividades do 
departamento foi enviada por e-mail. 
Anunciou sobre o Seminário: Onde mora o coração, com Júnior Vidal, que foi antecipado para 
fevereiro de 2019, com apoio da USE SP. Esclareceu que o objetivo deste evento é despertar 
os trabalhadores da Área de Infância e Mocidade, utilizando canções espíritas.  
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Mocidade: - 
Paulo R. Bueno - Secretário de Integração do Departamento de Mocidade enfatizou que estão 
preparando as Prévias dos Eventos Seccionais, que serão realizadas nos dois últimos finais 
de semana de janeiro. Nos dias 19 e 20, acontecerá a 2ª Prévia do DM3 - 3ª Assessoria em 
Catanduva, e do DM4 - 4ª Assessoria em Marília; nos dias 26 e 27, acontecerá a 2ª Prévia do 
DM1 - 1ª Assessoria em São Paulo, e do DM2 - 2ª Assessoria, em Rio Claro. 
Foram divulgadas as vagas da próxima CONBRAJE - Confraternização Brasileira de 
Juventudes Espíritas, que será realizada no período de 20 a 23 de junho de 2019, em 
Brasília - DF. Serão 25 (vinte e cinco) vagas para a USE do Estado de São Paulo, sendo 5 
(cinco) para os Dirigentes do DM, dentre esses, 1 (um) para o Diretor do Departamento. 
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AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: - 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor expressou-se sobre a avaliação do roteiro de “O 
Evangelho no Lar”, onde o Departamento analisou os folhetos de várias federativas sobre o 
assunto, observando que não há consenso sobre o formato da realização da leitura de “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”, se sequencial ou aleatória. 
Genericamente propôs cotas para distribuição dos folhetos aos Órgãos de unificação, e 
propôs também a leitura de “O Evangelho”, sem leitura preparatória ou complementar.  
O Sr. Presidente solicitou que o Departamento prepare uma proposta de folheto oficial para a 
USE, pois há uma possibilidade de impressão gratuita do mesmo. 
 
Comunicação: - 
Marcelo Soares Uchôa - Diretor abordou que a equipe se reunirá na tarde de hoje, 12 de 
janeiro, para elaborar as propostas básicas do Departamento trazendo-as para aprovação da 
Diretoria Executiva e deliberações correspondentes.  
 
ESDE – Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: - 
Mário Gonçalves Filho – Diretor informou que as equipes das assessorias estão dando 
continuidade às ações estabelecidas pelo Departamento, referente aos desdobramentos do 
3º Encontro Paulista da Área de Estudos Espíritas, realizado em Sorocaba, nos dias 21 e 22 
de julho de 2018. 
 
Mediunidade: - 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor expôs que está buscando parcerias com os 
trabalhadores dos outros Departamentos sobre Mediunidade. Como exemplo, citou que para 
o Seminário sobre Mediunidade em Crianças, busca nas áreas do AECE – Atendimento 
Espiritual na Casa Espírita, e da Infância, aspectos sobre o acolhimento e a assistência às 
crianças nos Centros Espíritas, alinhando propostas e ações. 
 
Família: -  
Ângela Bianco – Diretora lembrou a todos que enviou a proposta de atuação do Departamento 
para a DE, solicitando o apoio de todos os Departamentos. Solicitou também que nos 
Encontros Fraternos seja explicada a proposta para as USEs Regionais.   
 
5 – Encontros Fraternos: -  
A caravana será denominada: “Caravana José Balieiro”. 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente informou que enviou por e-mail os 
detalhes sobre os encontros, e o cartaz do próximo Encontro Fraterno de fevereiro de 2019. 
Algumas alterações e adequações de locais e datas, estão sendo feitos. 
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No Encontro Fraterno de São José do Rio Preto, em 2 de junho, acontecerão as reuniões do 
CA – Conselho de Administração, e CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE do Estado 
de São Paulo. No dia 1.º de junho, o Encontro Fraterno será realizado em São José do Rio 
Preto.  
No Encontro Fraterno de 17 de agosto, na cidade de Serra Negra, participarão além de 
Campinas e Jundiaí, as Regionais de Rio Claro e Piracicaba. 
Os Encontros de outubro e novembro, ainda estão com locais a serem definidos. 
Foram feitas sugestões como inscrições, para direcionar a participação; criação de oficinas 
com assuntos e horários definidos. 
Pascoal esclareceu que estes eventos serão experimentais, criando um momento novo e 
necessitamos estar abertos às ideias. O formato do Encontro será adaptado de acordo com 
as necessidades, portanto esses eventos serão um laboratório dentro do Movimento de 
Unificação. 
Comentou, ainda, que precisará ser informado sobre as pessoas da Diretoria e dos 
Departamentos que participarão, para preparação de previsão de custos. 
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ENCONTROS FRATERNOS 2019 - DATAS 

 

Fevereiro /2019 
• Dia 16 - Regionais: Mogi Mirim / S. João da Boa Vista - CIDADE DO 
ENCONTRO = S.J. DA BOA VISTA 

• Dia 17 - Regionais: Ribeirão Preto / Franca - CIDADE DO ENCONTRO = 
FRANCA 

 

Abril / 2019 
• Dia 27 - Regionais:  Bauru / Jaú - CIDADE DO ENCONTRO = BAURU 

• Dia 28 - Regionais:  Assis / Marília - CIDADE DO ENCONTRO = ASSIS 
 

Junho / 2019    
• Dia 01 - Regionais:  S. José do Rio Preto / Jales - CIDADE DO ENCONTRO = 
S.J. DO RIO PRETO 

• Dia 02 - REUNIÕES DO CA E CDE - CIDADE DO ENCONTRO = S.J. DO RIO 
PRETO 

 

Agosto / 2019 
• Dia 17 - Regionais:  Campinas / Jundiaí - Piracicaba / Rio Claro - CIDADE 
DO ENCONTRO = SERRA NEGRA 
• Dia 18 - Regionais:  Taubaté / Cachoeira Paulista - CIDADE DO 
ENCONTRO = GUARATINGUETA 

 

19 e 20 / outubro / 2019 
• Regionais:  Araçatuba / Ilha solteira - CIDADE DO ENCONTRO = 
ARAÇATUBA 

• Regionais:  Presidente Prudente / Nova Alta Paulista - CIDADE DO 
ENCONTRO = REGENTE FEIJÓ 

 

30/novembro e 1º/ dezembro / 2019 
• Regionais: São Paulo / Sorocaba - CIDADE DO ENCONTRO = SÃO PAULO 

• Regionais:  Baixada Santista e Vale do Ribeira / Grande ABC - CIDADE 
DO ENCONTRO = A DEFINIR 
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6– PALAVRA LIVRE: 
Não houve manifestação. 
 
7 – PRÓXIMAS REUNIÕES: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 17 de janeiro de 2019, quinta-
feira, a partir das 22h30. 
 
Foto dos aniversariantes de janeiro de 2019: 
Elza Saorin e Marco Antonio Milani 
 

 
 
Foto da primeira reunião da Comissão Organizadora do 18.º Congresso Estadual de 
Espiritismo: 
Realizada na sede da USE no dia 12 de janeiro de 2019, com a participação através da 
Internet de João Lúcio e Junior Pinheiro, respectivamente, presidente da USE Regional de 
São José do Rio Preto e presidente da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto. 
 

 
 
Da esquerda para a direita: Walteno – Eronilza – Hélio – A.J. Orlando – Julia Nezu – Rosana 
- Silvio 
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Foto das comemorações dos aniversariantes do mês: 
 

 
Da esquerda para a direita: Paulo - Ângela – Marco – Andréa – Marco Milani – Lirálcio - 
Julia Nezu – A.J. Orlando 
 
 
Foto panorâmica da reunião da D.E. com Departamentos – 12/01/2019: 
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A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 2 de fevereiro de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h37 com prece de Mário Gonçalves 
Filho. 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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17 DE JANEIRO DE 2019 
 

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: 
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 – Processo da Obra do Centro Cultural - Brás: - 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente informou que a USE do Estado de São 
Paulo, tem até o dia 24 de janeiro, para entrar com manifestação contestando o valor e o 
percentual, apresentado pelo perito, no processo em tramitação sobre o Centro Cultural da 
USE, no Brás. Foi realizado segundo o perito, perto de 69% (sessenta e nove por cento), 
quando na realidade o percentual seria menor que 50% (cinquenta por cento). 
 
2 - Documentação da USE Estadual: - 
Rosana também cientificou a todos que a alteração para que A.J. Orlando – Presidente seja 
o representante legal, da USE perante a Receita Federal, é o próximo passo para o acerto 
geral da documentação da instituição. Isto foi possível pois o cartório aprovou a Ata de junho 
de 2018. 
 
3 – Encontros Fraternos: -  
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente expôs que os Órgãos locais, devem fazer 
o convite para os Departamentos Locais, e também para as Casas Espíritas locais, a fim de 
participarem dos Encontros Fraternos deste ano. 
 
4 – Curso de Gestão: -  
Pascoal enfatizou que preparou e enviou apresentação à Julia Nezu Oliveira – Presidente da 
USE Regional de São Paulo, sobre o Curso de Gestão, realizando-o em um final de semana. 
O ideal segundo ele, seria fazer em São Paulo um piloto, com o novo molde, como 
experiência. 
Outra opção, seria apresentarmos dentro dos Encontros Fraternos do 2.º semestre, esta 
opção do Curso. 
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5 – Contrato com a FEB: -  
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente colocou que após ser fechado o contrato 
com a FEB, sobre a questão da Sustentabilidade Financeira, necessitaremos contratar uma 
pessoa para desesnvolver o projeto de representação. 
Essa pessoa seria alguém específico focado na questão do livro. Iria acompanhar as 
aquisições feitas pelos Órgãos, as vendas da USE Estadual, e tudo o que se refere a esse 
contrato, relativo às vendas. 
Relatou que teremos reunião com Fernando Quaglia da FEB, no dia 7 de fevereiro, próximo. 
 
6 - Controle de Inventário: -  
Rosana, abordou que a funcionária Cilene Cardoso Pereira assim que concluir o envio das 
Cartas e Boletos para as Casas Espíritas, fará revisão da contagem de estoque, realizada 
pela Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira, que está em Excel. 
 
7 - Terreno em Aricanduva: -  
Rosana comentou ainda que está fazendo um levantamento para saber se vale a pena para 
a USE, o terreno em Aricanduva, pois da área total de 850 (oitocentos e cinquenta) metros 
quadrados, apenas 260 (duzentos e sessenta) estão na forma do leilão. 
Depois do levantamento, o mesmo será encaminhado ao Departamento Jurídico, para 
emissão do parecer do mesmo. 
É necessário o levantamento até para afastar a possibilidade de alguma dívida trabalhista 
arrolada. 
 
8 - Reunião de aproximação com a FEESP: -  
Foram levantados pelos presentes alguns pontos sobre a reunião com a FEESP – Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, prevista para o próximo dia 2 de fevereiro. 
Houve sugestão sobre apresentação de slides mostrando o institucional da USE, reunião da 
Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo Nacional, realizado em São Paulo, 
fotos do Congresso de Atibaia, participação da USE nas reuniões do CFN. 
Esses pontos serão abordados com o Sr. Presidente. 
 
Prece Final: Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente. 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 2 de fevereiro de 2019 – sábado – 9 h 
 
Horário Término: 0h05 do dia 18 de janeiro de 2019. 
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2 DE FEVEREIRO DE 2019 
 
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:   9h10  
Leitura:  A.J. Orlando - Presidente - Livro: “O Evangelho segundo o 

Espiritismo” - Allan Kardec– cap. X - itens 7 e 8 - O sacrifício 
mais agradável a Deus. 

Prece de Abertura:  A.J. Orlando 
 
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 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Ângela Bianco – Família 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
Filipe Félix dos Santos - Mocidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo R. Bueno - Departamento de Mocidade / Secretário de Integração 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação - Secretária 
Ana Clara Spera - DM - Secretária Arte  
Juliana Moraes - DM - Secretária Doutrina 
Saulo Quintana Gomes - DM - Secretaria Doutrina 
Luiz Fabiano Silva de Aguiar - DM - Secretaria de Comunicação 
 
Ausências Justificadas: 
Mauro Antonio dos Santos – AECE 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
 
Visitantes: 
Etevaldo de Sousa Pereira - Biblioteca  
Neyde Schneider - APSE 
 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
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1 – Mensagem da Presidência: - 
Vídeos de Divaldo Pereira Franco na Internet: -  
Mansão do Caminho, obra social, do Centro Espírita Caminho da Redenção, de Salvador - 
BA, lançou a TV Mansão do Caminho, como opção paga para ser assistida. Nessa TV estão 
colocados os vídeos de Divaldo Pereira Franco. 
Fizeram denúncia sobre vídeos de Divaldo sendo exibidos em diferentes canais da Internet, 
através do Youtube sem os devidos direitos autorais. 
TV Mundo Maior, um dos canais que recebeu denúncias, colocou todos os vídeos de Divaldo 
como privados. Outros canais estão também recebendo essas denúncias. 
Foram comentados alguns aspectos sobre direitos autorais, e sobre a divulgação da Doutrina 
através de transmissões e vídeos. 
 
 
2 - Secretaria: - 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário abordou sobre o C.E. Leocádio Correia, de 
Bauru, da USE Intermunicipal de Bauru – USE Regional de Bauru, que solicitou isenção do 
pagamento de contribuição assistencial para este ano de 2019. O pedido de isenção foi 
aprovado por unanimidade. 
USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul - enviou Regimento Interno, para aprovação em 
dezembro de 2018. Correção sugerida: inclusão da cidade de: Aparecida D’Oeste na relação 
de cidades que o Órgão abrange. Nesta reunião foi aprovado o Regimento Interno do Órgão, 
pois está de acordo com o Modelo Padrão da USE do Estado de São Paulo. 
 
Deliberação sobre Estatutos e/ou Regimentos Internos recebidos: 
Secretaria recebendo Estatuto, ou Regimento Interno, compara com o Modelo Padrão, em 
estando de acordo, aprova-se, não sendo necessário o contato com o Departamento Jurídico. 
 
Registrou também 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 do 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.  
 
Deliberação sobre procedimentos para processos de União: 
Definir passos, fluxo e trâmites do processo de União das instituições, para que quando 
enviarem os documentos, procuremos otimizar e agilizar todo o processo. 
 
Walteno participou sobre o Formulário: “O tamanho da USE”, que foram respondidos os 
tópicos por 40 (quarenta) órgãos, restando ainda 97 (noventa e sete) a responder. 
O Sr. Presidente colocou sobre levarmos em papel nos Encontros Fraternos o Formulário para 
que os Órgãos que não enviaram informações, possam preencher o Formulário. 
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E-mails da USE institucionais: - Walteno está em contato com os Órgãos, mas até agora 
estamos com apenas 22 (vinte e dois) Órgãos que confirmaram o cadastro para os novos e-
mails. 
As novas contas de e-mail foram enviadas para os 137 (cento e trinta e sete) Órgãos do 
Estado. A partir de 31 de março, a comunicação da USE Estadual será através desse canal. 
A próxima fase será a criação de grupos de envios para envio dos e-mails no Estado. 
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Divisão Territorial: - 

• A deliberação foi no sentido do envio de e-mail às USEs Regionais, que não tiveram 
alterações de cidades, entre elas. Seriam os Órgãos que tiveram apenas a inclusão 
de novos municípios, ou a simples troca de municípios entre os Órgãos Locais da 
mesma USE Regional. 

• Os Órgãos Regionais que tiveram alterações de cidades entre elas, seriam 
contatados para definição do trabalho em conjunto, entre esses Órgãos: 
Grupos de Trabalho de Órgãos Regionais definidos: 

o Grupo I - Araçatuba – Marília – São José do Rio Preto 
o Grupo II - Assis – Jaú – Sorocaba 
o Grupo III - Campinas – Jundiaí - Mogi Mirim – Sorocaba - Taubaté 
o Grupo IV - Ribeirão Preto – Rio Claro – São José do Rio Preto 
o Grupo V - Campinas – São Paulo 
 

3 – Tesouraria: -  
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira apresentou a prestação de contas do mês 
de janeiro de 2019. Total de Receitas: R$ 10.135,37 (dez mil, cento e trinta e cinco reais e 
trinta e sete centavos) – Total de Despesas: R$ 13.494,47 (treze mil, quatrocentos e noventa 
e quatro reais e quarenta e sete centavos) – Resultado do mês – Déficit operacional de R$ 
3.359,10 (três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos). Foi esclarecido que na 
prestação de contas, já estão separadas as despesas do Brás (USE – Centro Cultural), e 
Santana (USE – Administração), referentes a água, luz e telefone. Temos em estoque (livros 
e DVDs) um total de R$ 273.604,74 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e quatro reais 
e setenta e quatro centavos), sendo o total de custo desses livros igual a R$ 133.579,66 (cento 
e trinta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos). O estoque 
de edições USE atualmente corresponde a 48% (quarenta e oito por cento) do total existente.  
 
4 - Software para impressão de boletos e cadastro de associados: -  
O Presidente A.J. Orlando solicitou formalmente que se faça a substituição do software 
Associatec para a impressão de boletos e cadastro de associados, o que deve ocorrer até o 
final do ano de 2019. Ele sugeriu também que se convide outros voluntários para tratar as 
iniciativas de Tecnologia de Informação. 
 
5 - Comissão Regional Sul: -  
O número limite de pessoas por federativa, para a Comissão Regional SUL, a realizar-se em 
abril de 2019, na cidade de Porto Alegre – RS, é de 15 (quinze) pessoas. 
O Sr. Presidente esclareceu que seriam 2 (dois) representantes de cada uma das 8 (oito) 
áreas, fazendo-se o ajuste necessário para o limite de 15 (quinze) pessoas da USE do Estado 
de São Paulo. 
O custo de refeição adicional, se necessário, é de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), por 
pessoa. 
Elisabete fará a reserva do hotel, e o acerto dos voos, em relação a horários e datas. 
 
6 – Reunião USE – FEESP: 
Hoje, 2 de fevereiro, às 15h acontecerá a reunião da USE com a FEESP – Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, na sede daquela instituição, à Rua Dona Maria Paula, 140, Bela 
Vista, São Paulo – SP. 
A USE estará representada pela sua Diretoria Executiva e Diretores de Departamentos. Não 
foi definida uma pauta específica para a reunião. 
Foram comentados vários aspectos sobre a USE enquanto Federativa, Movimento Espírita e 
sobre a FEESP. 
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7 – Encontros Fraternos 2019: -  
Pascoal conversou com o pessoal da região de São João da Boa Vista e Franca sobre as 
reuniões que teremos lá em fevereiro. 
A primeira reunião no sábado, dia 16 de fevereiro será em São João da Boa Vista. Os 
participantes da USE Estadual irão para Ribeirão Preto, e de lá, domingo pela manhã, dia 17 
para Franca. 
Pascoal explicou que todo departamento terá espaço na reunião e que os Departamentos de 
Família e Doutrina, sendo novos, terão espaço, se necessário, na reunião dos Dirigentes. 
O Sr. Presidente mencionou que necessitamos pensar focando a organização do órgão em 
São João da Boa Vista, talvez partindo da ideia de que os departamentos possam colocar 
ideias e ações para criação dos departamentos nas Regionais de São João da Boa Vista e 
Mogi Mirim. 
Planejamento foi feito para que os Órgãos da região se apresentem, primeiro, para sentirmos 
a ideia e o clima do órgão local, pois também é a primeira série de reuniões do ano. 
Foi comentado que a USE Regional Mogi Mirim não tem base formada, e que a Regional de 
São João da Boa Vista está em formação. Já Franca e Ribeirão Preto possuem Regionais 
montadas e ativas. 
Nessas reuniões teremos 20 (vinte) minutos finais em plenário. 
Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade destacou que a equipe do 
Departamento irá tentar entender o funcionamento dos Órgãos Regionais visitados, para isto 
estão preparando um roteiro de trabalho para os Encontros Fraternos, porém, nos casos em 
que não haja “quorum”, pediu um tempo na plenária para que possa deixar a mensagem da 
importância de se manter Grupos de Mocidades. 
Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina informou que tem apresentação 
para ser adequada de acordo com o tempo e as necessidades de cada encontro. 
Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Família comentou que irá mostrar o “modus 
operandi” do departamento, e que está preparando material e o enviará à Diretoria Executiva. 
Haverá uma dinâmica de 10 (dez) minutos, preparada pelo Departamento de Mocidade, no 
início, para maior interação entre todos os participantes de cada reunião do Encontro Fraterno. 
 
8 – PALAVRA LIVRE: 
Não houve manifestação. 
 
9 – PRÓXIMA REUNIÃO: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 14 de fevereiro de 2019, quinta-
feira, a partir das 22h30. 

 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 9 de março de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 12h25 com prece de Marco Milani. 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 FEVEREIRO DE 2019 
 

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 
 
Prece inicial:   Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
Horário Início:   22h40 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
 
 
Assuntos discutidos:  
 
1 – Emissão e envio de Boletos pelo Sistema da Associatec: -  
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário relatou que tinham 1.485 (hum mil, 
quatrocentos e oitenta e cinco) endereços de e-mail para envio referente às contribuições 
associativas anuais de 2019.  
No Sistema da Associatec temos 1.328 (hum mil, trezentos e vinte e oito) associados. 
Foram enviados impressos, 1.202 (hum mil, duzentos e dois) boletos. 
Até o dia 21 de fevereiro de 2019, tivemos apenas 7 (sete) devolvidos. 
 
2 – Envio do Jornal Dirigente Espírita pelos correios: 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário questionou a secretária Cilene Pereira Cardoso 
sobre o envio do jornal a congressistas, e ela informou que todos os inscritos no 17º 
Congresso Estadual de Espiritismo recebem. 
A.J. Orlando participou que a impressão foi de 3.000 (três mil) exemplares do Jornal, e que 
enviou uma lista filtrada por endereço em Excel, para a distribuição do jornal. 
Walteno pergunta se há necessidade de conciliar o processo de envio do jornal, e quanto ao 
envio, o Correio faz várias etapas e tarefas, para as quais a USE paga R$ 300,00 (trezentos 
reais). 
 
3 -  Sistema da Associatec – Importação de dados do Sistema anterior: 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário verificou o cadastro do Sistema da 
Associatec, e constatou que vários dados não foram importados, ou seja, nem todos os 
cadastros migraram, do Sistema antigo para o novo (Associatec).  
A.J. Orlando colocou que não temos controle de migração do cadastro, e quem em relação 
ao Programa USE+ muitos cadastros foram perdidos. Solicitou verificação pelo Walteno dessa 
situação. 
Walteno explicou que existe um módulo de importação na Associatec, e que há necessidade 
de entender melhor o novo Sistema.  
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Ele destacou que fez contato com Orlando da Associatec para que customizasse um relatório 
para encontrar Centros Espíritas a partir do nome da cidade. 
O Sr. Presidente apontou que devemos consolidar todas as planilhas e comparar trabalhando 
as exceções para encontrarmos as diferenças, as faltas de registros das Casas Espíritas e 
dos associados do USE+. 
Walteno esclareceu que irá verificar com a Associatec a estrutura de dados, e com a Cilene 
procurará cruzar dados entre planilhas anteriores e atuais. 
A.J. Orlando declarou que é necessária uma programação com a Cilene, verificando o que 
falta, até através de um mutirão de serviço, pois o que falta pode ter impacto financeiro na 
USE, e que pelo controle de horas que realizou, 60% (sessenta por cento) do tempo da Cilene, 
é gasto com a livraria. 
Foram definidas algumas ações a serem tomadas: 

 Consultar Cilene sobre como foi feito, e se existiram erros no procedimento de 
migração; 

 Deve ser feita inclusão dos dados das Casas Espíritas faltantes, ou alteração quando 
dos registros incorretos; 

 Agendar reunião com Associatec, para verificação e melhor conhecimento do Sistema; 
 Conversar com Associatec, sobre recebimentos dos boletos, como será feita uma 

conciliação dos valores recebidos, da quantidade de pagamentos, e planejar uma 
conciliação financeira com eles, sobre esses dados. 

 
Horário Término:    23h45 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  14 de março de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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9 DE MARÇO DE 2019 
 
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:              9h10 
Leitura:  Maurício Ferreira A. Romão - Primeiro Tesoureiro - Livro: “O 

Evangelho segundo o Espiritismo” - Allan Kardec– cap. V - Bem-
aventurados os aflitos - item 5 – Causas anteriores das aflições 

Prece de Abertura:  Maurício Ferreira A. Romão 
 
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 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
Mauro Antônio Santos – AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa - MEP - Mediunidade, Estudo e Prática 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo R. Bueno - Departamento de Mocidade / Secretário de Integração 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação - Secretária 
Alysson Santos - Departamento de Mocidade / Secretário Administrativo 
Marco A. S. de Oliveira - Departamento de Comunicação - Secretário 
 
Ausências Justificadas: 
Mário Gonçalves Filho - Diretor - Departamento Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: - 

● O Sr. Presidente expôs sobre o evento comemorativo aos 150 anos de 
desencarnação de Allan Kardec, a ser realizado na FEESP - Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, à Rua Dona Maria Paula, 140 - Bela Vista - São Paulo - SP.  - . 
O evento será no dia 31 de março, com apresentação do Coral USE, a partir das 10h, 
e palestra de A.J. Orlando, com o tema: “Allan Kardec: sua vida seu legado”. 
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● Destacou que tem buscado participar dos eventos no Movimento Espírita, 
mostrando a USE Estadual como presente nesses eventos. 

● A.J. Orlando estará presente no período de 15 a 17 de março, em Pinhais - Paraná, 
na XXI Conferência Estadual Espírita, evento da FEPARANA - Federação Espírita 
do Paraná, representando a USE do Estado de São Paulo. 

● Solicitação para que todos os Departamentos pensem que quando estiverem fora da 
USE, e façam uso da palavra, estão como representantes da Entidade Federativa 
Estadual. 
As falas têm que ser o que é consenso na USE, pois estamos como representantes 
da Instituição, não podem ser opiniões pessoais. 

● Valorização da USE, através de ações construtivas perante o Movimento Espírita. 
Não sejamos destrutivos nessas ações. 

● Reflexão sobre a atuação nossa enquanto USE. Decisões são tomadas, às vezes por 
algumas poucas pessoas, e levadas para todo o Estado. 
Qual a representatividade desse número de pessoas perante o número de Órgãos, 
Casas Espíritas, do Estado? 
Deveríamos ouvir, expor aos colaboradores dessas instituições, as nossas ideias, para 
juntos chegarmos às ações como consenso do Estado, em relação ao assunto. 
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Citou como exemplo, as decisões do CFN - Conselho Federativo Nacional, da FEB - 
Federação Espírita Brasileira, que são tomadas em consenso com as Federativas do 
país. 
 

● Desenvolver colaboradores para dinamizar o Movimento Espírita no Estado. 
Temos que formar, consolidar, preparar continuadores, pois, só assim teremos 
condições de atuarmos juntos aos Órgãos do Estado. Os colaboradores que são 
qualificados, nós devemos utilizá-los. Os que não são qualificados, devemos qualificá-
los. 

 
2 - Secretaria: - 

 Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária apresentou as Correspondências 
Recebidas. Continuou falando que tivemos 6 (seis) solicitações de isenções da 
contribuição associativa anual, o que totalizam 11 (onze) solicitações de isenções 
no ano. 
 

 Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário mostrou compilação dos dados 
recebidos até agora do formulário: “Qual o tamanho da USE? ”, em gráficos que 
foram discutidos pelos presentes. 
Do universo de 137 (cento e trinta e sete) Órgãos, 50 (cinquenta) responderam ao 
Formulário. Respostas tabuladas: 

o Têm sede própria: 8 (oito) 
o Têm Clube do Livro: 8 (oito) 
o Têm programa de rádio/tv/web: 10 (dez) 
o Têm Livraria: 15 (quinze) 
o Têm Jornal: 16 (dezesseis) 
o Têm Site/Facebook: 37 (trinta e sete) 
o Valor médio pago de anuidade: R$ 207,00 (duzentos e sete reais). 
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 Projeto G Suite: 
Sobre este projeto, Walteno abordou que tivemos até aqui 40 (quarenta) Órgãos que 
acessaram os novos e-mails, criados para os 137 (cento e trinta e sete) Órgãos do 
Estado. 
Comunicou que existe uma distância de comunicação, entre a USE do Estado e os 
Órgãos, e que um dos maiores desafios, é a falta de comprometimento. 

 Os novos e-mails criados têm o seguinte formato: 
use.m.santoandre@usesp.org.br  onde a letra “m” entre as palavras “use” e o nome 
do Órgão, significa o tipo de Órgão, neste caso, Municipal. Podendo essas letras de 
identificação serem: 

o d – distrital 
o i - intermunicipal 
o m – municipal 
o r – regional 

 

PROJETO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS     

USESP.ORG.BR        
Acompanhamento da Adesão dos órgãos ao novo e-mail 
 

 
 
Órgãos Regionais que não acessaram: 54% de um total de 24     
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ARAÇATUBA     
BAIXADA SANTISTA/VALE DO RIBEIRA 
BAURU     
CAMPINAS    
GRANDE ABC    
ILHA SOLTEIRA    
JALES     
JAÚ     
JUNDIAÍ     
PIRACICABA    
PRESIDENTE PRUDENTE   
RIO CLARO    
SÃO JOÃO DA BOA VISTA   

 
 

 
Órgãos Intermunicipais que não acessaram: 76% de um total de 88 
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Órgãos Distritais que não acessaram: 62% de um total de 16 
 

 
 
 

 
 
Órgãos Municipais que não acessaram: 78% de um total de 9 
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 Revisão da Divisão Territorial: 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral esclareceu que a Diretoria Executiva preparou 
a proposta inicial para os Órgãos, fazendo algumas análises, mas que a mesma está 
aberta para adequações em todo o processo, tanto no aspecto da área de atuação 
dos Órgãos Locais e Regionais, bem como em relação às cidades que estão nos 
Órgãos Locais. 
A.J. Orlando explicou que a divisão territorial anterior foi feita na época de 1992, e que 
depois disto, muitas cidades foram criadas no Estado. Isso, levou-nos à ideia de uma 
nova divisão territorial, levando em conta essas novas cidades, bem como uma 
reorganização das cidades, baseada em conversações com as USEs Locais e 
Regionais. 
Temos 7 (sete) Órgãos Regionais, que não têm novas cidades, ou alterações que são 
as USEs Regionais de: Baixada Santista e Vale do Ribeira; Cachoeira Paulista; 
Franca; Grande ABC; Jales; Piracicaba, e São João da Boa Vista. 
Existem alguns Órgãos Regionais, onde pessoas do Movimento Espírita, de cidades 
próximas, ou de Órgãos Locais, têm bom relacionamento entre si, sendo este um canal 
para a reorganização ou viabilização da USE Regional. 

 
 Formulário Digital – Cadastro de União: 

Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro mencionou as questões estatutárias 
para que seja analisado o processo de união, tecendo esclarecimentos sobre as 
necessidades de cumprir-se os requisitos necessários, e sobre a ciência aos órgãos 
de unificação. 
Artigo 6.º do Estatuto: - Para integrar o quadro das “Instituições Unidas” da USE, as 
instituições unidas deverão: 

  I – Pautar suas atividades com base na doutrina codificada por Allan Kardec; 
  II – Ter personalidade jurídica, devidamente regularizada; 

III – Estar funcionando regularmente, de acordo com os seus próprios 
Estatutos; 
IV – Ter sua proposta de união aprovada pela Diretoria Executiva, depois da 
manifestação dos respectivos órgãos de unificação da área de ação. 
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Proposta do Novo Processo de União: 
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Maurício ressaltou que ao final do processo, a USE poderia enviar à nova Casa Unida, 
o livro: “USE 70 anos – passado, presente e futuro em nossas mãos”. Demonstrou a 
adesão através do uso do Google Forms. 
A Diretoria Executiva constatou que dessa forma é mais prática e simplificada. 
Foi deliberado a execução de uma reunião envolvendo A.J. Orlando – Presidente, Julia 
Nezu Oliveira – Departamento Jurídico – Administrativo e Maurício Ferreira A. Romão 
– Primeiro Tesoureiro, para avaliação das questões jurídicas, do projeto de Formulário 
Digital para o Cadastro de União proposto, com utilização do Google Forms. 

 
3 – Tesouraria: -  

 Maurício Ferreira A. Romão - Primeiro Tesoureiro informou o Fluxo de Caixa dos 
períodos de junho a dezembro de 2018, e de janeiro a fevereiro de 2019.  
Os valores de cada período são: 
Junho a dezembro de 2018 

o Receitas – R$ 121.886,39 
(Cento e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove 
centavos) 

o Despesas – R$ 235.546,50 
(Duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
centavos) 

Janeiro a fevereiro de 2019 
o Receitas – R$ 92.900,73 

(Noventa e dois mil, novecentos reais e setenta e três centavos) 
o Despesas – R$ 29.415,36 

(Vinte e nove mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos). 
Foi citado que 323 (trezentos e vinte e três) Casas Espíritas já recolheram valores 
referente à contribuição associativa anual, neste ano de 2019. 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente sugeriu que nos utilizemos dos 
Encontros Fraternos para aproximação com aqueles que não contribuíram, 
incentivando o pagamento, esclarecendo objetivos e necessidades da USE, e 
apresentando o boleto para contribuição. 

 
4 – Encontros Fraternos 2019: -  

 Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente descreveu a retomada dos 
Encontros Fraternos, através da caravana denominada: José Antônio Luiz Balieiro, 
apresentando os resultados das reuniões em 16 de fevereiro na cidade de São João 
da Boa Vista, e 17 de fevereiro em Franca. Declarou que grande parte dos objetivos 
foram alcançados, citando o fato de toda a Diretoria Executiva e Departamentos 
estarem reunidos para ouvir, e conciliar as propostas apresentadas. 
 
Datas das próximas reuniões do Encontro Fraterno: 
Dia 27/04 – em Bauru – com as USEs Regionais de Bauru e Jaú; 
Dia 28/04 – em Ourinhos - com as USEs Regionais de Assis e Marília; 
Dia 01/06 –em São José do Rio Preto–com as USEs Regionais de Jales e Rio Preto; 
Dia 17/08 – em Serra Negra – com as USEs Regionais de Campinas e Jundiaí; 
Dia 18/08 – em Guaratinguetá – com as USEs Reg.de Taubaté e Cachoeira Paulista; 
Dia 19/10 – em Araçatuba – com as USEs Regionais de Araçatuba e Ilha Solteira; 
Dia 20/10 –em Regente Feijó–com as USEs de Pres. Prudente e Nova Alta Paulista; 
Dia 30/11 – em São Paulo – com as USEs Reg. de São Paulo e Sorocaba; 
Dia 01/12– a definir – com as USEs da Baixada Santista/V.do Ribeira e Grande ABC. 
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5 – Doação: -  
 Aparecido José Orlando comentou sobre terreno em Guarani d’Oeste, anteriormente 

pertencente ao Centro Espírita Caminho de Damasco, mas que por cancelamento de 
suas atividades, a Justiça transfere o referido imóvel à USE conforme constava no 
estatuto social do centro espi1rita. Comentou que verificaremos junto ao 
Departamento Jurídico-Administrativo da USE a possibilidade de direcionamento do 
terreno a uma instituição local, sendo isto intermediado pelo órgão local de unificação. 

 
6 – Departamentos: -  

 AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: - 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor relatou sobre o Seminário que será realizado em 
parceria com o Departamento da USE Regional de São Paulo, no dia 24 de março, 
com o tema: “Seminário sobre Recepção e Diálogo”. Registrou as atividades previstas 
do departamento para o ano de 2019, apresentando plano de qualificação de 
trabalhadores na área, devido às necessidades observadas nas Casas Espíritas. 
Haverá curso dividido em 14 (quatorze) aulas durante o ano, para esta necessidade. 
 

 

 
 

 Arte: - 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor colocou o histórico do surgimento do coral USE, onde 
foram convidados corais de 5 (cinco) instituições para comporem o mesmo. Propôs a 
escolha do nome do coral, fazendo para isto a leitura das biografias de Anália Franco 
e João Cabette – nomes propostos. Colocado em votação o nome do coral foi eleito: 
Coral Espírita João Cabette por 6 (seis) votos a 5 (cinco). 

 
 Patrimônio: - 

Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor discorreu sobre a reforma da sede cultural 
do Brás, onde foram verificadas e trocadas telhas, evitando infiltrações. Aqui na sede 
em Santana, serão substituídas as placas de isopor do forro do salão principal, por 
placas de PVC. Houve também nesta sede, a troca da rede de Internet, possibilitando 
transmissão de eventos em HD – alta definição; troca de estantes; transformação da 
antiga sala do Presidente, em local de estoque da Livraria. 

 
 Infância: - 

Ana Luísa de Almeida Boiago – Diretora explanou sobre a importância da participação 
nos Encontros Fraternos, para o desenvolvimento dos trabalhos da Infância. Lembrou 
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que nos dias 16 e 17 teremos o IV Encontro Paulista de Evangelizadores no IEE – 
Instituto Espírita de Educação, com a participação de Sônia Hoffmann e Cíntia Vieira. 
As inscrições para o evento estão encerradas. Anunciou também sobre o 2.º Fórum 
Estadual de Evangelização de São Paulo, que será realizado nos dias 15 e 16 de 
junho, na cidade de Sorocaba. 

 

 
 

 Comunicação: - 
Marcelo Soares Uchôa – Diretor comentou sobre a vivência muito valorosa, nos 
Encontros Fraternos. Elucidou ainda sobre a estrutura da equipe - não possuem 
pessoal em quantidade suficiente para produzir cartazes para todas as atividades 
departamentais. Está resgatando a identidade visual da USE através do site, canal no 
Youtube, e em outras mídias. Haverá também um canal da USE para transmissões ao 
vivo, e armazenamento de vídeos.   
Será preparado pelo Departamento de Comunicação, um vídeo institucional da USE 
do Estado de São Paulo, para a Reunião da Comissão Regional Sul, a realizar-se em 
Porto Alegre, no período de 5 a 7 de abril de 2019.  

 
 Mocidade: -  

Paulo R. Bueno - Secretário de Integração do Departamento expressou-se sobre a 
sua alegria na participação dos Encontros Fraternos de fevereiro de 2019, pois o 
estreitamento de laços fraternos que nos une, motiva-nos a desenvolver as tarefas do 
movimento de unificação. Pediu que os próximos encontros fraternos sejam mais 
atraentes aos participantes, com dinâmicas adequadas, colocando-se à disposição 
para esses trabalhos em parceria.  

 
Os eventos de abril da Mocidade no Estado de São Paulo serão: 
 40.ª COMELESP – em São José dos Campos  
 37.ª COMECELESP – em Sorocaba 
 46.ª COMENESP – em Barretos 
 54.ª COMENOESP – em Araçatuba 
 



 
 

 
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 
 

15

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
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 
 

16

 
 
 

 
 
 
7 – PALAVRA LIVRE: 
Não houve manifestação. 
 
8 – PRÓXIMAS REUNIÕES: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 14 de março de 2019, quinta-feira, 
a partir das 22h. 

 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 30 de março de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h com prece de Walteno Santos B. da 
Silva – Terceiro Secretário. 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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14 DE MARÇO DE 2019 
 

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: 
Aparecido J Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
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 

 
Diretoria Executiva - ausentes com justificativa: 

● Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
● Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral 

 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
Convite sobre a fundação da Era Branca: 
Orlando trouxe para a discussão o convite feito pelo senhor Wagner Fiengo, onde ele nos 
chama para conversarmos sobre a fundação da Era Branca. A Diretoria entendeu que é uma 
temática esotérica. Newton sugere que seja elaborada uma resposta. O Orlando irá responder 
à mensagem dele declinando o convite. 
 
Conciliação Bancária com a Associatec: 
Orlando declara sua preocupação com os pagamentos a Associatec, preocupação 
compartilhada por Elisabete, a qual informa que os valores são conflitantes dificultando o 
fechamento de pagamentos. Walteno agendará reunião com a Associatec para entender o 
sistema e o fluxo de pagamentos. Nessa reunião será planejado um treinamento para a nossa 
equipe utilizar adequadamente o sistema.  
Walteno agendará reunião para quinta-feira, 21 de março de 2019, às 16h. 
 
Proposta da FERGS para a Distribuição de Livros em São Paulo através da USE: 
Orlando traz a proposta da FERGS- Federação Espírita do Rio Grande do Sul sobre a venda 
de livros da federativa.  
Walteno expressa sua preocupação quanto às consequências futuras dessa parceria. 
Rosana esclarece que a federativa do Rio Grande do Sul tem grande respeito pela USE. Após 
considerações relativas as condições comerciais, todos concordam que o objetivo é vender 
livros em São Paulo, com o apoio da USE. Maurício declara que gostou da proposta. 
Rosana esclarece que, devido a situação da distribuidora da USE no passado, fez com que 
hoje não tivéssemos uma distribuidora. Para o futuro há necessidade de estruturar-nos, com 
pessoal qualificado para iniciar, caso assim seja definido  



 
 

 
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                        -   2      -                                                            use@usesp.org.br 

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

 

Concluiu-se que a USE trabalhará com 10% nas condições descritas no e-mail, recebido pelo 
Sr. Presidente. 
 
Comemoração do Dia dos Espíritas: 
Comentou-se sobre o evento relativo ao Dia dos Espíritas, realizado em 13 de abril de 2019, 
na Câmara Municipal de São Paulo, com participação da USE Regional de São Paulo. 
 
Telhado do Salão da Sede: 
Houve uma chuva na sede da USE, ocasionando goteiras no salão e no corredor. Algumas 
dessas goteiras eram provenientes das próprias telhas, provavelmente trincas. Segundo o 
profissional Paulo Ferreira da Silva que esteve lá, o telhado já deveria ter sido trocado, pelo 
tempo de vida útil do mesmo. A Rosana considerou que o telhado foi trocado pelo próprio 
Paulo Ferreira da Silva em 2011 e foi sugerida a colocação de uma manta asfáltica.  
Orlando pediu para o Silvio um orçamento para troca do telhado.  
 
Proposta de mudança de local para reunião da D.E. de setembro de 19 para Limeira: 
Newton propõe que a Reunião da Diretoria Executiva de 07 de setembro/2019 seja realizada 
em Limeira, e o Encontro Fraterno seja em Rio Claro neste dia, pois em 01 de junho de 2019, 
não será possível para a referida região. A proposta será avaliada e a decisão será tomada 
na próxima reunião presencial. 
 
Encontro Jesus Mestre dos Mestres em São João da Boa Vista: 
Pascoal e Newton informam que participarão do 3.º Encontro Jesus Mestre dos Mestres em 
São João da Boa Vista, nos dias 06 e 07 de abril de 2019. 
 
Análise da proposta do vídeo do Evangelho no Lar: 
Orlando solicita que seja feita a análise da proposta do vídeo do culto do evangelho no lar 
com urgência para que o retorno seja dado ao Departamento de Arte. 
 
Evangelho no Lar: 
Orlando expressa sua preocupação quanto a atuação do Luis Claudio na campanha do 
Evangelho no Lar e no coração, descreve a conversa particular que teve com ele esclarecendo 
qual é a atuação dele enquanto representante da USE: formação de multiplicadores e não de 
distribuidor de panfletos da campanha.  
 
XXI Conferência Estadual Espírita da FEPARANA – Federação Espírita do Paraná: 
A.J. Orlando informa que participará da XXI Conferência Estadual Espírita da FEPARANA, 
que será realizada de 15 a 17 de março de 2019, na cidade de Pinhais –PR. 
 
Visita ao Ipê Park Hotel, em São José do Rio Preto: 
Rosana relata sobre a visita feita ao hotel Ipê Park Hotel, em São José do Rio Preto, realizada 
em 02 de março de 2019 juntamente com o Maurício, Ângela Bianca – Diretoria do 
Departamento de Família e Julia Nezu Oliveira – Assessoria Jurídica-Administrativa, 
representando a Comissão Organizadora do 18.º Congresso Estadual Espírita da USE. Foi 
feita uma contraproposta em termos de valores; as instalações dos salões são boas, mas os 
quartos são simples. Os quartos dos hotéis de apoio são melhores.  
 
Prece Final: Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente. 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 30 de março de 2019 – sábado – 09h 
 
Horário Término:  0h15 - 15 de março de 2019 
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21 DE MARÇO DE 2019 
 

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: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
Abaixo assinado sobre Cartas Consoladoras: 
Foram feitos vários comentários a respeito do assunto. 
Deliberação: a USE não assinar o abaixo assinado sobre as Cartas Consoladoras. 
Será preparado uma carta ao Estado, informando sobre o cuidado que as Casas Espíritas 
têm que ter com o problema das comunicações mediúnicas, que podem trazer conteúdo não 
autêntico dos Espíritos desencarnados. 
 
Encontros Fraternos: 
Diversos tópicos foram abordados dentro deste tema. 
Teríamos em 28 de abril, Encontro Fraterno com as USEs Regionais de Assis e Marília. Na 
cidade de Marília neste período estará ocorrendo a Feira do Livro local, razão pela qual, eles 
não iriam até a cidade de Assis, além do que a USE Regional de Marília não está com sua 
Comissão Executiva eleita e trabalhando. 
Uma das ideias para este Encontro Fraterno, seria a realização de suas palestras em Assis e 
Rancharia, no sábado, e um seminário em Rancharia no domingo 28 de abril de 2019. 
Pascoal irá conversar com Guaracy Nascimento – presidente da USE Regional de Assis, para 
alteração da data desses Encontros Fraternos. 
Foram levantadas hipóteses tais como: Encontros Fraternos com as Regionais de Presidente 
Prudente e Assis, ou então Nova Alta Paulista com Assis. 
Assim, o Encontro Fraterno de 27 de abril, em Bauru está mantido. 
No dia 28 de abril, está prevista uma reunião em Avaré, para tratativas referentes à USE 
Intermunicipal de Avaré. 
 
Curso de Gestão do Centro Espírita: 
Walteno comentou sobre a necessidade do cartaz para o Curso de Gestão do Centro Espírita, 
a realizar-se nos dias 8 e 9 de junho de 2019, na sede da USE, em Santana – São Paulo – 
SP. 
A divulgação e as inscrições serão feitas pelo site da USE do Estado de São Paulo. 
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Anistia para imóveis na cidade de São Paulo: 
Conforme informações trazidas por Rosana, e comentadas pelos presentes, todo ano por 
“lobby” das construtoras vem à tona, a anistia, para imóveis na cidade de São Paulo. 
Para que o projeto seja aprovado pelo Prefeito, inicialmente ele irá tramitar, e deverá ser 
aprovada na Câmara de Vereadores da cidade. 
Entidades religiosas podem ficar numa situação boa em relação a essa anistia. 
 
Próxima Reunião Ordinária Presencial: 30 de março de 2019 – sábado – 09h 
 
Horário Término:  23h45 
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30 DE MARÇO DE 2019 
 
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:              9h20 
Leitura:  Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente - Livro: “O 

Evangelho segundo o Espiritismo” - Allan Kardec– cap. XVIII - 
Muitos os chamados, poucos os escolhidos - item 3 - A porta 
estreita. 

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 
Elisabete Márcia Figueiredo - Segunda Tesoureira 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Mauro Antônio Santos – AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Filipe Felix dos Santos - Mocidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo R. Bueno - Departamento de Mocidade / Secretário de Integração 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação / Secretária 
Marco A. S. de Oliveira - Departamento de Comunicação / Secretário 
Juliana Bertoldo - Departamento de Mediunidade / 2.ª Secretária 
Juliana Moraes das Chagas - Departamento de Mocidade / Secretária da Doutrina 
Ana Clara Spera - Departamento de Mocidade / Secretária de Artes 
Mônica Etes - Departamento de Infância / Secretária 
 
Ausências Justificadas: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa - MEP - Mediunidade, Estudo e Prática 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
 
Visitantes: 
Etevaldo de Souza Pereira - Biblioteca 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Mensagem da Presidência: - 

● O Sr. Presidente informou que esteve no Paraná, no período de 15 a 17 de março, em 
Pinhais, no XXI Conferência Estadual Espírita, evento da FEP - Federação Espírita 
do Paraná, representando a USE do Estado de São Paulo. 

● Em 29 de março, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no evento 
“Porque espíritas na política”, com palestra do Senador Eduardo Girão - do Estado 
do Ceará, e participação de representantes de várias instituições espíritas e dirigentes 
espíritas. 
Foi discutido sobre fomentar-se a participação das pessoas nos Conselhos Municipais 
das suas cidades, para participação na política participando da sociedade. Essa 
participação deve ser levada a todo o Estado, à Mocidade, aos Órgãos, etc. Comentou-
se também sobre o espírita e sua participação na política, citando o exemplo de 
Bezerra de Menezes como exemplo de político e participante no Movimento Espírita.  

 A.J. Orlando esclareceu que os temas: O livro espírita e a sustentabilidade do 
movimento espírita e Inclusão e Acessibilidade serão temas comuns a todas as áreas 
na reunião do CFN – Conselho Federativo Nacional – Comissão Regional Sul, que 
será realizada em Porto Alegre no período de 5 a 7 de abril. Expôs sobre Inclusão e 
Acessibilidade, com vários exemplos de como não estamos preparados para o tema, 
com uma visão global desse tópico. 
Levantou algumas questões: 

o Porque não procuramos especialistas para diversos subtemas desse 
amplo assunto? 

o Como estamos orientando as Casas em relação à Inclusão e 
Acessibilidade? 

o Estamos preparados em relação a isso? 
o  

Formado GT – Grupo de Trabalho para levantar informações técnicas sobre Inclusão 
e Acessibilidade, fazendo trabalho completo (com ideias, debates, e elaboração de 
um documento final), trazendo esse resultado para a USE, visando orientações ao 
Movimento Espírita sobre o tema. Se necessário, contar com auxílio de profissional 
especial no assunto. 
Participantes do Grupo de Trabalho:  

o Elisabete Márcia Figueiredo (Segunda Tesoureira) 
o Marcelo Soares Uchôa (Departamento de Comunicação); 
o Marco Antônio Soares de Oliveira (Departamento de Comunicação). 
o  

● Amanhã, 31 de março, será realizado na FEESP - evento relativo aos 150 anos de 
desencarnação de Allan Kardec, a ser realizado na FEESP - Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, à Rua Dona Maria Paula, 140 – Bela Vista – São Paulo - SP. O 
evento contará com apresentação do Coral USE – João Cabete, a partir das 10h, e 
palestra de A.J. Orlando, com o tema: “Allan Kardec: sua vida seu legado”. 
 

2 - Secretaria: - 
 Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária participou sobre os processos de união 

em andamento, que são: Casa Espírita Amor e Caridade Juquehy - de São Sebastião 
– da USE Intermunicipal de São José dos Campos (USE Regional de Taubaté), e, 
Sociedade de Estudos Espíritas Jardim de Luz - São Bernardo do Campo -  da USE 
Intermunicipal de São Bernardo do Campo (USE Regional do Grande ABC). 
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 Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário registrou sobre as respostas ao 
formulário: “Qual o tamanho da USE? ”. Das USEs Regionais de Franca, Grande 
ABC, e Jaú, todos os Órgãos Locais entregaram os formulários. Das USEs Regionais 
da Baixada Santista, Cachoeira Paulista e Jales, nenhum Órgão Local entregou o 
formulário. Conforme concordado na reunião, temos atualmente 22 (vinte e dois) 
Órgãos Regionais ativos, e 101 (cento e um) Órgãos Locais ativos. Destes 45% 
(quarenta e cinco por cento) responderam ao formulário. 
 

 Sobre o Projeto G Suite, o mesmo salientou que 56 (cinquenta e seis) Órgãos do 
Estado de São Paulo, acessaram a nova conta de e-mail. As seguintes USEs 
Regionais não acessaram ainda a nova conta: Araçatuba, Baixada Santista, 
Campinas, Ilha Solteira, Jales, Jaú, Piracicaba, Presidente Prudente, e São João da 
Boa Vista. 

 
 Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária explanou que tivemos 3 (três) pedidos 

de isenções do pagamento da contribuição associativa, e 1 (um) de 
descredenciamento. No ano de 2019, tivemos até a presente data, 12 (doze) 
solicitações para isenção do pagamento da contribuição associativa anual. 

 
● Foi discutido pelos presentes sobre os formulários de Casas e Órgãos, e deliberado 

que será agendada reunião pelo Skype para discutir detalhes e layout dos Formulários: 
União de Instituição Espírita, Atualização de Cadastro de Sociedade Unida, e 
Atualização de Cadastro dos Órgãos (Locais e Regionais). 
 

● Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário explicou sobre o Projeto Web 
(Levantamento de Informações Federativas), que envolve o cadastro e 
mapeamento de Federativas, Departamentos das mesmas, das Casas Espíritas do 
país, facilitando assim identificação e pesquisa dos dados. O projeto também 
contempla agenda integrada do Movimento Espírita no país. Considera que não foi 
dado o devido valor ao projeto colocando sua coordenação para que alguém em 
condições possa atuar mais adequadamente. Está previsto uma janela de tempo para 
que os centros coloquem seus dados na plataforma. A.J. Orlando comentou que 
relatório apresentado na última reunião do CFN de 2018 mostrou que apenas 5 casas 
espíritas do estado entraram com seus dados. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário e Marcelo Soares Uchôa (Diretor do 
Departamento de Comunicação) prepararão informações sobre o projeto, para serem 
levadas à Reunião da Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, no período de 5 a 7 de abril de 2019. 
Foi comentado sobre aspectos de Cadastro nesse projeto, citando-se que o formulário 
é extenso, para preenchimento do levantamento, o que desestimula o cadastro.  

 
3 – Tesouraria: -  

 Elisabete Márcia Figueiredo - Segunda Tesoureira mencionou que muitas vezes não 
possui informações sobre eventos dos departamentos. 
Foi solicitado que os Departamentos preparem Balancetes dos Eventos realizados 
pelos mesmos, e enviem à Tesouraria, aos cuidados da: Elisabete Márcia Figueiredo 
(Segunda Tesoureira).  
Em relação às despesas individuais, quando autorizadas: relatórios devem ser 
apresentados até 15 dias após o final do mês em que as despesas foram realizadas. 

 A.J. Orlando questionou sobre o relatório de pagamentos da Associatec e as taxas 
cobradas pela mesma. Solicitou à Elisabete que confirme pagamentos e valores 
desses relatórios (de 2018), faça cadastro no site pagar.me, para posteriormente 
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desvincularmos a Associatec deste processo. Hoje, a Associatec é apenas 
intermediária nos pagamentos. 

 No mês de março de 2019, tivemos Receitas no total de R$ 20.747,90 (vinte mil, 
setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), Despesas de R$ 17.914,20 
(dezessete mil, novecentos e quatorze reais e vinte centavos), com um superávit de 
R$ 2.833,70 (dois mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta centavos), e um saldo 
da instituição de R$ 106.554,85 (cento e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais 
e oitenta e cinco centavos). 

 
4 – Reunião conjunta com Departamentos: - 

 AECE – Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Mauro Antônio Santos – Diretor comunicou sobre o Seminário sobre visão geral da 
área, feita na USE Distrital de Santo Amaro, no dia 24 de março, com a participação 
de 30 (trinta) pessoas, e 8 (oito) Casas Espíritas da região. Destacou que o 
Departamento estará no Paraná, no período de 3 a 5 de maio de 2019, no Encontro 
da área com a participação de todas as Federativas do CFN – Conselho Federativo 
Nacional. Na reunião da Comissão Regional Sul, do CFN, agora em Porto Alegre, no 
mês de abril, apresentará a questão do acolhimento como elemento de acessibilidade. 
 

 Arte: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor citou sobre a primeira apresentação do Coral da USE – 
João Cabette, com 55 (cinquenta e cinco) vozes, e 5 (cinco) regentes, que fará 
apresentação na FEESP, neste dia 31 de março, no evento referente aos 150 anos de 
desencarnação de Allan Kardec.  
No mesmo dia, acontecerá o Sarau do Departamento no Centro Cultural da USE, na 
Rua Brigadeiro Machado, 269 - Brás – São Paulo. 
Foi conversado sobre o vídeo inicial do Evangelho no Lar, preparado pelo 
Departamento, com comentários sobre a edição não estar concluída, avaliações feitas, 
participação do Canal DuBem, decisões das diretorias anteriores em relação ao 
departamento, etc. Como deliberação, ficou a constituição de um Grupo de Trabalho 
para análise do Vídeo para Evangelho no Lar. Haverá uma reunião para verificação 
de avaliações e correções a serem feitas no vídeo, preparado pelo Departamento. 
Participantes do Grupo de Trabalho: 

o Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
o Silvio Costa – Departamento de Mediunidade 
o Mauro Antônio Santos – Departamento do AECE – Atendimento 

Espiritual no Centro Espírita 
o Lirálcio Alves Ricci – Arte 

 
 Comunicação: 

Marcelo Soares Uchôa – Diretor relatou sobre o canal do Youtube na USE. Disse que 
o 4.º Encontro Paulista de Evangelizadores e Educadores Espíritas, realizado no IEE 
- Instituto de Educação Espírita, teve transmissão on-line, embora tivessem problemas 
relativos à mesa de som, e com equipamentos.  
A transmissão do evento, teve ótima aceitação através do canal do Youtube. 
O vídeo foi editado, e está disponível no canal do Youtube da USE. 

 
 ESDE – Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: 

Foi informado que Marlene Gonçalves, deixou a 3.ª Assessoria do Departamento, de 
Ribeirão Preto, ficando em seu lugar Ana Maria de Souza, que inclusive participará 
das reuniões da Comissão Regional Sul, do CFN, em Porto Alegre, na área de 
Estudos. 
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 Infância: 

Walteno Santos B. da Silva – Secretário discorreu sobre o 4.º Encontro Paulista de 
Evangelizadores e Educadores Espíritas realizado nos dias 16 e 17 de março, no IEE- 
Instituto de Educação Espírita, com mais de 170 (cento e setenta) inscrições, a maioria 
de outras cidades. Anunciou a participação de Sônia Hoffman (RJ), sobre inclusão na 
Casa Espírita, e Cíntia Vieira Soares (GO), sobre evangelização de bebês. 
 

 Mediunidade: 
Juliana Bertoldo – Secretária pontuou sobre a inclusão no PGA, de atividade do 
departamento prevista para o dia 17 de novembro – Preparação de Monitores para 
Grupos de Estudo de Mediunidade. Ressaltou que o departamento está buscando 
diagnosticar as condições dos Órgãos Locais. 
 

 Mocidade: 
Filipe Felix dos Santos – Diretor descreveu sobre as atividades do Departamento no 
Estado, no período de 19 a 21 de abril, com as confraternizações das mocidades, nos 
seguintes locais: 

o 37.ª COMECELESP – Confraternização das Mocidades Espíritas do 
Centro Leste do Estado de São Paulo, em Sorocaba; 

o 40.ª COMELESP – Confraternização das Mocidades Espíritas do Leste 
do Estado de São Paulo, em São José dos Campos; 

o 54.ª COMENOESP - Confraternização das Mocidades Espíritas do 
Noroeste do Estado de São Paulo, em Araçatuba; 

o 46.ª COMENESP - Confraternização das Mocidades Espíritas do Norte 
do Estado de São Paulo. 

 
5 – Outros tópicos discutidos: - 

 Filipe Felix dos Santos – Diretor colocou sobre aspectos e reestruturação das reuniões 
da USE, ao que depois da discussão, o Sr. Presidente abriu para aprovação proposta 
de reuniões semanais eletrônicas (pelo Skype), sendo deliberado que as mesmas 
serão às quintas-feiras, a partir das 22 h, com início no dia 4 de abril. 

 Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente lembrou sobre a atualização de 
datas do Encontros Fraternos, de abril. Haverá apenas o encontro de sábado com 
as USEs Regionais de Bauru e Jaú. 

 
6 – Palavra Livre: 
Não houve manifestação. 
 
7 – Próximas Reuniões: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 4 de abril de 2019, quinta-feira, a 
partir das 22h30. 

 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 04 de maio de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h03 com prece de Newton Carlos 
Guirau – Primeiro Secretário. 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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11 DE ABRIL DE 2019 
 

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 
 
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 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
 
Horário Início:   22h40 
 
Tópicos discutidos:  
 
1 – Terreno em Guarani d’Oeste: 
Aparecido José Orlando assinou procuração do terreno para Paulo Roberto Francisco e Julia 
Nezu Oliveira, para darem seguimento às ações necessárias na transferência do imóvel para 
a USE do Estado de São Paulo. O terreno pertencia anteriormente ao Centro Espírita Caminho 
de Damasco, que teve suas atividades encerradas, e agora será transferido à USE Estadual 
e depois direcionado a uma instituição local. 
 
2 – Alterações PGA: 
A.J. Orlando questionou sobre alterações a serem feitas no mesmo, e disponibilizadas: 

• Departamento de Mediunidade – alteração para 17 de novembro – Preparação 
de Monitores para Grupos de Estudo de Mediunidade; 

• Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita – alteração do 
4.º Encontro Paulista da Área de Estudos para os dias 7 e 8 de setembro. 

Walteno providenciará as alterações. 
 
3 – Cidade de Aparecida d’Oeste: 
A.J. Orlando esclareceu que a cidade de Aparecida d’Oeste pertence à USE Intermunicipal 
de Jales, conforme contato com Gilberto Fernandes Marconsin (da USE Regional de Jales) e 
não à USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul, conforme foi colocado como observação para 
correção do Regimento Interno do Órgão de Santa Fé do Sul. 
 
4 – Reformas na sede de Santana da USE: 

• Walteno conversará com Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio, 
objetivando reparos (fazer buraco na parede), visando preparação do ponto de rede, no 
piso superior da sede. Solicitado para que Walteno assuma a responsabilidade sobre este 
tópico. 

• A.J. Orlando discutirá com Silvio sobre troca da equipe que está trabalhando na reforma 
do forro do salão principal da sede da USE, devido a problemas na execução do serviço 
atualmente. Será feito acerto financeiro com a equipe que está trabalhando atualmente, e 
providenciada a troca da mesma. 
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5 – Livros em estoque: 
A.J. Orlando discorreu sobre atenção que devemos ter para os livros em estoque, com 
quantidade excessiva. Ex.: “O Legado de Allan Kardec” com 1.971 (um mil, novecentos e 
setenta e um) exemplares em estoque; “A Sobrevivência da alma em foco com 680 
(seiscentos e oitenta). 
Rosana mencionou que tem feito parceria com o Departamento de Infância, em relação ao 
livro: “A meta somos nós”, para que nos eventos do departamento, possam vender o referido 
livro, direcionamento a receita ao pagamento de despesas na realização do próprio evento. 
Em relação ao livro: “USE 70 anos – Passado, Presente e Futuro em nossas mãos”, a ideia é 
entregar gratuitamente exemplares a pessoas que têm seus nomes no conteúdo do mesmo 
livro, aproveitando os Encontros Fraternos para isso. É necessário, verificar os nomes das 
pessoas por USE Regional para essas entregas. 
Segundo o Sr. Presidente temos que fazer um trabalho, para baixarmos a quantidade desses 
livros e outros, em estoque, solicitando sugestões aos Diretores, para vendermos esses livros. 
 
6 – Controle das edições USE (Receitas e Despesas): 
O Sr. Presidente mostrou planilha com gastos, rentabilidade, e ponto de equilíbrio do livro: 
“Chico Xavier, o homem, a obra e as repercussões”, de autoria de Antonio César Perri de 
Carvalho – ex-presidente da USE, editado em parceria com a editora EME.  
Recebemos da editora EME, cem livros da parceria, e adquirimos mais 300 (trezentos), dos 
quais 100 (cem) foram encaminhados ao CCDPE – ECM – Centro de Cultura, Documentação 
e Pesquisa do Espiritismo – Eduardo Monteiro de Carvalho.  
Ficamos então com um total de 300 (trezentos livros).  
A.J. Orlando explanou que 32 (trinta e dois) exemplares foram destinados aos participantes 
do Programa USE de Relacionamento, e que contatando Órgãos e Casas Espíritas com 
livrarias e/ou bancas conseguiu a venda de 185 (cento e oitenta e cinco) exemplares. 
O Sr. Presidente abordou que devemos ter esse controle para todas as futuras edições USE. 
 
7 – Prateleiras para arquivos da USE: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente irá verificar prateleiras em melhores 
condições, existentes no Centro Cultural da USE no Brás, para serem utilizadas na sede da 
USE em Santana. 
 
8 – Digitalização de documentos da USE: 
Primeiro passo será organizar os documentos e só então fazer a digitalização. 
A.J. Orlando mencionou que na organização da digitalização para arquivamento alguns 
devem ser divididos por temas ou tópicos, como Atas do CA, Atas da DE, Relatórios por nome 
do Evento, Projetos por nome. Outros serão arquivados por ordem cronológica. 
 
9 – Pesquisa: “Qual o tamanho da USE? “: 
Walteno irá preparar planilha com os nomes dos Órgãos Locais que não responderam à 
pesquisa, para os envolvidos da Diretoria Executiva, a fim de continuar a coleta das 
informações do formulário. 
Número de Órgãos que não responderam por Diretor: 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária – de 22 Órgãos, faltam 11; 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral – de 27 Órgãos, faltam 17; 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente – de 33 Órgãos, faltam 17; 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente – de 21 Órgãos, faltam 11; 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário – de 21 Órgãos, faltam 12. 
 
 



 
 

 
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

10 – Documentações da USE: 

• Rosana providenciou atualização do CNPJ da USE de Santana junto à Receita Federal, 
em relação ao CEP, e classificação correta como organização religiosa. Receita Federal 
aprovou as alterações e a classificação como organização religiosa; 

• Rosana ficou responsável por formalizar a abertura da filial da USE, no Brás – Centro 
Cultural; 

• Será formalizada junto à Prefeitura de São Paulo, a solicitação de imunidade anual no 
pagamento de tributos municipais (IPTU). Isto foi feito em 2018, e 2019, e seguirá sendo 
feito anualmente, com maior facilidade na tramitação a partir da alteração na Receita 
Federal, como instituição religiosa. 

 
11 – Serviços da Secretária da USE: 
A.J. Orlando abordou que a funcionária Cilene Cardoso Pereira tem 50% (cinquenta por cento) 
do seu tempo utilizado com serviços da Secretaria da USE. 
Foi comentado sobre outras tarefas da mesma funcionária, que teria em abril, a seguinte 
divisão por tempo: Secretaria 50% - E-mail 13% - Livraria 12% - Almoço 11% - Telefone 8% - 
Livraria atendimento – 6%. 
 
12 – Grupo de Trabalho - Vídeos sobre Evangelho no Lar: 
Foi requerido a Rosana o agendamento de reunião com grupo designado, para verificar 
andamento da situação em relação aos vídeos do Evangelho no Lar. 
Participantes do Grupo de Trabalho: 

• Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
• Silvio Costa – Departamento de Mediunidade 
• Mauro Antônio Santos – Departamento do AECE – Atendimento Espiritual no 

Centro Espírita 
• Lirálcio Alves Ricci – Arte 

 
13 – Grupos do WhatsApp do CA – Conselho de Administração e do CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual: 
Foi comentado pelos participantes sobre a utilização desses grupos para divulgação de 
eventos, ao contrário do estipulado inicialmente, que seria apenas para os assuntos dos 
Conselhos. Foi colocada a opção da criação de novo grupo para divulgação de eventos, o 
que não foi aprovado. 
Após discussão pelos participantes foi definido que as regras dos referidos grupos seriam:  

• Colocação de assuntos referentes apenas ao Conselho respectivo (CA ou CDE); 
• Divulgação de eventos dos Órgãos que ocorram no Estado; 
• Não divulgação de eventos de Casas e outras instituições espíritas. 

 
14 – Grupo Espírita Allan Kardec – Atibaia: 
O processo de união da instituição foi finalizado pelo Departamento Jurídico-Administrativo, 
através da Julia Nezu Oliveira, e considerado aprovado. 
Serão emitidos a Carta e o Certificado de União, para envio aos dirigentes daquela instituição. 
 
 
Horário Término: 23h55 
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18 DE ABRIL DE 2019 
 

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 
 
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 Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio Carnaúba Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Horário Início:   22h30 
 
Tópicos discutidos:  
 
1 – Livraria no 2º Encoesp: 
Apresentadas algumas dúvidas sobre 

• quem será o responsável pela organização da Livraria no 2º Encoesp, nos dias 15 e 16 
de junho - Rosana; 

• a definição de títulos e respectivas quantidades – Rosana, vai pegar o que tem na USE; 
Para os livros do Rossandro, vai acertar com Luiz Saegusa. Para os livros do Haroldo 
Dutra Dias e José Carlos de Lucca a distribuição é da Candeia. Ricardo Pinfildi ligou 
para colocar a Candeia com preços de distribuidoras;  

• Haverá participação da Cilene nas atividades da Livraria ? – Não, mas trabalhadores de 
Osasco e Pirituba; 

• Qual será o procedimento quanto ao recebimento do bônus como parte de pagamento 
de livros? Rosana considera que a diferença de preços (entre compra e venda) seja 
suficiente para que isto seja considerado e acertado. 

 
2 – Eventos da USE Regional de São Paulo: 
Em setembro teremos a primeira edição da Conferência Estadual. Pelo planejamento, 
deveremos ter as participações de Haroldo Dutra Dias, André Luiz Peixinho e Alberto Almeida. 
A.J.Orlando questiona se é conveniente termos duas conferências no mesmo ano, a da 
Regional de São Paulo e a da USE Estadual. As credenciais da primeira edição da USE 
Regional de São Paulo se esgotaram em poucas horas. No entanto, não podemos afirmar que 
isto sempre será assim. Talvez por não ter tido nos últimos anos oportunidades de contar com 
tais expositores levou a procura intensa das credenciais. A Conferência Estadual Espírita vai 
acontecer em setembro, nos dias 15 e 16, no Espaço Prisma, em Guarulhos, com capacidade 
para 2.000 pessoas. O Auditório da APCD, em São Paulo, tem capacidade para apenas 840 
pessoas. 
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A.J.Orlando coloca aos diretores a situação de termos 2 conferências no mesmo ano, 
entendendo que a proximidade de tempo pode ocasionar obstáculos ao evento da USE 
Estadual. Foram feitas considerações pelos presentes sobre as características dos dois 
eventos, entendendo que deveriam ter modelos diferentes. 
 
3 – Comissão de Análise de Arte: 
Na última reunião da DE, foi definido que o diretor do Departamento de Arte faz a avaliação 
de peças teatrais para apoio da USE SP. Devem ser considerados fatores como tempo de 
trabalho no teatro, conteúdo / roteiro da peça, livro do qual a peça foi baseada, aspecto 
financeiro (qual a finalidade da receita ?), aspecto ético para o apoio institucional da USE. No 
entanto, A.J.Orlando considera que esta análise não deve ficar restrita a apenas uma pessoa. 
Sugere a formação de uma Comissão de Análise de Arte, da qual participa o Diretor do 
Departamento de Arte e outras pessoas. Aceita a proposta, a Comissão fica assim constituída: 
Lirálcio Ricci (Departamento de Arte), Marco Milani (Departamento de Doutrina) e Ângela 
Bianco (Departamento de Eventos). A.J.Orlando vai comunicar a decisão aos envolvidos. 
 
4 – Novo modelo de reunião mensal com Departamentos: 
A.J.Orlando lembra a todos de que a próxima reunião presencial da DE terá como pauta 
apenas assuntos ligados aos Departamentos. Os assuntos específicos da DE são tratados 
nas reuniões semanais eletrônicas. No reunião de 04 de maio, haverá participação de 
representantes da USE Intermunicipal de Jundiaí que trarão informações sobre o evento que 
estou organizando Amigos de Chico Xavier, quando preveem a presença de 5.000 pessoas. 
 
5 – Nomes para as salas da Sede Santana: 
A.J.Orlando sugere que as salas da Sede Santana tenham nomes para facilitar sua 
identificação. Coloca a proposta aos diretores que a aprovam por unanimidade. A.J.Orlando 
solicita que sejam encaminhadas as sugestões dos diretores até o próximo domingo, dia 21 
de abril. 
 
6 – Gestão de Centros Espíritas 
Coordenado por Julia Nezu e Pascoal Antonio Bovino, com participação de Hélio Corrêa Alves 
e Eduardo Pereira, da USE Regional de Bauru, haverá o curso Gestão de Centros Espíritas, 
nos dias 8 e 9 de junho, na sede Santana. As inscrições têm número fixo de participação, ou 
seja, 30 pessoas, Para as inscrições deve ser utilizado o site da USE SP. O curso também é 
direcionado a pessoas que queiram abrir novas casas espíritas. São 4 módulos, cada um em 
um meio período. É um curso piloto considerando o formato que está sendo utilizado. Pascoal 
vai conversar com a Cilene sobre interessados em abrir novas casas para participarem do 
curso e fazerem suas inscrições. 
 
7 – Participação dos diretores no Encontro Fraterno de Unificação 
Pascoal Bovino solicita informação sobre quais diretores devem ir ao Encontro Fraterno. 
Rosana Gaspar, Sílvio Costa, Maurício Romão, Hélio Corrêa Alves, Walteno Silva não vão 
participar do evento. Não teremos nenhum representante do Departamento de Infância, pois 
no dia 28 de abril, estarão participando de evento (Seminário Jornada Evangelizadora) em 
Jaú. Também não haverá representantes dos Departamentos de Mediunidade e de Doutrina. 
Pascoal comenta que não teve respostas dos Departamentos de Mocidade, de Eventos / 
Família. Departamentos confirmados: DAECE (Atendimento Espiritual), DESDE (Estudos), 
DECOM (Comunicação) e DA (Arte). Dos diretores, participarão A.J.Orlando, Pascoal Bovino, 
Newton Guirau e Elisabete Márcia Figueiredo. 
 
8 – Troca de Forro e substituição de Calhas: 
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Silvio Costa conversou com os responsáveis pela reforma, manutenção do telhado e 
substituição do forro do salão da sede Santana e foi decidido terminar este serviço pela atual 
equipe. Após isto, não mais contaremos com os serviços destes profissionais. 
Rosana informou que precisamos proceder aos reparos em goteiras no Centro Cultural USE, 
no Brás. A.J.Orlando solicito ao Silvio Costa (Patrimônio) que possa conseguir profissional 
para fazer estes serviços, não sendo os atuais que estão trabalhando na sede Santana. 
 
9 – Visitas às COMEs: 
A.J.Orlando comenta que estará presente em 3 Confraternizações da Mocidade Espírita, 
especificamente nas cidades de São José dos Campos (Comelesp), Sorocaba (Comecelesp) 
e Araçatuba (Comenoesp). Pascoal Bovino vai visitar a de Barretos (Comenesp), na sexta-
feira. A.J.Orlando ainda participa de programação em Araçatuba, promovido pela USE 
Regional de Araçatuba. 
 
10 – Projeto Qual o tamanho da USE ? 
Foram apresentadas novas respostas do projeto Qual o tamanho da USE ? Rosana enviou 
os dados de Auriflama e Guararapes. Fez contato com outros órgãos mas entende que 
deveríamos enviar carta, pois parece que os responsáveis não sabem utilizar o meio 
eletrônico; Eronilza Silva contatou Allan Kardec Veloso Pita para os órgãos da Baixada 
Santista, mas sem retorno até o momento; Hélio pergunta sobre resposta do Marco Milani 
(USE Regional de Campinas). Newton Guirau informa que foi recebida a informação deste 
órgão, confirmada por Walteno. Pascoal Antonio Bovino conversou com USE Regional e 
Intermunicipal de Jales que informaram que já enviaram os dados; Ilha Solteira disse que iria 
preencher os dados até esta semana. 
 
Walteno vai encaminhar resumo das informações e respostas dos órgãos quanto ao projeto 
Qual o tamanho da USE? 
 
 
Horário Término: 00h15 
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25 DE ABRIL DE 2019 
 

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 
 
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 Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio Carnaúba Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h30 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 – Virada Espiritual, 30 horas de amor fraternal: 
Nos dias 5 e 6 de outubro, será realizada a Primeira Virada Espiritual, sob o tema central “30 
horas de amor fraternal”, quando várias entidades espíritas participarão de atividades (AEE – 
Aliança Espírita Evangélica, USE, FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
União Fraternal, CEPA Brasil, ABRAPE – Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas), 
num evento em conjunto, com o objetivo de relembrar os 150 (cento e cinquenta) anos de 
desencarnação de Allan Kardec (31/03/1869). Até outubro, ocorrerão outros encontros para 
discussão e definição das atividades a serem programadas, incluindo caminhadas, 
homenagens e palestras, dentre outras. A ideia é envolver todo o movimento espírita para 
divulgação e participação, que pretende contar com comunicação digital através de sites, 
blogs e redes sociais, além de camisetas, “botoms”, vídeos e imagens, panfletos e cartazes 
para as casas espíritas  
A.J. Orlando pergunta o que será realizado pela USE e pelos seus órgãos de unificação. 
 
2 – Término da reforma do forro do salão: 
A.J. Orlando informa sobre o término da substituição do forro do salão principal por PVC além 
de melhorias no sistema de coleta de águas pluviais. 
 
3 – Congresso 2020 – Momento Artístico: 
A.J. Orlando informa que como previsto na programação do 18.º Congresso Estadual de 
Espiritismo, gostaria de dar a coordenação e o planejamento do conteúdo para o diretor do 
Departamento de Arte, Lirálcio Ricci. Entende que é a decisão mais adequada considerando 
o trabalho desenvolvido pelo Departamento e pelo conhecimento que tem das atividades 
artísticas no estado. Colocada a proposta em votação, a mesma foi aprovada por 
unanimidade. O assunto e a decisão serão encaminhados para a próxima reunião do 
Congresso, prevista para o dia 4 de maio. 
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4 – Nomes para as salas da Sede Santana: 
Foram recebidas apenas as sugestões de nomes para as salas enviadas pelo Walteno Silva 
(União, Trabalho, Amor, Esperança e Humildade), no prazo de 21 de abril. Sendo assim, A.J. 
Orlando apresentou os seguintes nomes para aprovação pelos diretores: (1) União – salão 
principal, térreo; (2) Solidariedade – salão superior; (3) Trabalho – sala de reunião, piso térreo. 
As demais salas, de estoque e secretaria, continuam com estes mesmos nomes. A proposta 
foi aprovada por unanimidade. 
 
5 – Memória Histórica: 
A.J. Orlando comunica que tem retirado documentos históricos para catalogação e 
classificação visando organizar a memória histórica da USE. Os documentos estão sendo 
classificados por assuntos, tais como, atas da DE – Diretoria Executiva, CA – Conselho de 
Administração, CDE – Conselho Deliberativo Estadual, Assembleias Gerais, Congressos e os 
demais em ordem cronológica. Quando de volume significativo de algum assunto, estes 
documentos são classificados em seções específicas e, dentro delas, em ordem cronológica. 
 
7 – C.E. André Luiz, de Rio Claro, desligamento: 
A.J. Orlando informa que recebeu mensagem de Claudia Rosalém, presidente da USE 
Regional e da USE Intermunicipal de Rio Claro sobre a situação do C.E. André Luiz, daquela 
cidade. Comenta que por fazer uso de práticas exóticas, a instituição não pode ser 
considerada espírita e não deveria estar unida à USE. Comenta ainda que a instituição tem 
pago regularmente as contribuições associativas, tendo inclusive neste ano, mantendo-se 
formalmente unida à USE. Foi respondida à Claudia que desde 2016 o estatuto social da USE 
estabelece as condições para desligamento de instituição, o que não havia no passado. Foi 
solicitado a ela que enviasse documento formal especificando a situação e requerendo o 
desligamento do C.E. André Luiz do quadro de instituições unidas. Cláudia Rosalém informou 
ainda que tenta fazer trabalho de conscientização com os dirigentes daquele Centro, mas que 
não percebe qualquer tentativa de adequação das práticas aos princípios estabelecidos na 
Codificação. 
 
8 – Banca de Campinas: 
A Banca do Livro Espírita da USE Intermunicipal de Campinas encerrou suas atividades, em 
função da situação econômica e dívidas assumidas. Foram pagas estas dívidas? Julia Nezu 
de Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico – Administrativo encaminhou e-mail 
perguntando ao Marco Antonio Milani Filho – Presidente da USE Regional de Campinas, se 
as dívidas haviam sido pagas. Aguardando resposta. 
 
9 – Contrato USE – FERGS: 
Está sob análise o contrato de comercialização, distribuição e divulgação de livros espíritas 
entre a USE e a FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 
 
Horário Término: 00h15 – 26 de abril de 2019 
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02 DE MAIO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Silva – Segunda Secretária 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio Carnaúba Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h30 
 
Tópicos discutidos:  
 
1 – Conta USE com movimentação da USE Regional de São Paulo 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira vai resolver o problema no Sicredi - 
Cooperativa, na segunda-feira, dia 6 de maio, para incluir o presidente e a segunda tesoureira. 
 
2 - Virada Espiritual, 30 horas de amor fraternal: 
Nos dias 5 e 6 de outubro, será realizada a Primeira Virada Espiritual, sob o tema central “30 
horas de amor fraternal”, quando várias entidades espíritas participarão de atividades (AEE – 
Aliança Espírita Evangélica, USE, FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
União Fraternal, CEPA Brasil – Confederação Espírita Americana, ABRAPE – Associação 
Brasileira de Psicólogos Espíritas), num evento em conjunto, com o objetivo de relembrar os 
150 (cento e cinquenta) anos de desencarnação de Allan Kardec (31/03/1869). Até outubro, 
ocorrerão outros encontros para discussão e definição das atividades a serem programadas, 
incluindo caminhadas, homenagens e palestras, dentre outras. A ideia é envolver todo o 
movimento espírita para divulgação e participação, que pretende contar com comunicação 
digital através de sites, blogs e redes sociais, além de camisetas, botoms, vídeos e imagens, 
panfletos e cartazes para as casas espíritas. 
A.J. Orlando pergunta o que será realizado pela USE e pelos seus órgãos de unificação. 
 
3 – Situação DECOM – Departamento de Comunicação: 
Foi feita explanação de ações desenvolvidas pelo diretor do Departamento de Comunicação 
e a primeira secretária, evidenciando dificuldades para um trabalho em equipe, sem 
possibilidades de opinião ou análise pela Diretoria Executiva. Dificuldades de realização 
conjunta com a DE. Foram citados como exemplo: o cartaz para o Congresso, comentários 
sobre possíveis alterações, que não seriam feitas pela secretária, desistência de participação 
no Encontro Fraterno de Unificação de Bauru/Jaú na véspera do mesmo. 
 
4 – Congresso 2020 – Momento Artístico: 
A.J. Orlando informa que como previsto na programação do 18º Congresso Estadual de 
Espiritismo, gostaria de dar a coordenação e o planejamento do conteúdo para o diretor do 
Departamento de Arte, Lirálcio Ricci. Entende que é a decisão mais adequada considerando 
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o trabalho desenvolvido pelo Departamento e pelo conhecimento que tem das atividades 
artísticas no estado. Colocada a proposta em votação, a mesma foi aprovada por 
unanimidade. O assunto e a decisão serão encaminhados para a próxima reunião do 
Congresso, prevista para o dia 4 de maio. 
 
5 – Nomes para as salas da Sede Santana: 
Foram recebidas apenas as sugestões de nomes para as salas enviadas pelo Walteno Silva 
(União, Trabalho, Amor, Esperança e Humildade), no prazo de 21 de abril. Sendo assim, A.J. 
Orlando apresentou os seguintes nomes para aprovação pelos diretores: (1) União – salão 
principal, térreo; (2) Solidariedade – salão superior; (3) Trabalho – sala de reunião, piso térreo. 
As demais salas, de estoque e secretaria, continuam com estes mesmos nomes. A proposta 
foi aprovada por unanimidade. 
 
6 – Memória Histórica 
A.J. Orlando comunica que tem retirado documentos históricos para catalogação e 
classificação visando organizar a memoria histórica da USE. Os documentos estão sendo 
classificados por assuntos, tais como, atas da DE – Diretoria Executiva, CA – Conselho de 
Administração, CDE – Conselho Deliberativo Estadual, Assembleias Gerais, Congressos e os 
demais em ordem cronológica. Quando de volume significativo de algum assunto, estes 
documentos são classificados em seções específicas e, dentro delas, em ordem cronológica. 
 
7 – C.E. André Luiz, de Rio Claro, desligamento: 
A.J. Orlando informa que recebeu mensagem de Claudia Rosalém, presidente da USE 
Regional e da USE Intermunicipal de Rio Claro sobre a situação do Centro Espírita André 
Luiz, daquela cidade. Comenta que por fazer uso de práticas exóticas, a instituição não pode 
ser considerada espírita e não deveria estar unida à USE. Comenta ainda que a instituição 
tem pago regularmente as contribuições associativas, tendo feito inclusive neste ano, 
mantendo-se formalmente unida à USE. Foi respondida à Claudia que desde 2016 o estatuto 
social da USE estabelece as condições para desligamento de instituição, o que não havia no 
passado. Foi solicitado a ela que enviasse documento formal especificando a situação e 
requerendo o desligamento do C.E. André Luiz do quadro de instituições unidas. Cláudia 
Rosalém informou ainda que tenta fazer trabalho de conscientização com os dirigentes 
daquele Centro, mas que não percebe qualquer tentativa de adequação das práticas aos 
princípios estabelecidos na Codificação. 
 
8 – Visitas às COMEs: 
A.J.Orlando informa que visitou as Confraternizações de São José dos Campos (Comelesp), 
Sorocaba (Comecelesp) e Araçatuba (Comenoesp) levando a mensagem da Diretoria 
Executiva aos jovens espíritas. Pascoal Antonio Bovino esteve presente em Barretos, na 
Comenesp). 
 
9. Banca de Campinas: 
Banca do Livro Espírita da USE Intermunicipal de Campinas encerrou suas atividades, em 
função da situação econômica e dívidas assumidas. Foram pagas estas dívidas? Julia Nezu 
encaminhou e-mail perguntando ao Marco Milani se as dívidas haviam sido pagas. 
Aguardando resposta. 
 
10. Contrato USE-FERGS: 
Em análise e posterior assinatura, contrato de comercialização, distribuição e divulgação de 
livros espíritas entre a USE e a FERGS - Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 
 
Horário Término: 00h15 



 
 

 
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 
 

04 DE MAIO DE 2019 
 
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:   9h10  
Leitura:   O Evangelho Segundo o Espiritismo - Allan Kardec - cap. XVIII - 

Muitos os chamados, poucos os escolhidos – itens 10 a 12 – A 
quem muito foi dado, muito será pedido – Eronilza Souza da 
Silva – Segunda Secretária 

Prece Inicial:                        Eronilza Souza da Silva 
                              
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Ângela Bianco – Família e Eventos 
Filipe Félix dos Santos - Mocidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Marcos A. S. de Oliveira - Departamento de Comunicação 
Juliana Moraes Chagas - Departamento de Mocidade 
Tânia Regina Ramalho – Coordenadora da 1ª Assessoria – Departamento de Estudos 

     Sistematizados 
Alberto Centurião – Departamento de Arte 
 
Convidados: 
José Antonio Vecchi – Vice-Presidente da USE Intermunicipal de Jundiaí 
Pedro de Souza Neves Junior – Diretor de Divulgação da USE Intermunicipal de Jundiaí 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: - 
A.J. Orlando explicou sobre a presença da USE Intermunicipal de Jundiaí nesta reunião a 
partir das 11h para fazer a divulgação do Encontro Anual Chico Xavier. 
O Sr. Presidente lembrou que conforme foi acertado na reunião de 30 de março de 2019, os 
Departamentos terão tempo maior para exporem suas atividades e propostas de trabalho. 
Ele colocou que todos os Diretores da Diretoria Executiva e dos Departamentos devem 
elencar os assuntos a serem abordados com antecedência, e sinalizou que os Departamentos 
devem enviar a Ata das suas reuniões internas para conhecimento e registro. 
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A.J. Orlando participou que encontrou documentos históricos da USE, como Atas de reuniões 
da Diretoria, dos Conselhos, de épocas anteriores, e propôs um projeto para digitar e 
digitalizar todas aquelas Atas. 
O Sr. Presidente agradeceu o convite para participar das Confraternizações Seccionais do 
Departamento de Mocidade realizadas em abril de 2019, em diferentes locais, destacando 
que aprendeu muito, que teve contato com vários líderes da Mocidade, e sugeriu que a 
Diretoria Executiva seja convidada a participar de outras atividades do Movimento Espírita. 
Parabenizou o Departamento pela organização com que as COMEs são realizadas. 
 
2 – Palavra aos Departamentos: 

 Mocidade: 
Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento reportou que foram realizados nos 
feriados da Páscoa, as Confraternizações Seccionais no Estado (COMEs). No total, 
tivemos mais de 1.200 (um mil e duzentos) participantes. A Diretoria viajou mais de 
4.000 (quatro mil) quilômetros e visitou os 4 (quatro) eventos: 

o 1ª Assessoria – em São José dos Campos; 
o 2ª Assessoria – em Sorocaba; 
o 3ª Assessoria -  em Araçatuba; 
o 4ª Assessoria – em Barretos. 

Juliana Moraes Chagas – Secretária do Departamento comentou que mesmo com o 
trabalho de unificação dentro do Departamento, não há ainda uma referência, uma 
representatividade em todas as regiões. Segundo ela, tem que haver um despertar 
nas lideranças regionais, buscando as referências nas pessoas da equipe estadual, 
para que estes possam suprir as necessidades dos locais. Por isto, o Departamento 
tem visitado as reuniões de monitoria, as prévias e os encontros seccionais, 
objetivando estar junto às lideranças e realizar um trabalho de capacitação.  
Ela citou que essas visitas também despertaram o diagnóstico de pontos a serem 
corrigidos dentro do próprio Departamento. 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente e A. J. Orlando – Presidente 
visitaram as Assessorias, e, ficou acordado que a Diretoria Executiva da USE terá um 
espaço reservado no próximo encontro de capacitação de lideranças – o EECDME – 
Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita, que será realizado em 
2020. 

 A.J. Orlando agradeceu o convite e disse que observou alguns pontos: 
o A participação do D.M. é uma maneira de aproximarmos os Departamentos. É 

importante que outros Departamentos participem desses Encontros. 
o A visita permite começar a notar novos líderes. Dois colaboradores chamaram 

a atenção: Fabrício Mesalira Marcelino – da 2ª Assessoria, e Vander Teixeira 
Prado – da 4ª Assessoria. Temos que fazer algo com esses jovens, para 
criarmos um vínculo com a USE, não no futuro, mas agora. Ele declarou que 
não podemos ter esses valores só na Mocidade, pois Mocidade não é 
monopólio de mocidade. Somos todos espíritas. 

o Temos o hábito de irmos para as reuniões mais pelo compromisso que 
assumimos, do que pela alegria de estarmos juntos. Precisamos resgatar essa 
alegria na participação, pois nós já fomos assim. 

o Extrema organização dos eventos. A preocupação ficou apenas com a 
adaptação das cozinhas e estrutura dos locais (nem sempre completa). 

Filipe continuou informando que estiveram no Encontro Fraterno da USE Regional 
de Bauru, em 27 de abril de 2019, e notou que houve boa adesão dos jovens da 
região. Enfatizou que alguns Departamentos não estiveram presentes, o que gera 
certa frustração dos participantes que buscam contatos com os Departamentos de seu 
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interesse, e que por isso é importante a presença de todos. Os líderes locais foram 
estimulados a conversarem com os Assessores do Departamento de Mocidade da 
região, e se necessário com a direção do Departamento na USE de São Paulo. 
Filipe relatou que a CONBRAJE – Confraternização Brasileira de Juventudes 
Espíritas acontecerá em Brasília, no período de 20 a 23 de junho de 2019. Teremos 
26 (vinte e seis) participantes representando o Estado de São Paulo, sendo: 5 (cinco) 
Coordenadores de Mocidade; 3 (três) Coordenadores da Federativa, e, 18 (dezoito) 
jovens das Mocidades Espíritas. 
Filipe apresentou as seguintes propostas do Departamento de Mocidade: 

o Destinação de verbas aos Departamentos – Na visita a esses Encontros 
Seccionais por exemplo, foram gastos mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
dinheiro este dos próprios colaboradores. Consideram importante estar 
presente nesses eventos, e por isso solicitam a destinação de verba para 
despesas como essas. Seria feito um estudo de viabilidade e os detalhes 
seriam estruturados em conjunto. O Sr. Presidente abordou que a solução para 
isso seria formulada entre todos, e não determinada pela Diretoria Executiva. 

o Criação de rotinas básicas de continuidade – As atribuições das nossas 
atividades têm sido decididas a partir das demandas. Precisamos estabelecer 
critérios, atribuições e rotinas, inclusive para facilitar o trabalho das gestões 
futuras. A.J. Orlando mencionou que essa estrutura já foi decidida, mas não 
cumprida. Existe uma planilha definindo rotinas e atribuições. 

o Espiritismo x Materialismo – Reiteramos a reflexão a respeito do assunto, tanto 
dentro do Movimento Espírita como um todo, bem como nos Departamentos. 
É importante a participação de cada Departamento, para criarmos os princípios 
– um discurso comum. A partir daí criarmos objetivos e metas para o semestre, 
e assim darmos passos alinhados aos objetivos. 

o Estrutura da Reunião da Diretoria Executiva – Remodelar a nossa reunião 
presencial. Temos um modelo que seguimos em nosso Departamento que 
poderia ser adotado.  
Precisamos nos integrar como equipe, termos alegria em estarmos aqui. A 
proposta seria iniciar a reunião com uma atividade de integração da equipe 
(dinâmica, jogo, vivência), incluir uma atividade artística (música) junto ao 
Evangelho e trazer vivências que resgatem nossos valores, para que 
possamos sentir o engajamento do grupo. A.J. Orlando pontuou que em todos 
os encontros havia uma sala de sustentação: partimos do princípio que os 
adultos não necessitam de sustentação, o que é um engano. 

 
 Família: 

Ângela Bianco – Diretora do Departamento explanou que está avaliando a 
possibilidade de realizar ainda este ano um Encontro do Departamento de Família, 
para liderança dos Órgãos. 

 
 Eventos: 

Ângela Bianco – Diretora do Departamento trouxe a proposta de realizar a Conferência 
Estadual Espírita, em 14 de setembro de 2019, no Espaço Prisma, em Guarulhos, que 
foi cedido gratuitamente para o evento. O objetivo é dar sustentabilidade à USE.  
O evento terá vários expositores, e o tema central ainda não foi definido. 
 

 Estudos Sistematizados:  
Tânia Regina Ramalho – Coordenadora da 1ª Assessoria do Departamento comunicou 
que as assessorias realizam reuniões periódicas com monitores, utilizando material 
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desenvolvido pela Área de Estudos Nacional do CFN – Conselho Federativo Nacional, 
com vistas a desenvolver pessoas que se dediquem à tarefa de coordenar estudos em 
grupo.  
 

 Arte: 
Alberto Centurião – Secretário do Departamento registrou sobre o Encontro Paulista 
de Corais e Sarau REspirArte, realizado em 28 de abril de 2019, no IEE – Instituto 
Espírita de Educação, com a Coordenação do Departamento de Arte. Foi feita 
transmissão ao vivo do evento. 

 
 Comunicação: 

Marco Antônio Soares de Oliveira – Secretário do Departamento anunciou que a 
palestra em homenagem aos 150 anos de desencarne de Allan Kardec, proferida pelo 
A.J. Orlando, nas dependências da FEESP – Federação Espírita do Estado de São 
Paulo está no canal do YouTube da USE. 
No mesmo canal, está a apresentação do Coral João Cabete, realizada na mesma 
solenidade, na FEESP. 
Ele elucidou que o Departamento esteve no Encontro Paulista de Corais citado pelo 
Departamento de Arte, e que estão elaborando um artigo com avaliação do trabalho 
realizado no primeiro trimestre de 2019, para o periódico Dirigente Espírita. 
Marco expressou-se sobre a presença do Departamento na reunião da Comissão 
Regional Sul do CFN – Conselho Federativo Nacional, que teve o seguinte 
desdobramento: por solicitação da Coordenação Nacional da Área de Comunicação, 
a USE ficou com a incumbência de atualizar a campanha: “Comece pelo começo”, 
conduzindo a iniciativa de apresentação de uma proposta nacional. 
Ele discorreu que a FEP – Federação Espírita do Paraná está oferecendo 2 (duas) 
vagas para o Curso de Qualificação da Comunicação Social Espírita. Essas duas 
pessoas iriam até lá, para depois realizar uma multiplicação do conteúdo ministrado, 
para o Estado de São Paulo. O curso será gratuito e realizado no Recanto Lins de 
Vasconcelos – centro de treinamento da FEP, em Curitiba-PR. 
Marco esclareceu que o Departamento está realizando a criação do site do 18º 
Congresso Estadual de Espiritismo. 

 
3 – USE Intermunicipal de Jundiaí: 
Tivemos a participação especial da USE Intermunicipal de Jundiaí, nesta reunião, através do 
seu Vice-Presidente: José Antonio Vecchi, e do Diretor de Divulgação do Órgão: Pedro de 
Souza Neves Junior. 
Eles fizeram apresentação sobre o 12º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, a 
realizar-se no período de 20 a 22 de setembro de 2019, no Parque da Uva, em Jundiaí – SP, 
à Av. Jundiaí, 1151. 
O evento terá palestras, shows, parte cultural, etc. Será gratuito, com transmissão ao vivo por 
canais da Internet. 
Eles solicitaram apoio na divulgação pela USE, e inclusão da divulgação nas mídias da USE. 
 
4 – Encontros Fraternos 2019: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente solicitou a confirmação das pessoas que 
irão ao Encontro Fraterno de São José do Rio Preto, nos dias 1 e 2 de junho de 2019, para 
as devidas organizações. 
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5 – Reuniões do CA e CDE: 
A.J. Orlando salientou que as reuniões do CA – Conselho de Administração e do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual da USE serão conjuntas, e realizadas no dia 2 de junho de 
2019, na cidade de São José do Rio Preto.   
 
6 -  Palavra Livre: 
Não houve manifestação. 
 
7 – Próxima Reunião: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 09 de maio de 2019, quinta-feira, 
a partir das 22h30. 

      
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 06 de julho de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 12h20. Eu, Eronilza Souza da Silva – 
Segunda Secretária lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com o 
Senhor Presidente. 
      
 
Eronilza Souza da Silva     A.J. Orlando 
Segunda Secretária       Presidente 
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09 DE MAIO DE 2019 
 

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 
 
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 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 
 
Horário Início:   22h30 
 
Tópicos discutidos:  
1 – Departamento de Comunicação: 
A.J. Orlando expôs sobre situações ocorridas com os colaboradores do Departamento, tais 
como atraso na preparação do cartaz do Congresso Estadual, e outros pontos. 
Relatou que Marcelo Soares Uchôa – Diretor do Departamento decidiu não ir ao Encontro 
Fraterno de Bauru, apenas no dia anterior, e que Regina F. Mercadante saiu do grupo de 
colaboradores do Congresso que está no WhatsApp. 
Foram feitos vários comentários a respeito do cartaz do Congresso. 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro citou que conversou com Marcelo, sentindo 
por parte dele receptividade e aceitabilidade de ideias. 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário observou que Marcelo e Regina devem 
ser ouvidos, para sabermos a posição deles, e o que pode estar acontecendo. 
 
Deliberação: - 
Fazer reunião com o Diretor de Comunicação, mostrando a ele, o nosso modo de 
trabalho, para que ele possa refletir, e adequar-se a esse método.  
A.J. Orlando pede companhia para a reunião, Rosana está inclinada a ir junto, para 
conversar com ele. Silvio coloca-se à disposição, para estar junto, também. 
Reunião agendada para 14 de maio, às 10 horas. 
 
 
2 – Nomes para Salas da USE:  
Conforme Ata da Reunião anterior de 02 de maio de 2019, foram aprovados os nomes das 
Salas da USE, com a seguinte denominação: (1) União – salão principal, térreo; (2) 
Solidariedade – salão superior; (3) Trabalho – sala de reunião, piso térreo. As demais salas, 
de estoque e secretaria, continuam com estes mesmos nomes. 
 
Deliberação: 
Solicitado ao Silvio a confecção de placas de identificação para as referidas salas. 
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3 - C.E. André Luiz, de Rio Claro, desligamento: 
Conforme citado na Ata da reunião anterior, de 02 de maio de 2020, o Sr. Presidente está em 
contato com a Claudia Rosalém, presidente da USE Regional e da USE Intermunicipal de Rio 
Claro sobre a situação do Centro Espírita André Luiz, daquela cidade. Foi respondida à 
Claudia que desde 2016 o estatuto social da USE estabelece as condições para desligamento 
de instituição. Nesta reunião foram feitos comentários a respeito do assunto, e foi decidido 
sobre o documento abaixo requerido. 
 
Deliberação: 
Solicitar a cópia da Ata de reunião da USE Intermunicipal de Rio Claro, constando a 
formalização do pedido de desligamento do C.E. André Luiz. 
 
 
4 - Representação FEB – USE (Sustentabilidade): 
O Sr. Presidente comunicou que no dia 02 de maio de 2019, última quinta-feira houve uma 
reunião com o pessoal da FEB – Federação Espírita Brasileira, sobre o tema da 
Representação FEB – USE. Geraldo Campetti Sobrinho – Vice-Presidente da FEB irá enviar 
um novo modelo de contrato, visto que o atual foi considerado nocivo à USE, nos termos em 
que foi redigido. 
A próxima reunião com a FEB está agendada para o dia 10 de maio de 2019. 
A.J. Orlando salientou que fará um reunião com Julia Nezu Oliveira – Diretora do 
Departamento Jurídico/Administrativo e, Paulo Roberto Francisco – da USE Distrital do 
Jabaquara (advogado), para análise do contrato que será recebido. 
 
 
5 – Propostas do Departamento de Mocidade para reuniões da USE: 
O Departamento de Mocidade colocou apontamentos sobre: aspectos e reestruturação das 
reuniões da USE; discussão sobre novos modelos para geração de recursos; e sobre modelo 
de gestão da própria USE. 
Foram levantadas questões em relação a como seria essa geração de recursos, como 
faríamos a análise do modelo de gestão de recursos, como seriam as reuniões da USE. 
Após a discussão de vários aspectos, um deles sobre comunicação entre Departamentos e a 
Diretoria Executiva, Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio levantou a ideia 
de que a reunião da D.E. tivesse uma parte dela sendo reunião de trabalho com 
departamentos específicos. 
 
Deliberações: 
- O Departamento de Infância deverá apresentar o Plano de trabalho do Departamento, 
na próxima reunião presencial da DE. 
- Para próxima reunião eletrônica da DE, cada diretor deve trazer sugestões de como 
os departamentos deveriam atuar para cumprir suas funções. 
 
 
6 – Despesas de Eventos: 
A.J. Orlando afirmou que todo Departamento deverá preparar relatório final de cada evento 
realizado, e enviar para a Tesouraria. 
Elisabete Márcia Figueiredo - Segunda Tesoureira declarou que o total previsto de Despesas 
com Eventos para este ano de 2019, seria de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que este montante 
está sendo pago apenas neste mês de maio de 2019. 
 
 
Horário Término: 00h35 do dia 10 de maio de 2019 
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16 DE MAIO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial: Maurício Romão 
 
Tópicos discutidos:  
 
1 – Virada Espiritual: 
A.J.Orlando encaminhou informações sobre a próxima reunião relacionada a este evento, 
perguntando quem poderia participar. Ela acontece neste sábado, dia 18 de maio, a partir das 
10 horas, no Grupo Socorrista Maria Grupo Bethânia, avenida Petrônio Portela, 1637, em São 
Paulo. Ninguém se manifestou favoravelmente a comparecer. Maurício considera que 
deveríamos ter pessoas do departamento de Arte para iniciar os preparativos. A 
representação será feita pelo presidente da USE. 
 
2 – Evento em Guarulhos com participação de Haroldo Dutra Dias: 
A.J.Orlando comenta sobre e-mail recebido do Grupo Augusto Cezar Netto, de Guarulhos, 
comentando solicitação do Haroldo Dutra para a presença de um representante da USE em 
evento no dia 26 de maio e colocação de material para divulgação em nosso site. Analisada 
a situação, verificamos que a casa não é unida, nem mesmo a instituição à qual o Grupo está 
relacionado (Seara Bendita, da região de Santo Amaro, na capital). A.J.Orlando fará contato 
com Gesiani (secretária de Haroldo Dutra Dias) informando que não deve participar do evento 
e nem fazer divulgação pela situação da casa não estar ligado ao movimento federativo 
organizado. 
 
3 – Congresso ABRAPE: 
A ABRAPE, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, solicita o apoio da USE ao seu 
III Congresso Brasileiro de Psicologia e Espiritismo, com o tema “Psicologia, Espiritualidade 
e Ética nas Relações Humanas. Em sendo aprovado a apoio, solicita o envio do logotipo da 
USE para ser incluído no folheto de divulgação. Colocada em votação, o apoio foi aprovado 
por unanimidade dos presentes. 
 
4 – E-Mail de departamentos de órgão: 
Walteno recebeu solicitação para saber como deve ser o e-mail de departamento da USE 
Regional de São Paulo. Encaminhou solicitação para que este tema fizesse parte da pauta 
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desta reunião. Como não foi entendida qual a demanda para a Diretoria Executiva, o assunto 
fica suspenso até a próxima reunião, contando com a presença do Walteno Silva. 
 
5 – Processo de União - CE Servidores de Jesus, São Roque: 
A.J.Orlando comenta que Julia Nezu fez a avaliação da documentação encaminhada pelo CE 
Servidores de Jesus, de São Roque, através da USE Intermunicipal de Sorocaba, e considera 
aprovada sua união à USE. 
 
6 – Como os departamentos cumprem suas funções: 
Para Pascoal, os órgãos não entendem as suas funções, somente entendendo o seu trabalho 
final, mas desconhecendo as ações intermediárias. Cada departamento deve agir para 
melhorar as condições dos centros espíritas atuando junto aos frequentadores e 
trabalhadores. Isto constitui um ponto fundamental para quem vai desenvolver atividades em 
um departamento. 
 
Rosana comenta que Adalgiza Balieiro tentou fazer reuniões transversais com representantes 
dos diferentes departamentos, mas não deu certo. Acha difícil fazer esta integração e a prática 
dos departamentos como um todo. Considera que trabalhamos de forma fragmentada. A USE 
somente trabalharia com os órgãos e não com as casas espíritas. 
 
A.J.Orlando considera que os departamentos deveriam estar apoiados em 4 pontos principais: 
(1) estudo e reflexão sobre temas específicos (com representatividade de pessoas do estado), 
organizando o conteúdo para posterior disseminação; (2) formação continuada e qualificação 
de trabalhadores e dirigentes; (3) suporte à estruturação dos departamentos dos órgãos e (4) 
divulgação (usando o jornal Dirigente Espírita, site e mídias sociais) de assuntos relacionados 
ao departamento. 
 
Silvio comenta sobre o trabalho que está sendo feito pelo Departamento de Mediunidade na 
construção de um plano para ser implementado em todo o estado de São Paulo. Muitas vezes 
deixamos de lado o tema da unificação. Começamos a fazer muitos eventos e esquecemos 
dos 4 pilares que o Orlando comentou sobre os departamentos.  Com poucas exceções, os 
departamentos não atuam com base nestes pilares. Considera que devemos, inicialmente, 
esclarecer os diretores dos departamentos sobre estas necessidades. Como DE precisamos 
chamar a atenção dos departamentos sobre estes conceitos e práticas. 
 
Como estamos atuando na redefinição do conteúdo das reuniões com os departamentos, 
vamos utilizar a proposta do Departamento de Mediunidade, considerando integração e 
pertencimento e posteriormente, focamos nos temas das reuniões. Nesta proposta, 
escolheríamos 2 ou 3 departamentos para apresentação dos respectivos planos de trabalho. 
Nestas oportunidades, faremos a avaliação dos planos comparando com os pilares descritos 
acima. 
 
A.J.Orlando vai elaborar proposta a ser encaminhada aos diretores de departamentos 
solicitando o encaminhamento dos respectivos planos de trabalho para análise e avaliação 
pela Diretoria Executiva. Todos os planos serão avaliados, com retorno aos diretores. Nas 
reuniões teremos oportunidade de discussão do conteúdo dos planos e propondo ações de 
seguimento para os diferentes departamentos. 
 
7 – Projeto Tamanho da USE: 
Newton Guirau apresenta assunto referente aos questionários das USEs Intermunicipal e 
Regional de Rio Claro que, segundo Claudia Rosalem, foram preenchidos e encaminhados 
em janeiro para a Rosana. Apesar disto, os mesmos foram questionados pelo Newton junto à 
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Claudia. Rosana recebeu em janeiro, mas não conseguiu repassar para o Walteno. Newton 
conseguiu as informações de ambos os órgãos (Intermunicipal e Regional de Rio Claro) que 
serão encaminhadas para controle e compilação dos dados.  
 
8 – Estatuto Social da USE Intermunicipal de Mogi das Cruzes 
Informado que A.J.Orlando e Julia Nezu estarão participando da próxima reunião da USE 
Intermunicipal de Mogi das Cruzes, domingo, dia 19 de maio, a partir das 9h30, para levar 
posicionamento sobre o estatuto social que foi alterado e encaminhado pela sua Comissão 
Executiva, com muitas modificações quando comparadas ao estatuto padrão. 
 
Horário Término: 23h55 
 
 
Ações: 
 

1. Proposta de comunicado solicitando encaminhamento dos planos de trabalho dos 
respectivos departamentos. 

Resp: A.J.Orlando  prazo: 19/05/2019 
 

2. Dar conhecimento sobre assunto referente a e-mail de departamentos de órgãos. 
Resp: Walteno Silva  prazo: 19/05/2019 

 
3. Informar apoio da USE ao Congresso da ABRAPE e envio de logotipo da USE para 

uso em folheto sobre o evento. 
Resp: A.J.Orlando  prazo: 17/05/2019 
 

4. Contatar Gesiani, secretária de Haroldo Dutra Dias, explicando que não estaremos 
presentes no evento do dia 26/05/2019 e nem colocaremos a divulgação do referido 
evento no site da USE. 

Resp: A.J.Orlando  prazo: 17/05/2019 
 

5. Participação na 2ª reunião de planejamento do evento Virada Espiritual, 30 horas de 
amor fraterno, dia 18 de maio de 2019, a partir das 10 horas, no Grupo Socorrista 
Maria Bethânia, avenida Petrônio Portela, 1637. 

Resp: A.J.Orlando  prazo: 18/05/2019 
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24 DE MAIO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial: A.J.Orlando 
 
Tópicos discutidos:  
 
1 – Pendências da última ata 
A.J.Orlando comunica que tomou as devidas ações: 

 informando apoio da USE ao Congresso da ABRAPE e enviando o logotipo da USE para uso em 
folheto sobre o evento; 

 contatou Gesiane, secretária de Haroldo Dutra Dias, perguntando sobre solicitação do Haroldo 
e explicando que apenas divulgamos, no site, eventos realizados e promovidos por órgãos de 
unificação; 

 participou da 2ª reunião de planejamento do evento Virada Espiritual, 30 horas de amor fraternal, 
dia 18 de maio de 2019, no Grupo Socorrista Maria de Bethânia, avenida Petrônio Portela, 1637, 
em São Paulo. 

 
2 – Evento em Guarulhos: 
A.J.Orlando informa que obteve informações com uma das coordenadoras do evento (As dores e os 
amores) sobre o grupo responsável pela organização, como sendo departamento do Lar Oficina 
Augusto Cezar Netto, localizado na rua Marcos Lopes, 204, vila Nova Conceição, em São Paulo, não 
sendo instituição unida. Procurou no Google o local sendo uma residência. Não conseguimos obter o 
CNPJ da instituição usando apenas o nome. 
 
3 – Participação no II Encontro Nacional da Área de Estudo do Espiritismo: 
Será realizado no Recanto Lins de Vasconcelos, em Balsa Nova/PR, nos dias 16 a 18 de agosto de 
2019.Participações de Mário Goncalves, Ana Maria de Souza (Ribeirão Preto) e Nely Del Neri Prado 
(Bauru). Pagamentos de avião para Mário e Ana Maria. Nely vai de ônibus. Pagamento da inscrição: 
R$ 200,00 (duzentos reais) por participante. 
 
4 – Filial Brás: 
Analisado e discutido o que é necessário constar de ata e de aprovação para iniciar a abertura da filial 
da USE no Brás, que terá o nome de Centro Cultural USE, como nome fantasia. Rosana comenta que 
precisa desta abertura para iniciar processo de abertura de projeto no ProAc, para dar continuidade à 
reforma do teatro, devendo sair no próximo ano, pois as inscrições estarão abertas no final deste ano, 
para captação em 2020. Acredita que até lá teremos conseguido a anistia e o prédio pode ter sua 
documentação regularizada. Há necessidade de aprovação do CA e do CDE ? A.J.Orlando comenta 
que devemos ter esta resposta com o Departamento Jurídico-Administrativo, mas verificando o estatuto 
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social entende que não é necessário aprovação pelos Conselhos da USE. A Diretoria Executiva aprova 
a abertura da filial Centro Cultural Brás, rua Brigadeiro Machado, 269, CEP 03050-000, no Brás, em 
São Paulo. O Departamento Jurídico-Administrativo será consultado sobre esta decisão. 
 
5 – Almoço em São José do Rio Preto: 
Existem duas alternativas para o almoço em São José do Rio Preto após as reuniões do CA e do CDE: 
(1) no hotel, preço de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por pessoa, sendo que a USE fica responsável 
por R$ 15,00 (quinze reais), sendo este o valor que normalmente pagamos quando do almoço na sede 
Santana. Previsão de participantes: 60 (sessenta) pessoas; (2) USE paga os materiais e equipe de São 
José do Rio Preto faz o almoço, ao custo de R$ 10,00 (dez reais) por pessoa. Previsão de participantes: 
150 (cento e cinquenta) pessoas. Das duas alternativas a primeira tem previsão de menor custo para 
a USE, sendo R$ 900,00 (novecentos reais), contra R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a 
segunda opção. Decisão: Almoço conforme proposta (2). Almoço de sábado será feito em local indicado 
pelo João Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE Regional de São José do Rio Preto. 
 
6 – Reunião CA/CDE – preparativos: 
Analisadas as condições e as pendências que faltam ser resolvidas quanto à realização das reuniões 
do CA – Conselho de Administração e do CDE – Conselho Deliberativo Estadual, no dia 1 de junho, 
em São José do Rio Preto. Há necessidade de se verificar com João Lúcio quanto a logística e os 
equipamentos para a referida reunião. Serão levados livros para venda. 
 
7 – Viagem a São José do Rio Preto: 
Analisada a melhor alternativa de deslocamento para São José do Rio Preto. Vamos continuar fazendo 
uso de carros e com caronas compartilhadas, diminuindo os custos de transporte. 
 
8 – E-Mail de departamentos de órgão: 
Walteno recebeu solicitação para saber como deve ser o e-mail de departamento da USE Regional de 
São Paulo. Encaminhou solicitação para que este tema fizesse parte da pauta desta reunião. Como 
não foi concluída qual a demanda para a Diretoria Executiva, o assunto fica suspensa até a próxima 
reunião, contando com a presença de Walteno Silva. 
 
9 – Tamanho da USE: 
A.J.Orlando pergunta como se encontra o projeto Qual o tamanho da USE ? Precisamos ter 
informações sobre o conteúdo dos questionários enviados. Pelo último relatório apresentado pelo 
Walteno, recebemos respostas de 65 (sessenta e cinco) Órgãos, com pendência de 72 (setenta e dois) 
deles. Verificou que 18 (dezoito) Órgãos que acessaram o e-mail institucional não responderam ao 
questionário, o que permite enviar solicitação via este e-mail. Analisadas as pendências de contatos 
previstos pelos diretores responsáveis. 
 
10 – Uso do e-mail institucional: 
A.J. Orlando reforça a necessidade de utilização dos e-mails institucionais dos órgãos. Comunicamos 
que a partir de 31 de março, nosso contato seria apenas com estes novos e-mails. No entanto, não 
encaminhamos nada e nem a Secretaria da USE tem conhecimento desta definição. Esta é uma 
responsabilidade da Secretaria. Do último relatório apresentado pelo Walteno, temos o acesso de 57 
(cinquenta e sete) Órgãos, e, 79 (setenta e nove) Órgãos que não acessaram o e-mail institucional. 
 
11 – Conferência Estadual - $ 50 k 
Estão confirmados os nomes de Alberto Almeida, Rossandro Klinjey e de José Carlos de Lucca. 
Estamos tentando novos expositores sendo eles Simão Pedro de Lima e Artur Valadares. Eulália Bueno 
e Divaldo Pereira Franco estão com agendas já comprometidas. Vamos procurar fazer o evento em 
frequência anual, sempre próximo ao início da primavera. O evento vai acontecer no Espaço Prisma, 
em Guarulhos, no dia 14 de setembro, das 9 às 18 horas. Haverá venda de livros e praça de 
alimentação. O valor do ingresso é de R$ 40,00 (quarenta reais) direcionando R$ 5,00 (cinco reais) 
para os Órgãos que trabalharem nas vendas. Estudamos a venda de 1.000 (um mil) ingressos pela 
internet, em parceria com a USE Municipal de Osasco, que cobra R$ 1,00 (um real) por inscrição, valor 
este incluído no preço da venda. Público previsto: 3.000 (três mil) pessoas. Newton lembra o nome de 
André Trigueiro e vai contatá-lo. 
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12 – Logo 72 anos: 
A.J.Orlando apresenta as considerações e a utilização de um novo logotipo específico para os 72 
(setenta e dois) anos de USE. Este logo será utilizado no site e no Facebook e em alguns cartazes de 
eventos, não substituindo o oficial e tradicional. 
 

 
 

 
 
13 – Grupo de Trabalho – Estudo do Pacto Áureo: 
A.J.Orlando informa que o grupo que está estudando o Pacto Áureo não fez a entrega do documento, 
conforme previsto para o dia 30 de abril. Sendo assim, não teremos condições de submeter proposta 
ao Conselho Deliberativo Estadual, devendo ficar para a reunião de dezembro. 
 
14 – Secretaria - Pendências e realizações: 
Bom trabalho apresentado pela Secretaria quanto a eventos e iniciativas da Diretoria Executiva e seus 
departamentos para os últimos 12 (doze) meses. O documento está em processo de análise pelos 
diretores da DE. 
 
15 – Tradução de A Gênese: 
A.J.Orlando informa que Sara Imad está finalizando o trabalho de tradução de A Génese. Ainda 
pendentes os capítulos 17 (dezessete) e 18 (dezoito), e metade do capítulo 16 (dezesseis). Acredita 
que necessite ainda de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) dias para terminar a tradução. Charles Kempf já 
recebeu 13 (treze) capítulos traduzidos. Contatado informou que está terminando a verificando do 
primeiro capítulo. 
 
16 – Memória Histórica da USE: 
A.J.Orlando comunica que está catalogando e organizando os documentos históricos da USE. Vai 
montar pastas com as atas da DE – Diretoria Executiva, do CA – Conselho de Administração, do CDE 
– Conselho Deliberativo Estadual, bem como documentos relacionados aos Congressos e às 
Assembleias Gerais. Também está trabalhando na coleta de informações dos relatórios das diferentes 
gestões da DE. Irá organizar pastas específicas para o Departamento de Mocidade e seus eventos 
(tais como, Comelesp, Comecelesp, Comenoesp e Comenesp). Os demais documentos serão 
organizados em ordem cronológica. 
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17 – Pendências – isenções: 
Cilene Cardoso pergunta sobre decisão de isenção das seguintes instituições: 

 24.934 - Centro Espírita Paz, Luz e Amor – 19/02/2019 – Indaiatuba – Campinas; 9/3 
 25.051 - Centro Espírita Luz e Conforto – 26/02/2019 – Jundiaí – Jundiaí; 9/3/2019 
 24.111 - Centro Espírita Fé em Deus – 12/03/2019 – Sorocaba – Sorocaba; 30/3 

 
Horário Término: 00h15 
 
Ações: 
 

1. Proposta de comunicado solicitando encaminhamento dos planos de trabalho dos respectivos 
departamentos. 

Resp: A.J.Orlando  prazo: 19/05/2019 
 

2. Verificar com Departamento Jurídico-Administrativo sobre as necessidades de ata e respectivo 
registro quanto a aprovação para abertura de filial da USE. 

Resp: A.J.Orlando e Rosana  prazo: 28/05/2019 
 

3. Conversar com João Thiago para alterar o texto para o logo USE 72 anos. 
Resp: A.J.Orlando  prazo: 26/05/2019 

 
4. Acertar com João Lúcio para organizar local de almoço, para os representantes da DE e 

Departamentos, em São José do Rio Preto, no sábado, dia 1 de junho, . 
Resp: A.J.Orlando  prazo: 19/05/2019 

 
5. Convidar André Trigueiro para expositor na Conferência Estadual Espírita. 

Resp: Newton Guirau  prazo: 26/05/2019 
 

6. Atualização de informações sobre e-mails institucionais e pesquisa Tamanho da USE. Incluir 
atualização do conteúdo dos questionários preenchidos. 

Resp: Walteno da Silva  prazo: 26/05/2019 
 

7. Conversar com Cláudio Marins informando sobre a decisão de não centralizar a definição de 
e-mails para departamentos dos órgãos. 

Resp: Walteno da Silva  prazo: 26/05/2019 
 

8. Conversar com Cilene Cardoso e explicar sobre o procedimento usado para encaminhamento 
das decisões que acontecem nas reuniões da De sobre os casos de solicitação de isenção da 
contribuição associativa. 

Resp: Eronilza da Silva  prazo: 27/05/2019 
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27 DE JUNHO DE 2019 
 

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 
 
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 A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:   Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário  
 
Tópicos discutidos: 
 
Avaliação dos Encontros Fraternos de Unificação: - 
Pascoal Bovino apresentou que foram feitos 4 (quatro) reuniões dos Encontros Fraternos, 
neste ano, em São João da Boa Vista, Franca, Bauru e São José do Rio Preto. Necessitamos 
segundo ele, fazermos uma avaliação se os objetivos estão sendo atingidos, o que podemos 
melhorar, quais os pontos positivos e negativos, para a partir de aí planejarmos o Encontro 
para o próximo ano. 
Newton comentou que os Encontros Fraternos estão sendo objetivos, e muito bons. 
Necessitamos, segundo ele, dar mais espaço para os órgãos exporem as suas atividades e 
realidades. Ideia apresentada: deixar o ano que vem, sem os Encontros Fraternos, devido ao 
Congresso Estadual, e retomarmos esses Encontros em 2021; 
Walteno – Tem algumas coisas a serem melhoradas, mas o evento em si está excelente. O 
valor das visitas aos Órgãos pela D.E. é muito válido. 
A.J. Orlando – Órgãos não entenderam ainda totalmente o que fazer no evento. Falta um 
planejamento na ida ao local, para termos ações mais efetivas junto aos Órgãos. Estamos 
abordando bastante a parte administrativa da USE, mas falta levarmos o aspecto doutrinário 
aos Encontros, para termos momentos de reflexão, junto aos companheiros. 
Falta definir também a sistemática de atuação depois dos Encontros, para que os tópicos 
levantados, tivessem acompanhamento posterior. Teríamos que trabalhar nos tópicos 
apontados para que no retorno àquela região possamos dar sequencia ao trabalho, e não 
iniciarmos sempre uma nova abordagem, e o mesmo levantamento de dados. 
Talvez necessitemos deixar ações para a região fazer, a fim de um engajamento maior dos 
Órgãos. 
Deliberação: Diretores enviarem as suas opiniões, análises e comentários ao Pascoal, para 
que as informações sejam compiladas, e depois agendemos uma reunião para definição dos 
ajustes a serem feitos, e das datas dos próximos Encontros Fraternos. 
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Desligamento do GE Ismael, de Amparo: - 
Recebemos, pelo presidente da USE Intermunicipal do Circuito das águas, João Paulo Tozzi, 
carta do GE Ismael, de Amparo, solicitando desligamento do quadro de instituições 
associadas e a descontinuação do envio de boleto para pagamento de contribuição 
associativa. A carta justifica o desligamento por uso de procedimento de união sem o 
conhecimento do atual presidente da instituição. 
Deliberação: Walteno fará contato com a Casa, explicando sobre a USE e Movimento, e 
depois formalizará as demais ações junto à Cilene. 
 
Processo de União - Grupo Espírita Fraternidade – Mauá: -  
Processo ainda em análise, mas com falta de documentação. Os documentos estão sendo 
providenciados por Juliana Bertoldo (secretária do Departamento de Mediunidade). A diretoria 
teve seu mandato finalizado em março deste ano. Os documentos são anteriores a isto. Foi 
solicitada à Juliana a atualização dos documentos bem como a Carta de União com as 
assinaturas dos dirigentes dos órgãos local (USE Intermunicipal de Mauá) e regional (USE 
Regional do Grande ABC) que se encontra pendente. 
Deliberação: Eronilza fará o levantamento dos dados, neste caso, junto à Cilene, para 
verificação completa (até dos documentos arquivados), pois foi levantado a situação de que 
a Casa já estava cadastrada como unida anteriormente. 
 
Processo de União - Casa Espírita Amor e Caridade Juquehy – São Sebastião: - 
Foi decidido que esta instituição faria sua união à USE, mas com ligação com a USE 
Intermunicipal do Guarujá, considerando as distâncias entre este distrito em São Sebastião e 
a USE Intermunicipal de São José dos Campos. Foi solicitado à Aurinete Trajano de Miranda, 
presidente da USE Intermunicipal do Guarujá que fizesse visita à instituição e verificasse os 
tipos de atividades que são desenvolvidos nesta casa espírita. A visita foi feita e a casa foi 
considerada como aplicando os princípios e práticas da Doutrina Espírita. No entanto, verifica-
se nos documentos recebidos que não existe definição no Estatuto sobre a prática espírita. 
Apenas o nome da instituição tem a palavra espírita. Foi agendada reunião com a diretora do 
Departamento Jurídico-Administrativo, Julia Nezu, na próxima terça-feira, dia 2 de julho, para 
análise e finalização desse processo de união. 
 
Conferência Estadual – Primeira: - 
Prevista para acontecer no dia 19 de setembro de 2019, sábado, das 8 às 18 horas. 
Confirmada a participação de apenas Alberto Almeida. Outros expositores não podem 
participar em função de agenda. Ângela Bianco, diretora do Departamento de Eventos, está 
procurando contatar Suely Caldas Schubert e Sérgio Felipe de Oliveira para convite e 
participação. Divaldo Franco estava confirmado mas suspendeu sua participação por motivo 
de viagem à França. O presidente Aparecido José Orlando coloca a situação aos diretores 
para reflexão quanto a efetiva realização desta Conferência ainda neste ano ou se 
postergamos e iniciamos sua realização para 2020. 
Rosana – colocou a hipótese de realizar o evento, em um local menor. 
Deliberação: aguardar até a próxima semana, para termos mais informações e definição, 
talvez até com novo local. 
 
União Espírita Piauiense – UEPI: -  
Há 3 (três) semanas, o presidente Aparecido José Orlando recebeu na sede da USE, em 
Santana, dirigente espírita do Piauí. Na oportunidade, além da apresentação da USE, 
Departamentos e suas principais atividades pelo presidente da USE, o dirigente piauiense 
comentou que estava encarregado de desenvolver um outro órgão federativo no estado 
nordestino. A USE SP apresentou-se como um modelo a ser seguido por esta nova entidade, 
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sendo que já tinham posse do estatuto social da federativa paulista. Solicitou, se possível que 
fossem encaminhados regimentos internos dos departamentos, o que foi feito pelo presidente 
em dia posterior. Com o encaminhamento dos regimentos via e-mail, recebemos como 
resposta a seguinte mensagem: “Estimado Orlando, recebemos, felizes, seu 
encaminhamento sobre os departamentos.  Ótimo!  Ainda não retornamos ao Piaui.  Aqui, 
estudando o material sob remessa, me veio a ideia do seu projeto de implantação das 
Regionais.  Está disponível para nos ajudar também?  Se possível o repasse ficaríamos 
gratos por mais essa ajuda. Além de nossos antecipados agradecimentos nos 
disponibilizamos para uma parceria de aprendizado junto a essa USESP, na forma de 
apadrinhamento produtivo para o Movimento Espírita Brasileiro, sabendo ser produtivo e 
certamente virtuoso para as partes envolvidas. Com respeito, nossos agradecimentos em 
nome da UEPI”. 
 
Considerando a própria fundação da USE, a harmonia e o respeito fraterno que existe entre 
as entidades federativas, contatamos a atual presidente da FEPI, Cristina Maria de Sousa 
Miranda, e expusemos o que havia ocorrido, informando que vamos responder ao e-mail 
declinando do convite para a parceria por respeitar as entidades federativas coirmãs e 
participantes do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. 
 
E-Mails institucionais para Diretoria: -  
Walteno apresentou proposta no grupo de WhatsApp para que todos diretores da DE tivessem 
e-mails institucionais atendendo a ideia de se utilizar apenas destes e-mails em nossas 
comunicações. A.J. Orlando, ponderou quanto à definição do problema para se buscar uma 
solução adequada a ele, e não simplesmente para se definir alguma ação que não atende a 
qualquer tipo de problema. 
Colocada a sugestão de e-mails por áreas da Diretoria Executiva: secretaria, tesouraria, 
patrimônio, presidência, vice-presidência, o que foi acordado entre os participantes, com todos 
acessando esses e-mails através da Web – Internet – webmail – e não baixando o conteúdo 
dos e-mails, nos seus computadores particulares. 
Todos participantes das áreas (Secretaria, por exemplo), teriam acesso ao e-mail da área, 
organizando o seu conteúdo. 
Deliberação: Walteno irá providenciar os e-mails faltantes e orientará os que tiverem dúvidas. 
 
Política de arquivo de registro e de documentos: - 
A.J. Orlando falou sobre termos local único para guardarmos informações e documentos. 
Foi comentado sobre guarda dos e-mails importantes, arquivo dos mesmos por assunto e 
data, e também sobre guarda dos documentos em formato .PDF, para futuras consultas. 
Deliberação: Walteno e Hélio trabalharão, em tópicos sobre política de arquivos de e-mails, 
registros e de documentos, elaborando instruções para todos da D.E. sobre o assunto. 
 
Reunião com Presidente da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo: - 
A.J. Orlando recebeu a seguinte mensagem do atual presidente da FEESP, Roberto 
Watanabe: “Gostaria ... de agendar uma reunião contigo para propor reuniões específicas 
entre as Áreas da FEESP e os Departamentos correspondentes da USE, para ver o que 
podemos trabalhar em conjunto. O Mauro já deu o pontapé inicial, propondo uma visita dele 
a nossa Área de Assistência Espiritual”.  
Silvio expõe sobre nos reunirmos para entendermos bem a ideia deles, e qual o alinhamento 
possível, para ganharmos mesmo na divergência. 
Foi discutido pelos presentes, os modos possíveis de trabalho em conjunto, tratativa para as 
divergências que surgirem, e situações que poderão ocorrer. 
Deliberação: A.J. Orlando fará uma reunião com Roberto Watanabe, para entendermos o 
processo e os objetivos desses trabalhos em conjunto.  
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Férias da Cilene: - 
Cilene Cardoso vai sair de férias no período de 8 a 27 de julho. A Elza Saorin vai substituí-la 
nas quartas e sextas-feiras da semana. 
Foram discutidas algumas opções, como maior número de dias de trabalho da Elza, e outras. 
Deliberação: Será trabalhado esse assunto internamente, entre os Diretores, com 
possibilidades sendo levantadas para a definição de uma escala de colaboradores durante 
esse período. 
 
Instalação de Botão de Pânico na USE em Santana: 
Deliberação: Silvio irá verificar a instalação de um botão de pânico, na mesa da funcionária 
Cilene, visando ter mais segurança interna, em relação à entrada de pessoas estranhas na 
livraria. Isto faria com que o acionamento deste botão, fosse ouvido em outra sala, para auxílio 
em caso de problema detectado pela Cilene. 
 
 
Horário Término: 0h25 – de 28/06/2019 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 04 de julho de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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04 DE JULHO DE 2019 
 

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 
Prece Inicial:   Hélio Alves Corrêa 
 
Horário Início:   22h30 
 
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 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
 
Assuntos discutidos:  
 
1 - Novo lote de boletos de contribuição associativa: -  
Havia a previsão de enviarmos novo lote de boletos da contribuição associativa para as 
instituições que não pagaram a primeira, e que não solicitaram isenção, ou, desligamento do 
quadro de associados. 
Walteno explicou que hoje temos 986 (novecentos e oitenta e seis) registros de Casas 
Espíritas que não pagaram a contribuição assistencial anual. Quando a Cilene, hoje, gerou a 
remessa de boletos não pagos, e fez novo envio por e-mail, foram gravados (enviados) 3.400 
(três mil e quatrocentos) boletos. 
Algumas Casas Espíritas mesmo que tenham pago o boleto anteriormente enviado, tiveram o 
novo boleto enviado nesta remessa, assim como, algumas Casas que não pagaram o valor 
na primeira remessa, receberam agora vários e-mails com boletos a pagar. 
Walteno irá investigar com o pessoal da Associatec, quais as razões dessa gravação incorreta 
dos boletos. 
Até hoje 312 (trezentas e doze) Centros Espíritas pagaram a contribuição integralmente, e 20 
(vinte) Casas estão pagando de maneira parcelada. 
Deliberações:  

• Enviaremos e-mails a 486 (quatrocentos e oitenta e seis) Casas Espíritas, que podem 
ter recebido duplicidade de cobrança, colocando que algumas instituições receberam 
mais de um e-mail, e que devem desconsiderar o e-mail e boleto recebido 
indevidamente; 

• Será agendada reunião, na segunda quinzena de julho de 2019, com o pessoal da 
USE Municipal de Osasco, para futura emissão de boletos por outra empresa, e não 
mais pela Associatec. 

 
2 - Projeto FEB – Prefiro Viver: -  
Em novembro de 2017, na reunião anual do CFN – Conselho Federativo Nacional, foi 
apresentado o projeto Prefiro Viver, em parceria FEB – Federação Espírita Brasileira e AME 

mailto:use@usesp.org.br
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Brasil – Associação Médico Espírita. Na oportunidade, foi deliberado que seria estruturado um 
grupo de trabalho para desenvolvimento do conteúdo do projeto, com participação de 
representantes de federativas estaduais, além dos representantes da FEB e AME Brasil. Além 
disso, durante as reuniões regionais de 2018, o assunto voltaria a ser analisado e discutido, 
para definição final na reunião do CFN de 2018. Nada disto foi feito e a FEB junto com a AME 
Brasil lançaram o projeto. As federativas da região Sul estão questionando o procedimento 
adotado diferentemente do que foi deliberado. 
O assunto foi discutido pelos participantes da reunião. 
Deliberação: Emissão de uma carta da USE, para a FEB, citando que as decisões do CFN 
devem ser cumpridas e respeitadas, para que o trabalho seja coletivo e não de uma única 
instituição (AME ou FEB), embora ressaltemos a importância do projeto para o Movimento 
Espírita. 
 
3 - Divisão dos departamentos em áreas: -  
A Presidência e os Vice-Presidentes propõem a divisão dos departamentos em áreas visando 
maior envolvimento e atuação dos vice-presidentes e dando facilidade ao presidente na 
coordenação dos trabalhos e atividades da Diretoria Executiva. Assim, propõem que os 
departamentos sejam divididos em: 
 
Grupo 1: Coordenação de Pascoal Antônio Bovino 
APSE, Família, Infância, Mocidade, Tecnologia da Informação e Patrimônio. 
 
Grupo 2: Coordenação de Rosana Amado Gaspar 
Arte, Comunicação, Eventos, Livro, Tesouraria 
 
Grupo 3: Coordenação de A.J. Orlando 
Atendimento Espiritual, Doutrina, Estudos Sistematizados, Mediunidade, Jurídico-
Administrativo 
 
Deliberação: A divisão proposta dos departamentos em áreas, divididos entre o Presidente 
e os dois Vice-Presidentes foi aprovada por unanimidade. 
 
4 - Atas de reuniões pendentes: -  
Foram levantadas e apresentadas as Atas das reuniões da DE, CA, CDE e da Comissão 
Organizadora do 18º Congresso Estadual de Espiritismo que estão pendentes.  
Atas de reuniões Pendentes da Secretaria: 

Reunião do Congresso – 12/01/19 - Eronilza 

DE - Eletrônica – 14/02/19 – Eronilza 

DE – Eletrônica – 14/03/19 – Eronilza 

DE – Eletrônica – 21/03/19 - Hélio 

Reunião do Congresso – 30/03/19 – Eronilza 

DE – Eletrônica – 18/04/19 – Hélio – comparar duas versões dessas atas 

DE – Eletrônica – 25/04/19 – Eronilza 

DE – Eletrônica – 02/05/19 – Eronilza 

DE – Presencial – 04/05/19 – Eronilza 

Reunião do Congresso – 04/05/19 – Eronilza 

DE – Eletrônica – 16/05/19 – conferida - OK para envio via e-mail – Hélio 

DE – Eletrônica – 23/05/19 – Eronilza 

DE – Presencial – 01/06/19 – Eronilza 

CA – 09/06/19 – Eronilza 

CDE – 09/06/19 – Eronilza 

mailto:use@usesp.org.br


 

 

 
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 

Reunião do Congresso – Eletrônica - 12/06/19 – conferida - Hélio – OK para envio via e-mail 

Reunião do Congresso – Eletrônica - 26/06/19 – conferida - Hélio – OK para envio via e-mail 

DE – Eletrônica – 27/06/19 – Hélio – conferida - OK para envio via e-mail  

DE – Eletrônica – 05/07/19 – Hélio – enviada via e-mail para aprovação e conferência 

 
Deliberações:  

• Levantar com Eronilza, as anotações das Atas Pendentes; 

• Dividir as Atas Pendentes entre Walteno, Bete e Maurício, que se propõem a auxiliar 
na digitação das mesmas. 

 
5 - Análise do Fluxo de Caixa Acumulado (Janeiro-Maio 2019): - 
Os números do fluxo de caixa acumulado de janeiro a maio 2019 mostram que tanto para as 
receitas quanto para as despesas, comparando os valores médios mensais realizado e 
previsto estão acima do esperado. No entanto, para as receitas merece atenção e alguma 
ação para as vendas de livros e a receita do jornal que se encontram 
abaixo do previsto. 
 
Analisando os valores para as despesas de contas individuais, percebe-se necessidade de 
ação quanto a Viagens e Estadias, Correios e Material de Expediente / Serviços de Informática 
e Outras Despesas todas elas acima do esperado, quando comparamos os valores médios 
mensais realizados e previstos. 
 
Ações a serem implementadas: 

a) Aumentar ofertas de livros do estoque para os órgãos que trabalham com livros por 
livrarias ou bancas de livros. 
Resp. Rosana 

b) Aumentar o número de associados (pessoas físicas ou jurídicas) utilizando-se o 
Programa USE de Relacionamento. Meta 250 (duzentos e cinquenta) associados (hoje 
estamos com 85 – oitenta e cinco - pessoas) 
Resp. Todos os diretores 

c) Campanha de publicidade para o Dirigente Espírita. Cada diretor fica responsável por 
conseguir um patrocinador para o Dirigente Espírita, em um prazo de 3 (três) meses. 
Espaço disponibilizado: 4 x 6 cm (cada página do DE pode ter até 3 – três - 
publicidades). Até setembro/2019. 
Resp. Todos os diretores 

d) Para o jornal, diminuir o volume impresso passando de 3.000 (três mil) para 2.500 
(dois mil e quinhentos) exemplares. 
Resp. A.J. Orlando 

e) Diminuir as despesas de Correios para envio do Dirigente Espírita mantendo o envio 
para dentro do estado de São Paulo. Para fora do estado, enviar Dirigente Espírita 
digital. 
Resp. A.J. Orlando 

f) As despesas de frete de envio dos livros pelo Correios devem ser contabilizadas como 
receitas uma vez que o destinatário paga estas despesas na fatura dos livros 
adquiridos. 
Resp. Elisabete Figueiredo 
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6 - Logomarcas da USE: -  
Os serviços de elaboração de logotipos para os órgãos bem como ajustes na proposta da 
nova logomarca USE, desenvolvida inicialmente pelo João Thiago e apresentada na reunião 
de setembro de 2018 do CA – Conselho de Administração, serão agora realizados pelo Junior 
Pinheiro, de São José do Rio Preto. O objetivo é na próxima reunião do CA, em setembro de 
2019, apresentar a nova logomarca com os ajustes necessários. 
 
7 - Conferência Estadual – Primeira: -  
Não mais utilizaremos o Espaço Prisma, colocado à disposição. Deveremos ter o evento 
usando as instalações da APCD – Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, em Santana 
– São Paulo – SP, local em que foi realizado o 2º ENCOESP – Encontro Espírita de São 
Paulo. 
 
8 - Processo de União: Casa Espírita Amor e Caridade Juquehy – São Sebastião: -  
Aprovado o processo de união do Casa Espírita Amor e Caridade Juquehy, da cidade de São 
Sebastião, que, considerando a distância para os órgãos locais, estará pertencendo à 
jurisdição da USE Intermunicipal do Guarujá, cuja presidente participou do processo de 
avaliação do centro realizando visita ao local e se reunindo com seus dirigentes. 
Deliberação: Newton falará com Cilene, sobre esse processo aprovado, e as próximas 
tratativas para comunicações à Casa e aos Órgãos envolvidos. 
 
9 - Novo formato de reunião da DE: -  
Considerando a proposta feita pelo Departamento de Mocidade, a próxima reunião da DE 
será realizada no dia 6 de julho, sábado, a partir das 9 horas. No novo formato, haverá 
momento inicial de integração e de harmonização. Em seguida, teremos apenas 2 (dois)  ou 
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3 (três) departamentos tendo suas apresentações, para que haja aprofundamento e maior 
envolvimento dos diretores da DE nas ações, plano de trabalho e desenvolvimento de 
atividades pelos departamentos. Para esta primeira reunião, ficaremos com apenas o 
departamento de Mediunidade, servindo de ‘protótipo’ da reunião. 
 
Os departamentos convocados devem apresentar seus planos de trabalho para os próximos 
meses. Aos representantes da DE compete analisar os planos com a proposta de trabalho da 
gestão 2018 – 2021, bem como com as finalidades da USE SP. Não haverá momento para 
que os demais departamentos comuniquem suas atividades. Estas devem ser comunicadas 
via grupo de WhatsApp (D.E. + Departamentos). 
 
Serão discutidas ideias e alternativas, para aumentar as nossas receitas, com participação 
direta dos departamentos nessas ações. 
 
10 – Tradução de “A Gênese” : - 
Sara Mounir finalizou a tradução dos 18 (dezoito) capítulos da 4.ª edição francesa de “A 
Gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo”. 
Alexandre da Fonseca está fazendo a revisão “científica”, e Charles Kempf a revisão final da 
tradução. 
Será feita ainda revisão final da tradução por pessoas da USE. Vamos desenvolver a capa 
utilizando serviços de capista profissional e, posteriormente, faremos a cotação de edição e 
impressão, sendo a editora EME, uma das potenciais alternativas. 
 
11 - Representação FEB 
O presidente Aparecido José Orlando comenta sobre a análise que foi feita em conjunto com 
Rosana Gaspar, Julia Nezu e Paulo Francisco, ambos do Departamento Jurídico- 
Administrativo, que conclui pela interrupção de assinatura de qualquer contrato de parceria 
com a FEB, uma vez que o contrato proposto visava quase que ‘exclusivamente’ fazer da USE 
uma vendedora dos livros da FEB e não efetivamente uma parceria para se buscar a 
sustentabilidade doutrinária e financeira do movimento espírita. A carta foi redigida e 
encaminhada ao vice-presidente da FEB, Geraldo Campetti Sobrinho, com os seguintes 
termos: 
 

Comunicamos que a Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, considerando a proposta de representação comercial 
recebida desta Federação Espírita Brasileira, seus termos e condições, decidiu 
pela não continuidade das negociações e da parceria de representação comercial 
para o estado de São Paulo. 
 
Entendemos que, para o momento, a melhor decisão é buscar conhecimento e 
experiência para no futuro iniciar atividades de uma distribuidora de livros 
espíritas. 
 
Agradecemos às reuniões e conversas desenvolvidas ao longo do último ano. 
Vamos focar na ampliação das aquisições de livros espíritas da FEB pelos órgãos 
de unificação e pelos centros espíritas paulistas e que sejam feitas por nossa 
entidade federativa estadual. 

 
12 - Representação FERGS 
Quanto à proposta recebida da FERGS para representação comercial da Federativa rio-
grandense, a mesma está sendo revisada, para que se torne efetiva uma parceria e não 
simplesmente uma possibilidade de vendas de livros da Livraria Francisco Spinelli pela USE. 
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Como parceria, as considerações e critérios que serão desenvolvidos pela FERGS para o 
estado de São Paulo são os mesmos da USE para o estado do Rio Grande do Sul. Com isto, 
abre-se possibilidade de ampliar as vendas das Edições USE para o estado sulino. 
 
Horário Término:  0h20 do dia 5 de julho de 2019. 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 11 de julho de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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6 DE JULHO DE 2019 
 
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:   9h20  
Integração:    Dinâmica - Filipe Félix dos Santos – Departamento Mocidade 
Prece Inicial – cantada: Lirálcio Alves Ricci – Arte 
  Canção da Alegria Cristã – Leopoldo Machado e Oli de Castro 
 
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: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Ângela Bianco – Família 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
Filipe Félix dos Santos - Mocidade 
Julia Nezu Oliveira - Assessoria Administrativa e Jurídica 
Marcelo Uchôa - Comunicação 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação - Secretária 
Marcos - Departamento de Comunicação 
Alberto Centurião - Arte 
Mônica Etes Soares - Infância 
Elza Saorin - Eventos 
 
 
Ausências Justificadas: 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: - 
A.J. Orlando discorreu sobre as alterações no formato das reuniões da USE, enfatizando 
que nestas reuniões dos primeiros sábados de cada mês, os departamentos trarão os 
assuntos para a reunião, tais como: Plano de Trabalho, definições de metas dos 
departamentos, trabalhos atuais sendo realizados, futuros eventos, etc. De acordo com o 
andamento desta reunião, será definido o número de departamentos em cada reunião mensal. 
Cada departamento terá pelo menos uma hora por departamento. 
Esta primeira reunião é um protótipo do modelo, para que possamos fazer ajustes e 
integrações entre todos nós da USE. 
Inicialmente nesta data teremos a exposição do Departamento de Mediunidade. 
O Sr. Presidente citou também que a partir deste mês de junho de 2019, iniciamos reuniões 
semanais da Diretoria Executiva, de forma eletrônica, através do Skype, todas as quintas-
feiras, às 22h30. 
Outro assunto nesta reunião, será o debate de maneiras (alternativas) para conseguirmos 
arrecadação de valores para a USE Estadual, visando cobrir despesas gerais da instituição 
com os departamentos, com viagens pelo estado, e outras. 
      
2 - Departamento de Mediunidade - 
Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor do Departamento, colocou as pessoas que compõem 
o departamento, relatando também as dificuldades que estão sendo levantadas no Estado, 
junto aos Órgãos e dirigentes na área de Mediunidade. 
Salientou que o departamento tem feito reuniões mensais eletrônicas, entre os componentes 
do mesmo, através do Skype. Foi feita também uma reunião presencial, com os integrantes 
do departamento, na sede da USE, em 11 de maio de 2019. 
Objetivos principais do departamento: 

● Formação e preparação de tarefeiros, focando inicialmente os órgãos da USE; 
● Auxílio na organização dos departamentos dos órgãos; 
● Divulgação de assuntos ligados ao campo da Mediunidade; 
● Representatividade da Diretoria Executiva, nos órgãos locais e CFN. 

Atuação atual do Departamento no Estado e situações encontradas: 
● Utilizando os Encontros Fraternos para fazerem diagnóstico do Departamento de 

Mediunidade nos Órgãos do Estado; 
● Departamento encontrou misticismo em reuniões mediúnicas, e também pessoas sem 

preparo sendo colocados nessas reuniões; 
● Estamos montando um levantamento, e um diagnóstico junto a todo o Estado de São 

Paulo, das percepções dos diferentes assuntos relativos à Mediunidade; 
● Montando uma rede dentro do Estado, com contatos em todas as regiões, com todos 

os Órgãos, para que tenhamos um alinhamento dentro das orientações a todos os 
Órgãos, e uma voz única do departamento de Mediunidade no Estado. 

 
A.J. Orlando citou o Fórum do Departamento de Infância feito anualmente, para levantamento 
de dados e necessidades do Estado, ouvindo os Órgãos, e desta maneira tendo 
representatividade das opiniões dos Órgãos. 
 
Tipos de desafio a serem levantados no Estado: 

● Misticismo nas práticas mediúnicas 
● Falta de estudos da mediunidade 
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● Falta de consciência da mediunidade, com acolhimento incorretos pela Casas, e 
pessoal sem preparos sendo colocadas em situações mediúnicas, podendo causar 
problemas no futuro para essas mesmas pessoas; 

● Muitos assuntos de Mediunidade acabam não chegando ao Dirigente dos Órgãos do 
Estado; 

● Precisamos qualificar pessoas nos Órgãos para tratarmos de vários aspectos da 
Mediunidade; 

● O plano atual de ação dos departamentos é prepararmos multiplicadores. Porém 
temos várias dificuldades com os Órgãos Locais nesse aspecto; 

● A dinâmica do estudo da Mediunidade não deve ser diferente das outras formas de 
estudos. A sugestão para o Estado, é o estudo da Mediunidade pelo MEP - 
Mediunidade, Estudo e Prática. 

 
Foi comentado sobre a importância do registro das decisões e atividades, para que não 
tenhamos que a cada gestão, iniciarmos todo o trabalho novamente.  
A.J. Orlando colocou que o Departamento de Mediunidade não deveria ser o único a formar 
pessoas para trabalharem em reuniões mediúnicas. 
      
Principais iniciativas a serem realizadas pelo Departamento: 

● Conhecer as pessoas; 
● Executar um diagnóstico da área no Estado; 
● Criar um plano de ação baseado no diagnóstico apurado; 
● Estruturação do Departamento; 
● Trabalhar nos Fóruns, o que é o Departamento de Mediunidade, e qual a organização 

do mesmo. 
 
Silvio irá enviar o calendário do departamento, com as realizações e eventos programados. 
Discorreu também que o assunto mediunidade na infância, precisará ser discutido 
internamente entre nós da USE. 
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Calendário de Atividades do 2.º Semestre de 2019 
 

DEPARTAMENTO DE MEDIUNIDADE 

 
 
 
3 - Definição de modelo para esta reunião mensal, para os próximos meses: -  
Deliberações:  

● Serão 2 (dois) departamentos por mês, em cada reunião, e cada um terá uma hora de 
exposição; 

● A.J. Orlando irá preparar um modelo a ser seguido com os tópicos principais para os 
Departamentos; 

● Envio antecipado da apresentação dos departamentos para todos os integrantes da 
D.E., e dos departamentos; 

● A sequência da exposição pelo Departamento terá a Apresentação dos slides, e 
depois os debates dos pontos levantados referentes à área. 

As próximas apresentações dos departamentos serão: 
● Agosto - Mocidade e Arte; 
● Setembro - Infância e Família; 
● Outubro - Comunicação e Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita; 
● Novembro - AECE (Atendimento Espiritual na Casa Espírita) e T.I. (Tecnologia da 

Informação). 
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4 - Divisão dos Departamentos em áreas: 
O Sr. Presidente expôs sobre a divisão dos departamentos em áreas visando maior 
envolvimento e atuação dos vice-presidentes e dando facilidade ao presidente na 
coordenação dos trabalhos e atividades da Diretoria Executiva.  
Levou-se em conta similaridade entre departamentos e aproximação do coordenador com os 
departamentos. 
 
Grupo 1: Coordenação de Pascoal Antônio Bovino 
APSE, Família, Infância, Mocidade, Tecnologia da Informação e Patrimônio. 
  
Grupo 2: Coordenação de Rosana Amado Gaspar 
Arte, Comunicação, Eventos, Livro, Tesouraria. 
  
Grupo 3: Coordenação de A.J. Orlando 
Atendimento Espiritual, Doutrina, Estudos Sistematizados, Mediunidade, Jurídico-
Administrativo. 
  
A coordenação é para dar suporte nas necessidades, ter alguém para dialogar e também levar 
os temas dos departamentos para a Diretoria Executiva. 
      
5 - Formas alternativas para Receitas: -  
A.J. Orlando relembrou a reunião de maio, onde a Mocidade comentou que a USE deveria ter 
recursos para promover as ações dos departamentos no Estado. Citou o exemplo da Infância 
que cria condições para obter recursos, como venda de livros, camisetas, etc. 
Salientou que para fazermos os nossos trabalhos no Estado, precisamos ter receitas, ou 
ações que gerassem arrecadação para a instituição, dando exemplo do Programa USE de 
Relacionamento, onde foram enviados 120 (cento e vinte) convites para pessoas fazerem 
parte do programa. Um total de 69 (sessenta e nove) pessoas responderam concordando com 
o convite, e passamos então de 33 (trinta e três) para 102 (cento e dois) participantes deste 
Programa. 
A meta no caso do Programa USE Relacionamento é chegarmos a 250 (duzentos e cinquenta) 
colaboradores, totalizando uma arrecadação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por bimestre. 
Foi feito pelos participantes um “brainstorming”, com as sugestões sendo anotadas em 
documento separado, para controle. 
Depois dessa etapa, foram feitos vários comentários a respeito de algumas ideias sugeridas, 
sendo uma delas a transformação de material que a USE tenha impresso, em “e-book”, para 
venda através do site da Amazon. 
 
6 - 2.º ENCOESP - Encontro Espírita de São Paulo: -  
A.J. Orlando comentou sobre o evento realizado nos dias 15 e 16 de junho, parabenizando a 
USE Regional de São Paulo, pelo trabalho muito interessante realizado, e que o conteúdo do 
mesmo poderia ser replicado a todo o Estado. 
Julia Nezu Oliveira - Presidente da USE Regional de São Paulo, agradeceu a participação e 
colaboração da USE estadual, e relatou que a integração da USE Estadual com a Regional 
recebeu bons comentários das pessoas que estiveram lá. 
Marcelo - do Departamento de Comunicação, comentou que o evento teve mais de 10.000 
(dez mil) visualizações na Internet. 
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No evento houve a venda de 900 (novecentos) livros, com uma receita aproximada de R$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais). 
Julia Nezu Oliveira citou que a Coordenação Geral do evento, ficou sob a responsabilidade 
de: Ângela Bianco, Rosana Amado Gaspar, e José Silvio Spinola Gaspar. 
 
7 - Palavra dos Departamentos:  
AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Mauro - Diretor do Departamento ressaltou que haverá uma reunião com o responsável pela 
área da Assistência Espiritual da FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo. Silvio, 
do Departamento de Mediunidade, também participará dessa reunião. 
O Sr. Presidente esclareceu que essas reuniões deverão ocorrer após uma reunião com o 
Roberto Watanabe (presidente da FEESP) para que se discuta a abordagem das duas 
instituições.  
O Departamento está em conversações com o pessoal da USE Regional da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira, para a criação de uma possível Assessoria na região.  
Até a próxima reunião teremos mais informações a esse respeito. 
      
Jurídico – Administrativo: 
Julia Nezu Oliveira informou que está agendado o Encontro Estadual do departamento para 
o dia 26 de outubro aqui na sede de Santana. Serão convidados os advogados dos órgãos e 
dirigentes interessados. 
      
Arte:  
Lirálcio – Diretor do Departamento comunicou a criação do setor de poesias, sendo Alberto 
Centurião o responsável pelo setor.  
A criação do setor foi aprovada por unanimidade. Será realizado um concurso cultural com 
premiação nesta área. 
Foi citado também a associação do coral da USE com o Coral e Orquestra Carlos Gomes. 
Foi aprovada a utilização da Sede Cultural da USE no Brás, para ensaios e futuras 
apresentações do Coral da USE. 
 
Comunicação: 
Marcelo – Diretor do Departamento informou que a Federação Espírita do Paraná 
disponibilizou para o curso de qualificação da Comunicação Social Espírita, a participação de 
2 (duas) pessoas. Eles estão fornecendo a hospedagem e também a alimentação. Com o pré-
requisito do inscrito levar notebook e celular. 
Marcelo consultou sobre a possibilidade da USE arcar com o custo de translado dessas duas 
pessoas, para esse curso, o que foi aprovado. 
Marcelo sugeriu a criação de 3 (três) setores na área de Comunicação: 1 - WebTV; 2 - Mídias 
Sociais (Facebook, Twitter, etc.); 3 – Audiovisual. 
Os integrantes desses setores já fazem parte do departamento de infância: Bruna Zapata, 
Kauê Bentes, e Renan Martorelli. Além deles participaria também a Damila Evaristo, 
colaboradora do CCDPE – Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, e é 
a única que ainda não participa da USE.  
      
Família:  
Ângela Bianco - Diretora do Departamento salientou que o evento do departamento será 
realizado no dia 11 de janeiro, com convite que será feito a todo o Estado.  
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Este evento está previsto para 50 (cinquenta) pessoas, com custo de R$ 1.800,00 (hum mil e 
oitocentos reais) aproximadamente, com possível realização no I.E.E. – Instituto de Educação 
Espírita – Bairro: Itaim Bibi – São Paulo – SP. 
  
Eventos:  
Ângela Bianco comunicou a proposta de data para a conferência Estadual Espírita, que seria 
para 14 de setembro próximo. Também informou que está confirmada a vinda do Alberto 
Almeida, porém os outros palestrantes não poderão participar.  
Deliberação: A Diretoria decidiu não prosseguir com a Conferência pois a data está muito 
próxima e não haverá tempo hábil para a organização e completa divulgação do evento. 
 
8 - Logomarcas da USE: - 
O Sr. Presidente discorreu que o serviço de elaboração de logotipos para os órgãos bem 
como ajustes na proposta da nova logomarca USE, desenvolvida inicialmente pelo João 
Thiago e apresentada na reunião de setembro de 2018 do CA – Conselho de Administração, 
serão agora realizados pelo Junior Pinheiro, de São José do Rio Preto. O objetivo é na 
próxima reunião do CA, em setembro de 2019, é apresentar a nova logomarca com os ajustes 
necessários. 
 
9 – Censo 2019 (CFN/FEB): 
A.J. Orlando trouxe para a pauta de discussão o Censo 2019 (CFN/FEB), e deliberou que o 
Departamento de T.I. – Tecnologia de Informação, e o de Comunicação deveriam se reunir 
para que fosse discutido e levado para a Diretoria Executiva deliberar sobre a transferência 
ou não da coordenação dessa tarefa. 
 
10 -  PALAVRA LIVRE: 
Não houve manifestação. 
 
11 – PRÓXIMA REUNIÃO: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 11 de julho de 2019, quinta-feira, 
a partir das 22h30. 

      
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 3 de agosto de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30 com prece de Eronilza Souza da 
Silva . 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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18 DE JULHO DE 2019 
 

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 
 
Prece Inicial:   Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h40 
 
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 Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Assuntos discutidos:  
 
1 - Relato do Treinamento realizado em Brasília.  
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente, salientou que esteve em Brasília, na FEB 
– Federação Espírita Brasileira, nos dias 12 e 13 de julho, no Programa qualificação de 
Multiplicadores para a formação de Lideranças Espíritas. 
Além deste treinamento, teremos mais três etapas para conclusão do programa: uma em 
setembro deste ano (dias 14 e 15), e mais duas no 2.º semestre do próximo ano. 
Neste primeiro treinamento foi apreciado a liderança servidora, e foi salientado que todos os 
módulos terão atividades participativas, dinâmicas e menor carga de teoria. 
A proposta, segundo Pascoal, é interessante para aplicarmos, em nós como dirigentes, 
avaliando os nossos trabalhos e nossas ações. 
O mesmo, sugere alinharmos com o pessoal da FERGS – Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, uma vinda deles até São Paulo, para passar este treinamento para nós da USE, ou 
irmos até o Rio Grande do Sul, pois o que foi apresentado na FEB, é a mesma proposta da 
federativa gaúcha. 
A base deste curso é o Livro: “O Líder Espírita” – da FERGS. 
A.J. Orlando colocou que devemos colocar depois de todo o curso, as características da USE 
SP, e do Movimento Espírita Paulista, para aplicação no nosso Estado, pois o mesmo tem 
características culturais paulistas, diferentes das outras federativas. 
 
 
2 – 18.º Congresso Estadual de Espiritismo – 2020 
Rosana informou que o Hotel Tauá enviou os valores da proposta, para o próximo Congresso, 
e que no geral tivemos um aumento de 18% (dezoito por cento), em relação ao último 
Congresso, realizado no mesmo local, há 3 (três) anos atrás. 
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Orçamento 18o Congresso - Versão Tauá V1

Valor Qtde Custo
Inscrição 195                1.000 
Passantes diarias Normal 100                220     
Inscrição Subsidio (Mocidade) 70                  100     
Apto Single Hotel (2 diarias)  por pessoa 1.663            -     0% 1.580            
Apto Duplo Hotel (2 diarias)  por pessoa 858                680     100% 815                
Apto Triplo Hotel (2 diarias)  por pessoa 858                -     0% 815                
Qtde pessoas Hospedadas 680     
Combo 4 refeições -                -     -                N/A
1 refeição sábado 102                220     97                  
Quartos free 5         
Quartos Staff 15       
Refeições Convites 100     
Custo total Inscr. + hotel (single) + 4 refeiçoes 1.858            
Custo total Inscr. + hotel (duplo) + 4 refeiçoes 1.053            
Custo total Inscr. + hotel (triplo) + 4 refeiçoes 1.053            

RECEITAS Congresso Valor Unit Hotel + Ref Valor Unit
Inscrições 195.000       195     
Passantes 29.000          29       
Apto Hotel 583.368       583       
Combo 4 Refeições + Refição avulsa 22.463          22         
Parceria Livraria 15.000          15       
Venda de videos e acessórios 5.000            5         

244.000       244     605.832       606       
DESPESAS
Hotel 554.200       554       
Refeições dos Inscritos 21.340          21         
Sacolas 1200 x 4 4.800            
Canetas Bambu 1200 x 2,00 2.400            
Frete Sacolas 400                
Crachás  (1.300) 1.500            
Blocos 1200 x 2,00 2.400            

Coffee break ($10,00 x 3) 34.300          46       Custo Relevante
Passagens 12.000          
Estadias Convidados e staff 13.440          
Alimentação Convidados 9.700            
Mimos/Embalagens 2.000            
Translados + (artistas) 500                
Alimentação Externa/Água e Café 1.000            39       
Som 20.000          
Aluguel Rádio e Pulpito 1.500            
Filmagem/Comunicação 5.000            ??
Internet  e Salas 10.500          
Iluminação/Aluguel Back Drop e projetor 10.000          47       ??
Banners/Faixas 4.000            ??
Panfletos/Cartazes/impressos 8.000            ?? Reduzir
Decoração - Flores/ Aluguel Plantas 5.000            17 ?? Reduzir
Taxas Cartão Crédito / Pag Seguro (5%) 12.200          12       30.292          30         
Telefone 1.000            
Despesas Secretaria 5.000            6         
Doces/Botons/Camisetas/Encharpes
Despesas com voluntários
Despesas Extraordinárias/indiretas 10.000          10       

176.640,00 177     605.831,58 606       

Resultado Final: 67.360,00    67       -                -       
Total sem Refeição e Hotel por Inscrição 177                
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3 – Geração de boletos pela Associatec: -  
A funcionária Cilene Cardoso Pereira ao fazer a impressão do segundo lote dos boletos, 
referentes à contribuição associativa anual, detectou erros na impressão, com impressões em 
duplicidade, e não funcionamento correto do programa. 
Os erros apresentados foram do Sistema, segundo a própria Associatec. 
Foram feitos vários comentários a respeito do assunto, entre eles a aceitação do boleto pelo 
devedor, como determinação bancária a partir de janeiro deste ano, e, quando a Casa Espírita 
receber a cobrança em DDA – Débito Direto Autorizado, não aparece o nome da USE como 
credora do valor. 
Total de Associados: 1.333 (um mil, trezentos e trinta e três). 
Número de contribuições no primeiro semestre: 321 (trezentos e vinte e uma). 
Deliberações:  
A.J. Orlando solicita a Walteno, e Maurício, um levantamento dos números de contribuições 
pagas no primeiro semestre: 

o Número de Casas com pagamentos parciais; 
o Número de Casas com pagamentos parciais x número de parcelas pagas; 
o Número de Casas com pagamento total da contribuição; 
o Número de Casas com boletos enviados por correio eletrônico; 
o Número de Casas com boletos enviados através do Correio. 

Rosana conversará com Cilene, sobre datas de vencimento do boleto do Programa USE +, 
para serem datas na metade do mês, e não no último dia. 
 
 
4 – Livro 15.º Enlihpe – Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo -
2019: -  
A.J. Orlando participou que Julia Nezu de Oliveira, presidente do CCDPE-ECM – Centro de 
Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo – Eduardo Carvalho Monteiro, encaminhou 

2017 16 269 47 695
Alegro

Tauá Single duplo Triplo Single duplo
340

Diaria 790                815           1.222       420          672          
2 diar/pess 1.580            815           815           840          672          

+ cartão 1.663            858           858           884          707          

Preços Sugeridos

Inscr. Avulsa Single Duplo Triplo Refeição
Preço 195,00          1.858,16 1.052,89 1.052,54     102,11    
Qtde Parc 10                  10             10             10                 
Parcelado 19,50            185,82     105,29     105,25         

Arrecadação Total 849.832  
Resultado Congresso 67.360     7,9%
Resultado Hotel + Ref. -           0,0%
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solicitação para que a edição dos trabalhos do Enlihpe deste ano seja novamente feita em 
parceria entre a USE e o CCDPE-ECM. Enviou planilha de custos de impressão na Editora 
EME, conforme abaixo. Conforme tabela abaixo, foi feita análise da quantidade mínima para 
pagamento do investimento, considerando preço de capa de R$ 30,00 (trinta reais) e 
descontos de até 50% (cinquenta por cento). Na impressão de 1.000 (um mil) exemplares, 
com descontos de 50% (cinquenta por cento), precisamos vender 221 (duzentos e vinte e um) 
livros. Para o caso de 2.000 (dois mil) exemplares, a quantidade passa para 321 (trezentos e 
vinte e um) livros. A.J. Orlando considera que em função da longa parceria e pela 
característica do livro e da própria Lihpe, devemos fazer a parceria mesmo que exista algum 
montante de prejuízo. Sugere que seja feito o mesmo trabalho realizado com o livro Chico 
Xavier, do Cesar Perri, quando se trabalhou com os órgãos que possuem livrarias e bancas 
para adquirirem pacotes de 10 (dez) livros com descontos. 
 

 

 
 

Deliberações:  
● Foi aprovada a parceria com a ENLIHPE; 
● Aprovada a quantidade de impressão de 1.000 (um mil) livros. 
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5 – Priorização de ações para receitas: -  
Planilha para análise das ações sugeridas para receitas da USE. 
Em relação ao quadro para análise as opções são: 

o Adequado - sim ou não; 
o Esforço - quanto de esforço precisamos para implementar a ideia – pequeno, médio 

ou grande; 
o Retorno – pequeno, médio ou grande. 

 
Deliberação:  
Preencher a planilha em Excel, e enviar para A.J Orlando. 
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6 – Reunião com Roberto Watanabe: -  
Foi agendada para o dia 23 de julho, às 10 horas, reunião com Roberto Watanabe, presidente 
da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, para realizar uma análise das 
próximas reuniões entre diretores de departamentos das áreas da USE e da FEESP. Além do 
presidente, A.J. Orlando, haverá participação de Silvio Costa, diretor do Departamento de 
Mediunidade. 
 
 
7 – Filosofia Espírita: -  
A.J. Orlando informa que foi procurado por Sonia Theodoro da Silva que busca parceria com 
a USE para a divulgação de cursos sobre filosofia espírita. Sonia é filósofa e fundadora do 
CEFE – Centro de Estudos Filosóficos Espíritas e criadora do Projeto Estudos Filosóficos 
Espíritas (www.filosofiaespirita.org). Atualmente ela coordena cursos no C.E. Nosso 
Lar/Casas André Luiz. A.J. Orlando abriu para que o assunto seja tema do próximo número 
do Dirigente Espírita, quando seria oferecida a possibilidade das casas espíritas procurarem 
o Centro de Estudos para que cursos novos sejam oferecidos ou que os cursos atualmente 
em desenvolvimento possam receber novos interessados. Aventou-se também a 
possibilidade da Sonia Silva desenvolver conjunto de palestras durante o ano, com temas 
sobre filosofia espírita. 
 
 
Horário Término: 0h30 do dia 19 de julho de 2019. 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 25 de julho de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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25 DE JULHO DE 2019 
 

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 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Assuntos discutidos:  
 
1 – Projeto Prefiro Viver, ofício à FEB: -  
Após reunião (eletrônica) entre os presidentes das federativas da Comissão Regional Sul, a 
secretária regional, Maria Elizabeth Barbieri, encaminhou ofício ao presidente da FEB sobre 
as ações da FEB referente ao projeto Prefiro Viver, em parceria com a AME Brasil. 

 

Campo Grande/MS, Florianópolis/SC, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, São Paulo/SP, Rio de 
Janeiro/RJ, 10 de julho de 2019. 
 
 
 
Querido irmão Godinho. 

 
Saudando-o fraternalmente, solicitamos a sua atenção a fim de corrigirmos questão 

atinente ao resguardo das deliberações do CFN, especificamente em relação ao projeto Prefiro 
Viver, conduzido pela FEB em parceria com a AME Brasil. 

 
Embora esteja divulgado no site da FEB que tal projeto foi aprovado pelo CFN, na 

verdade o mesmo jamais foi objeto de deliberação (vide atas CFN 2017 e 2018, nas quais consta 
apenas a apresentação do projeto e a previsão de que o mesmo retornaria ao CFN para 
avaliação/deliberação) - e não o foi justamente pelas dificuldades que muitas federativas estaduais 
têm enfrentado quanto à atuação da AME Brasil (e algumas AMEs Estaduais) em aspectos 
doutrinários e na formação de trabalhadores dos centros espíritas. 

A divulgação de tal projeto pela FEB, assim como a divulgação da parceria 
institucional FEB/AME Brasil, cria-nos dificuldades na condução da questão em nossos Estados 
e não observa a higidez do processo decisório do CFN acerca das questões que envolvam a difusão 
do Espiritismo e a Unificação do Movimento Espírita em nossa rede federativa. 

Solicitamos a suspensão de divulgação do Projeto até que possamos retomar a pauta 
de trabalho pertinente, destacando-se que já existem ações substanciais em todos os estados no 
campo da prevenção do suicídio e acolhimento de encarnados e desencarnados vitimados por tal 
circunstância e, embora a necessidade de avanço constante de ações dessa natureza, não nos 
parece salutar vulnerarmos nosso processo de construção coletiva e desconsiderarmos a visão de 
várias federativas acerca do tema. 

 
Com carinho e gratidão, aguardamos seu retorno. 
 
 FEP, FERGS, FEC, USE, CEERJ e FEMS 
Comissão Regional Sul – CFN-FEB. 
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Fizeram parte da reunião: a USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
o CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, FEP – Federação Espírita do 
Paraná, FEC – Federação Espírita Catarinense, FERGS – Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, FEMS – Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. 
Foram feitos vários comentários a respeito do Projeto lançado pela FEB, sem a aprovação e 
participação do CFN – Conselho Federativo Nacional. 
Foi colocado que a ideia e o projeto são muito importantes para o momento atual do 
Movimento Espírita, mas que as ações posteriores, sem a participação das Federativas e do 
CFN, não dão sentido de continuidade ao projeto, e podem acarretar problemas entre os 
colaboradores que fizerem o Curso, e as suas Federativas, em relação à necessidade de 
apoio e de tirar dúvidas sobre o Curso que esses colaboradores venham a ter. 
O Sr. Presidente esclareceu que foi agendada reunião eletrônica para o dia 27 de julho, com 
o presidente da FEB, Jorge Godinho Nery. 
 
 
Horário Término:    23h45 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  01 de agosto de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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01 DE AGOSTO DE 2019 
 

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 
 
Prece Inicial:    
 
Horário Início:   22h30 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Eronilza Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Ausências Justificadas 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Assuntos discutidos:  
 
1 – Ideias para Receitas:  
Não foram recebidas ainda de todos os diretores as classificações quanto a adequação, 
esforço e retorno para cada uma das alternativas de receitas. Considerando isso decidiu-se 
que a discussão sobre as alternativas mais interessantes de receitas será feita na próxima 
reunião. 
 
  
2 – Pesquisa do Departamento de Doutrina:  
O Departamento de Doutrina pretende escrever artigo sobre o uso (ou não) de jogos e sorteios 
como prática de captação de recursos em centros espíritas. Para coleta de dados e 
informações foi elaborado questionário sobre o tema que foi submetido à aprovação da DE. 
Comentários dos diretores: 
 
Maurício Romão: “Não entendo porque a área de doutrina escreveria sobre o tema de 
sustentabilidade financeira na casa espírita. Acho até que poderia haver um bom material da 
USE sobre isso, mas que fosse completo, sobre as diversas possibilidades, legalidades e 
moralidade. Quanto a pesquisa me pareceu muito abrangente para que quer falar de jogos e 
sorteios e desnecessária, pois provavelmente não será representativa do estado, podendo 
gerar viés.” 
 
Silvio Costa: “Eu concordo com o Maurício. Acho que deva ser algo mais amplo, não restrito 
a elaboração somente ao departamento de doutrina.  

mailto:use@usesp.org.br


 

 

 
Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 

Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
 

 

 

 
2 

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -         -                                                            use@usesp.org.br 
Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                    www.usesp.org.br 
 

Para Escrever sobre o assunto, não é necessário pesquisa.  
Mandou informado o que se pretende sobre essa pesquisa e principalmente: o que fazer com 
seu resultado...” 
 
Newton Guirau: “Acho que eles estão só querendo saber, se nós aceitamos os jogos de azar 
ou práticas não doutrinárias. Se todos nós tivermos coerência doutrinária.  Pesquisa não é 
válida.” 
 
Rosana Gaspar: “Gostei da ideia do questionário,  é sutil, sem fazer nenhum juízo, levantamos 
como pensa o Dirigente Espírita na prática. Tem coisas que não concordamos, mas por 
exemplo: a casa ganhou um ovo de Páscoa da Cacau Show, está sorteando, embora não 
gostem de "rifas". É complicado né?”. 
 
Walteno Silva: “Acho que esse tipo de iniciativa deveria ter algum Projeto maior como pano 
de fundo. Precisamos entender a ideia por trás dessa iniciativa. 
O que iremos fazer se 70% dos Centros Espíritas estiverem a favor de jogos e sorteios?” 
 
Deliberações: Na reunião de sábado, dia 3 de agosto, teremos explicações do Marco Milani 
para um posicionamento da DE sobre o assunto. 
 
3 – Projeto Prefiro Viver, ofício à FEB: -  
A.J.Orlando comenta sobre ofício resposta da USE à FEB e reunião eletrônica com os 
presidentes das entidades federativas estaduais da Comissão Regional Sul, realizada no dia 
27 de julho com o presidente da FEB, Jorge Godinho Nery. Agendada reunião entre os 
presidentes das federativas e os membros do Conselho Diretor da FEB para os próximos 
quinze dias, presencial e em Brasília. 
 
 
 
4 – Livros da FEB: - 
Análise da colocação de documentos digitais do CFN no site da USE. Podemos continuar 
fazendo isto, ou esta nota nos adverte quanto a esta ação ? 
Orlando fez um e-mail para o Godinho pedindo esclarecimento sobre os documentos que 
estamos disponibilizando no nosso site.  
Recebeu a autorização por escrito que podemos manter as obras no nosso site. Foi decidido 
não incluir mais nenhum outro livro da FEB no site da USE até que se compreenda melhor as 
restrições que a FEB fez. 
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5- Proposta da USE Regional de São Paulo 
Deixar de usar a conta espelho do Sicredi, eliminando os problemas que temos tido, e a USE 
abrir conta em outro banco, com delegação de uso pela diretoria da USE Regional de São 
Paulo. Os tesoureiros do órgao regional fariam a administração da conta, com apresentação 
de relatórios de modo frequente (mensal, ou trimestral). 
  
A Julia Nezu sugeriu que a USE estadual abra uma conta bancária. Faremos uma 
procuração para que a conta seja movimentada pela conta Regional SP. 
Foi aprovada a abertura da conta pela USE estadual a ser operada pela USE Regional. 
 
 
6 – Renúncia do presidente da USE Intermunicipal do Circuito das Águas: - 
Informação de que João Tozzi, presidente da USE Intermunicipal do Circuito das Águas, 
renunciou à presidência considerando suas atividades pessoais e profissionais, não tendo 
condições de participar de reuniões de forma frequente. Segundo Marco Milani, presidente da 
USE Regional de Campinas, o processo de transição acontecerá sem traumas. 
Orlando ressaltou que o próximo Encontro Fraterno será em Serra Negra e que é na região 
de Circuito das Águas. O vice-presidente Caio deverá assumir. 
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7 – Novo logotipo da USE: - 
Junior Pinheiro trabalhou o novo logotipo da USE conforme descrito em ata da reunião 
do Conselho de Administração de setembro de 2018. As mudanças estão pertinentes ? 
 

 
 

 
Basicamente houve o aumento das letras “união das sociedades…”, e diminuição do tamanho 
do Mapa. 
Orlando vai fazer exercício para colocar no formato que tem hoje Regional de SP. E depois 
volta pra DE deliberar. 
 
 
 
 
8 – Novos núcleos de trabalho do DCSE: - 
O Diretor do DCSE, Marcelo Uchôa, encaminhou informações sobre os novos núcleos de 
trabalho do Departamento, quais sejam, webTV, mídias sociais e Audiovisual. Os dois 
primeiros serão incluídos na divulgação em página da internet (site da USE SP). O último, 
Audiovisual, deve ser discutido em conjunto com o Departamento de Arte pois o mesmo já 
apresenta este mesmo setor em sua área de atividade. Pascoal Bovino vai buscar orientação 
para os dois departamentos de modo que exista apenas uma área para este trabalho, de 
modo a não se dividir os esforços. 
 
Orlando ressaltou que será preciso primeiro definir como ficará o  setor audiovisual. Em que 
departamento ele ficará lotado. Podemos aproveitar a reunião de sábado onde o 
departamento de Artes deve também se posicionar em relação a esse setor. 
Marcelo Uchôa, conforme art. 57, parágrafos 2 e 3, encaminhou informações quanto aos 
nomes dos assessores que atuarão no Departamento: Bruna Zapata, Damila Evaristo, Kauê 
Bentes, Renan Martorelli e Renato César. 
 
9 – Reunião com Roberto Watanabe: -  
A.J.Orlando e Silvio Costa participaram de reunião com Roberto Watanabe, presidente da 

Feesp, no último dia 23 de julho. Roberto fez as considerações sobre os 84 anos de existência 

da Feesp e considera que, mesmo entendendo que algumas ações no passado não foram 

coerentes, não pode deixar de valorizar este lado histórico da instituição. Por isso vai 

desenvolver os aspectos do departamento federativo, buscando ajudando as casas espíritas, 

mas reforçando a necessidade de união à USE. Vai desenvolver ações em conjunto com a 

entidade federativa paulista. Nas reuniões entre as áreas e departamentos, ficou acertado que 

quando de divergências as mesmas serão analisadas por ambas as partes tendo Kardec 

como referência. 
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10- Reunião na FEESP sobre a área de Assistência Espiritual 

 

Silvio e Mauro tiveram reunião com responsável pela área de assistência espiritual, Sueli 

Kasai, da FEESP . Ela informou que a diretoria decidiu que a transmissão da fluidoterapia 

será apenas por imposição de mãos, mas que os trabalhadores resistem, mantendo o passe 

padronizado. 

 

 

11- Virada Espiritual  

Em 10/08/2019, receberemos a 3ª reunião da Virada Espiritual, solicitará à Secretaria 
Administrativa que providencie o café da manhã.  A USE está fazendo parte da comissão, a 
1° reunião foi o Maurício, a 2° Orlando e a 3° ocorrerá na sede. 
 
 
12 – Encontro de NEPES: - 
No dia 10 de agosto, em Araraquara, acontece o 1º Encontro dos NEPEs do Estado de São 
Paulo, contando com a participação dos núcleos Francisco de Assis, de Araraquara; 
Eurípedes Barsanulfo, de Limeira; Jeziel, de Vinhedo; Eurípedes Barsanulfo, de Franca; Allan 
Kardec, de Ribeirão Preto; Eruípedes Barsanulfo, de Campinas. O tema do evento é Instruindo 
com Amor, Trabalhando com Fé. Vai contar com a participação de Artur Valadares (São 
Carlos) e Saulo César Ribeiro (São Paulo). Para Pascoal Bovinho, como Órgão de Unificação 
do estado “precisamos acompanhar este movimento NEPE que está se desenvolvendo muito 
e tomarmos uma posição, se apoiamos ou não, ou se ficamos indiferentes. O evento está 
ocorrendo em minha região e logo serei questionado se a USE apoia ou não”. 
Pascoal mencionou que outros eventos parecidos têm surgido e expõe sua preocupação 
quanto ao acompanhamento destes eventos, questiona se a USE deveria acompanhar mais 
de perto para conhecer melhor. 
Orlando sugere que o Diretor do departamento de estudos, Mario Gonçalves, busque maiores 
informações. Pascoal conversará com o diretor. 
 
 
 
 
Horário Término: 00:15 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 8 de agosto de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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3 DE AGOSTO DE 2019 
 
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:   9h20  
Integração:    Dinâmica - Filipe Félix dos Santos, Juliana Moraes e Paulo 
Bueno – Departamento Mocidade 
      
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 

 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Filipe Félix dos Santos - Mocidade 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 

 
 
Secretários/Integrantes de Departamentos Presentes: 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Marcos - Departamento de Comunicação 
Alberto Centurião - Arte 
Neyde Sorrentino - Arte 
André Poeta - Arte 
Alysson Santos - DM / Secretaria Administrativa 
Ana Clara Spera - DM / Secretaria de Arte 
Luiz Fabiano - DM / Secretaria de Comunicação 
Paulo Bueno  - DM / Secretaria de Integração 
Juliana Moraes - DM / Secretaria de Doutrina 
 
Convidados 
Ronaldo Cimbroni - pelo departamento de Arte 
 
 

 
 
Ausências Justificadas: 
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Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
Ângela Bianco – Família 
Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação - Secretária 
Julia Nezu Oliveira - Assessoria Administrativa e Jurídica 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
Apresentação do departamento de Mocidade 
 
O Filipe iniciou apresentando a equipe que compõe o departamento de Mocidade, nomeando 
cada integrante. Ele comentou que o departamento é dividido em secretarias, mas que não 
tem uma numeração e sim a qualificação da área. 
São os seguintes integrantes: 
 
Filipe Félix dos Santos- Diretor do Departamento 
Alysson Santos - DM / Secretaria Administrativa  / Diretor Adjunto  
Ana Clara Spera - DM / Secretaria de Arte 
Luiz Fabiano - DM / Secretaria de Comunicação 
Paulo Bueno  - DM / Secretaria de Integração 
Juliana Moraes - DM / Secretaria de Doutrina 
Gustavo Ferreira - DM / Secretaria  
 
Em seguida relatou os Objetivos do Departamento de Mocidade baseando-se no Regimento 
Interno DM/USE  
Artigo 2º O DM/USE tem por objetivos:  
a) Coordenar e orientar, com base na Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec, os 
trabalhos de Mocidade Espírita no Estado de São Paulo, visando seu aprimoramento 
administrativo e doutrinário, para atender às finalidades que lhe competem;  
b) Com base no ideal de unificação patrocinado pela USE, buscar o fortalecimento do 
Movimento Espírita;  
c) Orientar a organização e o funcionamento dos Departamentos de Mocidades dos órgãos 
da USE e, quando solicitado, os dos Centros Espíritas;  
d) Manter estreito relacionamento com os demais departamentos da USE, visando uma 
colaboração mútua.  
 
 
Na sequência ele comentou as funções dos seus integrantes 
 
São atribuições do Diretor: 
● Representar e responder pelo DM/USE, junto a USE e onde se fizer necessário;  
● Coordenar as atividades da Comissão Diretora;  
● Convocar e presidir as Reuniões Administrativas e Gerais. 
 
São atribuições da Secretaria Administrativa: 
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● Substituir o Diretor em suas faltas e impedimentos  
● Integração na Parte Administrativa do Estado (Estado + Assessorias)  
● Relatório Financeiro dos Eventos  
● Elaborar e expedir relatórios  
● Atualizações dos PGA (Plano Geral de Atividades)  
● Registrar e Documentar as Reuniões Gerais e de Comissões, Eventos Estaduais e 
Regionais  
● Criação e Atualização do Site DM/USE 
 
São atribuições da Secretaria de Doutrina: 
● Processo das propostas de temário  
● Zelo, suporte e integração com as equipes estaduais  
● Coordenação dos monitores e estudos dos eventos estaduais  
● Capacitação dos secretários e monitores 
 
O foco principal é cuidar dos aspectos doutrinários dos eventos. Cada região tem um 
secretário de doutrina (de uma assessoria). Ele Contribui para elaborar como vai se montar o 
estudo, as dinâmicas, o papel doutrinário e pedagógico. 
Essa secretaria dá atendimento aos secretários das 4 macrorregiões e realiza visitas as 
reuniões de estudos  
 
O Encontro da Páscoa que acontece nas 4 macrorregiões são preparados dentro dessa 
estrutura. Há um processo de elaboração de temários. É um processo democrático, onde os 
temas são definidos por votação.  
 
O jovem de uma mocidade pode escrever a sugestão de um tema. Ele necessita seguir um 
modelo para candidatar o seu tema. Existe um manual de elaboração de temários.  
Os secretários das regiões vão ajudando esses jovens na preparação deles.  
Quando estava mais elaborado, o temário é submetido ao departamento de Doutrina / Marco 
Milani, e no final há uma devolutiva para o autor do temário. 
 
Esse ano houve 4 propostas. Os jovens votam e escolhem qual tema irão estudar. 
Já tivemos 3 temas escolhidos. 
 
 
São atribuições da Secretaria de Comunicação: 
● Cuidar dos meios de comunicação: Facebook, Instagram, Site e outros  
● Elaborar e auxiliar na montagem e divulgação das reuniões e eventos estaduais  
● Auxiliar as regiões no processo de divulgação dos Eventos e Atividades  
● Zelar pela identidade Visual do Departamento de Mocidades, assim como da União das 
Sociedades Espíritas de São Paulo  
 
Basicamente da mesma forma que a secretaria de Doutrina, ele dá suporte para as 
macrorregiões. 
Também acontecem as reuniões onLine. Onde se discute as novas formas de se comunicar 
e atingir os jovens e também as formas de trabalhar os eventos e envolver os jovens que 
estão presentes nos eventos e que não estão. 
 
São atribuições da Secretaria de Arte: 
● Promover o jovem artista  
● Cuidar da parte artística nas reuniões e eventos estaduais  
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● Desenvolver ações com os secretários de arte das assessorias 
 
Também faz parte dessa secretaria o trabalho em conjunto com os outros secretários das 
outras macrorregiões. Com a ideia de promover os jovens espíritas artistas. Proporcionar esse 
espaço para o jovem onde ele tem lugar para se expressar. Auxiliando-o a entender que todo 
mundo é capaz de realizar. 
 
São atribuições da Secretaria de Integração: 
● Organiza e promove atividades recreativas (jogos, brincadeiras, músicas, dinâmicas, 
danças circulares) visando a socialização e confraternização entre os jovens e a manutenção 
de um clima amistoso e agradável.  
● Nas reuniões de monitoria, quando são organizados os eventos, as atividades buscam a 
aproximação entre os monitores; nos eventos, as atividades buscam a aproximação entre os 
participantes. 
 
Quando o evento está para começar há um espaço de tempo para envolver os jovens com 
brincadeiras, atividades, dinâmicas, jogos para criar esse elo entre os monitores, pois 
sabemos que rolam problemas, fofocas e etc. 
 
Dentre outras coisas essa ação ajuda a fortalecer o ideal de amizade, trabalho em equipe, 
comunicação clara e objetiva. É a primeira gestão que se tem essa secretaria no estado. 
 
 
 
ASSESSORIAS 
Filipe recordou que o departamento se desenvolveu de baixo pra cima. Remontou as décadas 
de 40 / 50 onde foram criadas as concentrações. Elas foram diminuindo com os anos. Em 
algum momento um grupo de Penápolis criou uma confraternização na região com o nome de 
COMENOESP. E ela acabou sendo uma referência para a criação de outras similares em 
outras 3 regiões do Estado de SP. 
 
E nessa sequência é que nasceram as Assessorias como são hoje. 
 
1ª Assessoria: Comelesp - Confraternização de Mocidades Espíritas do Leste do Estado de 
São Paulo.  (Phamela e Lucas) 
2ª Assessoria: Comecelesp - Confraternização de Mocidades Espíritas do Centro Leste do 
Estado de São Paulo. (Victor) 
3ª Assessoria: Comenesp - Confraternização de Mocidades Espíritas do Norte do Estado de 
São Paulo.  (Juliana e Pryncia) 
4ª Assessoria: Comenoesp - Confraternização de Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado 
de São Paulo.  (Vander) 
 
Divide-se assim porque começou assim e que assim era interessante. Porque uma 
coordenação central estadual não seria viável.  
 
Então, no Estado, há uma coordenação intermediária através das Assessorias. 
 
 
CONFRATERNIZAÇÕES ESTADUAIS 
 
EECDME - Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita  
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O evento ocorre bienalmente, voltado para dirigentes, coordenadores, de mocidade e dos 
órgãos. O jovem também pode se inscrever. Até para promover o seu protagonismo.  
Temos diversas mocidades no estado de SP coordenadas pelo jovem. 
 
 
CONFRATERNIZAÇÕES NACIONAIS 
 
COMBRAJE - Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas 
Ela ocorreu em Junho/2019 com uma presença de 820 pessoas aproximadamente. 
Tinham 27 federativas representadas.  
O Orlando esteve presente. 
 
Filipe comentou a importância da presença da Diretoria da USE nos eventos de jovens e 
lembrou que o Orlando e o Pascoal têm representado a USE me alguns eventos. 
 
 
PROXIMOS EVENTOS 
 
● 13º EECDME em 2020: (será em Rio Claro) 
Foi proposto que a Diretoria da USE coordenasse uma oficina. Devemos decidir um tema. 
 
● Conbraje Sul 2021: (será em Santa Catarina) Existe um compromisso da comissão sul, que 
tenhamos jovens participando dessa elaboração.  
 
● COMJESP em 2022 
a última aconteceu em Bauru, aproximadamente entre 800 e mil jovens. 
A próxima será em Franca.  
Os eventos tentamos reduzir ao máximo a taxa de inscrição. os custos são pesados em cima 
da cidade sede.  
Considerando o número de participantes o evento fica muito custoso. 
 
● Reuniões de Comissão  
● Reuniões Gerais  
● Reuniões Seccionais 
 
 
PRÓXIMAS AÇÕES 
1. Organização dos documentos do DM/USE 
A ideia é organizar isso de forma estruturada. Precisamos ter documentos basilares fortes 
para ter continuidade no tempo 
 
2. Aproximação e reestruturação dos órgãos locais / base do trabalho 

 
3. Documentos norteadores para cargos no DM 
 
4. Documentos para o dirigente de mocidade 
 
5. Análise de temas específicos 

a) Processo de Temários : por exemplo o documento norteador para elaboração de 
temário, tinha uma estrutura mais acadêmica e ele foi simplificado para ficar mais 
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acessível para o jovem. Precisamos também aprimorar o calendário para permitir uma 
avaliação  dos temários pela DE da USE 

b) Eleições: Teremos chapas? como se trabalha com chapa? quem será o próximo 
secretário dessa ou daquela área? 

c) Como são feitos os encontros: como aprimorar isso, como transformar processos? 
processo de inscrição por exemplo. 

d) Mediunidade e Mocidade : Temos conversado com o Silvio, teria uma reunião hoje, 
mas foi adiado para uma próxima. 

e) Estrutura do DM: A estrutura definida no regimento interno precisa de uma atualização. 
f) Finanças do DM: A interpretação de alguns que trabalham para trazer os recursos para 

acontecer o evento, se consegue superar os custos, eles às vezes querem ficar com 
os recursos. Será preciso tratar essa questão. 

 
 
 
REDES SOCIAIS 
https://dmuse.com.br/ 
mocidade@usesp.org.br 
face:  @dmusesp  
Instagram: @dmusesp  
 
 
Após a apresentação feita pelo Filipe, a palavra foi aberta para a Diretoria Executiva e para 
os demais departamentos interagirem com o Departamento de Mocidade. 
 
Pascoal comentou: quando se falou do setor de arte, ficou forte para mim que não há uma 
interface com o departamento respectivo da use. Seria importante e interessante criar esse 
link dos departamentos dessas áreas com os deptos da USE. A sugestão é para nós. Eles 
têm um departamento de integração. 
 
Orlando disse que essa é a função da DE. Todos nós temos que fazer. 
 
Mauro falou : eu tenho percebido a ausência de jovens. Ele está fazendo bem no movimento, 
mas de uma maneira geral ele não está presente no centro espírita com uma tarefa específica. 
No departamento de assistência espiritual é importante a presença do jovem, mas ele não 
está porque também ele não se sente entendido  
 
Queria saber de vocês se tem sido feito algum trabalho para propiciar a participação dos 
jovens nesse sentido. 
Filipe comentou que Marilia e Franca tem feito objetivamente. 
Em, Marilia iremos trabalhar a questão do protagonismo e das relações. O encontro foi feito 
aos moldes das nossas confraternizações. 
 
 
Walteno ressaltou que a estrutura e organização do departamento de Mocidade está muito à 
frente de todos os departamentos. Além disso, as práticas de se reduzir o valor das inscrições 
possibilitando a presença de jovens com mais dificuldades financeiras, ou a estrutura de 
divisão das assessorias e a dinâmica do trabalho onde há o suporte entre elas, enfim. Tudo 
mostra uma maturidade administrativa do departamento. 
 
Walteno fez duas solicitações para o departamento de Mocidade. 
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Primeiro ele aproveitou a fala do Mauro para solicitar ao departamento de Mocidade que faça 
alguma ação para tratar esse distanciamento dos jovens com os adultos no Movimento 
Espírita de forma geral.  
Em seguida apresentou o levantamento feita pelo departamento de Infância, onde o perfil dos 
evangelizadores está acima de 35 anos. E trouxe outra solicitação de se estimular os jovens 
para o engajamento nas tarefas, em especial a evangelização. 
 
Orlando, elogiou também organização do departamento de Mocidade e comentou que a 
diferença do Departamento com os outros não era apenas de estrutura, era na verdade 
processual. Favorece a continuidade da gestão pois por processo você melhora ao longo do 
tempo. 
 
Ele também disse ser muito importante que eles compartilhem o processo de temário. 
comentando da riqueza que se tem em planejar os estudos. Até pelo fato de que a pessoa 
que constrói reflete muito mais sobre o tema. 
 
Filipe falou da construção coletiva no próprio evento da USE. Juliana disse que muita coisa 
do que eu sei eu não lembro de como aprendi. Foi de tanto estudar e estudar. 
 
Orlando pediu que o Filipe faça uma proposta, quais os elementos da comissão organizadora 
que devem fazer parte de um grupo para a elaborar a proposta dos temário? 
 
Orlando trouxe uma segunda proposta: Incluir a DE na proposta de temário 
os departamentos são da DE  ela deve ficar sabendo. Usem o depto de Doutrina para tomar 
ciência do conteúdo mas pode enviar desde o início para a DE. 
 
Solicitou que haja uma maior integração com os departamentos: integração, doutrina e arte. 
O fato que se deu no passado pode explicar a separação de adultos e jovens. É que as 
mocidades começaram a ser entidades independentes, mas dentro do centro. Mas nós temos 
que trabalhar para isso não perdure. E todas as nossas ações devem convergir para ser uma 
coisa só. 
 
Temos que usar o conhecimento que o departamento tem para as outras áreas. Isso faz com 
que tenhamos interdependência entre nós. Dentro das possibilidades, buscar ter eventos 
comuns. 
 
Em relação aos temas financeiros, Orlando solicitou que na medida do possível não ter 
independência da gestão de recursos financeiras. Se o departamento é da DE não 
deveríamos nenhuma transação fora da tesouraria da DE. Mas se não for possível, 
precisamos pensar numa forma de viabilizar. Decidiu-se conversar a parte sobre o tema.  
 
Para ir para Combraje, nós tivemos um custo de R$ 18.000,00. A diretoria executiva deu R$ 
6.000,00  além de contribuir com R$ 1.000,00 diretamente para os organizadores do evento. 
 
Filipe explicou como foi a organização. Foi criado um formulário onde cada um iria contribuir 
num prazo de 10 meses. As pessoas ainda não pagaram os 12.000,00. As pessoas vão 
contribuir até o final das parcelas. 
 
Orlando fez uma proposta para o DM. Considerando os 10 mil reais que ficaram faltando.  Eles 
estão pagando por isso. mas como pessoa física. Seria a DE antecipar os R$ 10.000,00. 
Dentro dessa proposta, e o DM trabalha no prazo de um ano para obter esse dinheiro. 
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Na conversa com as federativas, poucas entraram com recursos para o pagamento das 
despesas dos jovens. Talvez isso seja um indicativo da distância dos Centros e dos jovens. 
Se for isso, como podemos trabalhar para melhorar essa aproximação. 
 
Como é processual, está faltando um elemento. Tenho visto pelas ações, sinto que vocês 
estão esperando que os jovens cheguem no movimento. Por isso a proposta é fazer um 
inventário de mocidades no Estado de SP.  
Filipe informou que foi criado um grupo de trabalho. Vamos criar um formulário mínimo. criar 
um banco de dados e um sistema para alimentar. Como temos muitos eventos e muito 
trabalho. Assim que acabarem as Prévias vamos começar a dialogar sobre esse inventário. 
 
Orlando trouxe um último ponto, sinalizou que precisamos buscar desenvolver uma maneira 
formal para desenvolver a integração da DE com o DM. Sempre ter um jovem na gestão da 
DE. Isso é uma ação prática. Fizemos um convite, mas a pessoa não tinha disponibilidade. 
 
Marcos comentou que as mocidades diminuíram na mocidade da distrital porque o jovem 
estava voltado para o Movimento mais voltado para as atividades artísticas e então se 
distanciaram. Outra coisa, visto no CRSul, os jovens estão muito voltados para as mídias 
sociais. As Meninas Espíritas têm mais de 30 mil seguidores, e realizam encontros com muitos 
jovens. 
 
Filipe aproveitou o comentário para dizer que a questão das mídias sociais é o nosso grande 
problema de estrutura. A FEB fez um canal. Ele diz ter a a preocupação que estão sendo 
criados canais onde pessoas que passaram pela USE, e não estão mais na USE, porém elas  
estão falando pelo estado de SP. Isso porque a USE não está sendo uma influenciadora. 
 
Gostaria de deixar um alerta registrado: como nós como instituição poderíamos usar as mídias 
digitais para atuar como influenciadora? 
 
 
Marcelo Uchôa disse que a ideia aqui era trabalhar em conjunto mesmo. Falou que trocou  
algumas impressões com o Orlando sobre estratégia da USE de utilizar as mídias sociais. 
Desde que o Orlando fez o convite estamos de olho em vocês (Mocidade). 
O Silvio nos pediu a um tempo atrás, uma iniciativa para o depto de mediunidade, para um 
inventário de como é o mapa de calor do assunto mediunidade no estado. 
 
Considerando que o depto de mocidade tem esse nível de estruturação ele poderia ser um 
bom departamento para se iniciar algumas ações de nesse campo. 
Quando o Orlando traz números de outras federativas, contra fatos não há argumentos. 
Disse estar à disposição. 
 
APRESENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTE 
O diretor Lirálcio declinou da apresentação do seu depto. Foi decidido que ele ficaria então 
no final do calendário dos departamentos.  
 
Convidado Ronaldo Ciambroni 
Orlando solicitou que o próprio Lirálcio apresentasse o convidado Ronaldo Ciambroni. 
 
Ronaldo Ciambroni - autor, ator, diretor de teatro e está vinculado a algumas casas de 
espetáculo para peças espíritas. 
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Ronaldo falou de um espetáculo que acontece a mais de 45 anos. Todas as peças têm alguma 
coisa ligada ao Espiritismo 
 
Anos atrás ele esteve em Uberaba e foi conhecer o Chico. Ele tinha a missão de escolher 
alguns temas para minisséries. Quando visitou o Chico só podia entrar uma pessoa lá. 
Enquanto Zilda Maia foi atendida pelo Chico, ele teve uma ideia de uma minissérie. 
Recentemente ele teve a ideia de fazer a vida do Chico. Resolveu passar para o teatro numa 
linguagem popular, só com a intenção de fazer a biografia do Chico. Ficou emocionado, pois 
o Chico trouxe para ele esse desejo de inclinar mais a dramaturgia para esse lado espiritual. 
 
Ronaldo expressou que queria convidar os membros da USE para assistir Chico além da 
alegria. A peça é exatamente de quando ele (Chico) é criança ainda até a morte dele. 
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h00 com prece de Pascoal Bovino. Eu, Eronilza Souza 
da Silva - Segunda Secretária - lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino 
com o Senhor Presidente. 
      
      
Eronilza Souza da Silva    A.J. Orlando 
Segunda Secretária      Presidente 
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08 DE AGOSTO DE 2019 
 

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 
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando - Presidente 
 
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 Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Assuntos discutidos: - 
 
1 – Ideias para Receitas: -  
Ainda não foram recebidas as informações de Hélio Corrêa, Newton Carlos Guirau, Eronilza 
Souza da Silva, Elisabete Márcia Figueiredo e Silvio César Carnaúba da Costa. Aguardando 
para compilação e finalização das propostas de receitas. Solicitado aos diretores que as 
pendências sejam resolvidas. 
 
2 – Projeto Prefiro Viver, ofício à FEB: -  
Continuamos sem resposta ao ofício encaminhado à FEB sobre este projeto. Também as 
demais federativas da região Sul não receberam respostas. Reunião prevista para os 
próximos 15 dias, a partir de 27 de julho ainda não agendada. 
 
3 – Dados e informações sobre boletos de contribuição associativa: - 

o Número de Casas com pagamentos parciais; 
o Número de Casas com pagamentos parciais x número de parcelas pagas; 
o Número de Casas com pagamento total da contribuição; 
o Número de Casas com boletos enviados por correio eletrônico; 
o Número de Casas com boletos enviados através do Correio. 

A.J. Orlando comunicou à Cilene sobre as datas de vencimento do programa USE de 
Relacionamento, ficando para o dia 15 do primeiro mês de cada bimestre. 
Walteno informa os resultados que estão no site: De 1.332 (hum mil, trezentos e trinta e duas) 
Casas Espíritas, 328 (trezentos e vinte e oito) quitaram a contribuição associativa. 
As informações de isenção encontradas no sistema Associatec não correspondem ao que foi 
deliberado nas reuniões de Diretoria. 
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Isenções e Descredenciamentos pendentes: 
o Isenções Pendentes: 

  C.E. Paz, Luz e Amor    I. Indaiatuba R. Campinas 
  C.E. Luz e Conforto    I. Jundiaí R. Jundiaí 
  C.E. Fé em Deus    I. Sorocaba R. Sorocaba 

o Descredenciamento em andamento: 
  Casa Espírita União com Jesus  I. Registro R. Baixada 
  C.E. Jesus, Maria e José   I. Sorocaba R. Sorocaba 
  Grupo Espírita Ismael – Amparo  I. Circuito R. Jundiaí 
 
Segundo Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira - 20 (vinte) Casas Espíritas  
estão pagando parceladamente  a contribuição associativa anual. 
Deliberações: -  
Hélio irá avisar e trabalhar com a Cilene, nesses seis casos pendentes de Casas Espíritas, 
que solicitaram isenção e descredenciamento, e que não estão atualizadas no Sistema da 
Associatec. 
Walteno sugere ligação telefônica conjunta com Bete e Cilene Cardoso - funcionária, para 
ajuste de procedimentos entre a Secretaria da USE, Secretaria da Diretoria Executiva e 
Tesouraria.  
 
4 – Conta específica para USE Regional de São Paulo: - 
Maurício comentou que a opção seria abrirmos outra conta na Sicredi – Sistema de Crédito 
Cooperativo, em nome da USE do Estado de São Paulo, para que a USE Regional de São 
Paulo, faça o controle dessa conta. 
Deliberação: Aprovada a abertura de nova conta na Sicredi. 
 
5 – Livraria: -  
A.J. Orlando faz análise das vendas que estamos realizando pela Livraria da USE e apresenta 
proposta para que sejam tomadas ações de modo profissional para dinamizar as vendas, 
contando inclusive com a contratação de mão de obra específica para estes serviços e não 
compartilhando a secretária da USE para as vendas. 
 
Vendas de Janeiro a Julho de 2019: 

 
 
O Sr. Presidente argumentou que devemos ter ações para aumentarmos as nossas vendas 
da Livraria. 
Deliberação: Quando Rosana estiver junto conosco, será levantado novamente esse tópico 
para discussão.  
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6 – Novo logotipo da USE: - 
A.J. Orlando encaminhou solicitação ao Junior Pinheiro para desenvolver proposta de novo 
logo no formato do atual da USE Regional de São Paulo (ou das USEs Regionais, no formato 
vertical). 
 
7 – Atas de reuniões: - 
Pendências das atas das reuniões da DE, Congresso, CA e CDE. 
Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral, está levantando junto aos Secretários as Atas 
pendentes, e informará à Diretoria Executiva. 
 
8 – Tamanho da USE: - 
Analisadas as pendências e as novas ações para obtenção de 100% das respostas para o 
questionário do projeto Qual o tamanho da USE. Para que tenhamos ações práticas quanto a 
estes resultados, precisamos ter o inventário, por exemplo, de livrarias/bancas, clubes, 
programas de rádio e TV, com informações sobre nome, contato, celular/telefone, e-mail, etc. 
para contatar os responsáveis quando de necessidade. A.J. Orlando considera importante 
que tenhamos um relatório final sobre os resultados que obtivemos da pesquisa. Inclusive, 
com desenvolvimento de texto para publicação no Dirigente Espírita. 
Deliberação: Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário está levantando posição 
atualizada das respostas, e dos órgãos que estão pendentes, em relação ao Formulário. 
 
9 – Convocação reunião CA - 07 de setembro de 2019: - 
Enviada convocação aos Órgãos. 
 
10 – Reunião Virada Espiritual – 10/08/2019: - 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária, e Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-
Presidente irão nessa reunião, representando a USE Estadual. 
 
11 – Encontros Fraternos de Unificação: -  
Serra Negra, e Guaratinguetá, serão as próximas reuniões dos Encontros Fraternos, nos 
próximos dias 17 e 18 de agosto, respectivamente. 
 
12 – Filial Centro Cultural USE: - 
Rosana encaminhou Ata para a Contabilidade, mas o processo ainda não está concluído.  
 
13 – Visita à Merhy Seba (Ribeirão Preto): -  
A.J. Orlando e Julia Nezu Oliveira - Presidente da USE Regional de São Paulo, estiveram 
junto com Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente, visitando Merhy Seba em 
Ribeirão Preto, que está em processo de recuperação clínica. Foi conversado com Merhy 
sobre várias campanhas da USE e da FEB - Federação Espírita Brasileira, das quais ele 
participou nos últimos anos. Ele tem várias ideias, sobre a Campanha da Família, para reativar 
a mesma. Foi comentado entre os participantes da reunião, sobre a importância da 
continuidade da participação do Merhy, nas campanhas da USE, pelo próprio conhecimento 
que o mesmo possui nessa área. 
 
14 – Projeto Cartas de Kardec: - 
A.J. Orlando realizou visita ao projeto Cartas de Kardec, no CDOR – Centro de Documentação 
de Obras Raras, da FEAL – Fundação Espírita André Luiz. 
Orlando elogiou o profissionalismo deles. O Sr. Presidente continuou discorrendo sobre cartas 
e documentos de Kardec, que estão no local. Os documentos de Kardec ficam num baú, 
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guardado a chave. Eles têm um processo de digitalização, onde cada imagem que eles tiram 
é em 23.000 (vinte e três mil) pixels.  
Silvino Canuto de Abreu – pesquisador espírita, pegava o documento original, datilografava 
em francês e depois traduzia. Canuto se correspondia com Chico Xavier, que queria divulgar 
todos os documentos mas o Canuto ficava reticente. Emmanuel deu a informação, falando 
em nome dos Espíritos Superiores da Codificação, que não era o momento de divulgar o 
material. Os documentos deveriam ser apresentados ao público de uma maneira 
contextualizada. Segundo os documentos já vistos, a divisão do Espiritismo já começava no 
tempo de Kardec. E Kardec procurava deixar arquivados documentos que demonstravam 
essa divisão.  
Canuto teve contato com os continuadores da obra de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delanne, 
e outros.  
Existem documentos de Kardec em 8 (oito) locais diferentes na França, e a equipe está 
tentando trazer para o Brasil. Canuto viveu o tema do Roustainguismo. Isso tudo vai estar no 
livro que será lançado. Todos os documentos serão disponibilizados para o público. 
 
Horário Término:  0h30 do dia 09 de agosto de 2019 - Sexta-Feira 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 15 de agosto de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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15 DE AGOSTO DE 2019 
 

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 
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando - Presidente 
 
Horário Início:   22h30 
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Assuntos discutidos: - 
 
1 – Ideias para Receitas: -  
Ainda não foram recebidas as informações de Hélio Corrêa, Newton Carlos Guirau, Eronilza 
Souza da Silva, Elisabete Márcia Figueiredo e Silvio César Carnaúba da Costa. Aguardando 
para compilação e finalização das propostas de receitas. Solicitado aos diretores que as 
pendências sejam resolvidas. Deliberado que após o recebimento do que está faltando, 
faremos finalização da planilha e avaliação conjunta dos resultados em reunião da DE. 
 
2 – Comissão Pacto Áureo - CDE: -  
Orlando apresentou os andamentos  da Comissão. Informou que 13/08 tiveram reunião na 
FEESP, com a presença de Orlando, Rosana, Julia, Cacacci, Paulo, Watanabe; entenderam 
que as federativas devem ter maior conhecimento sobre o assunto que o conceito do Pacto 
áureo deva ser reconsiderado e atualizado. Propôs a realização de evento para refletir sobre 
e não simplesmente “comemorar”. 
As principais ações antecipadas e analisadas foram: (1) representatividade das federativas 
no CFN; (2) conhecimento pelo estado sobre a situação atual do CFN; (3) evento sobre os 70 
anos do Pacto Áureo. Para os membros da Comissão, a FEB está extrapolando suas 
responsabilidades e autoridades em detrimento da atuação das federativas estaduais. 
 
 O Evento foi estruturado em 4 (quatro) módulos. Terá início às 15h, com 3 (três) exposições, 
cada uma de 20 (vinte) minutos:   

• Surgimento da USE até o Pacto Áureo - Expositor: Cesar Perri 
• O Pacto Áureo na prática  (1950 até os dias atuais) - Expositor : Julia Nezu 
• O Futuro do Pacto Áureo - A.J. Orlando 

Ao final teremos uma mesa redonda de 50 (cinquenta) minutos, com todos os expositores. 
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Rosana propôs que a mediação e condução do evento seja feita por um membro da DE.  
 
 
3- Patrimônio 
Sivio informou que está fazendo os orçamentos da pintura completa da Sede.  
Orlando lembrou que a Galeria dos Presidentes será localizada no Salão União. Rosana 
questionou se essa despesa estava no Budget do inicio do ano. Orlando respondeu que não 
estava, porém a receita do USE+ cobriria essa despesa. 
Orlando solicitou uma solução para evitar a corrente de ar no inverno, porém ter a 
flexibilidade para o verão. 
 
4 – PUR 250: - 
A.J.Orlando solicita informações sobre as ações pelos diretores para que o número de 
participantes do Programa USE de Relacionamento seja ampliado e que a meta de 250 
associados seja atingida. 
 
 
5 – Livraria:   
A.J. Orlando faz análise das vendas que estamos realizando pela Livraria da USE e apresenta 
proposta para que sejam tomadas ações de modo profissional para dinamizar as vendas, 
contando inclusive com a contratação de mão de obra específica para estes serviços e não 
compartilhando a secretária da USE para as vendas. 
 
Vendas de Janeiro a Julho de 2019: 

 
 
O Sr. Presidente argumentou que devemos ter ações para aumentarmos as nossas vendas 
da Livraria, sejam contatando Livrarias/Bancas de órgãos bem como os responsáveis por 
Feiras de Livro nos respectivos órgãos. 
 
6 – EFU – Encontros Fraternos de Unificação: - 
Orlando perguntou como estão as coisas para o Encontro Fraterno. Pascoal comentou apenas 
sobre a ida das pessoas. Orlando fez o convite para algumas pessoas de Jundiai 
comparecerem no EF. 
 
7 – Atas de reuniões: - 
Pendências das atas das reuniões da DE, Congresso, CA e CDE. 
Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral está levantando junto aos Secretários as Atas pendentes 
e informará à Diretoria Executiva. 
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8 – 2º Lote de Boletos de Contribuição Associativa:  
Analisadas condições para a continuidade de emissão de novos boletos de contribuição 
associativa para as instituições que não fizeram seus pagamentos durante o primeiro 
semestre. 
 
9 – Plano de Saúde:  
Feita solicitação pela Cilene Cardoso de que a USE faça um plano de saúde em seu benefício, 
mas com pagamento por ela mesma. 
Deliberou: realizar o plano de saúde com desconto no seu salário 
 
10- Campanha Comece pelo Começo 
O Orlando sugeriu trazer a elaboração da campanha publicitária para o Mery, e retirar do 
departamento de Comunicação. Justificou que o Mery já tem a experiência de outras 
campanhas anteriores. 
Deliberou: Orlando irá conversar com o Marcelo. 
 
 
Horário Término:  0h30 do dia 16 de agosto de 2019 - Sexta-Feira 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 22 de agosto de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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22 DE AGOSTO DE 2019 
 

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 
 
Prece Inicial:   Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
 
Horário Início:   22h30 
 
 
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 A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Assuntos discutidos: - 
 
1 – Ideias para Receitas: -  
Walteno finalizou planilha considerando pontuação para cada uma das notas dadas por  
Rosana, Pascoal, Maurício e Walteno. Em conjunto foram analisadas as propostas de receita 
de maiores pontuação, sendo selecionadas as seguintes: 
 
Ações relacionadas a Livros: -  

• Feira do Livro – foco da livraria em feira de livros; 

• Lojinha virtual (e-commerce); 

• Parceria nas vendas, suporte nas vendas com os Órgãos (vendas de livros). 
 
Ações relacionadas a Casas Espíritas - associados: -  

• Força tarefa para cobrança das contribuições associativas anuais, focando os 
inadimplentes; 

• Campanha para novos membros – aumento no número de Centros unidos – com 
algum incentivo para os novos que entrarem; 

• Esclarecer finalidade da USE nos eventos. 
 
Outras ações: -  

• Verba – como tivemos da Vivo Espiritualidade; 

• Locar espaços da USE (salão da USE, para eventos culturais e de autoajuda). 

• Publicidade no Dirigente Espírita; 

• Projetos para o Centro Cultural, com parte de arrecadação para a USE; 

• Incentivo Fiscal. 
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Deliberações:  
Ações relacionadas a Livros – ficarão com Rosana. 
Ações relacionadas a Casas e outras ações serão definidos futuramente as pessoas 
responsáveis. 
 
2 – e-Commerce: - 
Apresentada as possibilidades que surgiram com o desenvolvimento do site para o 
Congresso, sob a forma de oferecimento de diversos ‘produtos’, favorecendo que haja 
possibilidade de e-Commerce com a plataforma utilizada. Serão disponibilizados livros com 
características de serem direcionados a dirigentes espíritas. A parte física de preparação e 
envio (via Correios) dos livros será constituída por voluntários, pelo menos para este início de 
atividades. Aproximadamente 100 (cem) títulos serão disponibilizados. 
Foi comentado sobre a funcionária Cilene Cardoso participar do processo de e-commerce. 
 
3 – Novo logotipo: -  
Foram apresentadas em conjunto as últimas propostas feitas pelo Junior Pinheiro, servindo-
se de modelo o logotipo para a USE Regional de São Paulo, na posição vertical. 
Deliberou-se que: 

• O mapa do estado deve ser diminuído; 

• Os dizeres: - Órgão das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, deve ter letras 
maiores; 

• Em duas linhas descrição do tipo do órgão (com letras menores), e o nome da cidade 
na linha inferior (com letras maiores). 
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4 – Evento Pacto Áureo - 19 de outubro de 2019: -  
A estrutura do evento foi definida após reunião com Cesar Perri, Julia Nezu e Aparecido José 
Orlando, ficando assim: 
 

 
A alteração do horário de início e final foi solicitada pela USE Regional de São Paulo, com o 
final não se estendendo até o começo da noite, mas terminando mais cedo. 
 
 
5 – E-Mails institucionais (Centros e Órgãos Espíritas): -  
A.J. Orlando apresenta proposta de iniciar a implementação dos e-mails institucionais para as 
instituições espíritas utilizando-se daqueles que já apresentam e-mails para contato. Das 
instituições unidas, temos um total de 781 (setecentos e oitenta e hum) deles com e-mails 
para contato (58,6%). Para o restante, 551 (quinhentos e cinquenta e um) instituições, temos 
que desenvolver ações para obter e-mails para contatos. 
 
Deliberações: 
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• Preparo de uma carta, para envio às instituições unidas com contato – essas 781 – 
como apresentação sobre a utilização e importância, do e-mail institucional; 

• Para as outras Casas – 551 -  precisamos desenvolver maneiras de buscar 
informações dessas Casas, envolvendo os Órgãos Locais e Regionais nessa busca 
de informações; 

• Essas ações devem ter em mente, o envolvimento dos Órgãos, buscando informações 
das Casas Espíritas sem contatos, e, auxiliando naquelas com contatos, a ativação e 
importância do e-mail institucional.  

 
Em relação aos Órgãos, temos 53 (cinquenta e três) que não tinham ativado os e-mails 
institucionais da USE. A.J. Orlando fez contato com 43 (quarenta e três) desses Órgãos 
através do WhatsApp, e com 10 (dez) através de e-mails dos seus contatos. 
De todos esses contatados, aproximadamente 10 (dez) já ativaram os novos e-mails 
institucionais. 
 
6 – 15º ENLIHPE: - 
A.J. Orlando comunica que vai representar a USE no 15º Encontro da Liga dos Historiadores 
do Espiritismo (ENLIHPE), que se realiza nos dias 24 e 25 de agosto, na cidade de Fortaleza, 
Ceará. 
 
7 – GPS Espírita: - 
A.J. Orlando comunica que foi elaborado ofício para solicitar a inclusão na pauta da próxima 
reunião do Conselho Federativo Nacional, em novembro, para apresentação do projeto de 
aplicativo com informações e dados de instituições espíritas, permitindo acesso a elas via 
smartphone. 
Através desse aplicativo teremos as informações dos Centros Espíritas e atividades dos 
mesmos, de todo o território nacional. 
 
8 – Memória (Documentos da USE): -  
A.J. Orlando comunica que deve terminar a classificação e organização dos documentos 
histo1ricos da USE até o mês de outubro/2019. Com isto, podemos fazer a apresentação 
formal na reunião do CDE em dezembro. Comenta, também, sobre a necessidade de estantes 
ou armários para guarda e conservação dos mesmos. Seria interessante a compra de algum 
móvel usado ao invés de novo. A.J. Orlando considera que as estantes devem ter a 
possibilidade de 15 (quinze) metros de prateleiras para acondicionar as pastas e os 
documentos organizados. 
 
Deliberação: 
Verificação em locais de vendas de móveis usados, estantes com menor custo. 
 
9 – Novas isenções: - 
Apresentadas e aprovadas as isenções solicitadas pelas seguintes instituições: 

C.E. Paz, Luz e Amor    I. Indaiatuba R. Campinas 
 C.E. Luz e Conforto    I. Jundiaí R. Jundiaí 
 C.E. Fé em Deus    I. Sorocaba R. Sorocaba 
 C.E. Paz e Amor    I. Americana R. Piracicaba 
 
Deliberações: 

• Necessário enviar carta para essas instituições, e para as que não foram notificadas 
neste ano de 2019, colocando sobre a isenção, e sobre a atuação da USE, enquanto 
Federativa representante do CFN, no Movimento Espírita Brasileiro; 
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• Fazer contato com as Casas que solicitam isenções da contribuição associativa, 
colocando a opção de desconto, para que a mesma contribua com um valor menor, 
do que o proposto. 

 
10 – Novos processos de união: - 
Analisadas as solicitações de união que se encontram pendentes considerando documentos 
que deveriam acompanhar o processo de união. 

S.E.E. Jardim de Luz – S.B. Campo  I. S.Bernardo R.GrandeABC 
   Pendente 01/12/2018 
 G.E. Fraternidade – Mauá   I. Mauá R.GrandeABC 

Eronilza fará o levantamento dos dados, neste caso, junto à Cilene, para 
verificação completa (até dos documentos arquivados), pois foi 
levantado a situação de que a Casa já estava cadastrada como unida 
anteriormente. 

  Casa Esp. Amor e Caridade – Juquehy I. Guarujá R. Baixada 
Assinado certificado e carta. Cilene enviar documentos à Casa. 

 G.E. Caminho do Mestre – São Paulo  D.Sto.Amaro   R. São Paulo 
   Pendente 14/06/2019 – Falta Carta de União pelo Órgão 
 Instituto Arte e Vida    I. Franca R. Franca 
   Orlando enviará Carta explicando Estatuto não ok 
 
11 – Transmissão reunião do CA: -  
A.J. Orlando comenta que solicitou há algum tempo a preparação para que a próxima reunião 
do CA, em 7 de setembro, seja transmitida aos dirigentes do Conselho de Administração, 
impossibilitados de participação presencial. Será implementada, também, a possibilidade de 
aprovação a distância para os temas da reunião. 
Segundo Walteno será criada uma conta no YouTube, para as transmissões das reuniões 
administrativas da USE. 
 
12 – Encontros Fraternos: 

• 12 de outubro de 2019 – Regionais de Araçatuba e Ilha Solteira – Cidade do Encontro: 
Araçatuba; 

• 13 de outubro de 2019 – Regionais de Presidente Prudente e Nova Alta Paulista – 
Cidade do Encontro: Regente Feijó; 

• 23 de novembro de 2019 – Regionais de Piracicaba e Rio Claro – Cidade do Encontro: 
Limeira; 

• 24 de novembro de 2019 - Regionais de Assis e Marília – Cidade do Encontro: 
Ourinhos; 

• 30 de novembro de 2019 – Regionais de Sorocaba e São Paulo – Cidade do Encontro: 
a definir; 

• 1 de dezembro de 2019 – Regionais da Baixada Santista/Vale do Ribeira e Grande 
ABC – Cidade do Encontro: São Bernardo do Campo. 

 
Deliberação: 
Agendar reunião pelo Skype com Filipe (Mocidade), Julia Nezu (Regional - São Paulo), A.J. 
Orlando (Estadual), e Hélio (Regional – Sorocaba), para definição do local do Encontro 
Fraterno de 30 de novembro. 
 
12 - Projeto Prefiro Viver – FEB: 
FEB não deu resposta à Carta enviada pela USE de São Paulo, com as colocações sobre o 
Projeto não estar de acordo com as deliberações das reuniões do CFN. 
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Continua havendo divulgação no site deles do Projeto, tendo e-mail com link, para cadastro, 
e com citação de lançamento do Projeto, em setembro de 2019, como treinamento à distância. 
 
Deliberação: 
Preparar Carta de orientação aos Órgãos do Estado, sobre o curso, focando que o mesmo 
não vem de deliberação do CFN, nem teve participação de nenhuma federativa. 
 
13 – Amor Exigente: - 
A.J. Orlando comenta sobre conversa que teve com Fábio Gonzaga do Nascimento, quando 
do Encontro Fraterno de Unificação, em Guaratinguetá, no último dia 18 de agosto. Na 
oportunidade, o dirigente do C.E. Antonio Marins comentou sobre a implementação de 
reuniões do Amor Exigente utilizando o espaço do centro espírita, e com isto aumentando a 
própria frequência à Casa, por parte dos frequentadores dessa reunião. 
Discutiu-se sobre atividades sociais das Casas Espíritas, ou de ONGs prestando serviços 
assistenciais de auxílio ao próximo, em Casas Espíritas, não havendo ensinamento 
doutrinário nessas situações. 
 
Deliberação: 
O assunto será aprofundado entre a Executiva e Departamentos, para termos um 
posicionamento oficial da USE, a esse respeito. 
 
Horário Término: 1h20 do dia 23 de agosto de 2019. 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 29 de agosto de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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05 DE SETEMBRO DE 2019 
 

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 
 
Prece Inicial:   Newton Carlos Guirau - Primeiro Secretário 
Horário Início:   22h30 
 
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 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Ausência justificada: - Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
 
Assuntos discutidos: - 
 
1 – Fluxo de Caixa Agosto 2019 - 

Apresentado o Fluxo de Caixa Agosto de 2019 pela 2ª Tesoureira, Elisabete Márcia 
 Figueiredo. 
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Apresentado, também, o fluxo de caixa referente à conta espelho da USE Regional de São Paulo: 
 

 
 
Deliberação: Na apresentação ao CA serão apresentados os valores até a coluna X. Responsável: 
Maurício. Prazo: reunião do CA - 07/09/2019. 
 
 
 
2 – Fluxo de Caixa Janeiro – Agosto 2019: - 
Apresentado o fluxo de caixa de janeiro a agosto de 2019, com os valores acumulados para contas 
de despesas e de receitas. Segundo análise de Maurício Romão, 1º Tesoureiro, “de maneira geral 
estamos bem abaixo nas receitas, principalmente de livros e jornal. As despesas estão bem em 
geral, apenas bem acima nas despesas de viagens. A despesa com livros está obviamente menor 
porque as vendas estão bem abaixo”. Para A.J.Orlando, como adquirimos com 50% de desconto, 
em média, para pagamento de R$ 32.270, esperava-se vendas no valor de R$ 64.540. Como a 
receita de venda de livros está menor, isto pode ser um indicativo de aumento do estoque. 
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Fluxo Caixa Mensal - USE Estadual Em R$

RECEITAS jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19
Total              

Jan-Ago/19 média

Livros Recebidos 5.783 4.239 7.197 5.545 8.465 7.025 3.748 3.377 45.379 5.672

Contrib.Ass/Cooperad. 3.969 77.816 10.139 2.793 1.855 717 3.340 3.280 103.909 12.989

Jornal 360 225 60 255 1.750 210 1.645 270 4.775 597

Eventos 0 396 2.399 351 1.100 1.099 0 475 5.819 727

Congresso/Hotel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doações + Outras Rec 24 90 1.358 780 847 10 601 51 3.761 470

Rend Aplic 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECEITAS 10.135 82.765 21.154 9.724 14.017 9.061 9.334 7.453 163.643 20.455

DESPESAS jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19
Total              

Jan-Ago/19 média

Despesas c/Pessoal 2.290 2.501 3.218 3.536 3.834 3.727 4.298 3.597 27.001 3.375

Pgto Livros 1.444 1.279 4.662 5.447 5.369 1.631 5.591 6.846 32.270 4.034

Jornal/Divulgação 1.588 1.703 1.588 1.783 3.168 1.783 3.168 0 14.780 1.847

Luz/Água/Tel 746 485 305 873 625 317 693 778 4.821 603

Conservação e Limpeza 873 726 1.232 1.575 5.122 750 1.017 1.033 12.327 1.541

Lanches e Ref 151 1.199 605 973 260 2.235 97 646 6.165 771

Viagens e Estadias 781 1.414 3.217 4.032 11.374 11.403 4.106 9.063 45.389 5.674

Correios 2.591 2.510 2.089 489 1.711 730 1.527 229 11.875 1.484

Mat Expediente/Serv Inf 1.898 2.431 774 738 808 1.618 1.402 2.798 12.466 1.558

Desp. Bancárias /Seg/ Taxas/Legais 227 183 164 279 214 225 745 205 2.243 280

Sede Brás 301 359 101 535 333 249 802 770 3.450 431

Reforma/Imob (Note book) 160 0 0 0 0 0 0 0 160 20

Transporte Livros 48 0 24 0 124 0 196 33

Parcelamento INSS 0

Eventos 0

Hotel Congresso 0

Outras Despesas 445 1.132 67 408 1.212 582 1.948 16 5.812 1.018

TOTAL DESPESAS 13.494 15.921 18.069 20.668 34.053 25.251 25.517 25.982 178.955 22.369

SUPERAVIT / (DEFICIT) OPERACIONAL -3.359 66.844 3.085 -10.945 -20.036 -16.190 -16.183 -18.529 -15.312 -1.914

Aplicação / Resg, de Fundos / Transf / Juros 3.500 6.000 400 -5.800 -100 -100 -100 9.600 13.400

CAIXA INIICAL 6.297,60 6.439 79.283 82.769 66.024 45.887 29.597 13.314 6.298

CAIXA FINAL 6.439 79.283 82.769 66.024 45.887 29.597 13.314 4.385 4.385

Aplicação Financeira 252.152 248.312 249.394 252.390 237.577 255.166 248.723 239.417 239.417

Caixa + Aplicação 258.591     327.596     332.163     318.413     283.464     284.764     262.037     243.803     243.803        
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Deliberação: A.J.Orlando irá falar com Cilene Cardoso - funcionária, para termos um valor atual 
de estoque, e podemos comparar com o valor do estoque anterior levantado, observando a 
variação do período. 
 
3 – Situação de Órgãos Inativos e Inexistentes: 
Órgão inexistente atualmente - Barra Bonita 
Órgãos inativos: Adamantina, Botucatu, Bragança Paulista, Caconde, Centro (Distrital), Cruzeiro, 
Guaraçaí, Guaratinguetá, Itu, Jundiaí (Regional), Lorena, Marília (Regional), Mococa, Nhandeara, 
Osvaldo Cruz, Promissão, São José do Rio Pardo e Tambaú. 
Órgão reativado: Pindamonhangaba. 
 

Fluxo Caixa Mensal - USE Estadual Em R$

RECEITAS Total Jan-Ago/19 média Total 2018 média Planejado      2019Média

Livros Recebidos 45.379,06              5.672,38    124.064,38 10.338,70 145.000,00 12.083,33 

Contrib.Ass/Cooperad. 103.909,00           12.988,63 106.677,92 8.889,83    130.000,00 10.833,33 

Jornal 4.775,00                596,88       10.861,38    905,12       15.000,00    1.250,00    

Eventos 5.819,08                727,39       39.471,10    3.289,26    -              

Congresso/Hotel -                          -              1.029,83      85,82          -              

Doações + Outras Rec 3.761,04                470,13       8.824,98      735,42       8.000,00      666,67       

Rend Aplic -                          -              10.567,85    880,65       12.000,00    1.000,00    

TOTAL RECEITAS 163.643,18           20.455,40 301.497,44 25.124,79 310.000,00 25.833,33 

DESPESAS Total Jan-Ago/19 média Total 2018 média Planejado      2019Média

Despesas c/Pessoal 27.001,20              3.375,15    42.025,42    3.502,12    39.500,00    3.291,67    

Pgto Livros 32.270,09              4.033,76    105.755,28 8.812,94    87.000,00    7.250,00    

Jornal/Divulgação 14.779,80              1.847,48    21.117,79    1.759,82    23.500,00    1.958,33    

Luz/Água/Tel 4.820,93                602,62       8.472,62      706,05       7.000,00      583,33       

Conservação e Limpeza 12.327,18              1.540,90    11.962,74    996,90       11.000,00    916,67       

Lanches e Ref 6.165,32                770,67       12.581,26    1.048,44    9.000,00      750,00       

Viagens e Estadias 45.389,39              5.673,67    15.607,38    1.300,62    15.000,00    1.250,00    

Correios 11.875,31              1.484,41    20.170,58    1.680,88    21.000,00    1.750,00    

Mat Expediente/Serv Inf 12.465,52              1.558,19    27.437,61    2.286,47    13.000,00    1.083,33    

Desp. Bancárias /Seg/ Taxas/Legais 2.242,69                280,34       3.432,91      286,08       5.000,00      416,67       

Sede Brás 3.450,08                431,26       212.267,61 17.688,97 5.000,00      416,67       

Reforma/Imob (Note book) 160,00                    20,00          10.990,28    915,86       10.000,00    833,33       

Transporte Livros 195,78                    32,63          -                -              -              

Parcelamento INSS -                          4.234,22      352,85       -              

Eventos -                          22.320,08    1.860,01    7.000,00      583,33       

Hotel Congresso -                          37.813,70    3.151,14    -              

Outras Despesas 5.812,01                1.018,26    10.450,80    870,90       17.000,00    1.416,67    

TOTAL DESPESAS 178.955,30           22.369,41 566.640,28 47.220,02 270.000,00 22.500,00 

SUPERAVIT / (DEFICIT) OPERACIONAL 15.312,12-              1.914,02-    265.142,84- 22.095,24- 40.000,00    3.333,33    

Aplicação / Resg, de Fundos / Transf / Juros 13.400,00              

CAIXA INIICAL 6.297,60                

CAIXA FINAL 4.385,48                

Aplicação Financeira 239.417,32           

Caixa + Aplicação 243.802,80           
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Deliberação: Walteno irá enviar mensagem sobre o uso do e-mail institucional. Responsável: 
Walteno. Data: 10/09/2019. 
 
4 – Marcha pela Vida 2019: -  
A.J.Orlando pergunta aos diretores, que receberam a mensagem da coordenação do movimento 
Marcha pela Vida 2019, solicitando contribuição financeira para o evento programado para o dia 22 
de setembro, sobre que decisão vamos tomar.  
 
Deliberação: A USE do Estado de São Paulo fará a doação de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais) para o evento. 
 
5 – Transmissão reunião do CA: 07/09/2019 -  
A.J.Orlando apresenta o tema da transmissão da reunião do CA, questionando o momento em que 
daremos notícia e divulgação para os representantes dos órgãos regionais. Walteno informa que 
forneceremos um link para acesso ao canal. Além disso, foram desenvolvidas ações para permitir 
e ter validade os votos provenientes de pessoas que estejam assistindo online e que sejam 
representantes dos órgãos regionais. A.J.Orlando solicita que sejam formalizados e descritos os 
procedimentos de votação online. Walteno Silva, diretor de Tecnologia de Informação, é o 
responsável por esta ação. 
 
Deliberação: Walteno, diz que está estudando tecnicamente a situação, para transmissão, e 
avisaria na sexta-feira, dia 6 de setembro, os Órgãos, com acesso através do e-mail institucional do 
próprio Órgão. 
 
6 – Atas de reuniões: - 
A.J.Orlando expõe suas preocupações quanto ao acúmulo de atas pendentes com 
aproximadamente 18 (dezoito) reuniões sem atas desenvolvidas, incluindo aquelas relacionadas à 
Comissão Organizadora do 18º Congresso Estadual de Espiritismo, não tendo a primeira delas, de 
reunião de janeiro de 2019, sido finalizada. Desde há algum tempo tem feito cobranças para as 
finalizações e conclusões das referidas atas, mas sem sucesso. Decidimos em reunião passada 
que os diretores, mesmo não tendo cargos de secretários, estariam auxiliando nesta atividade. 
Apesar de decidido nada foi feito quanto ao tema.  
 
Deliberação: Será feito neste sábado, 7 de setembro, divisão das atas pendentes, entre os 
diretores, para que em duas semanas a contar daquela data, fazendo uma força tarefa conjunta, 
possamos deliberar a maior parte dessas atas. 
 
7 – Projeto Prefiro Viver: - 
A.J.Orlando, após ter divulgado nota em grupos de WhatsApp da USE quando solicita que não seja 
divulgado o projeto Prefiro Viver, recebeu ligação telefônica do presidente da FEB - Federação 
Espírita Brasileira, Jorge Godinho, manifestando contrariedade sobre esta mesma nota. Procurou 
justificar a importância do projeto em função dos níveis de suicídio no Brasil e no mundo e a 
necessidade de sua prevenção e posvenção. Este é o racional da FEB para dar continuidade ao 
projeto apesar de ter recebido ofícios das federativas da Comissão Regional Sul contrariando tal 
decisão. Na oportunidade, A.J.Orlando comentou que a nota foi enviada pela falta de retorno à carta 
que a USE enviou ao Conselho Diretor da FEB, bem como a veiculação errada de que o CFN - 
Conselho Federativo Nacional, teria aprovado o projeto, o que não corresponde à verdade. Godinho 
informou que a FEB daria continuidade ao projeto e que faria alteração na divulgação do projeto 
eliminando a aprovação do projeto pelo CFN. Mesmo havendo dito isto, a FEB continua divulgando 
o projeto do mesmo modo que iniciou, inclusive com nota no Reformador, de setembro de 2019. 
Além disso, em ofício recebido hoje, pelos presidentes das federativas estaduais do Brasil, o teor 
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da justificativa e da cartilha anexa ao ofício contém as mesmas informações erradas que tentamos 
alterar. A.J.Orlando encaminhou mensagem aos demais presidentes da Comissão Regional Sul 
sugerindo nova reunião para tomarmos posição única e sólida, que a medida assim exige. 
 
Extrato da cartilha que acompanha o Ofício 13, da FEB: 

 
 
8 – Médium João Berbel: -  
A.J.Orlando enviou e-mails trocados entre Cilene Cardoso e Jean Rodrigo Julio, presidente da USE 
Intermunicipal de Franca, o qual foi questionado quanto ao trabalho desenvolvido pelo médium João 
Berbel. Comenta que a Cilene não tem responsabilidade para buscar as informações e encaminhar 
os resultados a pessoas que solicitam o posicionamento da USE. A.J.Orlando já solicitou a ela, 
Cilene, que toda solicitação de informações doutrinárias sejam encaminhadas aos solicitantes 
somente após o conhecimento do Presidente. 
 
9 – Fechamento de Centro Espírita: - 
Recebemos ofício do CE À Luz do Evangelho, situado à rua Professor Silveira Santos, no 54, Vila 
Aguiar, em São Roque, comunicando o encerramento de suas atividades no dia 7 de março de 
2019. O ofício é assinado pela sua presidente, Rosemary Bagolan Ferraz. Deve ser revisto o 
cadastro da instituição no sistema Associatec, bem como quanto à parada de envio do Dirigente 
Espírita. 

 
 
Horário Término: 0h10 do dia 6 de setembro de 2019. 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 12 de setembro de 2019 – Quinta-Feira, 22h30 
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7 DE SETEMBRO DE 2019 
 
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:   9h10  
Integração:    Dinâmica - Juliana Moraes – Departamento Mocidade 
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A. J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar - Primeira 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 - Mediunidade 
 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Filipe Félix dos Santos - Mocidade 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
Ana Luiza de Almeida Boiago - Infância 
Marco Antonio Milani Filho - Doutrina 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Julia Nezu Oliveira - Jurídico Administrativo 
 
Secretários/Integrantes de Departamentos Presentes: 
Juliana Moraes – Departamento Mocidade - Secretaria de Doutrina 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Marco A. S. Oliveira - Departamento de Comunicação 
Mônica Etes Soares - Departamento de Infância 
Renata Duarte Alves de Oliveira - AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Monique Etes dos Santos - Departamento de Infância 
Renan Matheuz Martorelli - Departamento de Infância 
Letícia Matheuz Martorelli - Departamento de Infância 
João Guilherme Quintela - Departamento de Infância 
Arthur de Almeida - Departamento de Infância 
Kauê Albert Bentes Aragão - Departamento de Infância 
Gustavo Gil Velho Rocha - Departamento de Infância 
Andreia Leão - Departamento de Doutrina 
Regina Mercadante - Departamento de Comunicação 
Bruna Zapata Zilio Barros - Departamento de Infância 
Renato César - Departamento de Infância 
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Caterine Z. Z. Barros - Departamento de Infância 
Felipe Albuquerque - Departamento de Infância 
Gustavo G. Velho Rocha - Departamento de Infância 
Andrea Laporte – Departamento de Doutrina - Assessora 
 
Convidados: 
Guaracy Nascimento - Presidente da USE Regional de Assis 
José Silvio Spinola Gaspar - Vice-Presidente da USE Regional de são Paulo 
 
Ausência Justificada: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
Início da Reunião: -  
Juliana Moraes do Departamento de Mocidade, fez a dinâmica, trazendo reflexões sobre as 
qualidades próprias e dos companheiros de equipe, seguindo-se de canção: “Me deixe 
nascer”, entoada pelo Lirálcio Alves Ricci - Diretor do Departamento de Arte. 
 
1 - Palavra da Presidência: 
No dia 19 de outubro, sábado, faremos um evento comemorativo dos 70 anos do Pacto 
Áureo, na sede da USE - Santana. A.J. Orlando reforçou como será a abordagem da USE, 
salientando que nosso objetivo é de construção.  
O Senhor Presidente lembrou a todos, que temos uma comissão constituída no CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual, a respeito do Pacto Áureo, sua revisão, e propostas de 
atuação da USE Estadual. O prazo para entrega dos trabalhos deste grupo, é 31 de outubro 
de 2019.  
Sobre o evento dos 70 anos do Pacto Áureo, salientou que o mesmo foi estruturado em 4 
(quatro) módulos. Terá início às 15h, com 3 (três) exposições, cada uma de 20 (vinte) minutos:   

● Da fundação da USE até o Pacto Áureo - Expositor: Antonio Cesar Perri de Carvalho 
● O Pacto Áureo na prática - Expositora : Julia Nezu de Oliveira 
● Construindo o futuro – Expositor: A.J. Orlando 

Ao final, teremos uma mesa redonda de 50 (cinquenta) minutos, com todos os expositores. 
Possivelmente no ano que vem teremos mais eventos similares para fazermos juntos essas 
reflexões. 
 

 
O Sr. Presidente colocou sobre o Projeto Prefiro Viver - capacitação de trabalhadores para 
auxiliar na tarefa de prevenção e posvenção do suicídio – de que houve contestação das 
federativas do Sul em relação à posição da FEB em conduzir o projeto sem a aprovação e 
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participação do CFN - Conselho Federativo Nacional. A USE e as outras 5 (cinco) federativas 
da Comissão Regional Sul do CFN enviaram ofício para a FEB contestando a posição da 
mesma, em realizar o projeto sem a participação das federativas. A FEB também não aceitou 
uma reunião com os 6 (seis) presidentes das Federativas do sul do país, para discutir esse 
ponto, e continua com o Projeto, que não tem a sua temática, ou abordagem contestada, mas 
sim a maneira como será executado. 
A.J. Orlando divulgou a Virada Espiritual – 30 horas de amor fraternal, um movimento 
espírita, com diversas ações que serão realizadas nos dias 5 e 6 de outubro de 2019. Esse 
evento terá uma ação acontecendo também na sede da USE em Santana. A proposta é de 
se abrir um canal de web/tv com transmissão online que ficará 30 (trinta) horas no ar. Através 
desse canal da virada, as pessoas poderão conversar ao vivo e transmitir as diversas 
realizações. Artistas e palestrantes virão até a USE Estadual. A proposta também é de 
transformá-lo num evento anual. Haverá a continuidade do evento em outras cidades e 
países, que puderem fazer a transmissão pela web. 
 

 
 
 
 
 

ABRAPE: Associação Brasileira  de Psicólogos Espír itas |  AEE: Al iança Espírita Evangélica |  CEPABrasil :  Assoc iação Brasileira  de Delegados e 
Amigos da Confederação Internacional  Espírita |FEESP: Federação Espírita do Estado de SP |  

USE: União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 

São Paulo, agosto de 2019 

 
PREPAREM-SE PARA A VIRADA ESPIRITUAL 

Prezados amigos, 

É com grande alegria que comunicamos a união de diversas instituições 
espíritas do Brasil para organizar um megaevento gratuito em memória aos 150 
anos da desencarnação de Allan Kardec - a Virada Espiritual: 30 horas de amor 
fraternal - iniciando às 10h do dia 5 de outubro e finalizando às 16h do dia 
seguinte, 6. 

 
Serão 30 horas de muitas atividades espalhadas por todo Brasil e em 

alguns países com o objetivo de confraternizar e compartilhar o amor fraternal 
através de manifestações artísticas e culturais planejadas por voluntários de casas 
/ grupos espíritas. 

 
Solicitamos àqueles que desejam participar do evento que se manifestem, preenchendo formulário 

no site (www.viradaespiritual.com) até dia 15 de setembro para cadastro e divulgação. 
 
Algumas ideias a serem desenvolvidas: 

- Ações que tirem as pessoas da rotina; 
- Distribuição de abraços, flores/balões com mensagens, livros, desenhos/mensagens das crianças; 
- Teatro curto de cunho moral com os jovens; 
- Lembrar-se dos trabalhadores do período noturno; 
- Vibração conjunta das 22h; 
- Envio de mensagens via aplicativos com frases do Chico, mensagens de conforto, carinho, 
motivacional, etc. 
- Palestras, pinturas mediúnicas, apresentações de corais, músicos, peças teatrais; 
- Caminhadas com algum tema; 
- Ações ambientais, com pets, etc. 

Existe um mundo de oportunidades. Planejam-se e levem às ruas a oportunidade de vivência em um ambiente de 
ameaça zero e de envolvimento carinhoso. 
 
IMPORTANTE ! 

As atividades serão gratuitas e poderão acontecer nas casas espíritas e em locais públicos e abertos (ruas, 
praças, etc.). Verifiquem junto à prefeitura/policiamento a necessidade de permissões para eventos em local público. 
 
Fique atento e participe deste grande momento de amor! 
 
Acesse o site e saiba mais: www.viradaespiritual.com 
Instagram: @viradaespiritual 
Facebook: Virada Espiritual 
 
Fraternalmente,  

 
Comissão Organizadora 
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2 - Encontros Fraternos de Unificação 2019: 
Tendo em vista algumas alterações de locais e datas no segundo semestre, e na 
incompatibilidade de agendas com os departamentos e os órgãos, a Diretoria refletiu sobre o 
prosseguimento desse evento em 2019. Analisou-se também o conteúdo que não estava 
adequado. Busca-se, com a suspensão, valorizar a qualidade e não a quantidade dos 
Encontros. 
Deliberação: Suspender, se possível, os próximos encontros fraternos do ano de 2019. Será 
conversado com os órgãos que ainda na2o receberam os Encontros sobre esta possibilidade 
de suspensão. 
 
3 - Encontros Fraternos de Unificação 2020: 
A Diretoria Executiva abriu o espaço para uma discussão de aprimoramento do EFU: O que 
se deve manter? O que se deve manter, mas melhorar? O que não iremos manter? O que 
devemos acrescentar? 
Surgiram então as seguintes propostas:  

● Melhorar a concordância com as USEs Regionais, em relação às datas; 
● Estruturação conjunta entre a DE e os Departamentos dos roteiros do Encontro 

Fraterno; 
● Filipe - evitar a exposição do passado, ou seja, das coisas que foram realizadas; 
● Filipe - a USE Estadual deveria apresentar propostas de trabalho para a região; 
● Divisão dos Encontros, com momentos de equipes juntas (no salão) e momentos de 

equipes dos departamentos separadas em salas; 
● Walteno - nos Encontros Fraternos devem ser trabalhados os maiores problemas 

relatados do Estado; 
● Reuniões prévias com os Órgãos das regiões envolvidas, detalhando a mecânica do 

Encontro a ser realizado, e os seus objetivos; 
● Filipe – o formato do EFU deveria requisitar um período maior (manhã e tarde, talvez). 

Foram apresentados os comentários de que os Dirigentes não sabem  o seu papel na 
Unificação, no trabalho junto aos Órgãos, e, que seria necessário o engajamento dos 
colaboradores dos Órgãos da região, para os Encontros Fraternos. 
A.J. Orlando comentou que nós precisamos ensinar o dirigente e não fazermos o papel do 
dirigente.  
Ana Luiza disse que é um importante momento para conversa dos Departamentos da USE 
Estadual, com os Departamentos dos Órgãos Locais.  
Newton comentou que faltou orientação da USE Estadual, ao Órgão Local, sobre toda 
mecânica e objetivo dos Encontros Fraternos.  Faltou contato dos Departamentos da USE 
Estadual, com os Departamentos locais, sobre como serão as reuniões dos Encontros 
Fraternos.  
Deliberação: deixar a definição das datas para um reunião eletrônica com o Pascoal 
presente.  
 
4 - Novo logo da USE: 
Em setembro de 2018, foi discutido sobre um novo logotipo para a USE, em reunião do CA - 
Conselho de Administração. Foram solicitadas duas alterações, sobre a posição do mapa, 
(localização no contexto do logo), e tamanho das letras descritivas da USE. 
Antonio Batista Pinheiro Junior da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto, auxiliou no 
processo de criação do novo logo, com as alterações propostas. 
O Sr. Presidente trouxe aos participantes desta reunião da DE, os novos modelos de logo da 
USE, para a federativa estadual, para os Órgãos (Regionais e Locais), e para os 
Departamentos (da USE Estadual e dos Órgãos). 
A proposta final de logotipo será apresentada hoje, 7 de setembro, na reunião do CA. 
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   Em cores 

  Versão tons de cinza 

  Versão monocromática 
 

  Versão negativa 
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5 - Aquisição de Certificado de Segurança para inscrições ao 18.º Congresso Estadual 
da USE: 
Foi aprovado por unanimidade a aquisição de certificado do protocolo SSL - certificado de 
segurança, (https:), no valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais), para maior proteção 
dos dados pessoais dos congressistas, na inscrição para o evento. 
 
6 - Apresentação do Departamento de Infância: 
Ana Luiza de Almeida Boiago - Diretora do Departamento, iniciou pedindo a apresentação dos 
componentes do Departamento, aos participantes da reunião. 
Discorreu sobre a visão do departamento, em trabalhar não só as tarefas do aprendizado 
espírita na infância, mas também trabalhar sobre o aprendizado, e os estudos para a 
transformação moral dos seres. 
Divisão do Departamento em 3 (três) áreas: 

● Administrativo 
● Estudos 
● Comunicação  

O início da montagem do Departamento foi após o 2.º Encontro Paulista de Evangelizadores, 
em fevereiro de 2017, com participantes do próprio Encontro. 
Citou o trabalho conjunto com a Mocidade, como base para muitas atividades realizadas. 
Foram apresentados através dos slides, maneiras de como trabalhar com diversos temas 
mais complexos da Doutrina, para a infância. 
Em 2018, o Departamento fez a Jornada Evangelizadora Paulista, com 20 (vinte) viagens, e 
mais de 1.000 (mil) evangelizadores impactados. Ainda naquele ano, foi criado o 1º Fórum de 
Evangelização do Estado. Desse fórum nasceu uma plenária de soluções: 

● Superficialização da Evangelização; 
● Falta de compromisso da Família Espírita; 
● Falta de comprometimento com a tarefa; 
● Poucos jovens na tarefa de Evangelização. 
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O departamento está trabalhando nas soluções a partir da plenária, e foram implementadas 
ações perante todo o Estado, entre as quais destacam-se: 

● Reunião Geral do Departamento de Infância - fazendo acompanhamento de ações; 
● Estímulo para as reflexões, utilizando as parábolas de Jesus, em atividade no Estado; 
● Realização do Fórum descentralizado, com o primeiro sendo realizado em Sorocaba. 

Ana mostrou os próximos desafios da área, e as próximas ações pelo estado. 
● Jornada Evangelizadora Paulista; 
● Ide e Evangelizai - primeiros passos na Evangelização; 
● Encontro Paulista de Evangelizadores Espíritas; 
● Fórum Estadual de Evangelização de São Paulo; 
● Reunião Geral dos Departamentos de Infância; 
● Participação nos Encontros Fraternos de Unificação. 

O Sr. Presidente abordou sobre a importância do trabalho de evangelização da USE Estadual,  
através de ações do departamento, e, sobre a importância da coleta de dados em todo o 
Estado, que foi realizado como base para os trabalhos futuros da área.  
Explanou que a formação de evangelizadores não deve ser tarefa exclusiva da USE Estadual,  
e sim a formação de líderes locais, que realizem a preparação dos evangelizadores para 
aquela região. Ana Luiza colocou que isto está sendo realizado e implementado pelo 
departamento. 
 
Colocações após a apresentação do Departamento: 
Foram feitos diversos comentários a respeito da conexão dos trabalhos entre departamentos, 
da importância do departamento estruturar-se deixando documentadas as suas ações para 
as próximas gestões, e também sobre a situação do suicídio na infância. 
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7 - Grupo de Trabalho sobre o Suicídio na infância e Juventude: 
Conversado sobre troca de informações entre a Infância, a Mocidade, Doutrina e o 
Atendimento Espiritual, sobre o suicídio na Infância, constituindo um grupo de trabalho 
relativo ao assunto. 
 
 
8 - O jovem no espiritismo, e evasão dos mesmos da Doutrina: 
Censo de 2010 indicou 2% de espíritas no país, e 3,1% na região sudeste do país.  
Durante a reunião ordinária do CFN da FEB de 2014, Jorge Elarrat apresentou um estudo, 
como profissional da área, sobre as estatísticas do IBGE – do Censo de 2010 -, relacionados 
com religiões. Com base em dados comparativos com as demais religiões mostrou que o 
Espiritismo e as religiões orientais são as que menos cresceram nas faixas etárias até 29 
anos. 
Dentre as conclusões do trabalho, destacam-se em relação aos jovens: 

 Apresenta vale profundo na participação etária juvenil; 
 Exige revisão do modelo de atuação do movimento jovem; 
 Movimento está envelhecendo. 

A.J. Orlando aborda a falta de ação integrada em relação ao assunto, explicando o porquê do 
Movimento estar envelhecendo, e de como “os espíritas estão ficando velhos”. 
Comentando sobre outras religiões, e o espiritismo, cita Allan Kardec, do livro: “O que é o 
Espiritismo”: - Biografia de Allan Kardec -  trecho: “O Espiritismo se dirige aos que não creem 
ou que duvidam, e não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente; ele não diz a ninguém 
que renuncie às suas crenças para adotar as nossas, e nisto é consequente com os princípios 
de tolerância e de liberdade de consciência que professa.” 
Proposta colocada pelo Senhor Presidente: 

 Precisamos saber se as Casas Espíritas estão tendo dificuldades, e quais, para manter 
e formar os jovens como praticantes da Doutrina Espírita; 

 Constituição de um grupo para estudar o assunto, com troca de informações, entre os 
seguintes departamentos (que poderão participar indicando um colaborador): 
Infância - Doutrina - Mocidade - Família - Atendimento Espiritual. 

 O grupo de trabalho deve desenvolver e gerar documento orientador e norteador para 
atividades a serem desenvolvidas pelos órgãos de unificação e pelas casas espíritas. 

Deliberação: A criação do grupo para estudar o assunto, foi aprovada por unanimidade. Na 
próxima reunião da DE, em outubro, o grupo vai apresentar a estrutura que planeja 
implementar para o desenvolvimento do trabalho, seu coordenador. 
 
 
9 – AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor apresentou como integrante do departamento, a Renata 
Duarte Alves de Oliveira da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira. 
Comunicou dois eventos que serão realizados nesse mês, no dia 22 de setembro: 

 Encontro Paulista de Atendimento Espiritual no Centro Espírita. Horário: das 9h às 
12h, com o tema: “A Terapêutica Espírita pelo diálogo: Acolhimento ao Ouvir e ao 
Falar” no C. E Allan Kardec à Rua Amazonas, 618 - Praia Grande; 
Facilitadores: Mauro Antonio dos Santos e Fernando Porto 
Não haverá taxa de inscrição, mas é necessário enviar e-mail, para confirmação da 
presença; 

 Seminário em São Vicente, no C. E. Beneficente “Semente de Luz”. Horário: das 14h 
às 17h, à Rua João Ramalho, 158 - São Vicente.  
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10 - Site do 18.º Congresso Estadual de Espiritismo da USE – 2020: 
Regina Mercadante do Departamento de Comunicação apresentou o site do Congresso de 
2020. Endereço: www.congressousesp.org  
Está sendo desenvolvido também um app do Congresso para smartphone, e serão feitos 
vídeos com chamada para o evento. 
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Programação do Congresso: 
 

 Sexta-feira – 26 de junho de 2020 
o 12h - 18h30 

 Recepção e credenciamento 
o 18h - 18h30 

 Autógrafos: Haroldo Dutra Dias 
 Momento Artístico 

o 18h30 – 19h30 
 Abertura – Homenagem ao José Raul Teixeira 

o 19h30 – 21h00 
 Evolução do ser: consciência e livre-arbítrio 

Haroldo Dutra Dias 
 

 Sábado – 27 de junho de 2020 
o 08h30 - 09h00 

 Momento Artístico 
o 09h00 - 10h10 

 A fé e a esperança frente aos desafios da atualidade 
Artur Valadares 

 O papel do espiritismo rumo à regeneração 
Eulália Bueno 

 Viver no mundo sem ser do mundo 
Simão Pedro de Lima 

o 10h10 – 10h50 
 Intervalo 
 Sessão de Autógrafos 

o 10h50 – 12h00  
 Uma nova proposta de liberdade 

Sandra Della Pola 
 Um desafio chamado família 

Alberto Almeida 
 A educação na sociedade atual 

André Luiz Peixinho 
o 12h00 – 14h00 

 Almoço 
o 14h00 – 15h30  

 Rodas de conversa 
1 – Inclusão na Casa e no Movimento Espírita 
2 – O jovem e a Casa Espírita 
3 – A postura do espírita diante das mídias sociais 
4 – Uso equivocado de teorias científicas no Espiritismo 
5 – Práticas estranhas ao Centro Espírita 
6 – Espiritismo: religião em seu sentido filosófico 

o 15h30 – 16h10 
 Intervalo 
 Sessão de Autógrafos 
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o 16h10 – 17h40  
 Rodas de conversa 

1 – Inclusão na Casa e no Movimento Espírita 
2 – O jovem e a Casa Espírita 
3 – A postura do espírita diante das mídias sociais 
4 – Uso equivocado de teorias científicas no Espiritismo 
5 – Práticas estranhas ao Centro Espírita 
6 – Espiritismo: religião em seu sentido filosófico 

o 18h00 – 19h30 
 Jantar 

o 19h00 – 19h30 
 Sessão de Autógrafos 
 Momento Artístico 

o 19h30 – 21h00 
 A alegria de trabalhar na vinha do Senhor 

Rossandro Klinjey 
o 21h00 – 22h00 

 Reunião extraordinária do CDE da USE 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
 Domingo – 28 de junho de 2020 

o 08h30 - 09h00 
 Momento Artístico 

o 09h00 - 10h00 
 Síntese das Rodas de Conversa 

o 10h10 – 10h30 
 Intervalo 
 Sessão de Autógrafos 

o 10h30 – 12h30 
 Painel: Evolução do ser: consciência e livre-arbítrio 

Sandra Della Pola 
Simão Pedro de Lima 
André Trigueiro 
André Luiz Peixinho 

o 12h30 - 13h00 
 Encerramento 

o 13h00 – 14h00 
 Almoço 

 
 
Deliberação:  O site de uma forma geral foi aprovado, sendo necessário ainda alterar o 
número de parcelas de pagamento nas inscrições e permitir, no formulário de inscrição, que 
se façam as escolhas das palestras e rodas de conversa, nos dois momentos pela manhã e 
nos dois momentos da tarde de sábado, dia 27 de junho. 
 
11 - Festival do Livro Espírita - Centro Espírita Allan Kardec 
Andrea Laporte comunica a realização do Festival do Livro Espírita em Campinas. Uma 
realização do Centro Espírita Allan Kardec, agendado para dia 12 de outubro, onde 
acontecerão vários eventos para as crianças: Festivalzinho do Livro, teatro, oficinas.  
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Por fim, a reunião encerrou-se às 13h20 com prece de Silvio César Carnaúba da Costa, 
Diretor do Patrimônio. Eu, Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário - lavrei a 
presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com o Senhor Presidente. 
     
 
 
 
Walteno Santos Bento da Silva   A.J. Orlando 
Terceiro Secretário     Presidente 
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12 DE SETEMBRO DE 2019 
 

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 
 
Prece Inicial:   Eronilza S. da Silva – Segunda Secretária 
 
Horário Início:   22h30 
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
 
 
 
Assuntos discutidos: - 
 
1 – Encontros Fraternos 
Considerando que o Pascoal não estava presente na reunião presencial em que se deliberou 
sobre o cancelamento dos Encontros Fraternos onde fosse possível o cancelamento. O 
Pascoal trouxe o tema definido para ser discutido tendo em vista os desdobramentos dessa 
decisão. 
 
A Diretoria aproveitou o espaço para fazer uma avaliação dos Encontros Fraternos, 
identificando oportunidades de melhorias. Houve sugestões para dividir a Diretoria e também 
aproveitar melhor os membros. O que traria economia nas despesas de viagem e facilitaria a 
cobertura de uma área maior. Também foi recomendado que houvesse maior espaço para se 
ouvir as regiões. 
 
 
 
Deliberação: Ouvir a opinião dos órgãos que estão agendados e manter o Encontro naqueles 
que desejam realizá-lo. No caso em questão temos os seguintes órgãos já consultados:  
Araçatuba : Suspende em 12 de outubro 
Regional Presidente Prudente: Mantém em 13 de outubro mantém e talvez inclua uma 
palestra na noite do dia 12 de outubro. A ser definido o tema entre o Pascoal e o Gilson / Pres. 
Da Regional (cidade : Regente Feijó) 
30 de Novembro está mantido na Regional SP. 
 

mailto:use@usesp.org.br


 

 

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

 
 
 
 
 
2 – Congresso 
 
Inscrições do site do Congresso 
As inscrições foram suspensas pois identificamos uma cobrança de juros muito elevada no 
caso do parcelamento em 10 vezes. Os juros seriam 2,99% sobre as parcelas futuras. O 
que daria 18% de desconto no final do período. Em razão disso, retiramos as inscrições do 
ar para entender melhor a situação e conversar com a PagSeguro. 
 
Os sites de internet normalmente fazem assim. Ou você joga os juros para o cliente ou você 
põe o valor seu e descontam do vendedor a taxa de 2,99%. 
Maurício conseguir conversar com um amigo dele no PagSeguro e então conseguiu 
negociar a cobrança dos juros. Sendo a nova taxa negociada a de 3,99% para o valor total, 
o que permitiu ficar abaixo da faixa estimada que era de 5%.   
Estamos esperando que o PagSeguro suba a taxa e essa passe a entrar em vigor, então, 
podemos liberar as inscrições no site novamente. 
 
Hotel 
Rosana está verificando se a criança pode ser inclusa no momento do check in. A ideia é 
que a negociação das crianças seja feita direto no Hotel.  
Rosana também comentou sobre a necessidade de se fazer alguma comunicação pois as 
pessoas estão buscando as informações de vários maneiras. Talvez um comunicado de que 
“em breve...” 
Considerando que a previsão do site entrar no ar é no dia 13/setembro/2019 então 
decidimos esperar por isso. 
Mauricio sugeriu contatar um dos palestrantes para auxiliar na preparação de algum vídeo 
convidando para o Congresso. 
Rosana também sugeriu colocar também na página da USE no facebook. 
 
 
 
3- Campanha para se recuperar a receita das Casas inadimplentes 
Mauricio trouxe o tema para que se faça uma ação de recuperação da receita das casas 
unidas que estão inadimplentes. 
 
Deliberação: Mauricio vai preparar uma pastinha no excel com a listagem das casas 
inadimplentes de forma ordenada pelas cidades dos órgãos para que sejam enviadas para os 
seus representantes.  
Os órgãos serão contatados seguindo a mesma dinâmica utilizada na Pesquisa Tamanho da 
USE onde alguns membros da Diretoria estavam responsáveis por algumas regiões. 

 
 
 
Horário Término:  23h56 do dia 12 de setembro de 2019 – Quinta-feira 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 19 de setembro de 2019 – Quinta-feira 
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19 DE SETEMBRO DE 2019 
 

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 
 
Prece Inicial:   Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
Horário Início:   22h30 
 
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 A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Ausência justificada: -  
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
 
Assuntos discutidos: - 
 
1 – Imóvel em Novo Horizonte - Casa Espírita Jesus de Nazaré: - 
Houve a dissolução da Casa Espírita em maio deste ano, e o Estatuto em vigor cita que, quando da 
dissolução, o patrimônio da mesma seja transferido para o Centro Espírita Allan Kardec, na mesma 
cidade. O referido Centro Espírita declinou desse imóvel. A segunda alternativa colocada no 
estatuto é, no caso de inexistência do CE Allan Kardec, com a dissolução o seu património social 
passe a pertencer à Federação Espírita do estado. 
O Presidente do CE Jesus de Nazaré, então, enviou e-mail à FEESP - Federação Espírita do Estado 
de São Paulo, ao seu presidente - Roberto Watanabe, citando a transferência do bem imóvel, para 
aquela entidade.  
O presidente da FEESP também declinou do patrimônio, alegando dificuldades para administração 
do Centro, e enviou correspondência a A.J. Orlando, que encaminhou o processo ao Departamento 
Jurídico-Administrativo da USE. 
Após análise do Jurídico-Administrativo da USE, A.J. Orlando contatou João Lúcio Cruz de Campos, 
presidente da USE Regional de São José do Rio Preto, para que se possível o Órgão atue, visando 
a reabertura da Casa, com pelo menos uma reunião semanal. 
João Lúcio aceitou e irá trabalhar essa iniciativa. 
O Sr. Presidente enfatizou que, depois que a Casa estiver funcionando com algum grupo local de 
pessoas, deve ser feito um comodato da USE Estadual para esse grupo, visando continuidade das 
ações da Casa Espírita. 
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Deliberação:  
A.J.Orlando ou Pascoal irão fazer uma visita ao Centro Espírita junto com João Lúcio, de São José 
do Rio Preto. Será importante sondar com as pessoas envolvidas o motivo da rejeição do imóvel. 
Uma vez que se identifique a regularidade do Centro Espírita na cidade, será dado andamento ao 
processo.  
 
2 – 70 Anos do Pacto Áureo: - 
Evento de 19 de outubro - 15 às 17 horas, na sede da USE à Rua Gabriel Piza, 433 - Santana - São 
Paulo. 
Definição do mestre de cerimônias. Foram citados alguns possíveis nomes e feitos vários 
comentários a respeito. 
 
Deliberação:  
Foi definido Maurício Romão para ser o Mestre de Cerimônia do evento. Ele terá a função de mediar 
o evento e apresentar as perguntas para os expositores. 
 
3 – Reunião FEB – Federativas CR Sul: -  
Foi recebido ofício da FEB em nome do seu presidente Jorge Godinho Barreto Nery, agendando 
uma reunião em Brasília, em de 15 de outubro próximo, na sede da FEB, com os presidentes da 
Comissão Regional Sul. 
A.J. Orlando conversou com os presidentes das federativas da Comissão Regional Sul do CFN - 
Conselho Federativo Nacional, para que haja uma reunião prévia, entre essas federativas, 
preparando-se para essa reunião com a FEB em Brasília. 
 
4 – Congresso - Inscrições: - 
A.J. Orlando apresentou algumas dúvidas sobre as inscrições. Imaginemos 3 (três) amigos que 
desejam ir ao evento, eles irão com 1 (um) apartamento single e 1 (um) duplo? Teríamos que neste 
caso, disponibilizar opção com quarto triplo. 
Rosana sugeriu para se colocar alguma mensagem do tipo: se você quiser quarto triplo, entre em 
contato com a USE. 
O Sr. Presidente questionou: Será que não vale a pena repensar o processo, e dar a possibilidade 
de se criar inscrição com opção de quarto triplo? 
 
A.J. Orlando listou alguns pontos:  

● Pagamento parcelado em boleto. O valor é muito significativo para se pagar em boleto único, 
deveríamos abrir a possibilidade de parcelamento para pagamentos em boleto. 

● Pagamento de cartão de crédito na sede, como faremos? 
● A situação de três amigos fazendo a inscrição, como deverão inscrever-se? 
● Caso de crianças de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  
● Só pode ser utilizado 1 (um) cartão de crédito para inscrição em apartamento duplo. 
● Rosana informou que a criança entre 9 (nove) e 12 (doze) anos irá pagar R$ 99,00 (noventa 

e nove reais), durante o check-in no Hotel. 
● Rosana fez um teste de inscrição com o nome de Silvana Amado utilizando um código de 

pagamento que já havia sido utilizado anteriormente. 
 
Deliberação:  
Mauricio irá conversar com o Marcelo Soares Uchoa - Diretor do Departamento de Comunicação, 
para que seja criado um controle mais seguro, nos casos em que a pessoa utilize o mesmo código 
de pagamento para realizar várias inscrições, de forma indevida.  
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Será estudada também a opção, permitindo a possibilidade de pagamento em boletos parcelados, 
ou depósitos parcelados. Em ambos os casos a Cilene repassará à pessoa um dos números 
previamente gerados pelo Marcelo em uma lista em Excel com “n” números. 
Também será solicitado ao Marcelo que se crie a possibilidade de oferecer um pagamento de quarto 
compartilhado no valor de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais). Essa solução resolve dois 
temas: a) a possibilidade de se fazer 2 (dois) pagamentos de cartão de créditos diferentes para o 
quarto duplo; b) a possibilidade de se oferecer um quarto triplo. 
Rosana ficou de apresentar uma lista das salas com suas capacidades. 
 
5 – Virada Espiritual: – 
Evento que será realizado nos dias 5 e 6 de outubro, com site para inscrição das atividades no site 
viradaespiritual.com. 
No dia 5 de outubro é o dia da reunião da Diretoria Executiva com Departamentos na parte da 
manhã, e Reunião do Congresso na parte da tarde. 
Foram feitos vários comentários a respeito, inclusive que Lirálcio Alves Ricci – Diretor do 
Departamento de Arte, fará transmissão ao vivo, com convidados e entradas de diversos locais 
onde estejam acontecendo as atividades, pelo Canal DuBem. 
Houve uma reunião da Comissão Organizadora, ontem – 18 de setembro, onde foram sugeridas 
reuniões de sustentação em locais distintos. Na USE, estas reuniões acontecem no sábado, às 10 
horas e às 23 horas. A.J.Orlando conversou com os responsáveis pelas reuniões mediúnicas das 
quintas-feiras para coordenaram, pelo menos, a reunião das 10 horas da manhã. 
O Sr. Presidente informa que, como a sede da USE será o local considerado como Central da 
Virada, nesses dois dias haverá muito movimento de pessoas no local.  
 
 
6 - Encontros Fraternos 2019 e 2020: -  
Está confirmado o Encontro Fraterno com as USEs Regionais de Presidente Prudente e Nova Alta 
Paulista, no dia 13 de outubro, na cidade de Regente Feijó. 
Pascoal informou que no dia 12 de outubro, sábado à noite, teremos uma palestra na região, com 
pessoal da USE do Estado de São Paulo. 
O Encontro Fraterno de 30 de novembro, reunindo as USEs Regionais de São Paulo e Sorocaba, 
foi cancelado, e o mesmo será agendado preferencialmente para o primeiro trimestre de 2020. 
Pascoal preparará uma proposta com as datas dos Encontros para o próximo ano – 2020, e 
apresentará essa proposta, na próxima reunião da Diretoria Executiva, em 5 de outubro. 
Sugestão de Walteno: - depois das datas definidas, não deveríamos ter alterações das mesmas, 
pois isto causa problemas no nosso PGA anual – Plano Geral de Atividades, e nas atividades dos 
próprios Órgãos envolvidos. 
 
 
7 – USE Intermunicipal de Assis: -  
A.J. Orlando salientou que o cadastro da USE Intermunicipal de Assis ainda não está alterado, com 
a solicitação do Órgão, de alteração da Comissão Executiva, no Sistema da Associatec, e nos 
demais controles. 
Hélio informou que revisará o mesmo, e fará as alterações, nesta sexta-feira, dia 20 de setembro 
de 2019. 
 
 
8 - USE Intermunicipal de Circuito das Águas: -  
O Sr. Presidente questionou sobre o Estatuto do Órgão, em revisão pela Secretaria. 
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Newton está em contato com o Órgão, para que o mesmo providencie as alterações colocadas na 
revisão. A cidade de Jaguariúna, depois do contato do Newton, com os Órgãos envolvidos, 
permanecerá fazendo parte da USE Intermunicipal de Campinas. 
 
 
Horário Término: 0h25 do dia 20 de setembro de 2019. 
 
Próxima Reunião Eletrônica: dia 26 de setembro de 2019 – Quinta-Feira, 22h30. 
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03 DE OUTUBRO DE 2019 
 

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 
 
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 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:   Walteno Santos Bento da Silva 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 - Orlando pede afastamento: 
A.J. Orlando pede licença por 3 (três) meses, da condição de Presidente, de acordo com o 
artigo 45 do Estatuto da USE do Estado de São Paulo. A licença foi colocada por razões de 
doença familiar, tendo sido aprovada por unanimidade pelos presentes. 
De acordo com o parágrafo 1.º do artigo 45 do referido Estatuto, assume a Presidência a Sra. 
Rosana Amado Gaspar. 
 
Deliberação: Secretaria preparar documento, sobre a licença do Sr. Presidente, informando 
também ao CDE - Conselho Deliberativo Estadual, conforme citação do parágrafo 1.º do artigo 
45 do Estatuto da USE. 
 
2 - Presença no Congresso da FERGS: 
A.J. Orlando iria ao 10.º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, no período de 11 a 13 de 
outubro de 2019. Rosana, irá verificar as condições para estar no evento. 
Durante o Congresso, haverá uma reunião preparatória com os presidentes das Federativas 
da Comissão Regional Sul do CFN - Conselho Federativo Nacional, visando discutir o 
posicionamento dessas federativas, para a reunião agendada com a FEB - Federação 
Espírita, para o dia 15 de outubro. 
A reunião das Federativas com a FEB, acontecerá em Brasília, em 15 de outubro, terça-feira, 
às 16h, onde será discutido sobre o Projeto Prefiro Viver, em andamento pela FEB. 
A.J. Orlando acredita que nessa reunião, a FEB irá colocar o seu posicionamento, em 
detrimento das colocações das Federativas. 
As mesmas, não estão questionando o conteúdo do Curso, mas sim a forma como foi feito, e 
o não respeito à decisões tomadas no CFN. 
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3 - 70 Anos do Pacto Áureo: 
A.J. Orlando iria abordar o tema: “Construindo o futuro” no evento. A abordagem seria uma 
reflexão sobre o posicionamento atual das Federativas do CFN, e como seria o futuro desse 
posicionamento alinhado com o Movimento Espírita. 
O questionamento atual é que o presidente do CFN, é o próprio presidente da FEB, e os vice-
presidentes da FEB, bem como as Comissões Regionais, estão subordinados totalmente à 
FEB, e não ao CFN. 
As reuniões regionais do CFN, são coordenadas pela FEB, e não pelo Conselho. 
Como a FEB é um campo experimental e um grande Centro Espírita, a mesma tem pessoas 
físicas na sua composição, sendo que essas pessoas físicas elegem o presidente da FEB. 
Dentro desta ideia, uma proposta que poderia ser levada ao CFN, seria de que os 
representantes das Federativas do país, seriam os responsáveis pela administração do CFN. 
A.J. Orlando citou reunião na qual esteve na FEESP - Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, onde colocou 2 (dois) pontos principais para trabalhos conjuntos entre órgãos 
federativos espíritas: 

 O objetivo ser o de construção; 
 Não colocar culpas em pessoas ou instituições, mas construir juntos um novo 

caminhar. 
 
Deliberação: A.J. Orlando citou que existe uma comissão constituída do CDE, que deverá 
apresentar o seu Relatório conclusivo até o final do mês de outubro de 2019. Esse relatório, 
deve ser distribuído aos membros do CDE, imediatamente para que o mesmo possa ser 
discutido na reunião de dezembro de 2019 do Conselho Deliberativo Estadual. 
 
4 - Reunião do CFN 2019 - novembro - Brasília - DF: 

 Pascoal apresentará projeto GPS Espírita, um aplicativo para localização de Casas 
Espíritas, desenvolvido pelo pessoal de Ribeirão Preto com banco de dados da FEC - 
Federação Espírita Catarinense. O protótipo para apresentação estará pronto na 
semana do dia 7 de outubro, quando haverá reunião entre os envolvidos. 

 Proposta sobre o Livro Espírita e Sustentabilidade do Movimento Espírita 
Documento será aprovado na reunião do CFN. O mesmo foi elaborado por uma 
Comissão de Redação, a qual sugeriu um texto, depois das reuniões e posições das 
Comissões Regionais do CFN. 

 Aprovação da revisão dos livros do ESDE. Mário Gonçalves Filho - Diretor do 
Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita, tem uma proposta, que 
já enviou como posição sobre o tema. Segundo o mesmo, a proposta final, ficou 
isolada, não respeitando as decisões e opiniões levantadas nas Comissões Regionais 
do CFN. 

 18.º Congresso Estadual de Espiritismo da USE 
USE deve preparar uma apresentação sobre o 18.º Congresso. 

 
Deliberações: 

 Rosana conversará com Marcelo Soares Uchôa – Diretor do Departamento de 
Comunicação, sobre apresentação da USE no CFN, referente ao 18.º Congresso 
Estadual; 

 A.J. Orlando irá preparar um relatório sobre os temas relacionados com a FEB/CFN. 
 
 
5 – Reunião com Presidente e Vice-Presidentes: 
Deliberação: Pascoal, Rosana e Orlando – agendarão uma reunião para a próxima semana, 
possivelmente pelo Skype. 
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6 – Divisão Territorial: 
Hélio perguntou sobre a Divisão Territorial, ao que A.J. Orlando respondeu que é necessário 
fazer reuniões com os Órgãos, e não tomarmos as decisões em escritórios.  
Orlando comentou da necessidade de se reativar alguns órgãos, entretanto em alguns casos 
a inexistência de 3 (três) Órgãos Locais dificulta essa reativação. Temos o caso de Jundiaí 
por exemplo, com apenas 2 (dois) Órgãos Locais, para reativação da USE Regional. 
Hélio comentou as dificuldades de Sorocaba com a questão do Estatuto desatualizado.  
Hélio sugeriu agendar reuniões com Campinas, Itu, Salto.  
Orlando trouxe a sugestão de não nomear as cidades dos Órgãos Locais no Estatuto, 
deixando algo genérico, como “o Órgão é constituído pelas cidades aprovadas em reunião do 
CA – Conselho de Administração” facilitando a aprovação do Estatuto em cartório e para os 
bancos. Seria necessário validar essa solução com o departamento jurídico. 
 
Deliberação: 
Hélio irá conversar com Julia Nezu Oliveira – do Departamento Jurídico – Administrativo, 
discutindo a solução, de citação no Estatuto, do acima proposto. 
 
7 - 18.º Congresso Estadual: 
Deliberações: 

 Rosana, definirá com a funcionária Cilene Cardoso, em relação às inscrições para o 
Congresso, os números que serão colocados como identificação pela Secretaria, a fim 
de irem compilando e aceitando as inscrições na própria Secretaria da USE. 

 Marcelo estará preparando Relatórios do Congresso para a reunião deste sábado. 
 A.J. Orlando irá enviar para a comissão organizadora a listagem de alguns assuntos 

que devem ser discutidos na próxima reunião.  
 A.J. Orlando preparará um resumo das comissões e subcomissões do Congresso, 

definidos em reunião de 04 de maio de 2019. 
 Foi solicitado a Marcelo Soares Uchoa, um Plano de comunicação para a divulgação 

do Congresso, ainda sem retorno. 
 
8 - Galeria dos Presidentes: 
Deliberação: 
Orlando solicitou que o Silvio continue preparando a Galeria dos Presidentes. A ideia seria 
inaugurá-lo na reunião do CDE de 8 de dezembro de 2019. 
 
9 - Lançamento da Gênese: 
Orlando comentou da ideia de se ter o lançamento da Gênese também em dezembro. Já foi 
feita a revisão da tradução por algumas pessoas.  
Será consultado o sr. Charles Kempf para fazer a revisão da Gênese traduzida, mas 
aparentemente essa revisão não está caminhando num ritmo ideal. Uma alternativa para 
agilizar seria convidar Neide Schneider para fazer essa revisão. 
 
10 - Conselho Editorial do Jornal Dirigente Espírita: 
A.J. Orlando convidou a Rosana para integrar o Conselho Editorial nessa fase de transição, 
por conta do seu afastamento temporário. Ela aceitou o convite, e será também incluída em 
um grupo do WhatsApp desse Conselho. 
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11 - Documentos Históricos da USE: 
A.J. Orlando salientou que terminou a catalogação dos documentos históricos da USE que 
estavam em seu poder. Colocou que esses documentos deverão agora serem levados à sede 
da USE em Santana. 
Deliberação: 
Rosana, ficou de verificar as estantes que lá estão, para acomodar os documentos que 
Orlando catalogou.  
Colocou ainda que os documentos contábeis e fiscais da USE também estão sendo 
organizados. 
A ideia seria apresentar os documentos catalogados nas reuniões de dezembro de 2019. 
 
Horário Término:    0h20 - 4 de outubro de 2019 
 
Próxima Reunião Presencial:  5 de outubro de 2019. 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  10 de outubro de 2019. 
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5 DE OUTUBRO DE 2019 
 
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:   9h45  
Integração:    Dinâmica - Filipe Félix dos Santos – Departamento Mocidade 
Leitura:   Provas de fogo - do livro: Pão Nosso 
Prece Inicial:   Pascoal 
Integração:  Dinâmica – Juliana Moraes das Chagas – Departamento 

Mocidade 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
Filipe Félix dos Santos - Mocidade 
Marco Antonio Milani Filho - Doutrina 
 
Secretários e Colaboradores de Departamentos Presentes: 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação - Secretária 
Marcos A. S. de Oliveira - Departamento de Comunicação 
Alberto Centurião - Departamento de Arte 
Mônica Etes Soares - Departamento de Infância 
Saulo Quintana Gomes - Departamento de Mocidade 
Juliana Moraes - Departamento de Mocidade - Secretária de Doutrina 
Fernando de Oliveira Porto - Departamento do AECE - Atendimento Espiritual no C.E. 
Renata Duarte Alves de Oliveira - Departamento do AECE - At. Espiritual no C.E. 
André Poeta Lopes - Departamento de Arte 
Renato César - Departamento de Infância  
Caterine Z. Z. Barros - Departamento de Infância 
Bruna Zapata - Departamento de Infância 
Kauê Pentes Aragão - Departamento de Infância 
Paulo R. Bueno - Departamento de Mocidade - Secretário de Integração 
Renato Duarte A. Oliveira - Departamento do AECE - At. Espiritual no C.E. 
Renan Matheus Martorelli - Departamento de Comunicação 
 
Visitantes: 
Waldemar Fabris - Presidente da USE Distrital de Pirituba 
José Silvio S. Gaspar - USE Regional de São Paulo 
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Ausências Justificadas: 
A. J. Orlando – Presidente 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
Na Dinâmica, o Departamento de Mocidade conduziu duas atividades: primeiro, um rápido 
alongamento e massagem mútua (em círculo) e, em seguida, a dinâmica da contação de 
estória. Foi formada uma fila indiana, e entregue ao primeiro da fila um papel com o resumo 
de uma estória. O participante pensa em uma mímica para contar a estória, e faz os gestos 
para o segundo da fila, que repetirá o seu entendimento, e transmitirá em gestos ao próximo 
da fila. Este passo se repete até o último da fila, que reproduz os gestos aos demais e fala o 
que imagina ser a estória. 
Depois desse instante, foi aberto aos participantes uma troca de experiências sobre a 
dinâmica, em relação à comunicação entre as pessoas, e instituições. 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: -  
Rosana salientou a licença do Sr. Presidente A.J. Orlando, que estará neste período de 3 
(três) cuidando da esposa Suzana Salgueiro de Moura Orlando, conforme Ata de Reunião 
Eletrônica da Diretoria Executiva, realizada em 3 de outubro de 2019. 
Rosana Amado Gaspar assumiu então como Presidente em Exercício, conforme Estatuto da 
USE do Estado de São Paulo. 
A mesma ressaltou a vibração de todos os componentes desta reunião para o Orlando e 
esposa, no sentido de sustentá-los pelos instantes que estão passando. 
A Sra. Presidente, colocou que irá em Brasília, no próximo dia 15 de outubro, para uma 
reunião na FEB - Federação Espírita Brasileira, sobre o projeto: Prefiro Viver. Será uma 
reunião com os presidentes das Federativas da Comissão Regional Sul, do CFN - Conselho 
Federativo Nacional. 
Pascoal, explicou sobre o que é o Projeto Viver, da FEB em parceria com a AME - Associação 
Médico Espírita do Brasil. O projeto é pelo sistema EAD - Ensino à Distância, preparando 
pessoas (trabalhadores das Casas Espíritas) para fazerem o acolhimento, daqueles que têm 
problemas diretos ou indiretos com o suicídio. 
Rosana expôs sobre a Casa Espírita oferecer aos assistidos, as palestras, o 
acolhimento, e aquilo que está ao nosso alcance. Em relação às técnicas a Sra. 
Presidente colocou sobre a indicação dos profissionais envolvidos nas questões 
específicas, como o suicídio. 
A mesma explicou que vai levar para a FEB, na reunião deste dia 15 de outubro, a 
contribuição possível enquanto Federativa, e a concordância com o conteúdo do 
curso, colocando a objeção apenas em relação a como a FEB implantou o mesmo, 
sem a participação das Federativas que compõem o CFN. 
Na última reunião foi definido que seria criado um Grupo de Trabalho sobre o 
Suicídio na Infância e na Juventude - vide item 7 da Ata da Reunião Presencial da 
DE - de  7 de setembro de 2019.  
Walteno salientou a necessidade de abordagem pela USE do tema. Lembrando que 
devemos nos colocar no nosso papel, de trazermos a mensagem do Espiritismo, sobre 
a vida futura, sendo este o maior antídoto contra o suicídio.  



 
 

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

A USE enquanto instituição irá fortalecer e recomendar a necessidade do atendimento 
dos psicólogos e psiquiatras. Iremos valorizar o trabalho do CVV - Centro de 
Valorização da Vida, e tudo mais que contribua para tratar o tema, auxiliando as 
pessoas; entretanto precisamos, como Instituição Espírita, trabalhar com o Espiritismo 
enquanto ferramenta de melhora para todos os seres. 
 
2 - Secretaria: - 
Hélio salientou sobre o cadastro de Órgãos e Casas Espíritas, que a funcionária Cilene 
Cardoso, está concluindo a revisão dos cadastros das Casas Espíritas, e que será enviada 
relação aos Órgãos do Estado, com as Casas da sua região, que estão com informações 
desatualizadas. 
A revisão dos cadastros dos Órgãos foi concluída anteriormente, estando a Secretaria 
trabalhando para completar as informações faltantes. 
 
3 - Reunião CFN - novembro - Brasília - DF: - 
Em novembro teremos a reunião do CFN, em Brasília, no período de 8 a 10 de novembro, 
com todas as Federativas do país. 
Elisabete irá fazer as reservas de voo, para Rosana e Pascoal, que irão representar a USE 
do Estado de São Paulo, nessas reuniões. 
 
4 - Encontro Espírita da Primavera: - 
A Sra. Presidente discorreu sobre o resultado do evento, realizado em 14 de setembro de 
2019, com Alberto Almeida. Ela mencionou que o resultado final foi o déficit de R$ 3.700,00 
(três mil e setecentos reais), na realização do mesmo. 
Concluiu-se que o mês de setembro não é bom para esse tipo de evento porque o Movimento 
Espírita já está muito carregado de eventos, neste período. 
O público espírita no local, foi de aproximadamente: 300 (trezentas) pessoas. 
A palestra do Alberto Almeida foi muito boa. Houve transmissão pela Internet realizada por 
Marcelo Uchoa. Tivemos aproximadamente 3.000 (três mil) visualizações pela Web. 
 
5- Encontros Fraternos 2019: -  
Em relação ao ano de 2019 teremos o último Encontro Fraterno deste ano em Presidente 
Prudente, no próximo dia 13 de outubro, domingo. Teremos neste evento, um prazo para cada 
departamento falar nos moldes do que foi feito em Serra Negra. 
Estarão envolvidas as USEs Regionais de Presidente Prudente e Nova Alta Paulista. 
 
6- Encontros Fraternos 2020: -  
O Pascoal fez a apresentação de uma proposta de um novo formato para os Encontros 
Fraternos de Unificação.  
Pascoal sugeriu que os departamentos e a diretoria enviem suas sugestões para a realização 
dos Encontros Fraternos durante o mês de outubro e teríamos a data limite, para fechamento 
do formato na reunião da Diretoria Executiva de novembro de 2019. 
Filipe lembrou que realizamos vários encontros durante o ano e que deveríamos aproveitar a 
experiência dos mesmos. Colocou a questão: - Fizemos um diagnóstico? 
Temos os dados mas ainda não transformamos em ações a serem realizadas. 
Pascoal mencionou que muitas vezes as pessoas não sabem o que é unificação, e o que é 
USE.  
Rosana salientou que precisamos contar com o Movimento Espírita para a solução de vários 
problemas, como por exemplo: a questão da evasão dos jovens. São muitos temas que 
necessitam ser trabalhados.  
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Deliberação: 
Os Diretores e os Departamentos deverão enviar as suas sugestões para os Encontros 
Fraternos. Podemos centralizar no Pascoal as informações, e essas serão discutidas nas 
reuniões eletrônicas da DE. sendo que até o final de outubro de 2019 nós iremos fechar esse 
novo formato dos Encontros Fraternos, para ser trazido à próxima reunião presencial. 
 
Documento apresentado pelo Pascoal na reunião sobre Encontros Fraternos: 
 

ENCONTROS FRATERNOS 2020 
 

Orlando apresento uma proposta para a realização dos Encontros Fraternos de 2020 
para sua apreciação, sugestão/correção e posterior apresentação à DE. 
 
Proposta para os Encontros Fraternos de 2020 
 
Considerando a experiência desenvolvida no presente ano e a real situação de nossos 
órgãos constatamos muitas deficiências de parte de nossa USE e dos órgãos que 
enumeramos abaixo, assim como as propostas para buscar soluções e 
aperfeiçoamento. 
 
1) Analise da situação atual: os atuais dirigentes de órgãos apresentam baixo 
conhecimento do que é a USE, seus objetivos, história e ações e também do Movimento 
Espírita. O trabalho de Unificação não é prioridade para grande parte destes dirigentes 
sendo que muitos deles aceitam o cargo só para “quebrar o galho”. O mesmo acontece 
(numa escala menor) com diretores de departamentos da USE. Algumas regiões não 
tem mais nenhuma liderança interessada em assumir a direção do Movimento de 
Unificação, e em função disso temos diversas USEs sem atuação. 
 
2) Propostas: Sabemos que este é um trabalho de médio e longo prazo, mas podemos 
amenizar o problema com algumas ações, como a atuação atual dos Encontros 
Fraternos que tem possibilitado um contato maior com as lideranças em suas regiões 
estabelecendo um diálogo muito proveitoso e estreitando os laços. Propomos a 
realização de Cursos de capacitação em diversas áreas e atuação mais incisiva dos 
Departamentos com diversas atividades (seminários, encontros, rodas de conversa, 
etc.) objetivas e direcionadas atendendo às necessidades de cada região. Os Cursos 
que podemos oferecer são: o Curso de Gestão (que já estamos disponibilizando em 
novo formato), o Curso para dirigentes de órgãos (que estou propondo se faça nos 
Encontros Fraternos), Curso para dirigentes de Mocidades Espíritas (Importantíssimo 
trabalharmos os jovens preparando-os para as tarefas presentes e futuras) e o Curso 
de Lideranças ( em fase de implantação. 
 
3) Encontros Fraternos 2020: Definir o formato dos encontros e o calendário até outubro 
de 2019. 
 
• Realizar o Curso Para Dirigentes de Órgãos durante o dia previsto para o evento. 
Horário previsto: Iniciando às 8h30 e encerrando às 18h00 
 
• Concomitante ao Curso realizar um Seminário de um dos Departamentos a ser 
escolhido pelas USEs assim com o tema. 
 
• Objetivos: 
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• Participantes: 
 
  USE > 
 
  Órgãos > 
 
• Previsão de Custos 
 
 RESERVAR DATAS / DEFINIR LOCAIS 
 
TEMAS – CURSO PARA DIRIGENTES / LIDERANÇA 
 
 
7 - Apresentação do Departamento de Comunicação: 
Marcelo Soares Uchôa – Diretor do Departamento começou a sua fala, enfatizando que teve 
a alegria de ter companheiros novos na equipe. 
Se Jesus chamou 12 (doze) é porque ninguém faz nada sozinho. Cada um vai colocar um 
pouquinho da moedinha que se coloca lá no Gazofilácio. Iremos cada um de nós colocando a 
sua moeda. 
Marcelo conduziu uma dinâmica de apresentação, similar à que eles fazem nos Encontros 
Fraternos. Na conclusão ele trouxe uma mensagem de Paulo em Coríntios 12.  
A metáfora do Corpo do Cristo. representando uma unidade.  
Na prática é assim: nós valorizamos muito o palestrante que está no púlpito, mas não 
podemos esquecer dos que trabalham na estrutura para um evento acontecer.  
Tentando fazer com que cresça a atividade e não a personalidade.  
Alguém tem que fazer aquela atividade que seria considerada menos importante.  
Alguém precisa limpar os sanitários, alguém precisa preparar o café. 
Marcelo continuou dizendo que Paulo foi o grande responsável pela comunicação do 
Cristianismo no ocidente. Ele fez o que era possível ser feito na época. Era uma comunicação 
oral e escrita. 
Em seguida o Marcelo apresentou um vídeo e depois colocou que comunicação é um atributo 
do ser humano, é um atributo individual. É o ser humano que comunica. E os artefatos são 
instrumentos desse processo.  
Regina disse que na comunicação nós temos várias formas de trabalhar, fazendo sites, 
cartazes... mas ninguém pode trabalhar sozinho. Todos devem trabalhar para o bem comum, 
cada um fazendo a sua parte mas todos juntos. 
Foi colocada uma reflexão pessoal: aquilo que eu estou fazendo é a minha opinião pessoal 
ou estou alinhado com o objetivo do trabalho? 
Fernando – AECE - perguntou: você deu o exemplo da internet. A internet é neutra, mas nós 
não somos neutros. o que isso modifica em todo esse processo, quero dizer, o fato de nós 
não sermos neutros? 
Marcelo respondeu colocando o sentido conceitual da internet, enfatizando os acordos e 
protocolos da internet.  
Regina colocou a respeito do Facebook que a página já existia, e que o departamento atual 
deu apenas uma revitalizada nela, colocando informações do Movimento Espírita na página. 
Marcelo expôs que os números de acesso do Facebook são baixos, e esta é a nossa 
realidade, enquanto no Instagram os números são motivadores. 
A visão do Departamento para 2020 é que os departamentos possam postar as informações, 
se o número de postagem é baixo… é a USE, e os números são desafiadores. 
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Sobre o público, Marcelo salientou que o nosso público alvo é o dirigente, e 2/3 (dois terços) 
dos frequentadores são mulheres. Ainda não produzimos uma reflexão sobre isso: Em que 
público nós devemos chegar? 
Marcos expressou que foi feito um planejamento estratégico na época da Julia. mas depois 
não progrediu, e sugeriu que deveríamos retomar o planejamento estratégico da USE. 
Para 2020 o Departamento terá eventos de Capacitação, para fazer cartazes por exemplo. 
Marcelo apresentou a vinheta que foi construída pelo departamento. 
A ideia da mesma é servir de cabeçalho dos vídeos que são produzidos. 
Foi comentado ainda sobre fotos de um evento, que sempre deve acontecer, para que haja 
registro histórico dos eventos. 
Regina fez a pergunta: - Seria viável um encontro ou reunião do Departamento de 
Comunicação com alguns departamentos? 
De uma forma geral os participantes disseram que ambos podem ser utilizados.  
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Slides da dinâmica apresentada pelo Marcelo: 
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8 -  PALAVRA LIVRE: 
Não houve manifestação. 
 
9 – PRÓXIMA REUNIÃO: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 10 de outubro de 2019, quinta-
feira, a partir das 22h30. 

      
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 2 de novembro de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h00 com prece de Regina F. 
Mercadante - Departamento de Comunicação . Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei 
a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
      
      
Hélio Alves Corrêa     Rosana Amado Gaspar 
Secretário Geral     Presidente em Exercício 
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10 DE OUTUBRO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h35 
 
Prece Inicial:   Eronilza Souza da Silva 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 – Projeto Prefiro Viver: 
Rosana fez explanação sobre o contexto deste projeto. A mesma conversará com os 
presidentes da Federativas da Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, e no próximo dia 15 de outubro, acontecerá em Brasília, reunião com o Presidente 
da FEB – Federação Espírita Brasileira, e os presidentes das Federativas da Comissão 
Regional Sul. 
Pascoal ponderou que o curso já foi iniciado, estando atualmente na 3.ª (terceira) aula, e com 
mais de 17.000 (dezessete mil) inscritos. A maior preocupação segundo o mesmo, é dar o 
devido suporte a esses trabalhadores, pois as Federativas não foram envolvidas na 
elaboração do curso, que tem formato de EAD – Ensino à Distância. 
 
2 – Reativação da Campanha da Família: 
Ocorreu reunião eletrônica, em 9 de outubro de 2019, com a participação de Ângela Bianco – 
Diretora do Departamento da Família, Rosana, Pascoal, Eronilza, e, José Silvio Spinolla 
Gaspar – Vice-Presidente da USE Regional de São Paulo, onde foi feita a proposta de 
reativação da Campanha, com revisão da mesma, e lançamento de livreto. 
A proposta será apresentada à Diretoria Executiva para aprovação. 
Posteriormente haverá a publicação do livro: Família e Espiritismo – volume II. 
 
3 - 70 Anos do Pacto Áureo: 
Rosana salientou que houve uma reunião entre Roberto Watanabe – Presidente da FEESP – 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, e Luiz Salvador Cacacci – Presidente da USE 
Distrital Brás/Mooca, sobre o referido evento. 
Eles desejam uma reunião com Rosana – Presidente em Exercício, para definirem o 
norteamento do evento. 
Rosana colocou que a posição da USE será de construir, não focando em críticas.  
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O objetivo é trazer à tona, as decisões, e tomada de decisões será sempre em grupo. 
Pascoal ressaltou que é sempre bom fazer uma análise, verificar o que deu certo, o que pode 
ser melhorado, ou implementado, não só em relação a esse assunto. 
Foi comentado que isso deve ser a marca da USE nos eventos, e nas nossas participações, 
o de sempre construir, sem atacar, e sem denegrir. 
 
4 – 18.º Congresso Estadual – 2020 - Divulgação do Congresso - inscrições: 
Até esta data, temos apenas 60 (sessenta) inscrições. 
Em relação à reserva do hotel, até o final deste mês, de outubro de 2019, deverá ser paga a 
primeira parcela, no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), ao Tauá 
Hotel & Convention. 
Maurício sugeriu adiar o pagamento, devido ao baixo número de inscrições até a presente 
data. 
Rosana, pediu à funcionária Cilene Cardoso, contatar as pessoas que farão caravanas, 
tentando também através deste canal, agilizar as inscrições. 
Rosana expôs a ideia de enviarmos e-mails aos ex-participantes de Congressos anteriores, 
visando angariarmos mais inscrições. 
Foram confeccionados 8.000 (oito mil) panfletos para divulgação do Congresso, a um custo 
de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), que serão distribuídos para todo o Estado. 
Maurício levantou a hipótese de ser preparado material para divulgação através do WhatsApp, 
também objetivando novas inscrições. 
 
Deliberações:  

 Rosana irá conversar com o pessoal do Tauá Hotel & Convention, solicitando o 
adiamento do pagamento da parcela inicial; 

 Rosana abordará com pessoal do Departamento de Comunicação a elaboração de 
uma carta convidando para inscrições ao Congresso;  

 Elisabete colocou-se à disposição para o envio de e-mails convidando as pessoas, a 
partir da carta elaborada para esse fim; 

 Rosana pedirá ao pessoal do Departamento de Comunicação, a criação de material 
para divulgação através do WhatsApp; 

 Foi solicitado a todos os Diretores, que agilizem os contatos nas suas regiões, e junto 
aos que conhecem, como mais uma opção para o aumento no número de inscrições. 

 
5 – Encontro Fraterno – Presidente Prudente: 
Pascoal ressaltou que neste final de semana, no dia 13 de outubro, teremos o último Encontro 
Fraterno deste ano, em Presidente Prudente, com as USEs Regionais de Presidente Prudente 
e Nova Alta Paulista. 
Da Diretoria Executiva, estarão presentes: Rosana, Pascoal e Silvio. Teremos também a 
presença de 5 (cinco) departamentos. 
O encontro será no domingo pela manhã, com a mesma sistemática do realizado em Serra 
Negra, ou seja, com apresentações diretas, sem reuniões paralelas com os departamentos. 
Haverá no sábado à noite, dia 12 de outubro, jantar dos Diretores da USE, com o pessoal das 
USEs da região. 
Pascoal dissertou sobre e-mail enviado, a respeito dos Encontros Fraternos de 2020, 
pontuando sobre a necessidade de ideias para o próximo ano, visando um retorno mais efetivo 
dos eventos, do que tivemos neste ano. 
 
Deliberação:  

 Pascoal preparará a apresentação da USE para esse Encontro Fraterno, e finalizará 
este assunto com a Rosana. 
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6 – Ações para arrecadação de fundos: 
Rosana lembrou sobre as ações que foram colocadas como novas formas de arrecadação de 
fundos para a USE, devido à própria queda da arrecadação neste ano. Pontuou sobre 
discutirmos modos de viabilizarmos algumas daquelas ações, visando até mesmo o próximo 
ano. 
Rosana realçou também sobre a necessidade de tratativas para tentarmos fazer com que 
algumas das Casas Espíritas, que não contribuíram neste ano, possam ainda realizarem a 
contribuição.  
Foi elaborada uma planilha para cada órgão Regional do Estado, com as Casas que não 
contribuíram na sua região. 
Declarou que contatou pessoalmente Órgãos a esse respeito, e que um deles sugeriu que a 
USE Estadual, fosse até lá para fazer explanação a respeito. 
Newton destacou que conversou com 3 (três) Casas inadimplentes da região de Limeira, e 
que 2 (duas) se prontificaram a pagar, e a terceira disse que já tinha pago, ao que o mesmo 
está levantando a situação. 
 
7 – Projetos em andamento: 
Rosana irá verificar os projetos em andamento, que A.J. Orlando (Presidente licenciado) 
estava acompanhando, e que irá contatar os responsáveis, para que possamos ter uma 
posição a respeito de cada um desses projetos. 
 
Prece de Encerramento:  Rosana 
 
Horário Término:    23h40 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  17 de outubro de 2019. 
 
Próxima Reunião Presencial:  2 de novembro de 2019. 
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17 DE OUTUBRO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
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 Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h35 
 
Prece Inicial:   Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
 
Tópicos discutidos: - 
 
 
1 - 70 Anos do Pacto Áureo: 
Evento agendado para este sábado, 19 de outubro de 2019. 
Marcelo Soares Uchoa - do Departamento de Comunicação fará gravação do evento, e não 
transmissão direta. 
Rosana abordou que o assunto sobre atualização do Pacto Áureo, será abordado na reunião 
do CFN - Conselho Federativo Nacional, em novembro, embora esse assunto não deverá ser 
encaminhado pelo Conselho. Luiz Salvador Cacacci - Presidente da USE Distrital 
Brás/Mooca, está preparando o documento sobre atualização do Pacto Áureo, que será 
revisado pela Rosana. 
Rosana narrou como foram as discussões durante a reunião do último 15 de outubro, em 
Brasília, da FEB - Federação Espírita Brasileira, com as Federativas da Comissão Regional  
Sul do CFN, a respeito do Projeto Prefiro Viver. 
Jorge Godinho Barreto Nery - Presidente da FEB, salientou que houve uma falha de 
comunicação, e que essa falha quando identificada, já tinha o curso do Projeto Prefiro Viver 
em andamento. 
O curso atual termina em março de 2020, e o próximo começará no último trimestre de 2020. 
Nesse intervalo de tempo as Federativas irão avaliar o material (a FEB enviará os links para 
as federativas analisarem), para sugerirem melhorias. 
Sobre a cláusula incluída no Estatuto da FEB, a respeito de projetos e cursos, Rosana 
enfatizou que o posicionamento da FEB, é que eles têm Projetos e que continuarão a 
desenvolver os mesmos. 
Pascoal mencionou que a USE deve ter posicionamentos claros e apresentá-los na reunião 
do CFN, considerando a força da nossa federativa no Conselho, e o peso dos argumentos 
quando são apresentados pela USE. 
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Deliberação: Rosana expôs que o nosso posicionamento da USE será sempre de 
construção, em qualquer assunto discutido, evitando que qualquer pessoa que tenha uma 
animosidade com a FEB tome a palavra em nome da USE. 
 
 
2 – 18.º Congresso Estadual – 2020 – Divulgação/andamento: 
Rosana informou sobre as ações  recentes do Maurício Romão - Primeiro Tesoureiro, 
enviando e-mails para os participantes dos 16° e 17º Congressos, colocando como ótima 
ferramenta para angariarmos inscrições para o 18.º Congresso. 
Até esta data, temos apenas 60 (sessenta) inscrições concluídas. 
Rosana salientou que devemos intensificar a questão das inscrições, mesmo entre nós os 
membros da diretoria executiva e dos departamentos. 
Maurício mostra preocupação com o pagamento da primeira parcela do hotel, prevista para 
30 de novembro de 2019, devido ao baixo número de inscrições. Essa parcela será de R$ 
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), pago ao Tauá Hotel & Convention. 
Maurício comentou também que Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação, está 
preparando alguns vídeos, como material para divulgação. 
Foram confeccionados 8.000 (oito mil) panfletos para divulgação do Congresso. 
 
 
3 – Proposta do Departamento de Família: 
Rosana destacou que após reunião realizada com o departamento, concluiu-se que a 
campanha da Família não precisa ser atualizada, pois o opúsculo Família, Vida e Paz está de 
acordo. 
Foi proposto o projeto de atualização do livro: Família e Espiritismo, sugerindo-se uma 
segunda versão do mesmo. 
Walteno citou sobre a importância da contribuição que o Departamento de Infância poderá 
trazer na elaboração desta obra.  
Eronilza irá colocar em planilha os temas (tópicos do livro anterior) para avaliação e 
considerações pela Diretoria Executiva. Serão apresentadas sugestões e será formulada uma 
proposta  para apreciação da DE. Será interessante acrescentar mais alguns temas que 
acharmos relevantes.  
O livro: Família e Espiritismo tinha uma proposta de curso, e poderia até ser utilizado nas 
reuniões de pais. Uma outra abordagem seria a utilização do mesmo em seminários com os 
temas. O livro anterior saiu bem e está esgotado. 
 
Deliberação: Foi sugerido fazer um outro livro com título diferente, por exemplo: Espiritismo 
em Família. Entretanto tentaremos aproveitar o eixo temático do livro anterior: Família e 
Espiritismo. A equipe do Departamento da Família irá dar andamento no assunto com a 
contribuição dos demais departamentos. 
 
 
Horário Término:    23h40 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  24 de outubro de 2019. 
 
Próxima Reunião Presencial:  2 de novembro de 2019. 
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24 DE OUTUBRO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
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 Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:    Maurício Romão - Primeiro Tesoureiro 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 - Pacto Áureo - evento e proposta da Comissão e do CDE: 
Rosana solicitou considerações dos participantes a respeito das comemorações dos 70 anos 
do Pacto Áureo. 
Walteno colocou que há necessidade de solucionar questões relativas a uma possível 
atualização do Pacto, sem abrir velhas feridas, buscando caminhos de entendimento e 
crescimento em conjunto. 
Rosana informou que em reunião com Luis Salvador Cacacci – Presidente da USE Distrital 
Brás/Mooca, e participante da Comissão do CDE em relação a esse assunto, o mesmo, 
apresentou uma proposta de mudança do Pacto Áureo. Ela observou que a proposta seria 
primeiro apresentada à Diretoria Executiva, e após avaliações, se for o caso, levar ao CFN – 
Conselho Federativo Nacional.  
Rosana não percebeu as fundamentações necessárias para apresentar os documentos no 
CFN. 
Os participantes da reunião destacaram a fala serena e conciliadora da Presidente. 
Pascoal reforçou a necessidade de atuarmos onde as ações promovam a união, e que todas 
ações dos departamentos, e mudanças devem ser fundamentadas, com base na paciência. 
Rosana ressaltou a delicadeza do tema pois a FEB – Federação Espírita Brasileira, tem o 
Pacto áureo em muita conta, e por isso, qualquer modificação nos termos dele teria um 
desgaste na relação, com a USE. 
 
 
2 - Secretaria - Preparação Reuniões CA e CDE de dezembro/2019: 
As convocações serão enviadas aos Órgãos, tanto por e-mail, quanto através do Jornal 
Dirigente Espírita. 
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Deliberações:  
- Preparação de texto para Rosana colocar no Jornal Dirigente Espírita, com 
convocação CA/CDE; 
- Pessoal da Secretaria - preparar na reunião de Novembro, detalhes para as reuniões 
do CA e CDE de dezembro/2019. 
 
 
3 – Tesouraria: 
Elisabete explicou que o Pag Seguro ainda está com problemas. Ela e Maurício estão 
buscando soluções junto a eles. 
Elisabete mencionou que as contas de água do Centro Cultural do Brás, estão elevadas, 
indicando possível vazamento. 
Rosana sugeriu convidar o pessoal da USE Regional de São Paulo para desenvolver eventos 
no Centro Cultural, realizando palestras, reuniões e outras atividades. 
Estão em andamento os projetos para regularizar a situação dos prédios da USE, tanto da 
Sede em Santana, quanto do Centro Cultural. 
 
 
4 – Temas para o CRSul 2020: 
Rosana comentou que a FEB – Federação Espírita Brasileira, está solicitando até o dia 30 de 
outubro de 2019, os temas para a Reunião do CRSul, de 2020. 
Foram feitos diversos comentários a respeito da última reunião do CRSul, a respeito de temas 
não concluídos, falta de produtividade nas discussões, etc. 
 
Deliberações: 
Preparação dos Temas: -   
- Walteno irá conversar com Filipe Felix dos Santos – Departamento de Mocidade, e Ana 
Luiza de Almeida Boiago – Departamento de Infância, sobre temas da Mocidade e 
Infância para o CR Sul; 
- Silvio irá conversar com o pessoal do Departamento de Mediunidade; 
- Pascoal conversará com Mário Gonçalves Filho – Departamento de Estudos 
Sistematizados da Doutrina Espírita, sobre Temas para a área de Estudos; 
- Rosana buscará discutir os temas com Marcelo Soares Uchoa – Departamento de 
Comunicação, e com Ângela Bianco – Departamento de Família, sobre essas áreas; 
- Mauro Antonio dos Santos – AECE – Atendimento Espíritual no Centro Espírita 
preparará os temas da sua área; 
- Rosana verá os temas da área de Dirigentes. 
 
 
5 – Resumo Encontro Fraterno: 
Pascoal expôs sobre a reunião do Encontro Fraterno realizado em Presidente Prudente, no 
último dia 13 de outubro. 
Estiveram presentes as USEs Regionais de Presidente Prudente e Nova Alta Paulista.  
Esclareceu que sentiu de Vanderly Inácio de Vargas – Presidente da USE Regional da Nova 
Alta Paulista, a região com bastante problemas. 
Esteve presente o presidente da USE Regional de Presidente Prudente – José Gilson 
Joaquim, juntamente com presidentes de 3 (três) Órgãos Intermunicipais.  
Pascoal mencionou: o fato da região ter Órgãos Intermunicipais que não estão funcionando; 
problemas de distância devido a cidades com mais de 200 (duzentos) km de distância entre 
elas; poucos departamentos funcionando. 
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O pessoal das USEs Regionais presentes demonstrou interesse, em que os Departamentos 
da USE Estadual, visitem a região. 
Combinaram visitas por lá: Ana Luiza de Almeida Boiago – Departamento de Infância, e,  
Silvio César Carnaúba da Costa – Departamento de Mediunidade. 
Em maio de 2020, acontecerão eventos na região, e a Diretoria Executiva da USE Estadual, 
foi convidada a comparecer. 
Silvio destacou que o pessoal daquela área, interessou-se bastante pelo trabalho do 
Departamento de Mediunidade, e que reuniões como essa dos Encontros Fraternos, são 
oportunidade para divulgação das ações da USE. 
 
 
Prece de Encerramento:  Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
 
Horário Término:    23h45 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  31 de outubro de 2019 
 
Próxima Reunião Presencial:  2 de novembro de 2019 
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02 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
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:   9h30  
Integração:    Dinâmica - Filipe Félix dos Santos – Departamento Mocidade 
Leitura:   O Evangelho Segundo o Espiritismo - Allan Kardec - cap. XXI - 
    Falsos Cristos e Falsos Profetas - item 9 - Caracteres do  
    Verdadeiro Profeta - Hélio Alves Corrêa 
Prece Inicial:                        Eronilza Souza da Silva 
                              
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente interina 
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: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Ângela Bianco – Família e Eventos 
Filipe Félix dos Santos - Mocidade 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
Marcelo Soares Uchôa - Departamento de Comunicação 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Marcos A. S. de Oliveira - Departamento de Comunicação 
Paulo R. Bueno - Departamento de Mocidade 
Juliana Moraes Chagas - Departamento de Mocidade 
Renata Duarte Alves Oliveira - AECE 
Regina Mercadante - Departamento de Comunicação 
 
Convidados: 
Neyde Schneider – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
 
Ausências Justificadas: 
Aparecido José Orlando - Presidente 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
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1 – Mensagem da Presidência: - 
Após a apresentação feita pela Mocidade, Rosana teceu os seguintes comentários: Nós 
devemos aproveitar esses momentos para refletirmos sobre como melhorar nossa 
comunicação. O tema da Comunicação Não Violenta, nos ajuda a pensar na forma de nos 
expressarmos com os outros, porque dentro da Doutrina Espírita, ou do Movimento Espírita 
às vezes nós começamos a polarizar. Criamos uma casca, brigando, discutindo.  
Salientou que como membros da USE deveríamos aproveitar e avaliar como nós estamos 
mostrando nossos sentimentos, nos posicionando em determinadas situações. E deveríamos 
nos lembrar que a USE é um ponto de confluência, convergência. 
Não podemos tomar partido, e também não podemos posicionarmo-nos com rótulos. 
Antes de mais nada, o que estamos pedindo é uma autorreflexão. Será que estamos brigando 
com amigos? Por uma ideologia X ou Y?  
Aconteceu uma reunião em Brasília, com as Federativas do CR Sul, e a FEB – Federação 
Espírita Brasileira, sobre o Projeto Prefiro Viver. O questionamento colocado foi que a FEB 
colocou o curso como tendo sido aprovado pelo CFN, o que não condiz com a realidade. A 
FEB alegou que houve uma falha na comunicação, e que as Federativas deveriam ter sido 
avisadas antes da divulgação do curso.  
Rosana comentou que o trabalho deveria ser uma construção conjunta. 
Os vice-presidentes da FEB, alegaram que a FEB tem essa prerrogativa de lançar cursos, e 
outros eventos. 
Sobre os “70 anos do pacto áureo” Rosana explicou que a Comissão do CDE criada para 
fazer revisão e trazer ações sobre o tema, não entregou até a presente data o Estudo. O 
assunto: “Pacto Áureo”, está em revisão também por outras federativas, sendo uma delas a 
FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 
Foram feitos comentários sobre o CONBRAJE – Confraternização Brasileira de Juventudes 
Espíritas Nacional, com posturas não voltadas à unificação do Movimento, bem como sobre 
outras situações similares. 
 
2 - Secretaria: 
Em relação a correspondências recebidas em outubro de 2019, tivemos jornais e revistas de 
diversas entidades espíritas do país. 
Walteno discorreu sobre as datas pendentes para elaboração final do PGA – Plano Geral de 
Atividades para 2020, e necessidade de distribuição da versão final ao Estado, para que os 
próprios Órgãos possam organizar-se com as suas atividades do ano. 
No item “Encontros Fraternos 2020”, desta reunião, serão discutidas as datas das próximas 
reuniões dos Encontros no ano de 2020, e as mesmas serão colocadas no PGA 2020. 
Foram tomadas as seguintes decisões referentes a itens da Secretaria: 
 
Deliberações: 
- Cartão de Natal: foi colocado para o Departamento de Comunicação, na presença do 
seu Diretor - Marcelo Soares Uchôa, a elaboração do cartão de natal da USE, para ser 
enviado ao meio espírita. 
- Reunião da Diretoria Executiva com Departamentos de Janeiro, teve a data alterada 
para 18 de janeiro de 2020. 
- PGA 2020: Walteno fará o lançamento das datas dos Encontros Fraternos, nesse 
documento. 
 
3 - Tesouraria: 
Elisabete apresentou balancete e valores, com a posição de outubro de 2019. 
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4 - 18.º Congresso Estadual de Espiritismo - 2020: 
Até a data de hoje, temos 180 (cento e oitenta) inscrições pagas e com todos os dados 
preenchidos dos inscritos. 
Temos ainda mais 45 (quarenta e cinco) inscrições já pagas, mas com ficha não preenchida. 
As cidades com mais inscritos até o presente momento são: São Paulo - 63 (sessenta e três), 
Campinas - 18 (dezoito) e Ribeirão Preto - 10 (dez), nessa ordem. 
 
5 - Departamento de Eventos: 
Ângela fez a apresentação do departamento, com seus integrantes e o campo de ação. 
Trouxe informações sobre alguns eventos que serão realizados pelo Departamento em 2020., 
com destaque para um, em setembro de 2020, na cidade de São Paulo, contando com a 
presença de Allan Vilches e Haroldo Dutra Dias.  
 
6 - Departamento de Família: 
Ângela Bianco enfatizou que o Departamento existe para somar junto aos outros. Temos hoje 
vários assuntos referente a família que são bastante complexos. Serão trabalhados vários 
temas, junto aos dirigentes dos Órgãos Regionais e Locais, dando instrumentos a eles, para 
que possam levar os temas aos trabalhadores das suas regiões. 
Os integrantes do Departamento são: Ângela, José Silvio Spinola Gaspar e Eronilza Souza 
da Silva. 
Ângela citou sobre o projeto da publicação do livro Família e Espiritismo II. O primeiro livro 
que foi editado necessita ser atualizado. Entretanto, considerando que essa publicação 
considera diversos autores, decidiu-se fazer um novo livro, até mesmo para termos liberdade 
de reescrever algum capítulo, se necessário. 
No dia 11 de janeiro de 2020, acontecerá o Primeiro Encontro da Família Espírita, com 
expositores de outras federativas, que nos trarão as experiências exitosas, que estão sendo 
realizadas nos seus Estados. 
Sobre a Campanha – O melhor é viver em Família, Ângela elucidou que no dia 8 de 
dezembro haverá uma comemoração especial, devido ser o Dia Internacional da Família pela 
Unesco. No domingo correspondente haverá uma mobilização para que tenhamos em todos 
os Estados, um culto, ou uma comemoração em relação ao tema. Também informou que está 
sendo preparada uma nova identidade visual para a campanha 
 
7 - Captação de Recursos: 
Marco Antônio Milani, do Departamento de Doutrina, mencionou uma pesquisa sobre 
captação de recursos no Centro Espírita. A ideia é de identificar as principais práticas, visando 
arrecadação, considerando as partes ética e doutrinária.  
O CFN tem um posicionamento em documento publicado em 2007.  
Em seguida ele participou o resultado da pesquisa. 
Precisamos ter uma reflexão sobre o tema que seja alinhada entre os órgãos da USE. 
Ainda que a casa tenha autonomia, devemos em documento sugerir uma postura clara, de 
não recomendação minimamente: de bingo, vendas de bebidas alcoólicas, jogos de azar, 
como fontes de arrecadação. 
O caso das pinturas mediúnicas tem ainda uma divergência de opinião, mas cabe também 
uma reflexão.  
 
8 - Encontros Fraternos: 
Pascoal colocou sobre as sugestões recebidas do Marco Antônio Milani e de Silvio César 
Carnaúba da Costa, da importância dos Encontros Fraternos de Unificação, e que precisamos 
definir a execução desses eventos. 
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São momentos especiais de encontros da Diretoria Executiva com os órgãos.  
Destacou que é o evento mais importante da USE Estadual com os órgãos, depois do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual e do CA – Conselho de Administração. 
Em vista disso considera que o tema deveria ser aprofundado um pouco mais, formando 
efetivamente uma comissão para os Encontros Fraternos. 
Pascoal continuou colocando algumas questões fundamentais que precisam ser discutidas 
no âmbito desses eventos, como participação dos Departamentos da USE, Órgãos ativos e 
inativos na realização dos Encontros,  
Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade declarou que não se discute 
a ideia, se valiosa ou não, mas sim a proposta de execução, se é válida ou não. Esclareceu 
que se ficarmos na ideia de passividade, alguém passando “slides” e informações, não  
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário explanou sobre levarmos a USE aos 
dirigentes de Órgãos, que não conhecem Estatuto e outras particularidades referentes à 
instituição. Expôs também que necessária uma estruturação no calendários dos eventos, para 
termos integração entre os eventos dos Departamentos e os Encontros Fraternos, evitando 
alterações de datas e outras. 
Pascoal expressou-se que fomos pelo idealismo, não combinando previamente com os 
Órgãos os detalhes dos Encontros. 
 
Deliberação: 
Formação de comissão para definição de comando, e conteúdo dos eventos. 
 
9 - Pacto Áureo: 
Foi comentado sobre o documento a respeito do “Pacto Áureo”, que deveria ter sido entregue 
pela Comissão criado pelo CDE, até o dia 30 de outubro de 2019.  
Como o documento não foi recebido até a presente data, optou-se por não o colocar na pauta 
da próxima reunião do CDE – dezembro de 2019.  
 
10 - Livro: A Gênese: 
Foi feita revisão da obra a ser lançada como edições USE, por Neyde Schneider. A obra 
refere-se à tradução da 5ª edição do livro: “A Gênese”, de Allan Kardec. 
 
11 - Departamento de Arte:   
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento está propondo um evento de Arte - Encontro 
Estadual de Trabalhadores da Arte Espírita, no 2.º semestre de 2020 
 
12 – REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor: 
Foi citado que no próximo dia 12 de novembro, às 10h na sede da ACM – Associação Cristã 
de Moços de São Paulo, à Rua Nestor Pestana, 147 – 1º andar, será realizada a reunião do 
Conselho Gestor da REBRATES. A USE estará representada nesse evento. 
 
13 -  Palavra Livre: 
Não houve manifestação. 
 
14 – Próxima Reunião: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 7 de novembro de 2019, quinta-
feira, a partir das 22h30. 

      
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 7 de dezembro de 2019, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30 com prece de Lirálcio Alves Ricci 
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– Diretor do Departamento de Arte. Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente 
ata, que, depois de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
      
      
Hélio Alves Corrêa     Rosana Amado Gaspar 
Secretário Geral     Presidente Interina 
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14 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo - Segundo Tesoureira 
 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:    Elisabete Márcia Figueiredo - Segundo Tesoureira 
 
Tópicos discutidos: - 
 
 
1 – Orçamento 2020 – receitas – despesas 
Rosana discorreu sobre reunião realizada com Maurício, e preocupações com os valores 
financeiros da USE para o próximo ano. Estamos com um valor de despesas de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) por mês, acima do previsto, o que colocaria R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
a mais no ano. 
As principais despesas deste ano são: 
● Jornal Dirigente Espírita - aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 
● Viagens - aproximadamente R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). 
Como as receitas previstas estão em aproximadamente R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 
estamos praticamente com todo o valor das entradas empenhado com essas despesas. 
Segundo Rosana, necessitamos melhorar essa situação, aumentando a arrecadação, ou 
diminuindo as despesas. 
Foi discutido entre os participantes o que pode ser feito em relação ao Jornal Dirigente 
Espírita, para redução de despesas. Uma das alternativas seria o aumento das propagandas 
no Jornal. Outra opção comentada foi sobre os serviços da jornalista, que estão custando R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais) por edição, ou bimestre. 
A ideia colocada seria a busca de um voluntário jornalista, para ser responsável pela 
editoração. 
Relatou-se também sobre a tiragem atual de 2.500 (duas mil e quinhentas) cópias. 
Rosana realçou sobre a falta de definição de pauta para as edições do jornal, e que essa 
atribuição seria da Comissão Editorial, como outras responsabilidades. 
Foi salientado também sobre a distribuição do jornal em modo eletrônico, e sobre as cotas 
que cada Órgão do Estado leva e paga. 
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Deliberações: 
Na próxima edição do jornal, que será de janeiro/fevereiro de 2020, serão mantidas as 
condições atuais de editoração, tiragem e distribuição; 
A partir da edição de março/abril de 2020 serão tomadas as seguintes providências: 
● Verificar com a Editora EME, sobre os valores para uma redução da tiragem do 
jornal; 
● Alterar o tipo de papel, para algo mais econômico, em termos de custo; 
● Procurar um jornalista que possa auxiliar-nos gratuitamente na parte de 
editoração, e montagem. 
Para reunião do CA - Conselho de Administração de dezembro de 2019, a Tesouraria 
deverá preparar orçamento para o ano de 2020, a fim de ser aprovado nessa reunião. 
 
 
2 – Reunião do CFN - Conselho Federativo Nacional: 
Rosana mencionou que a FERGS - Federação Espírita do Rio Grande do Sul, colocou a 
proposta de reflexão sobre o Pacto Áureo. 
Geraldo Campetti Sobrinho - da FEB - Federação Espírita Brasileira conversou com ela, sobre 
o lançamento pela USE, da edição de: “A Gênese”, fazendo comentários a respeito dessa 
edição. 
Rosana participou que a proposta é de imprimir 1.000 (hum mil) exemplares, ao invés de 3.000 
(três mil) exemplares, da nova edição de: “A Gênese”. 
Geraldo Campetti explicou que a FEB irá reduzir o desconto para a Distribuidora e Editora 
Boa Nova para 30% (trinta por cento). Também serão reduzidos os descontos para as 
Federativas do CFN num primeiro instante, para posterior acerto desses percentuais. 
Rosana pontuou que a FEB lançou o Evangelho Redivivo, em 9 (nove) volumes, com estudos 
referentes a ensinamentos do Evangelho. 
Rosana informou também que em 2020, o CFN realizará 4 (quatro) Congressos Regionais e 
1 (hum) Congresso Nacional. Os Congressos Regionais serão realizados: em abril - Salvador 
(BA); em maio em Belo Horizonte (MG); em junho em Manaus (AM), e em julho em Campo 
Grande (MS). 
O Congresso Nacional será realizado de 6 a 8 de novembro em Brasília - DF. 
Na reunião do CFN, também foi apresentado o GPS Espírita - aplicativo para localização de 
Centros Espíritas e suas atividades - o qual foi muito bem recebido pelos presentes. 
 
 
3 – USE Brás 
Rosana esclareceu que depois do encontro de corais realizado na Sede Cultural da USE, no 
Brás, recebeu reclamações sobre o local não estar totalmente limpo e em ordem. Foi inclusive 
colocado para Rosana, sobre troca de fechadura do salão do local, ao que a Rosana solicitou 
que não fosse feito, para evitar maiores problemas. 
Comentou-se sobre a importância da equipe da USE criar atividade no local, para não 
passarmos a ideia de falta de interesse da nossa parte. 
Rosana destacou que a USE Regional de São Paulo, tenha interessa em auxiliar até mesmo 
em despesas de manutenção, como a ligação de banheiros, por exemplo. 
Ela colocou que a anistia do imóvel não está concluída pela Prefeitura Municipal, para 
regularização do prédio, mas que o mesmo também ocorre com a sede da USE, em Santana. 
Sobre a retomada das atividades de construção e reforma do Brás, registrou-se a necessidade 
de retomar o assunto, com o Presidente licenciado – A.J. Orlando, explicando os fatos 
ocorridos com os colaboradores da União Espírita Cristã Beneficente Laudelino Novaes de 
Brito, e propondo a retomada das atividades. 
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4 – 18.º Congresso Estadual de Espiritismo – 2020. 
Ressaltou-se sobre os problemas que temos com o PagSeguro em relação às inscrições para 
o Congresso. 
Até a presente data temos 247 (duzentos e quarenta e sete) inscritos, com o processo de 
inscrição completo. 
Foram citados alguns pontos como: várias pessoas falando sobre inscrever-se, sem dar 
andamento no processo; divulgação do Congresso através dos Órgãos Locais e Regionais do 
Estado; total de 15 (quinze) quartos reservados no Alegro Hotel by Taua, de Atibaia. 
 
Deliberação: 
Rosana solicitará a Ângela Bianco – do Departamento de Família, que realize um 
levantamento sobre hospedagens dos expositores (quem vai ficar em qual hotel). 
Rosana sugeriu colocar no Facebook o botão “inscreva-se”, tentando desta forma 
termos um outro canal de inscrições. 
 
 
5 – Impressão Livro: A Gênese 
Neide Schneider concluiu a revisão do livro. Julia Nezu Oliveira fez um orçamento para edição 
de 3.000 (três mil) exemplares. O valor aproximado seria de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais). Rosana levantou a possibilidade de fazermos uma coedição de “A Gênese”, lançando 
a ideia, e deixando um tempo para que os Órgãos Regionais pudessem participar com a USE 
Estadual. 
 
 
 
Prece de Encerramento:  Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
 
Horário Término:    23h45 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  21 de novembro de 2019 
 
Próxima Reunião Presencial:  7 de dezembro de 2019 
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21 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
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 Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo - Segundo Tesoureira 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:    Maurício Romão - Primeiro Tesoureiro 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 – Jornal Dirigente Espírita: 
Jornalista responsável: 
Discutiu-se sobre a função de jornalista responsável pelo Jornal Dirigente Espírita, em razão 
da busca de economia nas despesas com o jornal, podendo ser feito o desligamento da 
mesma, pois representaria um valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a menor por 
edição. 
Colocou-se sobre a possibilidade do Presidente Licenciado - A.J. Orlando assinar como 
jornalista responsável. 
 
Coordenador para a equipe do Jornal: 
Conselho Editorial é o responsável pelas matérias publicadas do jornal. 
Necessitaríamos de um coordenador para toda a equipe do jornal. 
Rosana dispõe-se a assumir a coordenação, assim que o A.J. Orlando voltar a assumir a 
presidência da USE. 
 
Despesas com correio: 
Serão reduzidas as despesas com envio dos jornais pelo correio. 
Pascoal apresentou a sugestão de não enviarmos mais jornais pelo Correio, e fazermos a 
distribuição total através dos Órgãos Regionais e Locais da USE Estadual. 
 
Tiragem: 
Comentou-se sobre a redução da tiragem impressa, deixando apenas para uma tiragem 
mínima para os Órgãos. 
 
Papel: 
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Foi sugerido a troca de papel para outro de menor custo. 
 
Rosana falou sobre fazer a distribuição do Jornal, aproveitando as reuniões realizadas na 
USE, para diminuir o número de exemplares enviados pelo correio. 
 
Deliberações: 
Elisabete revisará os valores gastos com correio, do Dirigente Espírita, objetivando 
diminuir o número de jornais enviados por esse canal, devido a alguns órgãos que 
retiram na sede da USE. 
Fazer uma pesquisa sobre o modo de receber o jornal de preferência do leitor: por 
correio, por e-mail, etc. 
Elisabete realizará revisão do número de pessoas que recebem pelo correio, 
objetivando a diminuição desse número também. 
Será retirado o saco plástico de envio do jornal. 
Será alterado o tipo do papel de impressão, para um papel de qualidade inferior, 
objetivando redução de custos. 
 
Rosana apresentou a ideia de ela mesma assumir a coordenação da edição do jornal 
quando o Orlando retornar de licença. 
 
 
2 – Livro – “A Gênese”: 
Julia Nezu Oliveira fez orçamento na EME -  
Pascoal fez orçamento na Gráfica São Francisco, em Ribeirão Preto  
 
Preços da Editora EME: 
1000 = R$16.500,00 
2000 = R$27.500,00 
3000 = R$36.900,00 
 
Sem costura, e com colagem: 
1000 = 11.900,00 
2000 = 20.500,00 
3000 = 28.400,00 
 
Na EME em offset: 
1000 = 13.370,00 
2000 = 19.040,00 
 
Rosana sugeriu como preço de capa para venda - R$ 35,00 (trinta e cinco reais). 
6 órgãos com 100 cotas - Ribeirão Preto, Sorocaba, Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto 
e São Carlos, 
Regional de São Paulo com 300 exemplares, para distribuir às Distritais. 
6 órgãos com 50 cotas 
 
6 USEs com cotas de 100 = 600 x 12,00 = R$ 7.200,00 
6 USEs com cotas de 50 = 300 x 14,00 = R$ 4.200,00 
6 USEs com cotas de 20 = 120 x 17,50 = R$ 2.100,00 
Total 1.020 livros = R$ 13.500,00 
 
R$ 19.600,00 - R$ 13.500,00 = R$ 6.100,00 saldo de 980 livros para o varejo 
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Varejo = 200 x 24,50 = 6.125,00 
Vendas com 30% pagam a edição 
Comentou-se sobre o número e a distribuição da primeira edição através dos Órgãos. 
 
3 – 18.º Congresso Estadual de Espiritismo – 2020: 
Maurício falou que o PagSeguro está em ordem, em relação a taxas cobradas nas inscrições 
realizadas ao Congresso. Agora estão cobrando 3,99% e pagando parcelado para a USE. 
Teremos à nossa disposição - R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil) reais, e R$ 
26.000,00 cobrados a maior, que serão devolvidos pelo PagSeguro. 
Maurício fez uma proposta, que eles estão analisando, a respeito do acerto de valores 
cobrados a maior.  
Devemos estimular o pessoal das Regionais, para as excursões e grupos. 
Colocou-se sobre o número de inscrições ter estagnado nestes últimos dias. 
 
4 – Institucional USE: 
Eronilza irá analisar o material enviado pelo Pascoal, e depois dará retorno à Rosana sobre o 
assunto. 
 
5 - Investimento na Sede da USE - Santana: 
Foi definido que o próximo investimento a ser feito na sede da USE em Santana, será a galeria 
dos presidentes, com custo entre R$ 2.500,00 e R$ 2.800,00. 
Outros assuntos: 
Silvio atualizou a todos sobre os dados a respeito do estúdio de gravação, inclusive sobre a 
doação que foi aventada para o estúdio, e que acabou não acontecendo até a presente data. 
O custo aproximado do estúdio seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Foi comentado também sobre o projetor para o salão com custo aproximado de R$ 3.000,00. 
Esses valores foram enviados à Presidência, pelo Diretor de Patrimônio. 
 
Elisabete - Estouro do orçamento de aproximadamente R$ 50.000,00 neste ano de 2019. 
Comentou-se sobre as despesas excessivas, e não planejadas, e realizadas neste ano. 
Elisabete e Rosana colocaram sobre a Elaboração de orçamento completo para o próximo 
ano, já visando a reunião do CA de dezembro/2019. 
 
Prece de Encerramento:  Rosana Amado Gaspar - Presidente em Exercício 
 
Horário Término:    23h55 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  28 de novembro de 2019 
 
Próxima Reunião Presencial:  7 de dezembro de 2019 
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28 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo - Segundo Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:    Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 - Edição do livro: “A Gênese”: 
Rosana sugeriu apresentar uma proposta ao CDE para que se faça uma coedição com os 
órgãos. 6 cotas de 100 livros, 6 cotas de 50 livros, e 6 cotas de 20 livros. Sendo que apenas 
os órgãos que assumirem 100 e 50 é que serão chamados coeditores.  
 
2 - Dirigente Espírita 
Rosana solicitou a Júlia Nezu Oliveira para verificar se haveria possibilidade de diminuir a 
gramatura do papel. Sobre a Eliana (jornalista), a Rosana e a Elizabeth irão cobrir as 
atividades da Eliana, até quando o Orlando estiver de volta. 
  
3 - Reajuste da contribuição associativa: 
Rosana fez um cálculo para que haja um aumento de 5% no valor da contribuição. O que 
daria um valor reajustado de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) já arredondado. 
Walteno sugeriu que fosse aumentado para R$ 300,00 (trezentos reais). Pascoal trouxe o 
tema da unificação dos valores da USE estadual com a USE local. E daria um total de R$ 
600,00 (seiscentos reais) no ano, o que por mês seria o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Rosana colocou sobre a importância de fazer um levantamento mais completo para saber 
quais as casas que estão realmente ligadas a USE e as que não estão. Para que possamos 
direcionar os esforços. 
 
Deliberação:  
Reajuste do valor anual da contribuição associativa para R$ 300,00 (trezentos reais). 
Incluir na pauta do CA a proposta do Maurício de agilização da adesão através de um 
procedimento eletrônico. 
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4 - Galeria dos Presidentes: 
Silvio comentou que a Galeria dos Presidentes será inaugurada na próxima reunião do CDE, 
agora em dezembro de 2019. 
 
5 – REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor: 
Elisabete esteve na reunião da REBRATES representando a USE e fará um resumo para o 
CDE do que foi abordado naquela reunião. 
 
6 – Reunião do CFN: 
Rosana solicitou ao Pascoal fazer um resumo da reunião do CFN, para apresentar nas 
reuniões do CA e do CDE, agora em dezembro.  
 
 
 
Prece de Encerramento:  Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
 
Horário Término:    23h59 
 
Próxima Reunião Presencial:  7 de dezembro de 2019 
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05 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

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 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau - Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h30 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 – Reunião do CA – Conselho de Administração de dezembro/2019: 
Rosana informou que apresentaremos o orçamento para 2020 da USE, e a valor da 
contribuição associativa para o novo ano, para serem aprovados nessa reunião. 
 
2 – Dinâmica da reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual de dezembro/2019: 
Silvio sugeriu fazer a cerimônia da inauguração da Galeria dos Presidentes antes da fala dos 
Departamentos. 
Rosana citou que teremos a palestra do Paulo Henrique de Figueiredo, sobre o livro: 
“Autonomia – a história jamais contada do Espiritismo”, das 12h às 13h, e, portanto, a reunião 
terá que ser dinâmica para cumprirmos com os horários. 
Será feita a apresentação da previsão de contas para 2020, e às 11 h será feita a inauguração 
da Galeria dos Presidentes. Logo após a exposição da Tesouraria, temos a Palavra aos 
Órgãos. 
Na Palavra do Presidente, Rosana abordará: a Logomarca, a sede Cultural da USE no Brás, 
e o PGA – Plano Geral de Atividades para 2020. 
Pascoal colocará sobre os Encontros Fraternos. 
 
3 – USE Brás – atividades da USE Regional: 
Foi comentado sobre termos atividades na sede do Brás. 
Rosana e Silvio farão uma reunião, com o pessoal da União Espírita Cristã Beneficente 
Laudelino Novaes de Brito de lá, para esclarecermos alguns pontos pendentes, e 
apresentarmos um projeto de trabalho com atividades da USE naquela sede. 
Ana Luiza de Almeida Boiago – Diretora do Departamento de Infância necessita de um local 
para o Encontro de Evangelizadores de 2020, o qual poderia ser na sede da USE no Brás. 
Newton propôs fazermos reuniões no local - uma por ano do CA – Conselho de Administração 
ou CDE – Conselho Deliberativo Estadual, ou ainda reuniões da DE. 
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4 - Congresso: 
Tivemos uma diminuição no número das inscrições. 
Rosana explanou sobre fazermos promoção, com descontos para grupos, por exemplo. 
Tínhamos pedido 15 (quinze) quartos do Alegro Hotel. Decidiremos em dezembro, se 
abriremos mão ou não desses quartos. 
 
5 – Tarifa do PagSeguro: 
Walteno ressaltou que a tarifa do PagSeguro é R$ 1,00 (um real) por cobrança, e que irá 
verificar a viabilidade de substituirmos as cobranças da Associatec pelo PagSeguro. 
 
6 – Mensagem de Natal: 
Rosana solicitou ao Marcelo Soares Uchôa – Diretor do Departamento de Comunicação a 
elaboração de mensagem de Natal da USE, para enviarmos a todos. 
 
7 – Informações Wikipédia – USE 
Rosana salientou que existe alguma matéria sobre a USE no Wikipédia, mas não há 
informações da USE, propriamente dito. 
 
8 - Contagem de estoque da livraria: 
Elisabete discorreu sobre aproveitar o mês de dezembro de 2019, que tem pouca 
movimentação na livraria, para realizar a contagem de estoque dos livros. 
 
9 - Bienal do Livro no Rio de Janeiro: 
A FERGS - Federação Espírita do Rio Grande do Sul indicou fazermos uma parceria com 
eles, para exposição na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. 
Foram feitas colocações sobre questões financeiras, problemas de logística, e diversas 
dificuldades para o evento. 
A decisão seria avisarmos a FERGS de que não temos interesse na participação, e que o 
nosso público é restrito. 
 
Prece de Encerramento:  Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
 
Horário Término:    23h30 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  12 de dezembro de 2019 
 
Próxima Reunião Presencial:  7 de dezembro de 2019 
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 07 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
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:   9h20  
Integração:    Dinâmica - Juliana Chagas– Departamento Mocidade 
Leitura:   O Evangelho Segundo o Espiritismo - Allan Kardec 
    Cap. XVII - Sede Perfeitos - item 9: O Homem no Mundo -  
    feita por: Newton Carlos Guirau - Primeiro Secretário 
Prece Inicial:   Elisabete Márcia Figueiredo - Segunda Tesoureira 

 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Presidente em Exercício 
Pascoal Antonio Bovino – Primeiro Vice-Presidente em Exercício 
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: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Filipe Félix dos Santos - Mocidade 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
Mário Gonçalves Filho - Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Marco A. S. de Oliveira - Departamento de Comunicação 
Alberto Centurião Carvalho - Departamento de Arte 
Juliana Chagas - Secretária de Doutrina - Departamento de Mocidade 
Ana Clara Spera - Secretária de Artes - Departamento de Mocidade 
José Silvio Spinola Gaspar - Departamento de Família 
 
 
Ausências Justificadas: 
A. J. Orlando – Presidente 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
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1 – Mensagem da Presidência: - 
Rosana Amado Gaspar - Presidente em exercício discorreu sobre o novo logo da USE, 
aprovado, e que atualmente está na fase de elaboração da arte individual do logo para os 
órgãos e departamentos, trabalho este que Antonio Batista Pinheiro Junior - da Presidente da 
USE Intermunicipal de São José do Rio Preto, está realizando. 
Já foram enviados os novos logos para os Departamentos e para as USEs Regionais. 
Neste início do ano de 2020, serão concluídos e enviados os logos para os demais órgãos. O 
objetivo maior é dar identidade à USE, para utilizarmos a mesma imagem, evitando o que 
acontece atualmente, com vários órgãos que têm imagens totalmente diferentes do oficial da 
USE do Estado de São Paulo. 
Ainda não foram definidos os logos referentes às assessorias dos departamentos.  
Mário e Filipe explanaram sobre assessorias na visão das suas áreas, em relação aos 
trabalhos das mesmas, e à necessidade da identificação visual das assessorias, necessária 
às vezes, para a própria região do Estado.  
Rosana sugeriu colocarmos a identificação da Assessoria, na linha inferior do logo dos 
Departamentos, não retirando a ideia de identidade única da USE. 
Foram feitas colocações a respeito de várias situações que estão ocorrendo no espiritismo, 
com posições ideológicas diferentes, e debates entre várias ideologias, o que às vezes está 
desagregando o próprio Movimento Espírita.    
 
Deliberação: Utilizar o Jornal Dirigente Espírita, para esclarecimentos a respeito da 
postura da USE em relação a essa diferença de ideologias, colocando como enfoque 
principal que a USE deve acolher sempre, será união entre diferentes visões 
ideológicas, convergindo ao ideal de unificação. 
 
2 - Secretaria: 
Eronilza apresentou as correspondências e também a justificativa de ausência da Diretora da 
Infância: Ana Luísa de Almeida Boiago. 
Na reunião do CA - Conselho de Administração, hoje à tarde, será feita a aprovação dos 
Estatutos dos Órgãos Intermunicipais de Alto do Tietê, e do Circuito das Águas. 
 
Deliberação: Rosana propôs que para o ano de 2020, as reuniões do CA - Conselho de 
Administração, e do CDE - Conselho Deliberativo Estadual, sejam conjuntas, no mesmo 
dia e horário, com mesma pauta, e apenas votações diferenciadas nos tópicos 
respectivos de cada Conselho. 
 
3 - Tesouraria: 
Rosana relatou a proposta de fazer a publicação do livro “A Gênese” em conjunto com os 
Órgãos, como coeditores, dividindo as despesas com a USE estadual. A ideia é de 
oferecermos o livro com preço de capa em torno de R$ 37,00 (trinta e sete reais). 
Mário perguntou o objetivo da edição do livro, e o entendimento comum é que o principal 
objetivo é atender a questão doutrinária que foi levantada pela própria USE, sobre 
divergências na edição de: “A Gênese”, sendo que o apelo comercial não é o principal objetivo. 
 
Proposta de valor da Contribuição Associativa que será apresentada ao CA - Conselho 
de Administração, na reunião desta tarde:  
Será apresentado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) à vista, ou em 12 (doze) parcelas de 
R$ 30,00 (trinta reais), com um aumento de 7% (sete por cento), em relação ao último valor. 
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Maurício Romão comunicou o relatório da contribuição associativa de 2019 atualizado até o 
mês de outubro. 
Foram feitas várias colocações a respeito de como melhorarmos o número de Casas que 
recolhem o valor da contribuição associativa anual. 
Rosana mencionou que devemos verificar quem está realmente com a USE, mantém alguma 
relação com a USE, talvez fazendo um trabalho similar ao que foi feito para o Formulário 
Tamanho da USE. 
Filipe levantou o tema de fazermos contato direto junto aos órgãos locais e regionais, para 
melhorarmos o número de contribuintes; e enfatizou a importância da USE Estadual mostrar 
o que é a USE, como ela se apresenta para as Casas Espíritas, e melhorar a própria 
divulgação da USE. 
Marco Milani comentou a importância do vídeo institucional, como peça fundamental para a 
divulgação da imagem da USE. Newton trouxe a importância de colocar-se as lideranças das 
regiões para auxiliarem na cobrança das contribuições das Casas Espíritas. Pascoal 
mencionou que precisamos fazer uma campanha para resgatar a identidade da USE, pois, os 
Centros sentem-se ligados aos Órgãos locais, mas na realidade eles são ligados à USE do 
Estado de São Paulo. Filipe salientou que abríssemos com os órgãos um diálogo, sobre as 
razões para essa situação de afastamento dos Centros Espíritas. 
Mauricio demonstrou o Orçamento de 2020. 
Sinalizou que as receitas com as contribuições não alcançaram a meta estipulada, então para 
2020 usaremos o objetivo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Em 2019 foi de R$ 
115.000,00 (cento e quinze mil reais). Em 2019 nós gastamos mais do que arrecadamos 
Em 2020 fizemos uma previsão de redução tanto em despesas com viagens, quanto com o 
Jornal Dirigente Espírita. 
      
4 - Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: - 
Mário citou o histórico do ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no estado de 
São Paulo. Destacou que a Diretoria Executiva da USE Estadual, em 2005, dividiu o programa 
de estudos do Espiritismo, ou a área de Doutrina, em 3 (três) partes: ESDE, Mediunidade, e 
Atendimento Espiritual. Mostrou o registro histórico com fotos dos eventos. 
Mário informou que o ESDE é uma metodologia de estudos para as Casas Espíritas. 
Entre as federativas do país, a USE foi a última delas a aderir ao programa do ESDE, pois o 
mesmo foi avaliado criteriosamente antes do seu início no Estado. 
Em 2016, Julia Nezu Oliveira, então presidente da USE, criou a Área de Estudos do 
Espiritismo, e a partir daí ocorreram os Encontros Paulistas. Em 2018 foi atualizado o formato 
do Encontro, onde as cidades sedes abriram 20 (vinte) vagas para participantes dos Órgãos 
Locais daquela região. 
Em 2019, o Encontro foi realizado na cidade de Bauru, com o objetivo de criar vínculos e 
promover a adesão de multiplicadores em cada USE Regional. 
Atualmente o Departamento possui 5 (cinco) Assessorias no Estado, com os seguintes 
Coordenadores: 

• 1ª Assessoria – São Paulo – Coordenadora: Tânia Regina Ramalho; 
• 2ª Assessoria – Sorocaba – Coordenadora: Ivanilda Monteiro Ferreira; 
• 3ª Assessoria – Ribeirão Preto – Coordenadora: Ana Maria Souza; 
• 4ª Assessoria – Bauru – Coordenadora: Neli Del Nery Prado; 
• 5ª Assessoria – São José do Rio Preto – Coordenador: Rafael Gustavo Bernardo. 

Planejam para 2020, realizar 10 (dez) Encontros descentralizados, de modo que os 
participantes possam deslocar-se por no máximo 100 (cem) quilômetros. Nestes Encontros 
será focada a metodologia do ESDE, vislumbrando a efetiva participação da Mocidade, pois 
eles têm amplas condições de tornarem-se Monitores. 
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Mário enfatizou que os Coordenadores das Assessorias do Estado, estão efetivamente 
participando na elaboração do roteiro para os Encontros Estaduais de 2020, mas também 
estão trabalhando na Introdução ao Estudo do Espiritismo, no Estudo das Obras Básicas, bem 
como na orientação às áreas de estudo do espiritismo, conforme acordado nas reuniões do 
CFN – Conselho Federativo Nacional. 
José Silvio Spinola Gaspar, do Departamento de Família argumentou que a experiência com 
o ESDE na sua região é muito positiva, pois o participante ao final do ciclo de estudos, tem 
uma visão geral da Doutrina Espírita. 
Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina declarou que na região de 
Campinas seria interessante organizar um evento apresentando o programa de estudos do 
ESDE, e que este seria um excelente momento para isto. 
Rosana realçou que após o estudo do ESDE, houve um fluxo natural da continuidade de 
estudos. 
Rosana destacou a importância destas apresentações dos departamentos pois isto traz uma 
reflexão contínua sobre a atuação do Departamento, em todo o Estado. 
 
5 – Galeria dos Presidentes: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio registrou que a Galeria dos 
Presidentes, está concluída com as fotos dos ex-presidentes da USE, e que a mesma será 
inaugurada neste domingo, dia 08 de dezembro de 2019, durante a reunião do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual. 
 
6 – 18º Congresso Estadual de Espiritismo – 2020: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira participou que temos até esta data 274 
(duzentos e setenta e quatro) inscritos, e que ocorreu uma diminuição das inscrições, mas 
que estão sendo tomadas ações para estimular a participação das pessoas. Até o momento 
temos 40% (quarenta por cento) das vagas disponíveis, ocupadas. 
 
7 – Reunião do CR Sul – Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo 
Nacional: 
Rosana ressaltou que a reunião será no período de 17 a 19 de julho de 2020, na cidade de 
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 
Na Área de Dirigentes, será tema de discussão, a questão do Pacto Áureo, conforme proposta 
levantada pela FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e apoiada pelas outras 
federativas. Como o CDE – Conselho Deliberativo Estadual, possui uma comissão para 
discutir o assunto, estudaremos a tratativa a ser levada para a Reunião do CR Sul. A proposta 
da comissão do CDE não foi apresentada em tempo hábil, e adequadamente, razões pela 
qual, não será abordada na reunião do CDE, neste dia 08 de dezembro de 2019. 
 
8 – REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor: 
Os representantes da USE, naquela organização, serão: Rosana Amado Gaspar – Presidente 
em Exercício, Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira, e Julia Nezu Oliveira – 
Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo. 
 
9 – Jovem no Espiritismo: 
Foi discutido pelos presentes sobre a situação do grupo, e designação do Coordenador do 
mesmo. 
Pascoal Antonio Bovino – Primeiro Vice-Presidente em Exercício explicou sobre a atuação do 
jovem no Movimento Espírita no Estado de São Paulo, lembrando que o nosso conceito é 
diferenciado, e devemos propor nossas experiências para todo o país. 
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Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade pontuou que o Departamento 
parte do princípio contido no Estatuto da Adolescência e Juventude, que aponta como 
juventude até 29 (vinte e nove) anos. 
Descreveu que nas realizações das tarefas do Departamento, acompanha os mais jovens, 
avaliando o desenvolvimento dos mesmos, em relação à coordenação de tarefas, e que 
aqueles que apresentarem maturidade, são chamados para essas responsabilidades. 
Juliana Chagas - Secretária de Doutrina do Departamento de Mocidade esclareceu sobre a 
falta de troca de dirigentes nos Departamentos das Federativas do CFN, colocando que o 
protagonismo jovem, realmente só acontece em São Paulo. Falta renovação do Departamento 
de Mocidade, nas outras federativas. 
Juliana expressou-se que os temas referentes a jovens, devem ser levados até a reunião do 
CR SUL, para posterior discussão nacional. 
Filipe abordou que construção do protagonismo jovem, deve ser total em relação aos 
participantes da Mocidade, independente da sua origem no Movimento Espírita. 
 
Deliberação: Rosana propôs Filipe Félix dos Santos como Coordenador desse grupo, 
de discussões sobre o Jovem no Espiritismo, o que foi aprovado por unanimidade. 
 
10 – Reunião do CFN – Conselho Federativo Nacional – novembro de 2019: 
Pascoal Antonio Bovino – Primeiro Vice-Presidente em Exercício continuou apresentado fotos 
da última reunião do CFN, realizada em Brasília, bem como um vídeo sobre a FEB. 
Anuncio detalhes da participação da Federativa de São Paulo na reunião, e que ele, e Luiz 
Antonio Maciel Brescovites da FEC – Federação Espírita Catarinense apresentaram o 
aplicativo: “GPS Espírita”, que traz as Casas Espíritas de um local, e suas atividades para o 
público. O lançamento do aplicativo deverá ser feito no prazo de 3 (três) meses, e a parti daí 
cada Federativa do CFN, poderá escolher se irá aderir ou não ao aplicativo. 
 
11 -  Palavra Livre: 
Não houve manifestação. 
 
12 – Próxima Reunião: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 12 de dezembro de 2019, quinta-
feira, a partir das 22h30. 

      
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 18 de janeiro de 2020, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h00 Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário 
Geral lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
      
      
Hélio Alves Corrêa     Rosana Amado Gaspar 
Secretário Geral     Presidente em Exercício 


