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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 07 de março de 
2020. 
 
Presentes: Estiveram representadas 7 (sete) USEs Regionais, a saber: Assis, Bauru, 
Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, São José do Rio Preto e Taubaté, conforme 
assinaturas na Lista de Presença. 
 
Às 14h15, em segunda convocação, na sua sede Cultural, à Rua Brigadeiro Machado, 269 - 
Brás, São Paulo, Capital, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, CNPJ: 
43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos, dando boas-vindas a todos os representantes 
de Órgãos. 
 
A Prece de Abertura foi proferida por Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária. 
 
1 - Palavra da Presidência: 
A.J. Orlando - Presidente salientou que a partir da próxima reunião, iremos pedir aos Órgãos 
temas para serem enviados e colocados na Pauta da reunião do CA.  
Colocou a situação numérica atual dos Órgãos Regionais, conforme levantamento realizado: 
6 (seis) inativos, e 5 (cinco) com composição incorreta, em relação ao Estatuto, pois estão 
com apenas 2 (dois) Órgãos Locais, quando o mínimo é de 3 (três) Órgãos Locais em cada 
Órgão Regional. 
O Sr. Presidente informou sobre um grupo de trabalho constituído por representantes da USE, 
FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo e Aliança Espírita Evangélica, onde 
todos estão trabalhando na organização de um grande Evento Espírita Paulista, com 
participação e presença desses órgãos. 
O evento será no Palácio de Convenções do Anhembi (com capacidade para 2.500 – duas 
mil e quinhentas - pessoas) e será realizado nos dias 23 a 25 de abril de 2021 com o título de: 
EEP - Encontro Espírita Paulista. 
Os ingressos serão vendidos a R$ 210,00 (duzentos e reais), sendo que cada instituição será 
responsável pela venda de uma quantidade igual de ingressos. 
No primeiro orçamento foi nos pedido R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) pelo 
aluguel de local. Atualmente esse valor já caiu para R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). 
São várias pessoas convidadas e já confirmadas. Palestras com Haroldo Dutra Dias, André 
Trigueiro, Divaldo Pereira Franco, Eulália Bueno, e Rossandro Klinjey. 
Serão 6 (seis) palestras do estilo TED Talks, onde o palestrante tem 18 (dezoito) minutos para 
fazer a sua exposição. 
Na próxima semana, sábado 14 e domingo - 15 de março, A.J. Orlando estará em evento na 
FEEES – Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, onde irá proferir uma das palestras. 
O Sr. Presidente foi convidado a fazer parte da mesa de abertura do evento 10º Congresso 
da FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo. 
 
2 - Revisão do documento Orientação ao Centro Espírita: 
A.J. Orlando lembrou sobre o documento: Orientação ao Centro Espírita. Expôs que o material 
tratado em revisão atualmente pela FEB – Federação Espírita Brasileira foi originado desse 
documento da USE. E trouxe a reflexão de que o Movimento do Estado de São Paulo não 
tem mais a mesma atividade que tinha antes. Lembrando ainda que as pessoas que reclamam 
pela participação ativa das federativas no CFN – Conselho Federativo Nacional, não 
participam das suas responsabilidades perante esse movimento. 
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O Sr. Presidente participou que recebemos poucas contribuições dos Órgãos referente à 
revisão do documento que foi enviado para todo o estado. 
 
3 - Documentação histórica: 
A.J. Orlando relatou o trabalho histórico que tem realizado sobre as atas do passado que eram 
manuscritas e agora estão sendo digitadas e digitalizadas. 
São atas da DE – Diretoria Executiva, CDE – Conselho Deliberativo Estadual, e de 
Assembleias, que estão manuscritas nos livros. 
Temos mais de 400 (quatrocentas) Atas no total a serem colocadas em modo digital, e até 
agora temos mais de 150 (cento e cinquenta) digitadas. O objetivo é deixar esse material 
disponível para o Movimento Espírita. 
 

 
 
A.J. Orlando convidou 32 (trinta e duas) pessoas do Estado, para fazer esse trabalho de 
digitação das atas que estavam escritas em livros, apresentando a todos um mapa com as 23 
(vinte e três) cidades do Estado de São Paulo, onde estão  os colaboradores que auxiliaram 
nessa digitação. 
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4 - Rede de Jornalistas Espíritas: 
O Sr. Presidente citou a ideia de criarmos uma rede de contatos de comunicação, com pelo 
menos 2 (duas) pessoas de cada USE Regional, para que tenhamos as matérias de cada 
região, a fim de uma melhor divulgação de todos os eventos do Estado, nos canais que a USE 
do Estado de São Paulo possui. 
 
5 - Centro Espírita Jesus de Nazaré - Novo Horizonte: 
O Centro Espírita Jesus de Nazaré entrou em processo de dissolução, deixando o seu 
patrimônio para a federação Estadual. Esse processo foi remetido à FEESP, que o transferiu 
à USE. Como não nos interessava receber esse patrimônio, foi feito contato com outra Casa 
Espírita do local – Centro Espírita Allan Kardec, que a princípio declinou da proposta. 
Tivemos grande ajuda do Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente, e do João 
Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE Regional de São José do Rio Preto, reunindo-se 
com o pessoal do C.E. Allan Kardec, para que eles pudessem aceitar o patrimônio do C.E. 
Jesus de Nazaré. O assunto está encaminhado no momento. 
 
6 - Centro Espírita Caminho de Damasco - Guarani d’Oeste: 
Temos um imóvel em Guarani d’Oeste que está em processo de transferência do C.E. 
Caminho de Damasco para a USE do Estado de São Paulo. Como existe um grupo de 
pessoas na cidade, disposto a construir no local, e retomar as atividades espíritas, definimos 
que vamos tomar a cessão legal do Centro para a USE e depois repassarmos para esse grupo 
de pessoas montar o Centro. 
 
7 - Folheto relacionado ao programa USE relacionamento: 
Estamos desenvolvendo esses folhetos para serem distribuídos para todo Estado, 
trabalhando com o Antônio Batista Pinheiro Junior – Presidente da USE Intermunicipal de São 
José do Rio Preto. 
 
8 - Ação tomada pela USE para redução de Despesas: 
A.J. Orlando abordou a decisão, de retirar a Associatec (Sistema utilizado para cadastros e 
para o site da USE), com despesas de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, passando a 
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utilizarmos ferramentas do Google com despesas num valor atual de R$ 80,00 (oitenta reais)/ 
mês. 
 
9 - Novo Site da USE: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou o novo Site da USE do Estado 
de São Paulo com as suas opções e facilidades. 
Mostrou a barra de rolagem dos assuntos principais do Site, na sua tela de abertura, e alguns 
dos tópicos colocados em destaque: próximo congresso estadual, agenda dos próximos 
eventos, Jornal Dirigente Espírita.  
Demonstrou o localizador de Casas Espíritas do Estado, onde a pessoal pode buscar por um 
Centro Espírita, num raio de “x’ quilômetros. 
Destacou também outras opções, tais como: a USE TV (canal da USE no YouTube), as 
edições do Jornal Dirigente Espírita, História da USE, área de eventos e artigos. Comentou a 
prestação de contas no Site, mostrando como exemplo o resultado de Fevereiro de 2020. 
Dentro da opção do programa USE+ tivemos pessoas entrando direto no Site, e cadastrando-
se para fazer parte do programa, auxiliando com valores bimestrais a USE do Estado. Esta 
opção de contribuição on-line também foi colocada no Site 
Eduardo Pereira, da USE Regional de Bauru sugeriu a colocação de texto descritivo sobre 
as atividades da USE. 
 
10 - Casas que não estão unidas aos Órgãos: 
Guaracy Nascimento, da USE Regional de Assis discorreu que anteriormente várias Casas 
que faziam parte do Movimento Espírita local estão afastadas devido a um trabalho não bem 
realizado em relação à união dos Centros. 
Perguntou sobre qual o procedimento a ser realizado. 
O Sr. Presidente comunicou que o trabalho inicial seria do Órgão, visitando e tentando contato 
com o pessoal dessas Casas Espíritas, trazendo-as novamente para as reuniões e trabalhos 
do Órgão. 
Em caso de o contato não ter resultados práticos, o Órgão Local pode através do seu 
Conselho Deliberativo, tomar a decisão de iniciar o processo de desligamento do Centro, 
passando depois essa informação para a USE do Estado de São Paulo, a fim de acertarmos 
o cadastro. 
 
11 - Chats (conversas) entre Órgãos do Estado: 
Guaracy Nascimento, da USE Regional de Assis sugeriu uma área específica no Site da 
USE, privativa, para troca de mensagens e conversas com outro Órgão do Estado. 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro e Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro 
Secretário irão pesquisar o assunto, e fazer um estudo da possibilidade dessa opção ser 
colocada no Site. 
 
12 - Encontros Fraternos: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio enfatizou sobre os Encontros 
Fraternos, e sobre aquilo que foi colocado e discutido tendo em vista a organização em um 
novo modelo dos Encontros. Ele trouxe as reflexões:  

 Qual é a nossa participação efetiva?  
 O que nós esperamos uns dos outros? 

Esse será o foco dos futuros trabalhos em relação ao tema. 
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13 – Aprovação de Estatuto: 
Foi aprovado por este Conselho o novo Estatuto da USE Intermunicipal de Sorocaba. 
 
14 – Tesouraria: 

 Recadastramento das Casas e pagamento de Contribuição Associativa: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro reportou como informação o déficit do ano 
de 2019, que foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aproximadamente, observando que de 
um total de 1.300 (um mil e trezentas) Casas Espíritas, apenas 373 (trezentos e setenta e 
três), pagaram a contribuição associativa de 2019. 
Ele declarou que neste ano de 2020, até esta data, tivemos apenas 180 (cento e oitenta) 
contribuições, e está sendo feito um trabalho de correção dos dados das Casas, para posterior 
contato visando o recolhimento da contribuição associativa anual. 
 

 Prestação de Contas 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro reforçou as informações acima, e explanou 
sobre um plano de redução de despesas para o ano de 2020, devido a esse baixo recebimento 
dos valores da contribuição associativa, nos primeiros meses do ano. 
As despesas segundo esse plano serão reduzidas principalmente em alguns itens como 
Jornal/Divulgação, Viagens e Estadias, e, Despesas com Correio. 
O plano de redução de despesas foi aprovado. 
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 18º Congresso Estadual de Espiritismo: 
Temos até a presente data 472 (quatrocentos e setenta e duas) inscrições feitas, num 
percentual de 74% (setenta e quatro por cento) da meta de 640 (seiscentos e quarenta) 
inscritos. Temos 250 (duzentos e cinquenta) quartos ocupados, um total de 78% (setenta e 
oito por cento) da meta de quartos, atingida. 
A Programação do Congresso já está totalmente definida e confirmada, bem como os temas 
e expositores das Rodas de Conversa. 
 
15 - Distribuição de Livros Espíritas: 
A.J. Orlando mencionou as ações para operacionalizar a distribuição de livros espíritas nas 
penitenciárias do Estado. 
Como tínhamos uma quantidade de livros em espanhol no estoque na USE, verificamos junto 
à Secretaria de Penitenciária os presídios com maior número de pessoas com conhecimento 
de espanhol. Foram identificados 2 (dois) presídios, para os quais foram enviados esses livros  
que tínhamos em estoque. 
A IDE – Instituto de Difusão Espírita de Araras disponibilizou 1.000 (um mil) livros, com 
defeitos de impressão, que virão para São Paulo. através de frete grátis. 
A FEB – Federação Espírita Brasileira também disponibilizará mais ou menos 1.000 (um mil) 
livros, para distribuição. Tentaremos também trazer esses livros de Brasília até São Paulo, 
com frete grátis. Esses livros, serão alocados para a Secretaria da Penitenciária, fazer a 
distribuição aos presídios. 
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O projeto foi iniciado com 87 (oitenta e sete) unidades prisionais do Estado, que seriam 
beneficiadas com a doação. 
 
Guaracy Nascimento, da USE Regional de Assis fez a doação pelo Órgão de R$ 1.160,00 
(Hum mil, cento e sessenta reais) para aquisição de livros das Obras Básicas da IDE – edição 
econômica – que poderão ser distribuídos dentro deste Projeto. 
A.J. Orlando solicitou a doação dos livros: “O Céu e o Inferno”, ou “O Livro dos Médiuns”. 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente argumentou que os recursos de DVD 
ainda são muito utilizados pelos presidiários. Então seria interessante receber doação de 
DVDs de títulos espíritas. 
 
16 -  Novas Propostas para Contribuição Associativa: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro fez a apresentação da simulação das 
propostas para a nova contribuição associativa, recebidas pelo Grupo de Discussão sobre a 
Contribuição Estatutária Anual. 
Iniciou mostrando o modelo que temos hoje para servir de balizador das comparações com 
os novos modelos propostos: 

● Valor atual da Contribuição : R$ 300,00 / ano 
● Quantidade Casas que contribui: 400 
● Orçamento – total previsto a receber: R$ 120.000,00 
● USE do Estado de São Paulo: 100% da contribuição oficial 
● Órgãos Locais: alguns órgãos recebem doação voluntária das casas 
● Em mais de 40% dos Órgãos Locais nenhuma das casas contribui 
● Em 27% dos órgãos apenas 1 casa contribuiu 

 
O Sr. Presidente fez exposição comparando o valor da contribuição associativa, do Estado de 
São Paulo, com a de alguns estados do Brasil. 
Explicou os casos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde as Casas contribuem, com 
um valor bem maior que o de São Paulo. 
Ressaltou sobre o Estatuto da USE onde estão os deveres e obrigações de cada Casa Espírita 
unida, e, dentro disso uma das premissas seria o pagamento da contribuição associativa, para 
poder participar de reuniões e do próprio Movimento Espírita. 
Esclareceu que os valores, que hoje arrecadamos não cobrem as despesas da instituição no 
seu todo, pois a USE como entidade federativa do Estado tem o privilégio do volume de 
instituições: são 1.336 (um mil, trezentos e trinta e seis) Centros unidos, dos quais apenas 
400 (quatrocentos) pagam a contribuição. 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou a seguir as propostas: 
 
Proposta 1: 
Divisão de 80% (oitenta por cento) da receita para a USE do Estado de São Paulo e repasse 
de 20% (vinte por cento) para os Órgãos Locais, ou, divisão de 50% (cinquenta por cento) 
para a USE e outros 50% (cinquenta por cento) para os Órgãos. 
 
Proposta 2: 
Contribuição com valor variável conforme a quantidade de frequentadores, e efetivada pelas 
Casas Espíritas diretamente à conta gerida pela D.E. – Diretoria Executiva. 
Comentário: a proposta acaba sendo muita parecida com o modelo atual. 
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Proposta 3: 
Contribuição com valor variável conforme a quantidade de frequentadores, e efetivada pelas 
Casas Espíritas diretamente à conta gerida pela D.E. – Diretoria Executiva, com repasse 
parcial aos Órgãos Locais. 
 
Proposta 4: 
Contribuição dos Órgãos Locais à conta gerida pela D.E. com valor fixo a ser aprovado pelo 
C.A. 
 
Proposta 5: 
Contribuição dos Órgãos Locais à conta gerida pela D.E. com valor proporcional à quantidade 
de Casas Unidas e valor aprovado pelo C.A. 
 
Proposta 6: 
Contribuição das Casas aos Órgãos Locais com valor fixo, e posterior destinação parcial 
aprovada pelo C.A. à conta gerida pela D.E. 
 
Proposta 7: 
Contribuição das Casas aos Órgãos Locais com valor variável, e posterior destinação parcial 
à conta gerida pela D.E. conforme valor mínimo aprovado pelo C.A. 
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Foram feitos vários comentários sobre os modelos apresentados, sendo que a proposta 5 foi 
a que teve melhor aceitação, em termos de ideia de uma nova contribuição. 
Guaracy Nascimento, da USE Regional de Assis propôs reunir as Casas Espíritas, dos 
Órgãos Locais, realizando eventos para a arrecadação dos valores, envolvendo com isto os 
próprios Centros na unificação. 
Julia Nezu Oliveira, da USE Regional de São Paulo registrou que teremos que adequar o 
Estatuto da USE, no caso de um novo modelo de contribuição, e que o Departamento 
Jurídico/Administrativo precisa analisar o caso, e apresentar as opções possíveis, dentro dos 
novos modelos propostos. 
 
Deliberação: 
Foi aprovado, que a será realizada uma análise jurídica das propostas alternativas feitas 
em relação à uma nova sistemática da contribuição associativa anual, e serão 
verificados os possíveis impactos das propostas financeiras. 
 
O Sr. Presidente agradeceu aos esforços realizados por todos. Ao Marco Antonio Milani Filho 
– Diretor do Departamento de Doutrina, ao Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro, 
e a todos os membros da Diretoria que acompanharam o tema pacientemente. 
 
17 - Novo Logo da USE: 
Na última reunião deste Conselho, foi solicitada uma mudança na descrição do nome do 
Órgão, com alteração do tamanho da fonte. 
Feita esta alteração, mostrou um exemplo do logo de Órgão Regional. 
A.J. Orlando elucidou que serão enviados 4 (quatro) tipos de logos a cada Órgão. Um tipo 
com fundo transparente, um logo todo branco, um logo em tom cinza, e um longo em reverso. 
Cada USE Regional vai receber no seu e-mail institucional o novo logo, a partir de segunda-
feira, dia 09 de março de 2020. 
 
18 - Palavra aos Órgãos: 

● Guaracy Nascimento, da USE Regional de Assis apresentou uma gravação da USE 
Intermunicipal de Assis, de pessoa responsável pelo Departamento Doutrinário, do 
Órgão Local, colocando questões a respeito de artigo publicado no Jornal Dirigente 
Espírita, onde foi colocado: palestras sonolentas, com falas clássicas e repetitivas - 
gerando desinteresse do público, palestras do tipo lições de moral, temas religiosos e 
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evangélicos. A colocação feita dá a ideia à utilização do Evangelho nas palestras 
públicas. 
Pergunta: a USE não concorda com temas religiosos e evangélicos nas palestras nas 
Casas Espíritas ? (isto devido a este posicionamento no Jornal Dirigente Espírita - 
última edição). 
A.J. Orlando pontuou que o artigo versou sobre tipos de lições de moral, para que o 
expositor, não se coloque acima do público. Continuou sinalizando que nas nossas 
exposições evangélicas, temos que abordar a Doutrina sendo libertadora, 
consoladora, e não ser igrejeiras. Não falar do Espiritismo segundo o Evangelho, e sim 
do Evangelho Segundo o Espiritismo, pois ao falar do Evangelho Segundo o 
Espiritismo, temos que ter um link com as outras obras básicas. 
Foram feitos vários comentários a esse respeito. 

 
● Eduardo Pereira, da USE Regional de Bauru, agradeceu a acolhida, e anunciou que 

está prevista para o dia 14 de março de 2020. uma reunião para reativar USE Municipal 
de Promissão, com companheiros daquela localidade. 

 
● Marco Antonio Milani Filho, da USE Regional de Campinas, narrou que na última 

reunião da USE Regional de Campinas foi aprovado Curso de Estudos à Distância, 
sobre a Análise Comparada da Gênese, das modificação na sua 5ª (quinta) edição. 
Posteriormente será feita a divulgação de datas e horário do referido Curso. 

 
 Julia Nezu Oliveira, da USE Regional de São Paulo, expressou-se sobre o 3º 

ENCOESP – Encontro Espírita do Estado de São Paulo, que será realizado no Grupo 
Socorrista Maria de Bethânia, na Freguesia do Ó, no dia 05 de abril de 2020. Realçou 
que não há mais ingressos disponíveis. 
O tema do evento será: Caminhando Juntos. Dentre as apresentações confirmou Tim 
e Vanessa (como parte musical), e Haroldo Dutra Dias no sistema perguntas e 
respostas.  
Descreveu que a USE Regional continua realizando a Caravana de União, para 
unificar as Casas e colaboradores de São Paulo. As próximas serão em Guarulhos e 
Santo Amaro. O trabalho realizado é similar ao feito nos Encontros Fraternos da USE 
do Estado de São Paulo. 

 
19 - Palavras Finais: 
O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e a disposição de virem até aqui em São 
Paulo, para esta reunião. 
 
20 – Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração: 

● 6 de junho de 2020, sábado, à tarde, em São Paulo. 
 
A Reunião foi encerrada às 18h, com prece proferida pelo Walteno Santos Bento da Silva – 
Terceiro Secretário. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário Geral, lavrei a presente ata que será 
assinada por mim e pela Senhor Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E 
DELIBERATIVO ESTADUAL DA UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, realizada no dia 07 de junho de 2020, de maneira eletrônica, utilizando a Web 
- Internet, através da plataforma Google Meet, conforme cartas de convocação datadas de 22 
de maio de 2020, enviada aos Órgãos. 
 
Presentes: Estiveram representadas 12 (doze) USEs Regionais, a saber: Araçatuba, Assis, 
Baixada Santista e Vale do Ribeira, Bauru, Cachoeira Paulista, Campinas, Grande ABC, 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté conforme 
inscrições em Formulário Eletrônico disponibilizado aos Órgãos e Presença registrada na 
reunião do Google Meet - endereço: jmn-irrd-afe. 
 
Presentes: Estiveram representadas 32 (trinta e duas) instituições participantes do CDE, 
sendo: 
1 (uma) Inicialmente Patrocinadora: FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo; 
1 (uma) Entidade Especializada: IEE – Instituto Espírita de Educação; 
e 30 (trinta) Órgãos Locais a saber, sendo: 
6 (seis) Órgãos Distritais: Brás/Mooca, Carapicuíba, Ibirapuera, Jabaquara, São Miguel 
Paulista e Tucuruvi; 
22 (vinte e dois) Órgãos Intermunicipais: Araras, Assis, Bauru, Circuito das Águas, Embu 
das Artes, Franca, Guarujá, Guarulhos, Indaiatuba, Itanhaém, Jacareí, Lins, Mauá, 
Ourinhos, Peruíbe, Presidente Venceslau, Rancharia, Ribeirão Preto, São Carlos, São 
José dos Campos, Sorocaba, e Tupã; 
e 2 (dois) Órgãos Municipais: Osasco e Santo André. 
 
Às 9h10, em segunda convocação, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, 
CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos, dando boas-vindas a todos, e citou o 
fato de ser a primeira reunião eletrônica deste Conselho, portanto uma reunião histórica. Fez 
recomendações iniciais para a reunião, devido ao formato que estamos utilizando. 
 
1 - A Prece de Abertura foi realizada por Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária. 
 
2 - Palavra da Presidência: 
A.J. Orlando destacou a importância do número de Órgãos Regionais inscritos para esta 
reunião. Foram 14 (quatorze) inscrições, e 12 (doze) participações, o que nos deixa muito 
felizes pelo alcance obtido para a reunião deste Conselho. 
 
3 - Secretaria: 
Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral comentou sobre as Atas de reuniões anteriores a serem 
aprovadas que são as de: 

● 02 de junho de 2019 - conjunta com o CDE; 
● 07 de dezembro de 2019; 
● 07 de março de 2020. 

 
 

Deliberação: 
As Atas de reuniões do CA de junho de 2019, dezembro de 2019, e março de 2020, não 
tiveram correções, e colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade. 
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4 - Tesouraria: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou o Fluxo de Caixa dos 
períodos do último trimestre de 2019, e de janeiro a maio de 2020.  
Registrou que tivemos um número reduzido de contribuições em relação ao ano passado. Até 
31 de maio, temos menos de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em contribuições recebidas. 
Declarou que do valor previsto para arrecadação do ano R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 
reais), estamos com um pouco menos da metade planejada, e que teremos também uma 
redução de despesas previstas no ano de 2020.  
O Sr. Presidente enfatizou que nossas Receitas se baseiam nas contribuições associativas e 
no Programa USE +. Buscamos ainda a diminuição de despesas neste ano, como em relação 
ao jornal Dirigente Espírita. 
Pontuou que não reduzimos salário, nem dispensamos funcionários nesta fase de pandemia, 
mantendo as pessoas da Secretaria e Limpeza na nossa folha de pagamento. 
 
Deliberação: 
Colocados em votação pelo CA, os Relatórios Financeiros Gerenciais, dos períodos 
referentes ao último trimestre de 2019, e de janeiro a maio de 2020, foram aprovados 
por unanimidade.  
 
Julia Nezu Oliveira da USE Regional de São Paulo, perguntou sobre as Contas do 
Congresso, ao que o Senhor Presidente esclareceu que foi criada uma Comissão de 
Cancelamento do Congresso, com a participação de: Maurício A. Ferreira Romão - Primeiro 
Tesoureiro, Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira, Rosana Amado Gaspar – 
Primeira Vice-Presidente e Ângela Bianco, Diretora do Departamento de Eventos.  
A cada solicitação de cancelamento da inscrição ao Congresso, o congressista é contatado, 
tentando reverter o cancelamento, e deixando sua inscrição concluída para o evento que será 
realizado em 2021. 
Na tratativa não havendo acordo, devolvemos o valor da inscrição ao participante, conforme 
acordado no ato da inscrição. 
A.J. Orlando ressaltou que até o presente momento tivemos apenas 23 (vinte e três) pedidos 
de cancelamento, de um total de 504 (quinhentas e quatro) inscrições realizadas.  
Em relação ao valor com o hotel, que é a nossa maior despesa, temos ainda 2 (duas) parcelas 
a serem pagas em 2021 (conforme acordo firmado com o Tauá Hotel). Já pagamos 3 (três) 
parcelas, cada uma no valor de R$ 114.872,00 (Cento e quatorze mil oitocentos e setenta e 
dois reais). 
O Sr. Presidente mencionou que neste período de isolamento social, tivemos 41 (quarenta e 
uma) novas inscrições, estando no momento fechados o site e o aplicativo do Congresso, que 
serão reabertos oportunamente, quando de atualização do quadro de expositores e da 
estrutura do Congresso. 
Lembrou que o Congresso será realizado no período de 25 a 27 de junho de 2021. 
 
Maurício Ferreira A. Romão - Primeiro Tesoureiro apresentou as Contas do 18º 
Congresso Estadual de Espiritismo da USE, na posição atual de 31 de maio de 2020. 
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Fluxo Caixa Mensal - USE Estadual 1 1 1 1 1 Em R$ 5,00                 

RECEITAS out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 Total 2020 Média Total 2019 Média
Planejado      

2020 Média

Livros Recebidos 5.790 17.381 9.176 6.082 2.893 4.320 3.528 811 17.634 3.527 84.104 7.009 84.000 7.000

Contribuição Anual 1.942 3.203 1.410 7.155 43.185 5.615 1.440 1.180 58.575 11.715 114.170 9.514 130.000 10.833

Programa USE+ 0 0 0 4.650 1.320 2.880 1.550 2.830 13.230 2.646 0 0 0 0

Jornal 1.585 1.085 1.705 480 2.985 230 1.420 0 5.115 1.023 10.915 910 10.000 833

Eventos 0 140 1 251 2.680 1.655 0 0 4.586 917 12.720 1.060 5.000 417

Doações + Outras Rec 1.393 174 0 1.420 269 218 0 320 2.226 445 6.915 576 8.000 667

Rend Aplic /Frete 165 70 81 0 0 83 0 0 83 17 1.637 136 0 0

TOTAL RECEITAS 10.875 22.053 12.373 20.039 53.332 15.000 7.938 5.141 101.449 20.290 230.462 19.205 237.000 19.750

DESPESAS out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 Total 2020 Média Total 2019 Média
Planejado      

2020 Média

Despesas c/Pessoal 3.896 4.805 6.004 4.371 3.600 3.696 3.791 3.749 19.207 3.841 45.412 3.784 46.176 3.848

Pgto Livros 5.824 2.648 740 341 570 1.155 2.438 1.024 5.528 1.106 51.611 4.301 63.000 5.250

Jornal/Divulgação 0 4.191 1.304 1.500 1.180 1.304 0 1.192 5.176 1.035 21.775 1.815 10.200 850

Luz/Água/Tel 745 702 941 794 264 758 613 384 2.813 563 8.057 671 7.800 650

Conservação e Limpeza 1.452 1.275 1.312 748 675 995 580 580 3.579 716 12.937 1.078 13.000 1.083

Lanches e Ref 3.134 184 1.399 1.862 1.392 737 0 0 3.991 798 11.634 969 12.500 1.042

Viagens e Estadias 1.789 3.624 1.147 1.367 1.590 764 3.253 2.531 9.505 1.901 55.862 4.655 20.000 1.667

Correios 1.735 1.802 61 1.605 460 117 1.891 0 4.072 814 16.926 1.411 10.200 850

Mat Expediente/Serv Inf 2.165 1.074 955 1.043 3.224 1.184 838 238 6.526 1.305 19.162 1.597 19.800 1.650

Desp. Bancárias /Seg/ Taxas/Legais 426 306 266 1.472 497 642 260 347 3.217 643 3.649 304 4.000 333

Sede Brás 252 1.632 419 245 204 170 106 311 1.037 207 6.297 525 7.000 583

Reforma/Imob (Note book) 7.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.253 1.438 15.000 1.250

Transporte Livros 0 0 0 63 0 0 0 0 63 13 196 16 0 0

Outras Despesas 8 0 0 543 8 5.748 8 0 6.308 1.262 6.103 1.018 8.000 667

TOTAL DESPESAS 28.902 22.243 14.548 15.955 13.663 17.270 13.778 10.357 71.022 14.204 276.876 23.073 236.676 19.723

SUPERAVIT / (DEFICIT) OPERACIONAL -18.027 -190 -2.176 4.084 39.669 -2.269 -5.840 -5.216 30.427 6.085 -46.414 -3.868 324 27

Resultado do 18o Congresso Espírita out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 Total Congr Total 2020 Total 2019

Receitas    1.675 2.260 232.519 25.124 17.324 36.848 62.560 37.276 415.587 179.133 236.455

Despesas  0 100.008 14.906 0 100.000 14.872 588 1.239 231.613 116.699 114.915

Resultado  18o Congresso 1.675 -97.748 217.613 25.124 -82.676 21.976 61.972 36.037 183.974 62.434 121.540

CAIXA FINAL 2.124 26.958 12.295 14.903 32.796 18.903 15.935 12.542

Aplicação Financeira 213.905 134.137 206.394 230.664 172.557 206.482 264.962 305.538

Caixa + Aplicação 216.029 161.095 218.690 245.567 205.353 225.385 280.897 318.081

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Contrib Mês 2018 1.019         51.337       16.591       4.544         4.879         2.310         1.854         13.695       6.171         1.667         1.900         711             
Contrib Acum 2018 1.019         52.356       68.948       73.492       78.371       80.681       82.535       96.229       102.400     104.067     105.967     106.678     
Contrib Mês 2019 3.969         77.816       10.139       2.793         1.855 717 3.340 3.190 3.796 1.942 3.203 1.410
Contrib Acum 2019 3.969         81.785       91.924       94.717       96.572       97.289       100.629     103.819     107.615     109.557     112.760     114.170     
Contrib mês 2020 7.155         43.185       5.615         1.440         1.180         
Contrib Acum 2020 7.155         50.340       55.955       57.395       58.575       
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5 - Contribuição Associativa para 2021: 
A.J. Orlando citou decisão do CA de março, em relação a um novo método para a contribuição 
associativa anual, que seria feita a partir da contribuição dos Órgãos do Estado à USE, e não 
das Casas Espíritas. Salientou que estamos num momento muito difícil no aspecto financeiro, 
e um outro ponto em relevância é que no Estatuto atual da USE está definido que é a 
Instituição Espírita quem deverá fazer o pagamento da contribuição. 
A primeira consideração a ser colocada é que visando não instituir a alteração em todo o 
Estado para o ano de 2021, a ideia foi a de definir alguns Órgãos para serem pilotos dessa 
implementação.  
O Sr. Presidente afirmou que gostaríamos de ter a aprovação do CA nas faixas de 
contribuições para esses Órgãos, e a aprovação dos Órgãos Locais para participação desse 
Projeto Piloto. Colocou também que o objetivo da proposta não é simplesmente os Órgãos 
aceitarem a participação, mas além do pagamento, compartilharem com os outros Órgãos as 
experiências que eles tiverem para conseguir essa arrecadação. 
Allan Kardec Pitta Veloso, da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, expôs 
sua preocupação com a arrecadação da USE, sinalizando que este ano está equacionado 
pela DE, mas ao longo dos anos, precisamos ter um grupo para pensar na sustentabilidade 
do Movimento Espírita. Ele achou ótima a ideia do Projeto Piloto, mas argumentou que 
devemos pensar em termos um caixa para os anos futuros, pois as Casas têm resistência em 
relação à arrecadação de valores para os Órgãos. Elucidou que na Baixada Santista fazem 
eventos para evitar um pouco esse atrito. 
Marco Antonio Milani Filho, da USE Regional de Campinas, concorda com o ponto de vista 
do Allan e disse que neste momento de dificuldades, temos que ter em vista as maiores 
necessidades para a USE, e sugeriu que quando formos convidar uma Casa Espírita para ser 
adesa à USE devemos deixar claro que existem direitos e deveres, e dentre estes está a 
contribuição associativa anual. 
O Sr. Presidente apontou como fonte alternativa de renda o Programa USE+ que foi ativado, 
e que se todos os inscritos nele pagarem, teremos um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
por bimestre. Comunicou ainda sobre o jornal Dirigente Espírita que existe desde 1953 e 
sempre foi deficitário, atingindo “déficit” de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por 
edição. Atualmente como ele foi transformado em digital, passou a ter um resultado positivo 
de R$ 900,00 (novecentos reais) por edição, considerando receitas de publicidade. 
Glauco Nepomuceno M. da Silva, da USE Regional do Grande ABC, abordou que reconhece 
haver uma comissão cuidando do tema arrecadação, mas que para a operacionalização, acha 
importante que o sistema de cobrança, seja centralizado pela USE, pois segundo o Estatuto, 
na ausência dos Órgãos Regionais, a USE tem o papel de reconstrução desses Órgãos. Se 
então tivermos a geração de boletos e cobrança centralizadas, a USE tem o controle e reativa 
todo o processo. 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro demonstrou a proposta com 3 (três) faixas 
de contribuição, discriminadas abaixo. 
A.J. Orlando informou que a USE não irá verificar quantos Centros unidos há em cada Órgão, 
mas que cada um deverá fazer esse controle e enquadrar-se nas faixas. 
Deliberações: 
O Conselho de Administração aprovou por unanimidade, as seguintes faixas de 
contribuição por Órgão, para o ano de 2021, em um Projeto Piloto: 

 Órgãos que tenham de 3 (três) a 5 (cinco) Casas, valor de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais) por ano; 

 Órgãos de 6 (seis) a 30 (trinta) Casas, valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais); 
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 Acima de 30 (trinta) Casas - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
Foi aprovado também por unanimidade a participação de 4 (quatro) Órgãos Locais em 
um Projeto Piloto para o novo modelo de arrecadação (aprovado na reunião de 07 de 
março de 2020): 

 USE Distrital da Freguesia do Ó; 
 USE Intermunicipal do Circuito das Águas; 
 USE Intermunicipal de Ribeirão Preto; 
 USE Intermunicipal de Sorocaba. 

 
6 - Início da reunião conjunta do CA/CDE: 
Às 10h05 o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, citando esta ser uma reunião 
histórica – a primeira reunião eletrônica do CDE – Conselho Deliberativo Estadual. Realçou a 
satisfação de estarmos todos juntos virtualmente embora afastados presencialmente. 
Deu boas-vindas também aos participantes acompanhando a reunião pelo YouTube. 
O Sr. Presidente agradeceu trabalho da Secretaria e de T.I. – Tecnologia de Informação para 
que este evento pudesse acontecer. 
 
7 – A Prece de abertura foi realizada por: Julia Nezu Oliveira - Presidente da USE Regional 
de São Paulo. 
 
8 - Palavra da Presidência: 
A.J. Orlando faz uma comemoração simbólica dos 73 anos da USE do Estado de São Paulo. 
Relatou o trabalho magnífico daqueles que buscaram organizar o movimento no Estado num 
momento de personalismo de pessoas e instituições, egocentrismo, práticas exóticas 
infiltradas nos Centros, enfim, instantes com muitas dificuldades. Mesmo com tantas 
contrariedades, no 1º Congresso Espírita Estadual, no dia 05 de junho de 1947, as propostas 
culminaram com a criação da nossa USE. Hoje damos continuidade na labuta daqueles 
trabalhadores. Lembramos deles agora nominalmente. 
Os 12 (doze) representantes efetivos do 1º CDE: 

 Aristóteles Soares da Rocha 
 Ary Lex 
 Benedito de Godoy Paiva 
 Carlos Jordão da Silva 
 Edgard Armond 
 Emílio Manso Vieira 
 José Herculano Pires 
 Júlio Abreu Filho 
 Luiz Monteiro de Barros  
 Pedro de Camargo Vinícius 
 Sebastião Guedes de Souza 
 Stoll Nogueira 

Eles elegeram a primeira Diretoria Executiva da USE, para o período que se findaria em 04 
de junho de 1950: 

 Edgard Armond    Presidente 
 D.R. Azevedo    Vice-Presidente 
 Carlos Jordão da Silva   Secretário Geral 
 Horácio Pereira dos Santos  Primeiro Secretário 
 Emílio Manso Vieira    Segundo Secretário 
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 Caetano Previdelli    Primeiro Tesoureiro 
 Eduardo de Almeida Prado Filho  Segundo Tesoureiro 

A.J. Orlando expressou nosso reconhecimento, nosso carinho, e nossas vibrações às 
pessoas que participaram das 31 (trinta e uma) gestões da USE, anteriores à atual. 
 
Foi mostrado aos participantes o vídeo com mensagens de algumas Federativas do País, 
parabenizando a USE pelos seus 73 (setenta e três) anos de existência, com participação 
de: Jorge Godinho Barreto Nery da FEB – Federação Espírita Brasileira; Fabiano Santos da 
FEEES – Federação Espírita do Estado do Espírito Santo; Pedro Barbosa da Federação 
Espírita de Rondônia; Darcy Neves Moreira do CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro; Darlene Cavalcante da FEMS – Federação Espírita do Mato Grosso do Sul; 
Cristina Maria Miranda da Federação Espírita Piauiense; e, Luiz Henrique da Silva da FEP – 
Federação Espírita do Paraná.  
A.J. Orlando salientou que todos sintam-se abraçados pela colaboração de cada um no 
trabalho federativo. Seja nos Órgãos Regionais, seja nos Órgãos Locais - gratidão ao trabalho 
que cada um desenvolve na sua área. 
 
O Sr. Presidente trouxe informações sobre o grupo formado a partir do 2º ENCOESP – 
Encontro Espírita do Estado de São Paulo, depois de uma colocação de Haroldo Dutra Dias, 
que lembrou que o Estado de São Paulo sendo tão grandioso, com um grande número de 
Centros e um grande número de espíritas – porque não faz um evento grandioso? 
No dia 28 de janeiro de 2020, Eduardo Miyashiro – Diretor Geral da Aliança Espírita 
Evangélica, Roberto Watanabe – Presidente da FEESP – Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, e A.J. Orlando – Presidente da USE, definiram em reunião na FEESP, que 4 
(quatro) pessoas de cada instituição participarão de Comissão para organização de um evento 
de 21 e 23 de maio de 2021, o EEP – Encontro Estadual Paulista, que será realizado no 
Palácio de Convenções do Anhembi, em comemoração aos 160 anos de: “O Livro dos 
Médiuns”, de Allan Kardec. 
Era uma posição à fala do Haroldo, a união das três instituições do Estado, para o evento. 
Como fomos pegos de surpresa pela pandemia, as reuniões continuaram sendo realizadas 
de maneira virtual, todas as sextas-feiras, debatendo as ações para o evento de 2021. 
Em um determinado momento, foi criado o Grupo Espírita Paulista. É um grupo informal 
envolvendo representantes das 3 (três) instituições, que tem 3 (três) objetivos básicos de 
trabalho: 

 Eventos em conjunto para divulgação da Doutrina Espírita; 
 Ações desenvolvidas, vindas da unidade das 3 (três) instituições; 
 Fazer “lives” nos próximos meses, como maneira de divulgar o evento de 2021. 

A primeira “live” foi realizada no dia 30 de maio de 2020, com Eulália Bueno desenvolvendo o 
tema: “Mediunidade no isolamento social”. A segunda será realizada no dia 28 de junho de 
2020, a partir das 17h, com Suely Caldas Schubert, e o tema: “Mediunidade e suas 
modalidades”. 
Representantes das instituições vão desenvolver temas para o público, com “lives” 
programadas para os próximos 10 (dez) meses, com exceção do mês de dezembro de 2020. 
Em maio de 2021, os próprios expositores estarão no evento. 
O Sr. Presidente participou que um dos representantes desse grupo é Roberto Watanabe – 
Presidente da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, e presente nesta 
reunião, que foi convidado a pronunciar-se. 
Roberto Watanabe agradeceu a possibilidade da participação no grupo, da FEESP, junto com 
a USE. 
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A.J. Orlando reportou que as pessoas mais antigas da USE devem lembrar-se de um trabalho 
desenvolvido na década de 1980, que era o informativo da USE. Ele narrou que iremos editar 
mensalmente um documento chamado USE informativo, no qual estarão as ações e 
atividades realizadas pela DE e pelos seus Departamentos, e que vai permitir aos Órgãos e 
Instituições estarem a par do que está sendo realizado pela USE. 
 
O Sr. Presidente explicou que durante o mês de junho, vamos terminar o nosso Relatório 
Anual referente ao período de junho de 2019 até maio de 2020, que será enviado a todos os 
Órgãos da USE, colaboradores, e demais instituições. 
 
9 – Secretaria: 
Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral anunciou as Atas de reuniões anteriores a serem 
aprovadas que são as de: 

● 02 de junho de 2019 - conjunta com o CA; 
● 08 de dezembro de 2019; 
● 08 de março de 2020 (extraordinária). 

Paulo Roberto Francisco, da USE Distrital do Jabaquara solicitou correção na Ata de 08 de 
março de 2020, pois na mesma não constou a presença deste Órgão.  
 
Deliberação: 
As Atas de reuniões do CDE de junho de 2019,  e dezembro de 2019, não tiveram 
correções. Na Ata de março de 2020, será feita a correção da presença da USE Distrital 
do Jabaquara. Colocadas em votação, com a correção apontada, as Atas foram 
aprovadas por unanimidade. 
 
A.J. Orlando, em relação ao Cadastro de Órgãos, reforçou a solicitação para que eles façam 
a ativação dos seus e-mails institucionais, evitando que: o contato com o Órgão seja pelo e-
mail pessoal do Presidente ou Secretário, por exemplo, pois quando deixam os cargos, a USE 
perde o contato. 
 
10 – Tesouraria:  
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro explanou sobre o Fluxo de Caixa dos 
períodos do último trimestre de 2019, e de janeiro a maio de 2020.  
Discorreu que estamos com R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) abaixo da receita do ano 
passado, e que neste ano, até agora pouco mais de 200 (duzentas) Casas fizeram o 
pagamento da contribuição associativa anual. 
Continuou dizendo que até o momento temos um “superávit” de R$ 30.427,00 (trinta mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais). 
 
11 – Comissão de Estudos sobre o Pacto Áureo: 
A.J. Orlando confirmou que foi encaminhado novo relatório para o CDE, e perguntou se 
alguém gostaria de fazer uso da palavra para comentá-lo. Não havendo manifestação, o 
relatório foi colocado em votação. 
 
Deliberação: 
O Relatório do Pacto Áureo, com redação final, feita pela Comissão Eleita pelo CDE 
para esse fim, e pela Diretoria Executiva da USE foi aprovado por unanimidade. 
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Luis Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca pediu para o Sr. Presidente rememorar 
o que será feito daqui para a frente com o relatório. 
A.J. Orlando respondeu que esse relatório será base para as próximas ações. 
Duas Federativas, do Rio Grande do Sul e São Paulo se manifestaram para trazer a ideia do 
relatório para os representantes da Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, e dependendo do desdobramento, pode ser que entre na pauta da próxima reunião 
do CFN, em novembro de 2020. 
Luis Cacacci perguntou se é possível saber qual o pensamento das federativas. A.J.Orlando 
comentou que conversou com o presidente da FERGS – Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, em relação à discussão do Pacto Áureo, comentando que o mesmo apresenta o 
mesmo pensamento que a USE quanto a uma maior participação e envolvimento das 
federativas nas decisões do CFN. 
O Sr. Presidente teceu comentário que na redação final do documento: “Orientação ao Centro 
Espírita”, a USE e as demais Federativas da Comissão Regional Sul votaram pela redação 
final feita pelo CFN, e não pela FEB, e conseguiu-se a aprovação da proposta, por 1 (um) voto 
de diferença. 
Antonio Jander Miclos de Oliveira, da USE Intermunicipal de Sorocaba, pediu a palavra para 
parabenizar a elaboração do relatório, ressaltando dois pontos, o histórico até o momento e a 
necessidade de se rever e se adaptar aos novos tempos. 
Luis Cacacci propôs que a sugestão é para fazer contatos com algumas federativas 
verificando como estão entendendo nosso posicionamento, para que isso possa ser 
adiantado.  
A.J. Orlando ponderou que temos que vislumbrar qual o melhor momento para fazer uma 
abordagem com as outras federativas e explicou que no processo democrático os 12 (doze) 
Centros Espíritas de Roraima têm 1 (um) voto no CFN, e a USE com seus 1.300 (hum mil e 
trezentos) Centros tem a mesma quantidade – 1 (um) voto. 
 
12 - Contribuição Associativa: 
O Sr. Presidente discorreu que antes da pandemia foi criado um grupo de WhatsApp para 
discutir o tema da contribuição associativa, e lembrou que essa contribuição é estatutária e 
acontece desde o primeiro estatuto de 1947.  
Foram feitas 7 (sete) propostas com simulações e apresentadas na última reunião do CA – 
Conselho de Administração – de 07 de março de 2020. 
A proposta aprovada foi a de que os Órgãos Locais deveriam fazer as contribuições anuais, 
se responsabilizando pela arrecadação de um valor a ser enviado à USE, proporcional ao 
número de centros unidos da sua área de jurisdição. 
Posteriormente, na Diretoria Executiva identificamos, até por consequência do momento atual 
da pandemia, que as dificuldades de pagamentos aumentaram, e entendemos que o novo 
modelo precisa ser avaliado também pelo CDE, pelo fato de que são os Órgãos Locais que 
terão essa responsabilidade. 
O pagamento obedece ao critério de faixas de contribuição por Órgão: 

 Órgãos que tenham de 3 (três) a 5 (cinco) Casas, valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
por ano; 

 Órgãos de 6 (seis) a 30 (trinta) Casas, valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais); 

 Acima de 30 (trinta) Casas - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
Quatro Órgãos Locais aceitaram fazer um Projeto Piloto onde essa proposta possa ter uma 
primeira avaliação, pois irão documentar as tratativas feitas na suas regiões, visando atingir o 
valor da arrecadação. São os seguintes esses Órgãos:  
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 USE Distrital da Freguesia do Ó; 
 USE Intermunicipal do Circuito das Águas; 
 USE Intermunicipal de Ribeirão Preto; 
 USE Intermunicipal de Sorocaba. 

 
Allan Kardec Pita Veloso, da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira pontuou 
que, quem deve financiar o movimento espírita é o Centro Espírita e que, como é um caráter 
experimental, achou válida a ideia. Ele disse temer dificuldades na Baixada Santista, para 
implantar esse tipo de contribuição, mas compreende que precisamos ouvir as experiências 
dos órgãos escolhidos como piloto. 
Jean Rodrigo Campos Júlio, da USE Intermunicipal de Franca, propôs que o Órgão que ele 
representa, pudesse fazer parte do Projeto Piloto. 
João Marcos de O. Marcolino, da USE Intermunicipal de Carapicuíba, reportou que o Órgão 
trabalha nesse modelo desde o seu início. Pegam os boletos das Casas Espíritas e fazem o 
pagamento. 
Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital de Ibirapuera, salientou que os Órgãos com poucos 
Centros terão que pagar mais que os outros, e citou o exemplo do Órgão Local que ele 
representa, o qual tem 3 (três) Casas Espíritas, e o valor torna-se desproporcional. 
Luis Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca, apontou que essa mudança talvez 
necessite de alteração estatutária, ao que o Sr. Presidente confirmou a mudança no Estatuto, 
mas sinalizou que se utilizarmos o rigor do Estatuto, muitas Casas Espíritas não poderiam 
participar das assembleias por não estarem em dia com seus pagamentos. 
Antonio Aparecido Rossi, da USE Intermunicipal de Jaú, informou que o Órgão representado 
por ele, também se propõe a participar do Projeto Piloto.  
Luiz Eduardo Ribeiro, da USE Intermunicipal de São José dos Campos, explanou que a 
iniciativa do teste é excelente, e que vê essa opção positiva para o futuro, pois trata-se de 
mais contato dos Órgãos Locais com as Casas. As Casas Espíritas pedem para não pagar a 
contribuição anual e no futuro, os Órgãos vão poder informar as reais condições das Casas,  
 
13 – 18º Congresso Estadual de Espiritismo: 
A.J. Orlando colocou que a Comissão Organizadora decidiu postergar o Congresso para o 
período de 25 a 27 de junho de 2021, registrando que o congressista que já fez a sua inscrição 
permanece com o mesmo direito. 
A Comissão Organizadora está em contato com os expositores tentando reservar a data na 
agenda deles. Até que essas ações sejam finalizadas, o site e o aplicativo permanecerão fora 
do ar, retornando depois com a reabertura das inscrições. 
 
14 – USE Conecte: 
O Sr. Presidente enfatizou que instituímos a campanha do USE Conecte para disponibilizar 
ferramentas do Google (Google Meet - para reuniões eletrônicas), a fim de que as Casas 
Espíritas possam utilizar nas suas reuniões, aulas, cursos, encontros, palestras, etc.  
Ele comentou que temos mais de 300 (trezentas) instituições que fizeram o cadastro, sendo 
a grande maioria não unidas à USE.  
Sobre as instituições que são de outros Estados do Brasil, ele mesmo faz o contato com os 
presidentes das respectivas Federativas, dando ciência do projeto e da participação daquela 
Casa no site da USE. 
Lembrou que não temos custo algum com a plataforma, e consequentemente não cobramos 
nada de ninguém. 
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15 – Documento - “Orientação ao Centro Espírita – Retorno às atividades”: 
O Sr. Presidente participou que foi designada uma comissão, a qual se reuniu durante várias 
semanas para estudar o assunto e elaborar o documento. 
Percebeu-se que era importante ter esse documento pronto para a eventualidade dos 
prefeitos tomarem a decisão de liberar os cultos religiosos. 
Além disso, com o fato de o governo autorizar o retorno dessas atividades, é preciso refletir 
se o momento é oportuno para o retorno presencial às atividades das Casas Espíritas. 
 
16 – Ferramentas das mídias digitais – FEESP: 
Roberto Watanabe – Presidente da FEESP agradeceu a ferramenta do USE Conecte e 
ressaltou que inclusive estão utilizando. 
Afirmou que não há dúvida sobre a ida para as mídias digitais, pois mesmo após a quarentena 
continuaremos utilizando as ferramentas. 
Roberto declarou que a FEESP utilizava o Skype e agora o Google, e disse que existem dois 
pontos ou dificuldades para essa utilização. 
O primeiro é a habilitação dos facilitadores, e que para isto são feitos vários treinamentos a 
eles. O segundo ponto é a exclusão digital. Alguns educadores acham até que nem 
deveríamos usar as mídias digitais, para não excluir aqueles que não têm acesso. 
Ele mencionou que os cursos digitais vão complementar os presenciais, e que na FEESP, os 
colaboradores com mais de 60 (sessenta) anos, equivalem a 60% (sessenta por cento) do 
total. A forma de trabalho a distância, on-line, permite que continuem trabalhando ativamente. 
Utilizando a plataforma on-line temos hoje os cursos, palestras, infância e juventude, 
administração, reuniões de trabalho e reuniões da diretoria. 
As campanhas de doações continuam tendo boa receptividade, e com isto estamos 
distribuindo: cestas básicas, máscaras, kits de higiene e limpeza, agasalhos, roupas e 
calçados. 
Após a quarentena o retorno das atividades presenciais será com os trabalhos de ensino, 
infância e juventude. Na Assistência Espiritual, haverá o passe coletivo, sem a prática da 
desobsessão. Haverá também atendimento aos que precisarem, por telefone. Outras 
atividades presenciais retornarão com algumas adaptações.  
Em relação às fontes de receita, não estão acontecendo vendas nesta fase, e houve a ideia 
de se fazer vendas de livros digitais. 
 
17 - Divulgação do Espiritismo em nível Global - FEESP: 
Roberto Watanabe – Presidente da FEESP destacou que às vezes temos que ousar para 
atingirmos nossos objetivos. O Brasil tem um papel importante, que é levar o Evangelho 
Redivivo para o mundo todo. 
Fazendo uma análise de quantos somos, 2% (dois por cento) da população brasileira, 
precisamos unir os esforços, trabalharmos juntos para o Mundo de Regeneração. 
A proposta seria a de divulgar o Espiritismo em outros idiomas. Essas “lives” do Encontro 
Paulista são transmitidas para todo o mundo. E estão apenas em português. Poderiam ser 
feitas em espanhol, para atingirmos toda a América Latina. 
Há uma necessidade de inclusão de todos quantos forem possíveis, colocando as nossas 
falas, reuniões, etc., em espanhol, inglês, e em outros idiomas em uma etapa posterior. 
A.J. Orlando argumentou que o próprio Grupo Paulista poderia trabalhar essa ideia.  
Roberto continuou realçando que o futuro será das Casas Espíritas pequenas, e como elas 
estarão espalhadas pelo território, instituições como USE e FEESP, deveriam trabalhar a 
questão digital junto a todas elas. 
Allan Kardec Pita Veloso, da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, 
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comunicou que um dos problemas que temos é que o nosso idioma é um obstáculo para nos 
apresentarmos ao mundo. Ele relatou que a sugestão do Presidente da FEB - Jorge Godinho 
Barreto Nery é no sentido de que procuremos pessoas nativas em outros idiomas, para 
fazermos as divulgações naqueles idiomas. Ele aproveitou e parabenizou a USE pela reunião.  
 
Julia Nezu Oliveira, da USE Regional de São Paulo, expressou a alegria do momento, em 
ouvir o Presidente da FEESP, pois ela veio da FEESP, e, é muito bom saber que finalmente 
as duas instituições estão trabalhando em conjunto. Ela elucidou que vê nessa postura o 
Movimento Espírita emocionalmente junto, através de uma união muito verdadeira. 
Julia citou também o CEI – Conselho Espírita Internacional, e abordou que precisamos 
considerá-lo nesse trabalho, pois eles têm uma grande tarefa de divulgação internacional, e 
poderiam somar os esforços junto à USE e à FEESP. 
 
18 - Palavra aos Órgãos: 

 Glauco Nepomuceno M. da Silva, da USE Regional do Grande ABC, sugeriu a venda 
digital pela Amazon, por exemplo, para a livraria da USE. 
 

 Jean Rodrigo Campos Júlio, da USE Intermunicipal de Franca, parabenizou a USE 
pelo excelente material sobre o retorno das atividades ao Centro Espírita. Ele teceu 
comentário no sentido de que nós temos que ir até as Casas Espíritas. Trouxe como 
exemplo o material sobre inclusão que foi trazido pela USE Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, e teve grande aceitação pelas Casas; houve até uma 
aproximação das Casas com as USEs. Ele parabenizou a USE, mas lembrou que 
temos que ofertar algo às Casas: Obras Básicas, visitas a elas, etc., para estarmos 
mais próximos a elas. 
 

 Eduardo Pereira, da USE Regional de Bauru, expôs sobre reunião recente do Órgão 
através da Internet, e solicitou que nos próximos Congressos tivéssemos inscrições 
para pessoas com menor poder aquisitivo. O Sr. Presidente explicou que o 18º 
Congresso tem uma quantidade de vagas dedicadas para jovens com 50% (cinquenta 
por cento) de descontos, no ato da inscrição. 
 

 Luis Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca anunciou que existem pontos 
diversos na proposta do Roberto Watanabe que não foram discutidos. Sugeriu que no 
evento EEP - Encontro Estadual Paulista em 2021, o Coordenador, ou Âncora, fosse 
uma pessoa que conhecesse o Movimento Espírita, sugerindo o nome do Antonio 
Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibirapuera. 
 

 Caio Marcus Rebello Mello, da USE Intermunicipal do Circuito das Águas 
descreveu sobre o projeto de bibliotecas do Órgão. Dentre outros objetivos, o projeto 
visa aumentar o público das bibliotecas, oferecendo conhecimento através das obras, 
pois as Casas têm dificuldades em ter esse conhecimento para ofertar ao seu público. 
Apresentou proposta para que a Diretoria Executiva e a própria USE pudessem fazer 
campanha incentivando a leitura e a montagem das bibliotecas nos Centros Espíritas. 
Algo que está se perdendo com o passar do tempo. 
 

 Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibirapuera comunicou que as palestras 
do Mês do Livro Espírita, do Órgão em 2020, tiveram como tema o Livro: “O Céu e o 
Inferno” – de Allan Kardec, que completa 155 (cento e cinquenta e cinco) anos em 
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agosto próximo. Todas foram feitas virtualmente e estão disponíveis no canal da USE 
Distrital do Ibirapuera no YouTube. 
 

19 – Palavra aos Departamentos: 
 Família: 

Ângela Bianco – Diretora narrou que o Departamento vai atuar como agente facilitador, 
através da transversalidade, interagindo com os outros Departamentos. 
Mostrou os eventos que foram trabalhados com a Família. 
Dentre as atividades propostas citou o novo livro: Família e Espiritismo II, que será 
lançado, bem como um evento anual chamado “Semana da Família Espírita”. 

 
 Mocidade: 

Filipe Felix dos Santos – Diretor agradeceu a participação de todos e reforçou a 
colocação sobre as vagas para jovens no Congresso. Declarou que as atividades do 
Departamento no Estado realizadas em abril de cada ano, foram transferidas para 
2021, e da mesma forma o EECDME – Encontro Estadual de Comissão Diretora de 
Mocidade Espírita foi transferido para o ano de 2022. Solicitou aos Órgãos que 
fomentem a participação dos jovens nas Mocidades Espíritas. Caso a Casa Espírita 
não possua Mocidade ativa, que os jovens possam unir-se a reuniões digitais de outras 
Casas. Comentou sobre o projeto: “O Jovem e a Casa Espírita”, no qual o 
Departamento está envolvendo os jovens com uma pesquisa inicial, e traremos mais 
informações a respeito, nas próximas reuniões. 
 

 Mediunidade: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor salientou que o Departamento tem buscado 
contato com os Órgãos Locais do Estado, e que em 09 de maio de 2020 foi 
disponibilizado uma pesquisa sobre mediunidade nos Centros Espíritas. Para o 
segundo semestre o Departamento terá uma agenda virtual, com temas baseados nos 
dados levantados na pesquisa anterior. 
Será lançada uma Nota Explicativa do Departamento sobre as reuniões mediúnicas 
virtuais. 

 
 Doutrina: 

Marco Antonio Milani Filho – Diretor participou a todos que neste momento de 
comunicação à distância, onde um grande número de pessoas publicam vários textos, 
a preocupação do Departamento é na exposição, do que seria opinião pessoal, e do 
que seria Doutrina Espírita. É fundamental nesta época, que as pessoas saibam 
diferenciar o que seria o posicionamento da USE, e para isto, o Departamento de 
Doutrina se coloca à disposição para discutir os temas, trocar ideias, conversar.  

 
 APSE – Assistência e Promoção Social Espírita: 

Pascoal Antonio Bovino – Diretor realçou convite para participação no Seminário on-
line que será realizado no dia 20 de junho de 2020 das 15h às 18h, com o tema: “A 
ação do APSE em tempos de pandemia”, e participação de: Maria de Lourdes Ferreira 
de Oliveira – Vice-Presidente da FEB, e, Gislaine Messias de Lima – Diretora da área 
do APSE da FEB. O objetivo desse seminário é de trocar ideias e partir para ações 
comuns. Já temos 40 (quarenta) inscritos. 
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 AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor explicou como são realizadas as tarefas do 
Departamento, e discorreu sobre eventos realizados no ano passado. Divulgou os 
próximos eventos a serem realizados, no próximo dia 27 de junho de 2020, o Encontro 
de Dirigentes do AECE com Órgãos Locais, e no dia 23 de agosto de 2020, um 
Seminário pela Web, com a USE Intermunicipal de Jacareí. 

 
 Estudos Sistematizados: 

Mário Gonçalves Filho – Diretor agradeceu e parabenizou pela reunião. Registrou que 
estão avaliando realizar o Encontro Estadual da área, de uma forma diferente, e 
incentivando os dirigentes de Órgãos a atuarem nas suas regiões. 

 
 Jurídico-Administrativo: 

Julia Nezu Oliveira – Diretora destacou que os Órgãos estudem seus Estatutos, até 
porque em 2021, teremos eleições nos Órgãos da USE. Os que possuem CNPJ e 
Estatuto, e os que têm Regimento Interno devem atualizar os seus documentos, de 
acordo com o modelo padrão que está no site da USE. 

 
 Infância: 

Ana Luiza de Almeida Boiago – Diretora mencionou que foram realizados alguns 
Seminários pelo Departamento, utilizando a ferramenta do Google Meet. No primeiro 
(realizado dia 1º de maio) tivemos aproximadamente 1.000 (mil) inscrições, com 3.329 
(três mil, trezentos e vinte e nove) visualizações do evento. As inscrições foram feitas 
no canal da USE. No segundo, e no terceiro (realizados em 15 e 29 de maio 
respectivamente), tivemos uma diminuição no número de inscritos, mas as 
visualizações mantiveram-se no patamar de 3.000 (três mil) em cada um.  
No dia 14 de junho, pelo Google Meet, teremos uma Reunião Extraordinária da 
Infância, das 8h às 11h30, para estruturar o Fórum do Departamento que será 
realizado virtualmente. 

 
 T.I. – Tecnologia de Informação: 

Walteno Santos Bento da Silva – Diretor pontuou sobre o novo site da USE, baseado 
em WordPress, que tem como novidades o Localizador de Casas Espíritas, “Post” de 
Artigos, Galeria dos Presidentes, etc. A migração do site foi feita pelo Maurício Ferreira 
A. Romão – Primeiro Tesoureiro, que colaborou em todo o projeto. Dentro do site 
estamos com controle de estatísticas, e em abril tivemos mais de 78.000 (setenta e 
oito mil) visualizações.  
Ele relatou que com a implantação do Boleto Simples (novo Sistema de Cobrança, 
para preparação e envio de Boletos da USE), tivemos uma economia de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) por ano, em comparação quando utilizávamos a Associatec. 

 
 Arte: 

Lirálcio Alves Ricci – Diretor informou que está à disposição dos Órgãos e que os 
Saraus realizados pelo Departamento serão divulgados posteriormente. 

 
 
20 – Palavras Finais: 
O Sr. Presidente ressaltou que mesmo de modo virtual, separados pela distância 
conseguimos nos reunir, ouvir as pessoas, e, agradeceu a participação de todos. 
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21 – Próximas Reuniões: 

 CA – Conselho de Administração: 12 de setembro de 2020 - sábado 
 CDE – Conselho Deliberativo Estadual: 06 de dezembro de 2020 - domingo 

 
22 – Anexos desta Ata: 

 Convocação do CA – para esta reunião; 
 Convocação do CDE – para esta reunião. 

 
A Reunião foi encerrada às 14h, com prece proferida por Anderson J. Silva Zamingnani, da 
USE Intermunicipal de Jacareí. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário Geral, lavrei a presente 
ata que será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 25 de julho de 
2020, de maneira eletrônica, utilizando a Web – Internet, através da plataforma Google Meet, 
conforme carta de convocação datada de 29 de junho de 2020, enviada aos Órgãos.  
 
Presentes: Estiveram representadas 7 (sete) USEs Regionais a saber: Assis, Bauru, 
Campinas, Jales, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo conforme Presença 
registrada na reunião do Google Meet. 
 
Às 9h00, em segunda convocação, a Senhora Rosana Amado Gaspar, Primeira Vice-
Presidente da USE, CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos, dando boas-vindas 
a todos os representantes de Órgãos. 
 
A Leitura foi feita por Eduardo Pereira, da USE Regional de Bauru, do livro: Vinha de Luz, de 
Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel – item 84 – Somos de Deus. 
 
A Prece de Abertura foi proferida por Marco Antonio Milani Filho, da USE Regional de 
Campinas.  
 
1 - Palavra da Presidência: 
A Senhora Vice-Presidente colocou como Palavra de Ordem, um item exclusivo, fora da 
Pauta da Convocação enviada aos Órgãos, explicando tratar-se de aprovação por parte deste 
Conselho, de alteração de cidades dentro de seus respectivos Órgãos Regionais, passando 
de um Órgão Local a outro. As alterações referem-se a cidades das USEs Regionais de 
Ribeirão Preto e Nova Alta Paulista, a fim de que, com esta aprovação esses Órgãos possam 
ter seus Regimentos Internos, com as novas cidades, aprovados na próxima reunião deste 
Conselho, a realizar-se em setembro de 2020. 
Rosana explicou que como item fora da pauta, após a sua conclusão, o Conselho de 
Administração votará se aceita ou não, a inclusão deste item nesta reunião. 
A partir daí será feita a explanação sobre o assunto. 
 
2 – Apresentação do imóvel em Guarani d’Oeste: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente expôs sobre o item da convocação relativo 
ao imóvel em questão. Informou que o imóvel pertencia ao Centro Espírita Caminho de 
Damasco, que encerrando suas atividades, permitiu à USE recebê-lo conforme despacho do 
juiz local de 09 de junho de 2020. Ela citou que em decisão da Diretoria Executiva de 18 de 
junho de 2020, foi decidido por unanimidade transferir o imóvel, da USE para um grupo local 
(Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso), observando-se as condições de trabalho 
desse grupo de colaboradores para essa doação. 
A Senhora Vice-Presidente declarou que essa doação terá que ser feita com aprovação do 
CA – Conselho de Administração, de acordo com o Estatuto da USE. 
Ela registrou ainda que foi dado entrada no pedido de isenção do ITCMB – Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação, na cidade de Guarani d’Oeste, para evitar despesas 
com taxas, nessa doação.  
Rosana passou a palavra para Willian Felício dos Reis – representante da Associação Espírita 
Beneficente Paulo de Tarso, para que discorresse sobre a situação do imóvel, e o que está 
sendo feito pelo grupo local de colaboradores. 
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Willian Felício dos Reis participou que em 1963, foi registrada a primeira Diretoria do Centro 
Espírita Caminho de Damasco, do município de Guarani d'Oeste, no qual o Dr. Paulo de 
Castro foi nomeado presidente. No "Estatuto Antigo" podemos observar os nomes dos 
integrantes, o endereço e localização da Casa Espírita. Por volta de 15 (quinze) anos após o 
registro desta diretoria houve a criação de uma rua, hoje com o nome de Antonio Zacarias de 
Oliveira, que veio a usufruir do espaço lateral do terreno da Casa, porém não houve registro 
deste fato na época. Sendo desconhecidos os motivos, os órgãos públicos se apossaram 
desta área e intitularam a rua citada acima. Anos a fio, entre idas e vindas dos companheiros 
espíritas, trabalhadores desta casa,  o último responsável conhecido como "Zezinho do 
Mercado" da cidade de Guarani, juntamente com o Sr. Maurílio da cidade de Indiaporã 
(Presidente da Associação Espírita Humberto de Campos, em Indiaporã), levaram os 
trabalhos com maestria; porém, com o desencarne do Sr. "Zezinho do Mercado", houve um 
grande período no qual a Casa ficou sem movimento, sem trabalhadores, sendo cortadas a 
luz e água, não havendo mais nenhum trabalho evangélico/doutrinário no local. Algum período 
depois, que não sabemos precisar, adentra para viver na casa física um senhor, conhecido 
por "João do Rolo", vivendo por um período neste local, usufruindo do espaço e da casa física 
servindo-lhe de moradia. Por algum motivo e por pessoa que desconhecemos (sabemos por 
boatos, nada verídico), alguém demoliu toda a estrutura física existente, para que outras 
pessoas não se apossassem do local, e entrassem com usucapião; isso ocorreu há cerca de 
35 (trinta e cinco) anos ficando então, cerca de 4 (quatro) terrenos, unidos pelas laterais. Por 
volta de 5 (cinco) anos atrás, o vizinho da lateral anterior do terreno, verificando que lhe 
faltava metragem do seu terreno (supostamente o vizinho de cima adentrou no seu terreno), 
resolveu expandir as margens do seu muro, englobando por volta de 1,80m do terreno do 
Centro. Após tal feito, observa-se discrepância da metragem de todos os terrenos, iniciado 
pelo primeiro da quadra, no qual todos eles consecutivamente expandem as metragens.  
Em meados de 2012, um grupo de pessoas, interessadas em propagar o Espiritismo através 
de estudo sério e sistemático das obras de Kardec, passa a se reunir todas as quartas-feiras, 
em sede provisória, para realizar estudo de “O Livro dos Espíritos” e “O Evangelho Segundo 
o Espiritismo”. Este grupo de pessoas interessadas em alçar voos mais altos, inicia a busca 
profunda da história da Casa Espírita, e se inteira da situação toda citada acima. 
Demonstrando verossímil interesse em reabrir os trabalhos evangelizadores da Casa, tendo 
em foco a evangelização infantil, inicia a busca de todos os documentos antigos para que seja 
reeleita nova diretoria pela assembleia geral. Durante este período de reunião de todos esses 
documentos, o vizinho da lateral anterior, vendeu o terreno dos fundos (lateral posterior), no 
qual se nota que a compradora segue avançando os limites de muro. Contactando a USE 
Intermunicipal de Fernandópolis (na pessoa do seu Presidente: Luiz Carlos Barros Costa), 
relatamos toda essa história, onde ele nos orienta a regulamentar toda a documentação, para 
que possamos legalmente usufruir do espaço físico, para a construção, e reabertura do Centro 
Espírita Caminho de Damasco. 
Foi dada entrada em solicitação ao Sr. Ademir Cambuy, oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis de Fernandópolis para que se registre nova diretoria, sendo representada pela Sra. 
Maria Águida, nomeada através de eleição, Presidente da Casa, a fim de solicitar na Prefeitura 
do Município providências cabíveis em relação à delimitação oficial do terreno. Sendo muito 
bem orientado pelo Sr. Ademir, não sendo possível o registro da nova diretoria, pois são 
necessários vários documentos da diretoria anterior (1963), indicando o Oficial, que 
buscássemos o Juiz responsável, para realizar a dissolução social e nomeação de 
representante provisório (Sra. Maria Águida). 



 
 

 

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 
 

Sabida a demora de todos esses trâmites, alguns componentes da nova diretoria recorrem 
aos serviços do Excelentíssimo Prefeito Municipal de Guarani d’Oeste, relatando o ocorrido. 
O mesmo, com muita atenção e zelo, solicitou ao engenheiro do município que tomasse as 
providências cabíveis, solicitando toda a documentação, como representante provisório, para 
que possam regulamentar as medidas e a documentação do terreno. Comprometeu-se a 
regulamentar os documentos do terreno, em face de que a prefeitura usufruiu do espaço para 
a abertura da rua Antonio Zacarias.  
Expondo nosso íntimo desejo de reabrir os trabalhos evangélicos, necessitamos do auxílio de 
um advogado experiente nesta área, para nos auxiliar no registro desta nova diretoria, sendo 
indicado por Luiz Carlos, o Dr. Ivan Cintra, que entrou com pedido judicial para a nomeação 
de Maria Águida como representante provisório, onde recentemente o Juiz indeferiu o pedido, 
extinguindo o Centro Espírita Caminho de Damasco, e realizando o comunicado à USE do 
Estado de São Paulo. 
Willian apontou que foram feitas melhorias no terreno, como limpeza, e estão realizando vários 
eventos visando arrecadação de fundos, para a etapa inicial da obra de construção da nova 
sede, que será agora da Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso. 
William explanou sobre a metragem do terreno que possui 2 (duas) matrículas, com quase 
2.000 (dois mil) metros quadrados, mas que o terreno atualmente por causa das invasões, 
tem área utilizada de aproximadamente 800 (oitocentos) metros quadrados. 
Ele salientou ainda que se houver qualquer problema com a Associação, havendo uma 
dissolução social, o terreno e todas as benfeitorias feitas, retornam à USE do Estado de São 
Paulo. 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente abriu espaço para perguntas. 
Eduardo Pereira, da USE Regional de Bauru perguntou sobre a metragem que consta no 
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, ao que foi respondido que 
no documento conta a medida original do terreno – 2.000 (dois mil) metros quadrados. 
William reportou que a Associação tem imunidade no IPTU, mas devido à situação atual, não 
tem autonomia para fazer retificação de área. 
Rosana ressaltou que ao final de todo o processo de transmissão do imóvel à Associação, 
eles terão essa autonomia para retificação. 
Guaracy Nascimento, da USE Regional de Assis questionou se houve ação para 
desapropriação do terreno por parte da Prefeitura local, e se a Associação tem CNPJ 
registrado. 
William afirmou que a Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso tem CNPJ, inclusive 
com movimentação bancária, e que no caso da desapropriação a própria prefeitura local, não 
tem mapa constando a rua, que fazia parte do terreno anteriormente. 
Julia Nezu Oliveira, da USE Regional de São Paulo enfatizou que no último informativo da 
USE estão as fotos do terreno, e que vê com muito bons olhos, a doação para o grupo Paulo 
de Tarso. 
Adilson dos Santos Araújo, da USE Regional de Ribeirão Preto indagou sobre a gestão da 
atual diretoria, ao que o William pontuou que a atual diretoria está em plena validade, e que 
será reconduzida para novo mandato. 
 
3 – Deliberação sobre doação do imóvel: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente anunciou a votação da doação do imóvel 
para a Associação, o que foi aprovado por unanimidade. 
 
Deliberação: 
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Doação do imóvel situado à Rua Antonio Zacarias de Oliveira, 04 – Bairro Centro – CEP: 
15.680-000, Município de Guarani D’Oeste – Estado de São Paulo, em propriedade da 
USE do Estado de São Paulo, para a Associação Beneficente Espírita Paulo de Tarso, 
associação privada, ativa, com data de abertura em 12 de julho de 2019, conforme CNPJ 
nº 34.936.037/0001-48, aprovada nesta reunião do CA – Conselho de Administração da 
USE, na data de 25 de julho de 2020. 
 
Rosana desejou muito sucesso ao grupo nessa empreitada, salientando que o ideal da USE 
é a divulgação da Doutrina, e que ações como essa auxiliam o desenvolvimento da 
divulgação. Parabenizou a todos do grupo, por possibilitarem atendimento à população da 
cidade de Guarani D’Oeste e das cidades vizinhas, com essa instituição. Agradeceu também 
aos membros do Conselho, pela decisão tomada. 
 
4 – Alteração de cidades em Órgãos Locais e Regionais: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente colocou em votação a inclusão nesta 
reunião do item exclusivo, fora da Pauta da Convocação enviada aos Órgãos, a respeito 
de alteração de cidades dentro de seus respectivos Órgãos Regionais, passando de um Órgão 
Local a outro. A inclusão foi aprovada por unanimidade. 
 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral elucidou sobre as alterações nas cidades dos Órgãos 
Regionais e Locais, destacando tratar-se de item relevante pois na próxima reunião deste 
Conselho em setembro de 2020, esses Órgãos apresentarão seus Regimentos Internos e/ou 
Estatutos para aprovação com as alterações das cidades. 
Em relação à USE Regional de Nova Alta Paulista foi relatado que eles estão em processo 
de reativação do Órgão, e para isto, faz-se necessário o acerto dos Órgãos Locais, que 
também estão desativados (USEs Intermunicipais de Dracena e Osvaldo Cruz). Devido a 
afinidade entre os participantes das cidades da região, e para acertarmos os Órgãos Locais, 
a Diretoria Executiva, apresenta a proposta recebida de alterações: 
 Cidade de Pacaembu saindo da USE Intermunicipal de Dracena e sendo incluída 
na USE Intermunicipal de Adamantina; 
 Cidade de Lucélia saindo da USE Intermunicipal de Adamantina e sendo incluída 
na USE Intermunicipal de Osvaldo Cruz. 
Colocada em votação a proposta, foi aprovada por unanimidade neste Conselho. 
 
Em relação a alteração das cidades que fazem parte da USE Regional de Ribeirão Preto 
confirmou que a Secretaria recebeu os ofícios correspondentes a alteração das cidades entre 
os Órgãos Locais, tanto da USE Intermunicipal de Araraquara confirmando a sua 
concordância com a saída das cidades de sua competência, bem como da USE Intermunicipal 
de Matão, aceitando as novas cidades para sua jurisdição. Também neste caso, a afinidade 
entre os trabalhadores das cidades, foi o motivador. 
A USE Regional de Ribeirão Preto apresenta a seguinte proposta: 
 Cidades de Borborema, Ibitinga e Itápolis saindo da USE Intermunicipal de 
Araraquara e sendo incluídas na USE Intermunicipal de Matão. 
Colocada em votação a proposta, foi aprovada por unanimidade neste Conselho. 
 
5 – Atualização do Cadastro de Casas Espíritas: 
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Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente comentou sobre o trabalho desenvolvido 
pelas equipes da Secretaria e Departamento de Tecnologia de Informação em relação à 
atualização do Cadastro das Casas Espíritas do Estado de São Paulo. 
Ela pediu colaboração dos Órgãos para com o trabalho realizado, auxiliando no contato com 
as Casas Espíritas locais para obtenção dos dados necessários. 
 
 
6 - Palavras Finais: 
A Senhora Vice-Presidente agradeceu a presença de todos os participantes da reunião, e 
citou a alegria de estarmos juntos embora separados pela distância da reunião eletrônica. 
 
7 – Anexo desta Ata: 
Faz parte desta Ata, a convocação para esta reunião. 
 
8 – Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração: 
 12 de setembro de 2020, sábado. 
 
A Reunião foi encerrada às 11h10, com prece proferida pelo Sr. Guaracy Nascimento, da USE 
Regional de Assis. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário Geral, lavrei a presente ata que será 
assinada por mim e pela Senhora Vice-Presidente.    
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 12 de setembro 
de 2020, de maneira eletrônica, utilizando a Web - Internet, através da plataforma Google 
Meet, conforme carta de convocação datada de 29 de agosto de 2020, enviada aos Órgãos. 
 
Presentes: Estiveram representadas 7 (sete) USEs Regionais, a saber: Assis, Baixada 
Santista, Campinas, Grande ABC, Piracicaba, São Paulo e Taubaté, conforme inscrições 
em Formulário Eletrônico disponibilizado aos Órgãos e Presença registrada na reunião do 
Google Meet. 
 
Às 14h00 em segunda convocação, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, 
CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos, dando boas-vindas a todos os 
representantes dos Órgãos, e fez recomendações iniciais para a reunião, devido ao formato 
que estamos utilizando. 
 
A Prece de Abertura foi proferida por Guaracy Nascimento da USE Regional de Assis. 
 
1 - Palavra da Presidência: 
Doação de cadeiras: 
A.J. Orlando iniciou agradecendo todos os Órgãos que participaram da doação das cadeiras 
para nossa sede. No total 94 (noventa e quatro) cadeiras foram doadas para renovação das 
cadeiras do Salão União da sede da USE, em Santana. 
 
Relatório sobre Pacto Áureo: 
O relatório sobre o Pacto Áureo, preparado pela USE, foi apresentado juntamente com o 
relatório do Rio Grande do Sul, e por consenso obtido na última reunião da CR SUL - 
Comissão Regional Sul do CFN, o assunto Pacto Áureo estará na Pauta da próxima reunião 
do CFN – Conselho Federativo Nacional, a ser realizada nos dias 5, 6, e 7 de novembro de 
2020.  
  
2 – Secretaria: 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral colocou sobre a Ata da Reunião conjunta com o CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual, realizada no dia 07 de junho de 2020. Foi aberto o item para 
discussão, comentários ou correções a fazer em relação à Ata. 
Não havendo correções, foi colocada em votação para aprovação. 
 
Deliberação: 
A Ata deste Conselho, realizada no dia 07 de junho de 2020, foi aprovada por 
unanimidade. 
 
Hélio informou aos Órgãos que a Ata da reunião extraordinária do CA, de 25 de julho de 2020, 
será enviada nos próximos dias, e será colocada em votação na reunião de dezembro de 
2020, junto com a Ata da reunião que está sendo realizada nesta data. 
 
3 – Tesouraria: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou o Fluxo de Caixa da USE no 
período de janeiro até agosto de 2020.  
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Solicitou aos dirigentes que pedissem a contribuição para as Casas Espíritas de suas regiões, 
pois a arrecadação está abaixo do esperado.  
No entanto, o número de adesões ao programa USE+ subiu e isso está colaborando com a 
arrecadação. O programa cresceu consideravelmente, tendo um total arrecadado de 
R$18.890,00 (dezoito mil, oitocentos e noventa reais) acumulado até esta data.  
Em função da pandemia, os recursos arrecadados pela livraria foram menores. Em relação a 
despesas, foram cortadas substancialmente, sendo eficazes para balancear a redução de 
receitas.  
Em relação às despesas, neste ano temos um total de R$ 100.152,00 (cem mil, cento e 
cinquenta e dois reais) e devemos ficar bem abaixo do total do ano de 2019.   
Em síntese, comparando com os anos anteriores, foram reduzidos as despesas e receitas.  
Devido à baixa de arrecadação foi realizada a ação de enviar boletos para as casas que não 
realizaram suas contribuições.  
 
Deliberação: 
O relatório de Fluxo de Caixa foi aprovado neste Conselho, por unanimidade. 
 
4 – Regimento Interno - CA: 
A.J.Orlando comentou que o regimento interno é de 1995 e em função do tempo, é necessário 
que seja atualizado. 
 
Julia Nezu Oliveira - da USE Regional de São Paulo, trouxe algumas considerações, e 
propostas de alterações: 
Art. 13 – alterar a palavra “Sociedades Unidas” para “Instituições Unidas”; 
Art. 15 – nova redação para o Parágrafo Único - “Quando da reunião presencial, após a 
aprovação da ata da reunião anterior, com ou sem ressalvas, a Secretaria circula a Ata para 
a assinatura do Presidente e do Secretário da reunião”; 
Art. 22 – Alterar o que está escrito para: “O roteiro da reunião...”; 
Art. 22 – Exclusão do parágrafo único; 
 
Guaracy Nascimento - da USE Regional de Assis, fez as seguintes colocações: 
Art. 2º - em “As reuniões ordinárias e extraordinárias” sugeriu acrescentar “na modalidade 
presencial ou eletrônica” e acrescentar ao final do artigo que “e após 30 minutos em segunda 
convocação com qualquer número.”; 
Art. 3º - Nova redação: “Nas reuniões presenciais os representantes deverão assinar o 
Registro de Presença ao serem atendidos na recepção, quando receberão o cartão 
credencial. 
Art. 3º - Parágrafo Único – nova redação: “Após instalada a reunião, o representante que 
chegar atrasado deverá procurar o Registro de Presença junto à mesa diretora e receber o 
cartão presencial”; 
Art. 3º - Acrescentar no Parágrafo Único: “O cartão credencial será utilizado para votar, 
apresentando-o de forma ostensiva, nas deliberações que ocorrerem durante a reunião”; 
Art. 4º - Nova redação: “Nas reuniões virtuais/eletrônicas os representantes serão 
identificados pela gravação possibilitada pelo aplicativo em uso.”; 
Art. 4º - Acrescentar Parágrafo Único: “Após instalada a reunião virtual/eletrônica a presença 
do representante do Órgão só será computada se se fizer presente na primeira meia hora da 
reunião.”; 
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Art. 5º - Redação: “As votações serão feitas através da apresentação ostensiva do Cartão 
Credencial ou por chamada nominal do representante.”; 
Inclusão no mesmo artigo -  § 1º - “As decisões do CA serão tomadas por deliberação da 
metade mais um dos conselheiros votantes presentes”;   
Inclusão no mesmo artigo -  § 2º - “Para as reuniões presenciais, o portador do cartão 
credencial ao se ausentar do plenário, por qualquer razão, deverá transferir o referido cartão 
de votação ao seu substituto legal. Não havendo suplente no momento da deliberação o órgão 
componente do CA perderá a vez de voto.”;   
Inclusão no mesmo artigo -  § 3º - “Para o caso de reuniões virtuais/eletrônicas, o voto será 
nominal com o uso da palavra para sua declaração ou com a indicação clara e registrada de 
seu voto. Também, neste caso, perderá a vez de voto o representante que estiver ausente no 
seu momento da deliberação.”; 
Art. 12 - Nova redação, como artigo 13: “As datas fixadas para as reuniões ordinárias serão 
comunicadas aos membros do CA por escrito, encaminhadas eletronicamente, com 
antecedência mínima de 15 dias, mencionando-se a pauta, o local, a data e a hora da primeira 
convocação.”; 
Art. 13 - Acrescentar Parágrafo Único: “No final de cada reunião será estabelecida a data da 
próxima reunião, por sugestão da DE ou do CA”; 
Art. 14 - Nova redação, como artigo 15: “A cópia da ata da última reunião será enviada para 
apreciação antecipada, juntamente com a convocação e a pauta da reunião, caso não tenha 
sido enviada anteriormente.”; 
Art. 15 – Passaria a ser artigo 16, com alteração no tópico III – que teria a seguinte redação: 
III – Secretaria – discussão e aprovação da ata da reunião anterior, sem leitura.”; 
Art. 15 – § único, passaria a ser art. 16 - § 1º, alterando o seu início para: “Quando de reunião 
presencial...”; 
Art. 16 – teria um § 2º, com a seguinte redação: “Quando de reunião virtual/eletrônica, após a 
aprovação da ata da reunião anterior, com ou sem ressalvas, a mesma, lavrada no Livro de 
Atas, será assinada oportunamente pelo Secretário e pelo Presidente da reunião”; 
Art. 16 - Nova redação, como artigo 17: “Havendo diversos assuntos para deliberação, o CA 
deverá determinar a prioridade dos assuntos que comporão a ordem do dia, conforme inciso 
V do art. 16 deste regulamento”; 
Art. 16 – § único, passaria a ser art. 17 - § único – Alterar a expressão “... sem prioridade”, 
para “... com prioridade”. 
 
Glauco M. Nepomuceno Silva – da USE Regional do Grande ABC descreveu as seguintes 
propostas: 
Art. 4º - § 4º: Pediu novo texto incluindo dispositivo para que o representante que estiver 
ausente no instante da votação, possa ter a chance de votar num momento posterior, naquele 
tema. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando fez consideração no sentido de que as alterações propostas sejam 
acatadas por este Conselho, e que a Diretoria Executiva da USE, assume a 
responsabilidade de rever o texto, e de ficar com a incumbência de fazer a redação final 
sem alterar nada substancial do texto sugerido. 
A proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
5 – Revisão do Estatuto Social da USE: 
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O Sr. Presidente destacou que decorridos 28 (vinte e oito) anos dos termos básicos do 
Estatuto da USE, colocamos uma sugestão de adequação desse Estatuto aos dias atuais. 
Para isto, a ideia é termos uma comissão feita inicialmente de 7 (sete) pessoas que terão a 
incumbência de questionar os órgãos sobre as sugestões de  alterações através de um 
formulário. 
As sete pessoas, seriam duas do CA, duas do CDE, duas da DE, e uma do Jurídico. 
Através das respostas ao formulário iriam elaborar a revisão e por fim seria colocado para 
avaliação do CA, CDE e Assembleia Geral. Do CA, a ideia seriam 2 (dois) membros.  
Da Diretoria Executiva da USE participarão: 
 Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente; 
 Maurício Ferreira A. Romão - Primeiro Tesoureiro; 
Do Departamento Jurídico-Administrativo: 
 Julia Nezu Oliveira. 
 
Deliberação: 
Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a revisão do Estatuto da USE. 
Em seguida, houve a apresentação de nomes do CA para a participação na Comissão: 
 Marco Antonio Milani Filho – da USE Regional de Campinas; 
 Allan Kardec Pita Veloso – da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira. 
 
6 – Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita: 
A.J. Orlando relatou que quando esta DE foi eleita em 2018, foi apresentado o plano de 
trabalho, que se encontra disponível no site da USE, e nele, o item C12 que versa sobre a 
promoção e divulgação de estudos científicos aprofundados, oferecendo apoio a projetos de 
pesquisa.  
Uma das metas da Assessoria é uma Revista sobre Ciência Espírita, com linguagem 
acessível. 
O Sr. Presidente sinalizou para apreciação pelo CA, sobre a criação dessa Assessoria 
indicando o Dr. Alexandre Fontes da Fonseca que trabalha como professor e pesquisador de 
física da UNICAMP. 
Foram feitos comentários a respeito sobre divulgação para leigos, aproximação acadêmica 
por parte da USE, abrangência da assessoria englobando ciências sociais e políticas, entre 
outros. 
 
Deliberação: 
A criação da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita foi aprovada por unanimidade. 
 
Alexandre Fontes da Fonseca fazendo uso da palavra apontou a importância da pesquisa 
espírita, que é rara, e ressaltou que não há preconceitos em relação a temas, mas que a 
preocupação doutrinária é essencial. 
Declarou que há algum pequeno material para começar, e enfatizou que o objetivo é atender 
a demanda sobre esse assunto no estado, fazendo com que a Assessoria funcione como 
auxílio para algumas instituições na preparação de projetos de pesquisa de uma forma mais 
acadêmica. 
 
 
7 – Papel dos Órgãos Regionais: 
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A.J. Orlando participou que recebemos proposta de temas da USE Regional de Campinas, 
e solicitou ao Marco Antonio Milani Filho, que abordasse o tema. 
Marco mencionou que tem percebido no processo, um lapso, uma lacuna, que faz com que 
os Órgãos Regionais fiquem alijados de comunicações sobre decisões tomadas. De forma 
que o Órgão Local se relaciona direto com a DE. e o Órgão Regional não participa do fluxo 
que é feito. 
Ele salientou que o Estatuto permite isso, não estabelecendo nenhum fluxo de informação, e 
que o CDE – Conselho Deliberativo Estadual, tem como característica - superioridade ao CA 
- Conselho de Administração. 
Não há, segundo ele, um processo efetivo na deliberação de assuntos, e levantou a seguinte 
questão: “Qual é o papel do Órgão Regional ?”. 
 
A.J.Orlando afirmou que os Órgãos Locais é que compõem o Órgão Regional, e que alguns 
Órgão Regionais funcionam muito bem, outros não. 
Ele explanou que se os  Órgãos Locais são ativos em uma determinada região, não 
necessariamente o Órgão Regional tem que ter as mesmas atividades ou o mesmo foco. 
 
Julia Nezu Oliveira – da USE Regional de São Paulo ponderou que não existe linha de 
comando da DE para o CA, ou do CA para o CDE. Ela explicou que existem competências e 
funções diferentes do CA e do CDE, e que a DE – Diretoria Executiva tem contato direto com 
os dois Conselhos.  
Julia pontuou que a USE é descentralizada exatamente por essas questões. 
Argumentou ainda que como haverá revisão do Estatuto - esse é o momento propício para 
revisar, e refletir sobre  a estrutura da USE. 
 
Allan Kardec Pita Veloso – da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira abordou 
sobre a importância de avaliarmos os problemas que acontecem, para melhorarmos a USE 
como representante do Movimento Espírita Estadual. 
Ele elucidou sobre quem dirige o Movimento Espírita: não seria a DE, e sim o Centro Espírita, 
que é representado pelo CDE. Mas a Assembleia geral só ocorre a cada 3 (três) anos. 
Sugeriu que a relação entre o Centro Espírita e a USE deve ser aprimorada, pois às vezes, a 
mensagem pode perder seu caminho ao navegar pelos Órgãos. 
 
Glauco M. Nepomuceno Silva – da USE Regional do Grande ABC reportou que acha 
fantástica a forma como está desenhado o Estatuto da USE, e que com a utilização da Internet 
no dia a dia do Movimento Espírita, o Estatuto vai mostrar essa eficiência. 
 
Marco Milani expôs sobre a necessidade de um fluxo eficaz de informações em rede. A.J. 
Orlando destacou que um problema é a suposição de que apenas a DE é a USE, quando na 
realidade todos nós somos a USE. 
 
O Sr. Presidente esclareceu que embora as decisões dos Conselhos sejam segmentadas, as 
informações devem transitar livremente, e que os Conselheiros do CA poderão participar 
como convidados da reunião deste domingo, 13 de setembro. 
A.J. Orlando discorreu que enquanto não há a estrutura ideal, a aproximação entre  os Órgãos 
e compartilhamento de atividades, é uma boa medida. 
 
8 – Militância Político-Ideológica nas atividades dos Órgãos: 
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Marco Antonio Milani Filho – da USE Regional de Campinas registrou o argumento de que 
todos somos seres políticos e confundindo a sua própria pessoa, com a instituição que 
representam. No entanto o caso é grave quando o dirigente toma essa posição, deturpando o 
espiritismo e a USE, indo contra o artigo primeiro do seu Estatuto. Ele citou que Kardec 
recomenda não se trazer assuntos políticos para reuniões espíritas evitando discussões.  
Realçou a importância de não se confundir dentro disto, questões políticas, por exemplo, que 
são discutidas dentro do movimento como a questão do aborto. No entanto, há, no movimento 
espírita atual separações devido a questões políticas (Espíritas de esquerda, direita, etc.). 
Individualmente, cada um tem sua convicção partidário/ideológica, mas não cabe falar isso 
em nome do espiritismo. Dessa forma, quem se posiciona dessa maneira contradiz o estatuto.  
 
Allan Kardec Pita Veloso – da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira 
anunciou que cabe a reflexão sobre qual o papel do Centro Espírita nessa discussão. Lembrou 
que é possível conduzir o debate, num fórum especial, sem gerar polaridades: discutindo 
fundamentos da doutrina espírita com a ciência política, como foi feito nas Rodas de Conversa 
do último Congresso Estadual de Espiritismo, em Atibaia – SP. 
Ele teceu comentário no sentido de que a Casa Espírita não deve estar ligada à finalidade da 
política, e narrou que não só os jovens, mas também os idosos, geram polaridade política 
prejudicando a Casa e o Movimento. Segundo ele devemos refletir que a política não é um 
assunto a ser “demonizado”.  
 
Foram feitas colocações e comentários sobre a questão apolítica da USE, que está no artigo 
primeiro do Estatuto. 
Julia Nezu Oliveira do Departamento Jurídico/Administrativo expressou-se no sentido de que 
a USE não é “apolítica”, no entanto, de acordo com o próprio artigo 92 do Estatuto, ela veda 
políticas partidárias. 
 
O Senhor Presidente colocou que toda essa discussão pode ser estudada de forma mais 
profunda, e repensada.  
 
9 – Palavra aos Departamentos: 
 Doutrina: 
Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento confirmou que estão fomentando alguns 
tipos de aproximação com os Órgãos, atuando junto aos dirigentes com temas relevantes. 
Destacou que o Departamento está à disposição dos Órgãos, para discutir temáticas 
específicas. 
No dia 10 de outubro de 2020, terão em conjunto com o Departamento de Mediunidade, Fórum 
Doutrinário, com o tema central: “Comunicações Mediúnicas”. 
 
 Infância: 
Renato César do Nascimento R. Caetano – Secretário do Departamento continuou citando 
sobre as próximas tarefas do Departamento, entre elas, o bloco de seis reuniões a ser 
finalizado em outubro de 2020, com grande aceitação e média de público entre 500 
(quinhentas) e 600 (seiscentas) pessoas. 
Convidou os presentes a participarem das reuniões regulares do Departamento com os 
Órgãos. 
 
 Estudos Sistematizados: 
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Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento relatou a respeito do “ebook” sobre estudos 
e ensino do espiritismo, com orientações aos dirigentes e monitores, visando despertar nas 
Casas a importância do estudo. 
Explanou que em 22 de novembro teremos pela Internet o 5º Encontro Paulista da Área de 
Estudos. 
 
 Família: 
Ângela Maria Bianco – Diretora do Departamento expôs sobre a Semana da Família Espírita, 
que será realizada de 13 a 19 de setembro, voltado para Dirigentes e trabalhadores, mas 
aberto ao público em geral. A ideia é nortear o trabalho do departamento até o final de ano, 
baseado no que for captado nesses eventos. 
Apontou que a segunda edição do Livro: “Família e Espiritismo” está em elaboração. 
 
 Mocidade: 
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento comunicou a respeito do projeto de 
pesquisa sobre “O Jovem e a Casa Espírita”, visando levantar dados sobre a evasão do jovem 
espírita. 
Ele esclareceu que haverá um treinamento para Mocidades Espíritas, neste último trimestre, 
com enfoque na preparação de dirigentes de Mocidades. 
 
 APSE – Assistência e Promoção Social Espírita: 
Pascoal Antonio Bovino – Diretor pontuou que está programado para o dia 10 de outubro, um 
seminário do Departamento, voltado para os trabalhadores das Casas e Dirigentes, com o 
tema: “O trabalho do APSE e  a rede socioassistencial”. 
Informou que está aguardando a FEB – Federação Espírita Brasileira liberar um programa 
onde serão cadastradas famílias a serem assistidas, visando melhorar a distribuição da renda, 
e auxiliando essas famílias. 
 
 Curso Virtual de Gestão de Centros Espíritas: 
Pascoal Antonio Bovino reportou que no início deste mês de setembro foi encerrado o primeiro 
Curso Virtual, e que um próximo Curso será realizado no período de 02 a 31 de outubro de 
2020. As inscrições podem ser feitas no site da USE do Estado de São Paulo. 
 
 AECE – Atendimento Espíritual no Centro Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor do Departamento mencionou sobre o Curso de 
Atendimento Espiritual que irá acontecer a partir de outubro de 2020, com 8 (oito) aulas 
abordando recepção, o atendimento fraterno pelo diálogo, e o passe. A divulgação será feita 
pelos meios de comunicação da USE.  
 
 Jurídico-Administrativo: 
Julia Nezu Oliveira – Diretora declarou que em outubro teremos um seminário em conjunto 
com o Departamento de Tecnologia de Informação para análise da LGPD – Lei Geral de 
Proteção de Dados. 
 
 Arte: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento afirmou sobre o encontro lítero-musical online 
com o tema: “Baú de Casos de Outro Mundo” que será uma homenagem a Cornélio Pires e 



 
 

 

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

Chico Xavier. O evento será realizado no dia 04 de outubro de 2020, às 15 horas. Haverá 
transmissão pelos canais da USE. 
 
 Comunicação: 
Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor participou que o Departamento está em 
estruturação e iniciando o trabalho junto com outros Departamentos. 
Ele anunciou que até outubro estará concluído o vídeo institucional da USE, e que está 
trabalhando a identidade visual da USE – orientando Órgãos e Departamentos no assunto. 
Irão trabalhar no Clube do Livro.  
 
10 - Palavra aos Órgãos: 
 Glauco M. Nepomuceno Silva – da USE Regional do Grande ABC propôs que 
devemos pensar nas eleições que teremos em 2021, e propôs-se a levantar o tema nos 
próximos Encontros Fraternos visando o envolvimento dos Órgãos com o tema. 
 
 Allan Kardec Pita Veloso – da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira 
salientou que os Encontros Fraternos com participação da Baixada trarão como temas: “O 
Centro Espírita durante e pós-pandemia”, e a sucessão dos Órgãos Locais e Regionais em 
2021. 
 
 Julia Nezu Oliveira – da USE Regional de São Paulo comentou que em fevereiro de 
2021, o Departamento montará uma circular sobre as próximas eleições, para ser enviada a 
todo o Estado. Ela abordou que no Órgão Regional fazem reuniões todos os sábados com os 
Órgãos procurando auxiliá-los nas suas dúvidas. 
Registrou ainda que o Órgão fez duas reuniões com a FEESP – Federação Espírita do Estado 
de São Paulo, para que haja um entrosamento de trabalho entre as instituições, e que será 
montado um simpósio com departamentos das duas organizações. 
 
 Luiz Antonio Monteiro – da USE Regional de Taubaté explicou que será realizada no 
período de 21 a 30 de setembro de 2020, pela USE Intermunicipal de Jacareí a 66ª Semana 
Espírita de Jacareí e Região – encontros virtuais com o tema central: “Senhor, o que queres 
que eu faça?” 
 
11 - Palavras Finais: 
A.J. Orlando sugeriu, dado o comentário que a reunião às vezes tem um caráter muito 
administrativo, procuraremos enviar as informações com antecedência, suprimindo os 
momentos de Secretaria e Tesouraria. 
Ele agradeceu a participação de todos os presentes. 
 
12 – Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração: 
● 5 de dezembro de 2020, sábado, à tarde, em São Paulo. 
 
13 – Anexos desta Ata: 
 Convocação para esta reunião do CA; 
 Resultados Financeiros da USE de janeiro a julho de 2020 e comparativos. 
A Reunião foi encerrada às 18h, com prece proferida pela Julia Nezu Oliveira – da USE 
Regional de São Paulo. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário Geral, lavrei a presente ata que 
será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

 
realizada no dia 05 de dezembro de 2020, 

de maneira eletrônica, utilizando a Web - Internet, através da plataforma Zoom, conforme 
carta de convocação datada de 20 de novembro de 2020, enviada aos Órgãos. 

 

Presentes: Estiveram representadas 11 (onze) USEs Regionais, a saber: Assis, Ilha Solteira, 
Bauru, Jales, Rio Claro, Grande ABC, São Paulo, Marília, Campinas, Baixada Santista, 
Ribeirão Preto. Conforme inscrições em Formulário Eletrônico disponibilizado aos Órgãos e 
Presença registrada na reunião do Zoom:  
 
Às 14h00 em segunda convocação, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, 
CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos, dando boas-vindas a todos os 
representantes dos Órgãos, e fez recomendações iniciais para a reunião, devido ao formato 
que estamos utilizando. 
 
1. Prece de Abertura:  
A prece de abertura foi proferida por Aparecido José Orlando - Presidente.  
 
2. Palavra da Presidência: 
Orlando fez um histórico sobre as ações da USE durante a pandemia e a consequente 
suspensão das atividades dos Centros Espíritas: sugestões de ações usando as plataformas 
digitais, campanha USE Conecte, comunicado sobre reuniões mediúnicas, etc. 
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Um pouco mais tarde, quando a possibilidade de retorno das atividades, emitiu um outro 
comunicado recomentando o planejamento e a preparação para as atividades, caso possível. 
As casas foram orientadas para avaliar as possibilidades. Sempre foi reforçado que a decisão 
de retorno ou não é da casa espírita, após autorização das autoridades competentes. A USE 
não irá assumir essa responsabilidade. Em resumo, comentou sobre as boas iniciativas 
implementadas durante o período, as quais valorizaram a USE, inclusive, com muitas casas 
espíritas formalizando solicitação de união. 
 
 
3. Secretaria: 
3.1. Expediente 
Nada foi informado. 
 
3.2. Ata reunião extraordinária de 25 de julho de 2020. 
Deliberação: aprovação da ata com unanimidade 
 
3.3. Ata reunião ordinária de 12 de setembro de 2020. 
Deliberação: aprovação da ata com unanimidade 
 
3.4. Reativação da USE Regional de Marília – Informação 
Comunicada a reativação da USE Regional de Marília em reunião realizada no dia30 de 
setembro de 2020. 
 
3.5. USE Regional de Campinas – nova constituição – Informação 
Decidiram voltar a participar da USE Regional de Campinas.  
Nova composição: Indaiatuba, Campinas, Circuito das Águas, Jundiaí, Bragança Paulista. 
Haverá também a dissolução da USE Regional de Jundiaí. Sendo que a USE Intermunicipal 
de Itu, com as cidades de Itu e Salto, passa para a USE Regional de Sorocaba. Assim, ficamos 
com 23 (vinte e três) Órgãos Regionais. 
 
3.6. PGA 2021 
Walteno apresentou o PGA 2021 que está disponível no site desde 15 de novembro. 
 
 
4. Tesouraria: 
Contribuição Associativa 
Apresentada proposta da DE para que a contribuição associativa tenha seu valor mantido 
para 2021, ou seja, de R$ 300,00 (trezentos reais) à vista ou 3 parcelas de R$ 105,00 (cento 
e cinco reais). 
Deliberação: a proposta foi aprovada por unanimidade 
 
Projeto Piloto para nova contribuição associativa em 2021: órgãos participantes. 
Deliberação: aprovada a proposta de contribuição pelos órgãos locais, com 4 (quatro) 
faixas de valores, sendo alterada a terceira faixa para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais). E também foram aprovados os 5 (cinco) órgãos participantes para piloto do novo 
projeto de contribuição associativa. Dos órgãos que compõem o Projeto Piloto, houve 
a saída de Ribeirão Preto e Sorocaba. Continuam: Freguesia do Ó, Circuito das Águas. 
Aprovadas: Jaú, Tucuruvi e Jacareí. 
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Faixas de contribuição associativa para 2021 do Projeto Piloto: 
Nível 1 – até 5 (cinco) Casas – R$ 1.000,00 
Nível 2 – até 20 (vinte) Casas – R$ 1.500,00 
Nível 3 – até 40 (quarenta) Casas – R$ 3.500,00 
Nível 4 – acima de 40 (quarenta) Casas – R$ 5.000,00 
 
Relatório Financeiro 2020 (setembro a novembro) 

 

 

Maurício Romão - 1º Tesoureiro, apresentou o relatório dos meses de setembro a novembro 
e, em seguida, foi submetido à aprovação. 
Deliberação: O relatório foi aprovado por unanimidade. 
 
Planejamento Financeiro 2021 
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Maurício Romão apresentou, ainda, o Planejamento Financeiro de 2021, ressaltando algumas 
oportunidades para aumento de receita e o relatório financeiro do Congresso. Em seguida, 
foram submetidos à aprovação. 

 

 
Deliberação: Aprovados por unanimidade. 
 
 
5. Deliberações: 
 
5.1. Regimento Interno do CA (confirmação) 
Foi aprovado em 12 de setembro de 2020 o novo regimento interno do CA. Entretanto houve 
a necessidade de uma pequena alteração. Substituindo o texto referente à primeira 
convocação que estava para às 14 horas, sendo proposta alteração para as 13h30. 
Deliberação: aprovada a alteração. 
 
5.2. Regimento Interno de USEs Regionais e Intermunicipais 
Apresentado o regimento interno da USE Regional de Marília, que se encontra em 
conformidade com o regimento interno padrão aprovado pelo CA. 
Deliberação: aprovada o Regimento Interno da USE Regional de Marília. 
 
5.3. Regimento da Comissão de Eleições 
Apresentado o Regimento Interno da Comissão de Eleições. Guaracy comentou da cláusula 
do Regimento que fala da substituição de nomes na chapa, após o prazo inicial estabelecido, 
recebendo explicações dos procedimentos. Guaracy, sugeriu que no caso da Chapa que ficou 
incompleta por algum critério de elegibilidade, a Comissão deveria informar isso à chapa para 
que essa vaga possa ser indicada novamente. Comentado que o CDE pode aprovar uma 
chapa com 9 (nove) nomes, deixando para a DE a tarefa de trazer um outro nome 
posteriormente. 
Orlando submeteu o Regimento interno da forma em que se encontra para apreciação. 
Deliberação: aprovado o Regimento interno da Comissão de Eleições da Diretoria 
Executiva da USE. 
 
5.4. Revisão de Divisão Territorial 
Orlando submeteu para aprovação do CA a criação de um novo Órgão Local. 
Apresentada proposta de criação de novo órgão local, a USE Intermunicipal da Cantareira. 
No dia 6 de novembro de 2020 foi realizada reunião de constituição da USE Intermunicipal da 
Cantareira formada pelos municípios de: Caieiras, Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, 
Francisco Morato e Mairiporã, com as cidades de Campo Limpo Paulista e Caieiras, vindas 
da USE Intermunicipal de Jundiaí; Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã, vindas da 
USE Intermunicipal de Guarulhos. Estes órgãos locais formalizaram aprovação pela mudança, 
incluindo a aprovação da USE Regional de São Paulo para receber este novo órgão. 
Deliberação: aprovada a constituição da USE Intermunicipal da Cantareira. 
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Orlando pediu para que a Julia pudesse comentar o processo de criação desse novo órgão. 
Julia informa que essa nova USE Intermunicipal é o resultado de um trabalho de um grupo 
chamado União dos Espíritas. Eles começaram a se aproximar do pessoal de Cotia, 
Carapicuíba, Embu das Artes e Osasco. Era uma área que não estava sendo trabalhada nem 
pela USE nem pela FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo. 
 
Eles conheceram a USE, gostaram da USE e ficaram muito felizes com o tipo de trabalho que 
a USE oferece. Estivemos trabalhando nessa criação, Julia, Orlando, Mauro e outros. 
Consideramos que essa região de Guarulhos é muito grande.  
 
Alteração da divisão territorial das cidades de Itu e Salto 
Da USE Intermunicipal de Itu (órgão desativado) para a USE Regional de Sorocaba. Este 
órgão pertencia à USE Regional de Campinas. 
Deliberação: aprovado por unanimidade. 
 
 
6. Conselho Federativo Nacional 2020: 
Orlando comentou sobre o informativo que trata da reunião do CFN que aconteceu de 6 a 8 
de novembro. Resolvemos fazer esse informativo para compartilhar com os órgãos as 
principais informações dessas reuniões. Comunica sobre a apresentação do relatório da 
Comissão do Pacto Áureo, levando 4 (quatro) pontos de sugestões e propostas de mudança 
de atuação do CFN. A Federativa do Rio Grande do Sul ajudou também e apresentou análise 
de alguns itens do Pacto Áureo no sentido de atualização deles frente ao próprio movimento 
espírita. Apesar do tema ter sido apenas informativo, Orlando considera que houve ganhos 
para ações de trabalho coletivo e decisões colegiadas.  
 
Rosana Gaspar: Acho que o Orlando sintetizou bem a questão. A USE sempre teve essa 
postura, de não estar atendendo a alguma coisa que não participasse. O Orlando fez o 
informativo e está bem sintetizado. Nesse momento comentou sobre o tema da Gênese 5ª 
edição. Quando surgiu o tema sobre adulteração/modificação da Gênese, o Orlando se 
manifestou dizendo que se houver a comprovação histórica que foi Kardec que escreveu a 5ª 
edição, a USE terá a humildade suficiente para vir a público dizer que errou. 
 
Pascoal comentou que a apresentação do Orlando foi excelente. As ideias foram muito bem 
colocadas. São Paulo tem o respeito dos outros estados. E provocou até, em um determinado 
momento, uma interrupção da fala por um diretor da FEB na reunião dizendo que aquilo era 
a postura de um ex-presidente USE interferindo. E o Orlando respondeu que ele era o 
presidente da USE e que não havia interferência de ninguém. 
 
 
7. Avaliação dos Encontros Fraternos: 
Planejamento e temas para 2021. 
Esse ano nós fizemos os Encontros Fraternos de forma virtual. Tivemos uma delas com mais 
de 100 (cem) pessoas. Foi bastante participativo. Os temas foram escolhidos. Alteramos 
alguma coisa em relação ao que foi feito em 2019. Em 2021, estamos programando fazer os 
encontros com todas as 23 (vinte e três) regionais. Vamos começar os contatos com os 
Presidentes das regionais para acertar as datas. Ainda faremos da forma virtual. 
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A comissão que prepara todo o trabalho do Encontro Fraterno vai se reunir para fazer uma 
avaliação e apresentar nova proposta de melhoria. E nós vamos acertar as datas com os 
presidentes. 
Já está programado no PGA, as datas já estão programadas. 
 
Guaracy - Esse encontro foi muito importante por vários motivos. Um deles foi que incentivou 
e nos fez aproximar muito da Regional Marília. E também sentir as dificuldades da Regional 
Ilha Solteira. 
 
 
8. Proposta dos Órgãos: 
 
8.1 Análise doutrinária comparativa entre as edições de A Gênese. 
Contextualização: Considerando se tratar de tema emergente no movimento espírita brasileiro 
e, necessariamente, relacionado às atividades doutrinárias dos órgãos da USE, é pertinente 
o compartilhamento dos principais resultados obtidos no Grupo Virtual de Estudos, organizado 
pelo Depto de Doutrina, sobre a análise comparativa das edições de A Gênese. O documento 
integral pode ser acessado no site da USE SP.  
Proposta: Informe dos resultados para favorecer o suporte doutrinário e orientação aos 
dirigentes sobre o tema. 
Em tempo: Creio que o tema também deva ser incluído na reunião do CDE. Marco Milani 
convidou a todos acessarem a análise comparativa. Ressaltou a importância de seu estudo. 
É bem pertinente, nós nos posicionamos sempre em termos de bom senso e razão.  
 
 
9. Palavra aos departamentos: 
 
Doutrina:   
Marco Antonio Milani Filho fez um convite para as lives desenvolvidas pelo Departamento. 
Conversas introdutórias - temas básicos voltados para o público, não necessariamente 
espíritas. E esses temas são muito bem-vindos, tem dado um bom retorno. E gostaríamos de 
contar com a parceria das Regionais.  
 
A outra série de lives é sobre Conversas Doutrinárias.  Uma delas foi a recente: 
“Chicomedessismo” - pudemos com muita fraternidade valorizar Chico Xavier, Chico me disse 
não é validade de nada, em termos doutrinários. 
Da mesma maneira que a D. Nena Galves levantou esse problema, separar o Joio do Trigo. 
De todas as lives foi a que a gente mais teve público. 
 
Mocidade:   
Filipe - Semana que vem teremos a reunião geral do departamento de mocidade. Gostaria de 
ressaltar o motivo da reunião é que os dirigentes de órgãos conversem com os dirigentes do 
departamento.  
Mas o assunto importante para nós é a renovação que vai acontecer. Para que possamos 
fazer essa transição para nova chapa. Foi até difícil encontrar uma nova chapa. É o pedido 
para que os órgãos colaborem nesse processo. 
Para o ano que vem só teremos os eventos básicos, prévias e confraternizações. Tudo online 
por conta da pandemia. Vamos manter o padrão do próprio PGA. 
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Realizamos o encontro para dirigentes, muitas vezes falta segurança para se organizar uma 
mocidade, dirigir uma mocidade. 
Filipe irá colocar o formulário no grupo para que possa ser enviado aos responsáveis. 
 
Curso Virtual de Gestão de Centros Espíritas:   
Pascoal - esse ano de 2020 fizemos os cursos de gestão online. Tivemos ótima participação. 
Pretendemos repetir ano que vem, só que no segundo semestre. 
No primeiro semestre teremos um curso para as lideranças. Esse curso continua online em 
função da pandemia. Gostaria de convidar a todos que tiverem interesse.  
No mês de julho nós vamos fazer o Curso para Dirigentes, focando uma série de assuntos 
importantes principalmente para os que irão assumir os departamentos e cargos no novo ciclo 
de eleições. 
 
Infância: 
Ana Luísa apresentou uma retrospectiva dos trabalhos realizados em 2020. Enfatizou as 
reuniões regulares do departamento, as iniciativas: projetos de capacitação e inclusão, além 
dos seminários. E falou que os planos para 2021 são uma continuação. 
 
 
10. Palavra aos órgãos: 
Eduardo - USE Regional de Bauru 
Comentou sobre as 3 (três) parcelas da contribuição anual. Parabenizou o pessoal de Marília 
pela reativação. Comentou sobre a possível reativação da USE Municipal de Promissão.  
 
Allan Kardec Pita Veloso - USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira 
O que sentimos que foi importante, o curso de atendimento fraterno por telefone, com o 
pessoal do Diskardec de Ribeirão Preto.  Gostamos muito da fundamentação teórica e a 
prática também. Tivemos duzentas inscrições com uma participação de 130 (cento e trinta) a 
140 (cento e quarenta) pessoas. Achei muito interessante que é um tema que deveremos nos 
acostumar. As casas nos pediam, mas não sabíamos como realizar isso. Comentou sobre o 
projeto de repensar a casa espírita. O que é o centro espírita? O que ele poderá ser e deverá 
ser a partir dos novos momentos que o mundo atravessa. 
 
Filipe Felix - USE Regional de Marília 
Agradeceu a aprovação do Regimento. Agradeceu a parceria que o Eduardo ofereceu. 
Estamos em um mandato tampão, mas gostaríamos de fortalecer o trabalho como um todo. 
 
Julia Nezu – USE Regional de São Paulo 
Hoje às 15h tivemos um curso de formação de trabalhadores do Departamento de Estudo da 
USE Regional de São Paulo. Monitor ou multiplicador - José Gaspar, vice-presidente da USE 
Regional de São Paulo, fala sobre a Caravana da União, em que as distritais são visitadas 
pela Comissão Executiva, com resultados positivos. O que nós estamos reforçando é que a 
USE é a distrital ou intermunicipal da região, fazendo que elas vejam como a USE na sua 
localização. 
 
Sirlei – USE Regional de Araçatuba 
Chegamos a 100 (cem) lives hoje, que é um motivo de alegria. Queria registrar que no ano 
que vem teremos o centenário da doutrina espírita em Araçatuba. Como disse no Encontro 
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Fraterno nós começamos a comemorar há 2 (dois) anos atrás. E até fevereiro deste ano todos 
os eventos tiveram o logotipo deste centenário, mas, em virtude dos acontecimentos, tivemos 
um esfriamento. A gente achou que tinha que fazer alguma coisa mais consistente. Estamos 
fazendo uma agenda histórica. E ter algo físico.  Gostaria de agradecer a todos os que estão 
nos apoiando. 
 
Aparecido Augusto de Carvalho – USE Regional de Ilha Solteira 
Nós não temos participado infelizmente das reuniões da USE. Ilha Solteira está a 600 
(seiscentos) quilômetros de São Paulo, e nós temos uma característica peculiar, os eventos 
têm sido feitos pela USE Regional de Ilha Solteira e pela União Regional Espírita de Três 
Lagoas, MS. Temos trabalhado há mais de 30 (trinta) anos no movimento de unificação. 
Temos feito a Confraternização Urubupungá CONRESPU. Entre outros encontros dos 
trabalhadores espíritas, Encontro de Mocidades espíritas de Urubupungá; Encontro de 
infância; Encontro de Artes normalmente com Araçatuba. 
 
 
11. Palavras Finais:  
Orlando lembrou da nossa próxima reunião do CA, e agradeceu a participação de todos 
desejando um Feliz Natal para todos. 
 
 
12. Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração: 
A próxima reunião do CA será no dia 6 de março de 2021, sábado, à tarde, em São Paulo. 
 
 
A Reunião foi encerrada às 18h, com prece proferida pela Rosana Gaspar. Eu, Walteno Silva, 
Terceiro Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Senhor 
Presidente. 


