
2020
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

08 de março
07 de junho

13 de setembro
06 de dezembro



 
 

 
Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 

Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
 
 

 
 
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -   1     -                                                              use@usesp.org.br 
Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                      www.usesp.org.br 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA 
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 8 
de março de 2020.  
 
Presentes: Estiveram representadas 18 (dezoito) instituições participantes do CDE, sendo 2 
(duas) inicialmente patrocinadoras: FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; 
1 (uma) Entidade especializada - IEE - Instituto Espírita de Educação; 
 
e 15 (quinze) Órgãos Locais a saber, sendo: 08 (oito) Órgãos Distritais: Brás/Mooca, 
Ibirapuera, Pinheiros, Pirituba, Santana, São Miguel Paulista, Tatuapé e Tucuruvi; 
6 (seis) Órgãos Intermunicipais: Embu das Artes, Guarulhos, Jacareí, Ribeirão Preto, 
Santos e Sorocaba; 
e 1 (um) Órgão Municipal: Santo André. 
 
Todos os Órgãos acima com presenças registradas, conforme assinaturas na Lista de 
Presença.  
 
Às 9h15, em segunda convocação, na sua sede social, à Rua Gabriel Piza, 433, Santana, 
São Paulo - Capital, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, CNPJ: 
43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos fazendo homenagem em nome da USE ao Dia 
da Mulher, nesta data, especialmente a três mulheres que estiveram em 1947, no 1º 
Congresso Espírita do Estado de São Paulo, na reunião de fundação da USE: Anita Briza, 
Luíza Peçanha de Camargo Branco, e Haydée Guedes dos Santos. 
 
A prece de abertura foi feita por Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente, que antes 
da realização da prece, prestou homenagem especial à Neyde Schneider, neste Dia da 
Mulher, pelos serviços prestados à USE, citando também a esposa de Allan Kardec - Amélie 
Gabrielle Boudet, como mulher especial dando apoio a ele, e também como exemplo de 
valorização da mulher na sociedade. 
 
Foi feita Leitura da Convocação Extraordinária do CDE - por Walteno Santos Bento da Silva - 
Terceiro Secretário. 
 
1 - Palavra da Presidência:  
O Sr. Presidente citou que foi encaminhado pela Diretoria Executiva da USE, aos 
membros do CDE, no dia 2 de janeiro de 2020, o relatório que a Comissão do Pacto 
Áureo preparou, bem como, os documentos utilizados por essa Comissão. 
O objetivo foi de que os representantes e seus órgãos estivessem cientes do Relatório 
da Comissão. A.J. Orlando citou os integrantes da comissão: Luiz Cacacci - USE 
Distrital do Brás-Moóca, Julia Nezu Oliveira -  USE Regional de São Paulo, Antonio 
Carlos Amorim - USE Distrital de Ibirapuera, Paulo Roberto Francisco  - USE Distrital 
do Jabaquara, Waldemar Fabris  USE Distrital de Pirituba, e Roberto Watanabe - FEESP 
(sendo que esses dois últimos afastaram-se por motivos pessoais). 
 
No evento do Pacto Áureo, realizado em 2018, pela USE, A.J. Orlando - Presidente, Julia 
Nezu Oliveira - Departamento Jurídico/Administrativo da USE e Antonio Cesar Perri de 
Carvalho - ex-presidente da USE e da FEB - tiveram como meta, o conhecimento dos 
documentos de 1948 do Pacto Áureo pelo Movimento Espírita em São Paulo. O evento teve 
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a participação de apenas 45 (quarenta e cinco) pessoas do Estado, e foi realizado no Instituto 
Espírita de Educação. Neste evento Cesar Perri fez a apresentação do Movimento Espírita no 
país até o Pacto Áureo. 
 
O Sr. Presidente declarou que em 1948, durante o 1º Congresso Brasileiro de Unificação 
Espírita, havia um descontentamento das Federativas existentes na época, pelo tipo de 
comportamento que a FEB - Federação Espírita Brasileira tomava em relação à sua área 
federativa. Nesta época não havia representatividade do Movimento Nacional nas próprias 
reuniões da FEB. A maior participação era de instituições do Estado da Guanabara, atual Rio 
de Janeiro. 
 
As Federativas do Sul entendiam que a FEB deveria ser mais ativa na Área Federativa. 
Inclusive essa ideia veio com a própria fundação da USE, estendendo esse conceito de 
revisão do Movimento Espírita para o país inteiro. O Sr. Presidente relatou que a ideia da 
Caravana da Fraternidade nasceu dentro do estado de São Paulo. Com o Pacto Áureo, São 
Paulo teve grande oportunidade de sugerir suas ações para o Brasil inteiro. 
 
Informou para conhecimento de todos, que o Sr. Carlos Jordão da Silva representava, em 
diversas oportunidades, o presidente da FEB em eventos fora do Rio de Janeiro. Na época, 
apesar da FEB não participar do Congresso de 1948 e não achar pertinente a criação do 
mesmo,  as instituições espiritas que comandaram o congresso entenderam a importância da 
FEB, e apontaram que a própria FEB tomasse o cargo de primeira Presidência de uma nova 
Confederação que foi sugerida. 
 
Esse Congresso foi realizado pela USE, FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 
Federação Espírita do Paraná, Federação Espírita Catarinense, União Espírita Mineira, Liga 
Espírita do Brasil, Conselho Consultivo das Mocidades Espírita do Brasil e lideranças 
espíritas. 
 
Analisando as reuniões do CFN - Conselho Federativo Nacional, a partir de 1950, as 
sugestões eram basicamente das federativas. E a USE, aproveitando-se desse momento, 
sugeriu muitas ações implementadas em nível nacional. 
 
A.J. Orlando continuou frisando que é importante destacar que José Herculano Pires e Júlio 
Abreu Filho foram grandes críticos. mas nós não podemos esquecer que é incorreta a 
informação que Carlos Jordão da Silva assinou o Pacto Áureo sem a aprovação do CDE. Em 
reunião realizada no dia 29 de outubro de 1947, do CDE, estavam presentes: Anita Briza, 
José Panetta, Luiz Monteiro de Barros, Luiza Peçanha de Camargo Branco, Pedro Vinícius 
de Camargo, Haydée Guedes dos Santos, José Joaquim e Eurípedes de Castro. Essa reunião 
recebeu o relatório de número 8 (oito) da Diretoria Executiva da época, e nela a Diretoria 
submeteu ao CDE a ratificação do Pacto Áureo, o que foi aprovado por esse Conselho. 
 
O Sr. Presidente destacou agora abordando o documento: “Orientação ao Centro Espírita”, 
que está disponível ao Movimento do Estado para receber uma revisão. Entretanto, ele 
salientou que recebemos pouquíssimas avaliações e análises. Enquanto antigamente o 
Movimento de São Paulo era ativo, hoje há dificuldades de participação. Esse documento é 
da USE e foi baseado no documento “Carta aos Centros Espíritas”, de 1975. 
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No Livro: “Orientação ao Centro Espírita”, no item sobre diretrizes para as atividades do 
Movimento Espírita temos o seguinte: 

 a) o trabalho de unificação do Movimento Espírita e de união das sociedades e dos 
próprios espíritas assenta-se nos princípios de fraternidade, liberdade e 
responsabilidade que a Doutrina Espírita preconiza; 

 b) que o trabalho de unificação do Movimento Espírita e de união das sociedades e 
dos próprios espíritas caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ajudar 
sem criar condicionamentos, expor sem impor resultados e unir sem tolher iniciativas, 
preservando os valores e características individuais tanto dos homens como das 
sociedades; 

 c) que a integração e a participação dos Centros Espíritas nas atividades de unificação 
do Movimento Espírita e de união das sociedades e dos próprios espíritas devem ser 
sempre voluntárias e conscientes, com pleno respeito à autonomia administrativa de 
que desfrutam; 

 d) que os programas de colaboração e apoio aos Centros Espíritas devem ser 
colocados à sua disposição simplesmente como subsídio ao trabalho por eles 
desenvolvido; 

 e) que em todas as atividades de unificação do Movimento Espírita e de união das 
sociedades e dos próprios espíritas seja sempre estimulado o estudo metódico, 
constante e aprofundado das obras de Allan Kardec, enfatizando-se as bases em que 
a Doutrina Espírita se assenta e destacando a sua permanente atualidade frente ao 
progresso humano, em razão do caráter dinâmico e evolutivo que apresenta; 

 f) que todas as atividades de unificação do Movimento Espírita e de união das 
sociedades e dos próprios espíritas tenham por objetivo maior colocar, com 
simplicidade e clareza, a mensagem consoladora e orientadora da Doutrina Espírita 
ao alcance e a serviço de todos por meio de estudo, da oração e do trabalho; 

 g) que em todas as atividades de unificação do Movimento Espírita e de união das 
sociedades e dos próprios espíritas seja sempre preservado, aos que dela participam, 
o natural direito de pensar, de criar e de agir que a Doutrina Espírita preconiza, 
assentando-se, todavia, todo e qualquer trabalho, nas obras da Codificação 
Kardequiana. 
 

No mesmo documento, na parte do ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita está 
que o ESDE é uma reunião privativa de grupos que visa ao estudo metódico, contínuo e sério 
do Espiritismo, com programação fundamentada na Codificação Espírita, constituída pelas 
cinco obras básicas de Allan Kardec: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, e A Gênese. 
 
O Sr. Presidente pontuou que as pessoas muitas vezes participam do Movimento Espírita 
estadual, mas poucas participam do Movimento Espírita nacional. Explicou que existe uma 
comissão executiva no CFN – Conselho Federativo Nacional, e o presidente do CFN é o 
presidente da FEB. O CFN não é um departamento da FEB, é a área federativa que além de 
3 (três) secretários das federativas do país, tem outros membros dessas federativas fazendo 
parte da executiva dessa área. A Vice-Presidente e a Secretária Executiva são da FEB, mas 
temos ainda 4 (quatro) Secretários nas regiões do país, correspondente às Comissões 
Regionais. 
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Normalmente os grupos de estudos de determinados assuntos são realizados nessas 
Comissões Regionais, e todos os presidentes das Federativas do país, recebem as minutas 
de cada área de trabalho do CFN (Mediunidade, Infância e Juventude, etc.) para ter aprovação 
da plenária. Um exemplo foi a revisão do material do ESDE. Todos os documentos 
desenvolvidos pelo CFN levam em conta a participação das Federativas. É muito longo o 
processo, levando de 2 (dois) a 3 (três) anos, a decisão sobre os assuntos discutidos. 
 
Um ponto importante é que não existe obrigatoriedade daquilo que é definido pelo CFN, ser 
implantado nas Federativas, e o inverso também é válido: as Federativas não devem impor 
suas posições para serem implementadas. 
 
Em 1999 nós tivemos uma reunião do CFN, onde o representante da USE na época sugeriu 
a formação de uma comissão para proceder uma análise do Movimento Espírita visando, com 
base no Pacto Áureo, aperfeiçoar a dinâmica das ações dentro do movimento. 
Foi montado uma comissão com o Vice-Presidente da FEB na época: Nestor João Mazotti, 
mais os representantes das Federativas de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, 
Paraíba, Goiás e a Cruzada dos Militares Espíritas. Tiveram o prazo de um ano para propor 
ações relacionadas a uma dinamização do Pacto Áureo. Essa comissão apresentou uma 
proposta em 2001 e após isto houve um trabalho para operacionalizar as propostas 
dinamizando o Movimento Espírita. Daí nasceram algumas ações como a página eletrônica 
de atividades Federativas no site da FEB; Boletim Informativo da FEB, entre outras. 
 
A.J. Orlando concluiu as suas colocações lendo parte do texto “Em nome do Evangelho”, um 
texto de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, endereçada ao Congresso 
de 1948, que se realizou em São Paulo: 

“Cultivar o Espiritismo, sem esforço espiritualizante, é trocar notícias entre dois Planos 
diferentes, sem significado substancial na redenção humana. 

Lidar com assuntos do Céu, sem vasos adequados à recepção da essência celestial, é 
ameaçar a obra salvacionista. 

Aceitar a verdade, sem o desejo de irradiá-la, por meio do propósito individual de serviço 
aos semelhantes, é vaguear sem rumo. 

O laboratório é respeitável. 
A academia é nobre. 

O templo é santo. 
A ciência convence. 
A filosofia estuda. 

A fé converte o homem ao Bem Infinito. 
Cérebro rico, sem diretrizes santificantes, pode conduzir à discórdia. 

Verbo primoroso, sem fundamentos de sublimação, não alivia nem salva. 
Sentimento educado e iluminado, contudo, melhora sempre. 

Reunidos, assim, em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se 
compenetrem, cada vez mais, do espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e 

bondade pura que Jesus nos legou.” 
 

A proposta do plenário foi pela apresentação do Relatório pelos respectivos componentes da 
Comissão e depois a votação do Relatório ponto a ponto. O CDE aprovou por 10 (dez) votos 
a 6 (seis), a apresentação do Relatório da Comissão, através do seu Coordenador: Luiz 
Cacacci - USE Distrital Brás-Moóca. 
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Luiz Cacacci - USE Distrital do Brás-Moóca fez a apresentação do Relatório nos 
seguintes termos: 
Ele anunciou que o trabalho da Comissão do Pacto Áureo foi fundamental, e que depois da 
análise do estatuto da FEB, do regimento interno do CFN, nós (da Comissão) colocamos 2 
(duas) questões principais: uma questão de poder e outra doutrinária. Mas a questão 
fundamental que se abate sobre essa temática em 2020, ela é de ordem doutrinária. Toda 
colocação que o Sr. Presidente fez tratou do andamento histórico de tudo que aconteceu. Só 
que hoje, em 2020, depois desses últimos 3 (três) ou 4 (quatro) anos que as coisas 
começaram a se desenvolver, há uma questão doutrinária fundamental, porque a estrutura de 
poder não precisa ser mais analisada. Ele falou que a FEB restringe algumas obras, e agora, 
ultimamente, acabou de retirar os 4 (quatro) Evangelhos. No Pacto Áureo, tem-se mais 
nitidamente que o Livro: “Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”, é o norteador das 
atividades da FEB. A Comissão do Pacto Áureo do CDE propôs algumas questões, dentro 
desse próprio contexto conservador. As 5 (cinco) propostas que são feitas são no sentido de 
melhorarmos a administração do CFN, e não nas questões doutrinárias fundamentais, pois se 
levantarmos esse aspecto, isto não será discutido no momento na FEB. A medida proposta 
pela comissão, é uma posição possível dentro do contexto. Luiz Cacacci pediu aos outros 
integrantes da Comissão, que participassem com suas colocações. 
 
Paulo Roberto Francisco  - USE Distrital do Jabaquara mencionou que trazia a motivação 
do trabalho realizado pela Comissão. Colocou que ficou evidente no início do momento do 
Pacto Áureo, era preciso que todos os estados brasileiros abraçassem essa causa, e isso foi 
positivo. Mas ao longo desses anos tivemos modificações, e embora grandes espíritas 
combatessem essa posição, a administração do Movimento Espírita acabou totalmente nas 
mãos da FEB. A FEB é um Centro Espírita de grande tamanho. Nós não sabemos de que 
forma são eleitos, os seus diretores. Nós estamos sendo dirigidos por eles. Hélio Alves Corrêa 
– Secretário Geral protestou comentando que participou de reuniões do CFN, e não é isto que 
ocorre na FEB. Paulo Roberto elucidou que o ideal é que se altere o Regimento do CFN, 
tirando os poderes absolutos do presidente da FEB, e adequando-o ao Movimento Espírita. 
São essas as nossas propostas: que o CFN formado pelas federativas, possa decidir sem 
essa interferência, com todas as honras ao presidente da FEB. 
 
Julia Nezu Oliveira -  USE Regional de São Paulo discorreu que o relatório tentou mostrar 
a necessidade de mudar algumas coisas no Pacto Áureo que ainda está em vigência. Ela 
sinalizou que embora a colocação do Sr. Presidente da USE esteja correta, o que está em 
debate, é a existência dos artigos 1 (hum) e 12 (doze). Esses dois artigos são os que o 
Movimento Espírita poderia sugerir à FEB, para fazer uma adequação deles, dentro do 
documento. Julia Nezu registrou que todos sabemos que já há uma proposta na Comissão 
Regional Sul, em relação ao Pacto Áureo, e que outras federativas também estão discutindo. 
Federativas do Norte e do Nordeste com certeza irão aderir às alterações propostas. Ela 
narrou que em 2019, tivemos várias reuniões com a Comissão do CDE, discutindo o assunto, 
que assim foi bastante amadurecido no grupo. Vimos que a Diretoria Executiva da USE não 
ficou omissa, tanto que preocupada com o assunto, fizeram proposta ao CR Sul antecipando 
aquilo que vai acontecer. 
 
Antonio Carlos Amorim - USE Distrital de Ibirapuera ressaltou que o Relatório da 
Comissão não tem um ataque à FEB; se houvesse o conteúdo das reuniões da Comissão, aí 
sim, poderia ser entendido como um ataque. 
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A.J. Orlando esclareceu que o CFN tem atualmente 10 (dez) representantes no Conselho 
Superior da FEB (que é o Órgão que elege a Diretoria da FEB), e a ideia é que este Conselho 
tenha representantes de todas as Federativas do País nele – 27 (vinte e sete). 
 
Luiz Cacacci - USE Distrital do Brás-Moóca realçou que não está havendo nenhum conflito, 
que o relatório trouxe um contexto, não propondo a mudança de Estatuto a FEB, que na sua 
concepção é o que deveria acontecer. Ele comunicou que a Comissão do CDE, não sabia que 
estavam acontecendo essas gestões junto à Comissão Regional Sul do CFN, e que de 
maneira alguma, querem conflitar com pessoas das federativas, ou da FEB. 
 
José da Conceição Abreu – USE Intermunicipal de Santos argumentou que tem 
acompanhado o Movimento Espírita há décadas e todo esse processo de mudança na FEB 
que vem acontecendo, como o Sr. Presidente da USE colocou, é um avanço, destacando que 
não necessitamos ser intransigentes neste momento. 
 
Paulo Roberto Francisco  - USE Distrital do Jabaquara abordou que a Comissão não está 
propondo nenhum tipo de alteração no Estatuto da FEB. Estamos apenas analisando um 
documento histórico que teve desdobramentos nesses 70 (setenta) anos, e que hoje culmina 
que o Movimento Espírita necessita de mudanças, pois o documento está um pouco 
inadequado. É preciso dinamizar isso, para que consigamos trazer mais autonomia para as 
Federativas no CFN. 
 
Roberto Watanabe – Presidente da FEESP explanou que vê mais uma questão de poder, e 
não doutrinária. O CFN é formado pelas Federativas Estaduais, logo esse Conselho deveria 
eleger a sua Diretoria própria, pois daí ela seria eleita legitimamente. O Conselho Federativo 
Nacional não foi eleito, e deve ter sua autonomia. O Presidente da FEB teria também a 
oportunidade de assim ser eleito, de maneira similar ao que acontece na FEESP. 
 
O Sr. Presidente da USE reportou que fazendo uma avaliação do Relatório da Comissão, ele 
não recomenda a divulgação do relatório junto ao CFN, mas sim poderiam ser levadas as 
Propostas da Comissão. A ideia proposta seria tratar o Relatório como um documento interno 
do Estado de São Paulo e as propostas aprovadas pelo CDE serem levadas à CR Sul. 
 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente leu documento proposto referente ao 
Pacto Áureo, que será levado pela FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para 
a reunião da Comissão Regional Sul do CFN, no mês de julho de 2020, em Campo Grande -
Mato Grosso do Sul. 
 
Antonio Jander Miclos de Oliveira – USE Intermunicipal de Sorocaba identificou 
divergências entre os próprios membros da comissão. Alguns enfatizando o aspecto 
doutrinário versus administrativo, e divergências de posições da Comissão do Pacto Áureo e 
da Diretoria Executiva da USE. Ele propôs que haja um alinhamento da D.E. com a Comissão. 
 
Luiz Cacacci - USE Distrital do Brás-Moóca expôs que a proposta é interessante, mas que, 
entretanto, temos a questão do tempo.  
 
Paulo Roberto Francisco  - USE Distrital do Jabaquara concordou que deve ser feita uma 
nova redação para a aprovação da proposta. 
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Mauro Antonio dos Santos – USE Intermunicipal de Embu das Artes enfatizou que tendo 
em vista, hoje, estarmos aqui uma reunião deliberativa, o CDE poderia deliberar dando 
poderes à Comissão do Relatório para que junto com a Diretoria Executiva, preparassem um 
relatório de forma consensual. 
 
Mário Gonçalves Filho – USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, lembrou que vimos o 
documento como algo norteador de uma discussão, e não como um documento pronto.  
 
A.J. Orlando – Presidente da USE participou que dentro deste novo cenário, temos tempo 
para preparar as propostas e apresentá-las para a Pauta da Reunião de Novembro do CFN, 
em Brasília – DF. 
 
Deliberação: 
Foram aprovadas as 5 (cinco) propostas da Comissão do Pacto Áureo do CDE, e será 
redigido um novo documento que contenha um alinhamento da Diretoria Executiva e 
da Comissão, na forma de encaminhá-las para o CFN. Até 7 de maio de 2020, este novo 
documento será enviado para a apreciação do CDE. 
 
Palavras Finais: - 
Luiz Cacacci - USE Distrital do Brás-Moóca expressou-se que não devemos permitir que a 
Casa Espírita se transforme, em um local de autoritarismo; tendo como exemplo esta reunião 
do CDE, onde uma construção conjunta trará um documento para o Movimento Espírita. 
 
A.J. Orlando confirmou que um mês de antes das reuniões futuras deste Conselho serão 
solicitados aos Órgãos temas a serem trazidos para a reunião do CDE. 
 
Roberto Watanabe – Presidente da FEESP trouxe que a instituição está sendo bastante 
questionada sobre algumas ideologias, sejam políticas ou sociais. Citou exemplo de palestra 
efetuada por homem no Dia da Mulher. Hoje, no Dia da Mulher nós resolvemos fazer uma 
homenagem a elas na FEESP, porque um artigo da publicação Carta Capital dizia que a 
FEESP discrimina as mulheres. Ele enfatizou que as 3 (três) últimas gestões foram de 
mulheres. A diretoria atual de um total de 9 (nove) membros tem 7 (sete) mulheres. Nos 
últimos 15 (quinze) anos foram mulheres que estiveram à frente da FEESP. Na verdade, 
houve uma desinformação que gera muito calor e tensão, entre os que são pró e contra. 
Ele continuou manifestando que a FEESP, a USE ou qualquer Casa Espírita, não tem nenhum 
tipo de discriminação, mas, às vezes alguns surgem com essas colocações. 
 
A.J. Orlando citou neste Dia da Mulher, Julia Nezu Oliveira, que foi a primeira presidente da 
USE do Estado de São Paulo. 
 
Próxima reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual:  
07 de junho de 2020 – domingo 
 
Prece de Encerramento: 
A Reunião foi encerrada às 12h10, com prece proferida por Waldemar Fabris – USE Distrital 
de Pirituba. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário Geral, lavrei a presente ata que será assinada 
por mim e pela Senhor A.J. Orlando – 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 



 
 

 
Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 

Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
 
 

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

6

 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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA 
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 13 
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 26 (vinte e seis) instituições participantes do CDE, 
sendo 1 (uma) inicialmente patrocinadora: FEESP - Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, e; 
1 (uma) Entidade especializada - IEE - Instituto Espírita de Educação; 
 
e 24 (vinte e quatro) Órgãos Locais a saber, sendo: 06 (seis) Órgãos Distritais: Freguesia 
do Ó, Ibirapuera, Jabaquara, Pirituba, São Miguel Paulista, e Tucuruvi; 
17 (dezesseis) Órgãos Intermunicipais: Assis, Bauru, Embu das Artes, Franca, 
Indaiatuba, Itanhaém, Jacareí, Lins, Mauá, Ourinhos, Rancharia, Ribeirão Preto, Santos, 
São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba; 
e 01 (um) Órgão Municipal: Santo André. 
 
Todos os Órgãos acima com presenças registradas, conforme inscrições em Formulário 
Eletrônico disponibilizado aos Órgãos e Presença registrada na reunião do Google Meet - 
endereço: dzu-eodc-mte   
 
Às 9h00 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.   
 
A prece de abertura foi feita por Antonio Jander Miclos de Oliveira, da USE Intermunicipal 
de Sorocaba.  
 
1 - Palavra da Presidência:  
A.J. Orlando começou a reunião agradecendo aos Órgãos presentes, explanando sobre a 
estrutura da reunião, e sobre os tópicos da Pauta desta reunião. 
 
Campanha de Arrecadação de Cadeiras: 
O Sr. Presidente fez um agradecimento especial em relação à participação dos Órgãos na 
campanha de arrecadação de cadeiras para o Salão União da sede da USE de Santana, e 
ressaltou que isso aumentará a acessibilidade para as pessoas.  
 
Comissão do Pacto Áureo: 
Foi citado que em reunião extraordinária do CDE, realizada em 08 de março de 2020, as 
propostas da Comissão deste Conselho, em relação ao tema, foram aprovadas. A ação da 
USE seria apresentar o documento na reunião da Comissão Regional Sul, em julho deste ano. 
Foi apresentado, lido o relatório, feita  a solicitação de constar em pauta da próxima reunião 
do CFN - Conselho Federativo Nacional, em novembro. O Sr. Presidente deu ciência ao CDE 
de que o tema será tratado no CFN, que era o objetivo da proposta. 
 
Criação de nova Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita: 
A.J. Orlando salientou que foi deliberado na reunião do CA - Conselho de Administração, de 
ontem - 12 de setembro, a criação da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita, que tem 
como objetivo divulgar e estimular a pesquisa científica formal de acordo com o espiritismo, 
seja ela realizada em universidade ou em Centros Espíritas. A Assessoria irá auxiliar os 
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pesquisadores para que possam utilizar a metodologia científica. Será criada uma revista de 
divulgação científica acessível a todos. O responsável pela Assessoria será o Dr. Alexandre 
Fontes da Fonseca, que trabalha como professor e pesquisador de física na UNICAMP. 
 
2 – Secretaria: 
Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral colocou a Ata da reunião realizada em 07 de junho para 
apreciação e comentários. Em não havendo colocações, foi levada para aprovação. 
 
Deliberação: 
A Ata deste Conselho, realizada no dia 07 de junho de 2020, foi aprovada por 
unanimidade. 
 
O Sr. Presidente narrou o projeto sobre digitalização das atas de reuniões do CA e do CDE 
da USE, desde o seu início, o que está sendo realizado, e que essas atas serão 
disponibilizadas no site da USE. 
 
3 – Tesouraria: 
Foi apresentado pelo Primeiro Tesoureiro - Maurício Ferreira A. Romão, o Fluxo de Caixa 
mensal da USE de janeiro até agosto de 2020. No geral, foi informado que as receitas foram 
menores que as esperadas. Atingimos R$ 121.416,00 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e 
dezesseis reais) até agosto. O programa USE+ no entanto cresceu consideravelmente, tendo 
uma arrecadação de R$18.890,00 (dezoito mil, oitocentos e noventa reais) acumulada até 
esta data.  
O jornal arrecadou R$ 7.160,00 (sete mil, cento e sessenta reais) tendo reduzido 
consideravelmente os custos devido a transição do modo impresso ao meio digital. 
Outra redução foi com as despesas de viagem que da ordem de mais de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), com os eventos virtuais, caiu para R$ 13.958,00 (treze mil, novecentos 
e cinquenta e oito reais). 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 reduzidas as despesas e receitas.  
 
As contribuições também diminuíram no Estado como um todo. Do total de boletos enviados, 
somente 28% (vinte e oito por cento) foram pagos, contra um percentual de 56% (cinquenta 
e seis por cento) no ano anterior. 
Foi colocado o pedido para os Órgãos estimularem as Casas Espíritas, a realizarem a 
contribuição, e esclarecido que qualquer dúvida ou questionamento, a Diretoria Executiva e a 
Secretaria da USE estão à disposição.  
 
Ary Esteves Filho, da USE Intermunicipal de Assis, fez sugestão para utilizarmos a Nota 
Fiscal Paulista, na arrecadação, ao que Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente, 
replicou que a USE não pode utilizar esse recurso.  
 
4 – Regimento Interno do CDE: 
A.J.Orlando comentou que o regimento interno é de 1995 e em função do tempo, é necessário 
que seja atualizado. 
A Diretoria executiva enviou uma proposta de alteração e atualização do Regimento Interno e 
estamos iniciando o debate sobre este documento.   
Neste momento foi dado aos dirigentes a oportunidade de colocarem as suas sugestões de 
alterações daquele documento. 
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Antonio Carlos Amorim - da USE Distrital de Ibirapuera teceu comentário sobre um tópico 
do item 15, em relação ao caráter formal da prece, discorrendo que ela deveria ser espontânea 
e que a leitura de páginas também deveria seguir esse caráter. Participou também que a rigor 
deveríamos ter tido mais tempo para discussão dos temas com os Órgãos e no próprio CDE.  
 
Paulo Roberto Francisco - da USE Distrital do Jabaquara reportou as seguintes sugestões: 
Art. 6º - retirar a palavra “atrasado”; 
Art. 7º, 11º e demais onde constem - troca da palavra “sociedades” por instituições”; 
Art 12º - sugestão: “No final de cada reunião deve ser confirmada a data da próxima reunião”; 
Art. 15º - Suprimir o parágrafo único;  
Art. 16º - Alterar Inciso IV para inciso V, considerando que a ordem das cláusulas foi alterada; 
Art 19º - Definir como tempo de aparte - 1 (um) minuto; 
Art.22º - Agendamento de reuniões extraordinárias. O parágrafo único foi suprimido, mas não 
é exequível. Do contrário perde a característica de extraordinariedade da reunião; 
Art. 25 º - Nos casos de reunião eletrônica, a ata pode ser assinada apenas pelo Presidente 
e pelo Secretário, pois pode ser comprovada depois a presença dos demais participantes 
tanto pelas gravações quanto pelas listas de presença. 
 
Antonio Jander Miclos de Oliveira - da USE Intermunicipal de Sorocaba mencionou as 
seguintes propostas: 
Art. 25º - alterar a escrita para “na mesma ata”; 
Art. 25º - colocar melhor o termo documentos por escrito, devido aos tempos atuais; 
Art. 26º - encaminhá-las ao “Departamento Jurídico/Administrativo”; 
 
Deliberações:  

 Colocada em votação foram aprovadas: 
o Nova redação do art. 6º conforme proposto; 
o Nova redação do art. 12º conforme proposto; 

  
 Foram feitos vários comentários sobre a prece inicial referida no Art. 15º. 

Colocada em votação, a manutenção da prece no Artigo 15º, tivemos um voto 
em contrário da USE Distrital de Ibirapuera, não havendo abstenções. 
Tivemos 25 (vinte e três) votos favoráveis à manutenção da prece nesse Artigo. 

 
 Foram aprovadas também as novas redações dos Artigos: 

o 15º; 16º, 19º, 22º, 25º e 26º. 
 

 Foi aprovada a redação sugerida no art. 25º - Parágrafo Único, onde a 
confirmação da presença será feita pela gravação da reunião eletrônica.  

 
 A.J. Orlando solicitou que o CDE aprovasse um trabalho de harmonização entre 

o Regimento Interno do CA e do CDE, e que depois esse trabalho fosse enviado 
a todos os Órgãos. 
A nova versão do Regimento Interno fica aprovada, com esse trabalho a ser feito 
entre os Regimentos Internos. 
 

5 – Revisão do Estatuto Social da USE SP: 
O Sr. Presidente informou que decorridos 28 (vinte e oito) anos dos termos básicos do 
Estatuto da USE, colocamos uma sugestão de adequação desse Estatuto aos dias atuais. 
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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 
questionário. 
Através das respostas ao questionário a Comissão elabora a revisão para avaliação da DE, 
CA, CDE e Assembleia Geral. Do CDE, a proposta é de contar com 2 (dois) representantes 
na Comissão.  
 
Deliberação: 
Deste Conselho foram aprovados os nomes de: 

 Antonio Jander Miclos de Oliveira - da USE Intermunicipal de Sorocaba; 
 Alexandre Gomes Ferreira - da USE Intermunicipal de Indaiatuba; 
 Mário Gonçalves Filho - da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. 

    
A formação da Comissão para revisão do Estatuto está definida com os seguintes 
componentes: 

 Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente - DE; 
 Maurício Ferreira A. Romão - Primeiro Tesoureiro - DE; 
 Julia Nezu Oliveira - Departamento Jurídico/Administrativo; 
 Marco Antonio F. Milani Filho - da USE Regional de Campinas - representante do CA; 
 Allan Kardec Pita Veloso - da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira - 

representante do CA; 
 Antonio Jander Miclos de Oliveira - da USE Intermunicipal de Sorocaba - representante 

do CDE; 
 Alexandre Gomes Ferreira - da USE Intermunicipal de Indaiatuba - representante do 

CDE; 
 Mário Gonçalves Filho - da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto - representante do 

CDE. 
 
Posteriormente Antonio Carlos Amorim – da USE Distrital de Ibirapuera, que havia saído da 
reunião por questões técnicas, candidatou-se a participar, sendo aprovada sua inclusão por 
unanimidade como nono participante dessa Comissão. 
 
6 – GEP – Grupo Espírita Paulista: 
A.J. Orlando pontuou sobre o grupo unindo USE, FEESP e a Aliança Espírita, com 
possibilidades de estender a participação para outras instituições. A  ideia inicial foi  termos  
um evento presencial,  comemorativo aos 160 anos do lançamento de: “O Livro dos Médiuns”, 
de Allan Kardec. Mas por conta da pandemia isso não será possível. 
Houve algumas reuniões com o grupo e foram planejadas “lives” que estão ocorrendo desde 
maio de 2020 com a participação de convidados trazendo a visão da Doutrina Espírita em 
relação a temas retirados de “O Livro dos Médiuns”. 
Temos em média 800 (oitocentas) pessoas participando, e as visualizações ultrapassam a 
casa de 4.000 (quatro mil),  não somente do estado de São Paulo mas de outros estados do 
Brasil e de outros países. 
O Sr. Presidente formalizou uma moção para que o CDE aprove a sistemática de união com 
as outras duas instituições, havendo um compromisso formal de que esse processo de união 
tenha continuidade, independentemente da gestão da Diretoria Executiva. 
Roberto Watanabe - da FEESP agradeceu as palavras do Presidente e sinalizou que a 
proposta do Orlando está de acordo com o que eles estão pensando, em relação ao  
fortalecimento do próprio Movimento Espírita. Ele explicou que a FEESP tem reunião do seu 
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Conselho Deliberativo todos os meses, e que também estão realizando revisão do seu 
Estatuto. Essa continuidade de participação no grupo de trabalho está sendo discutida pela 
FEESP, assim como pela USE. 
Roberto destacou que a FEESP reconhece que a representante do movimento espírita do 
estado de São Paulo é a USE, e que é muito importante que estejamos ligados a ela. 
 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo tomou a palavra e  
declarou que essas 3 (três) entidades estão à frente do Espiritismo no estado.  
Ela enfatizou que essa aproximação que o Roberto e Orlando estão realizando é de  
fundamental importância e faz parte da história. E por outro lado vai contra o Espiritismo 
qualquer tipo de separação, lembrando que o momento é de união. 
 
Tivemos outros comentários sobre o assunto em referência. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando então colocou para a aprovação a formalização desse processo, o que foi 
aprovada por unanimidade. 
 
7 – Militância Político-ideológica nas atividades do Órgão: 
Marco Milani do Depto. de Doutrina argumentou que todos somos seres políticos, 
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 apontou que Kardec recomenda não se trazer assuntos 
políticos para reuniões espíritas evitando discussões.  Registrou 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.  
 
Tivemos comentários de vários representantes de órgãos concordando com esse 
posicionamento, evitando o partidarismo dentro do Movimento Espírita. 
 
8 – Palavra aos Departamentos: 

 Doutrina: 
Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento confirmou sobre o evento que 
ocorrerá no dia 10 de outubro, Fórum Doutrinário, em conjunto com o Departamento 
de Mediunidade, que terá como pauta diversos temas tais como: discussão da 
coerência doutrinária em obras, pesquisas sobre mediunidade, etc. O tema central 
será: “Comunicações Mediúnicas”. 

 
 Estudos Sistematizados: 

Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento relatou a respeito do “e-book” 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. 

 
 APSE – Assistência e Promoção Social Espírita: 
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Pascoal Antonio Bovino – Diretor pontuou que está programado para o dia 10 de 
outubro Seminário do Departamento, voltado para os trabalhadores das Casas e 
Dirigentes, com o tema: “O trabalho do APSE e  a rede socioassistencial”. 

 
 Curso Virtual de Gestão de Centros Espíritas: 

Pascoal Antonio Bovino realçou 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 comunicou sobre o Curso de 
Atendimento Espiritual que irá acontecer a partir de outubro de 2020, com 8 (oito) aulas 
abordando recepção, atendimento fraterno pelo diálogo e o passe. A divulgação será 
feita pelos meios de comunicação da USE.  

 
 Jurídico/Administrativo: 

Julia Nezu Oliveira – Diretora complementou colocações do Marco Milani sobre os 
artigos do Estatuto da USE que versam sobre as questões partidárias, e da 
impossibilidade de ser político e estar na direção da USE. Temos inclusive, segundo 
ela, um cláusula pétrea sobre a questão apolítica. Abordou sobre a LGPD - Lei Geral 
de Proteção de Dados, e possíveis  impactos nos Centros Espíritas, com seus 
cadastros e associados, e pediu aos Órgãos para que se informem sobre a referida 
lei. Elucidou que em outubro teremos um seminário em conjunto com o Departamento 
de Tecnologia de Informação para análise do assunto.  

 
 Infância: 

Ana Luiza de Almeida Boiago – Diretora do Departamento discorreu sobre próximos 
eventos, destacando o Projeto Despertar para estímulo do trabalhadores, trabalhando 
com temas de ambiência espiritual, unificação e futuro do espiritismo. Continuou sobre 
a realização de reuniões regulares com representantes da Infância do estado. 

 
 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 Chico Xavier. O evento será realizado no dia 04 de outubro de 2020, 
às 15 horas. Haverá transmissão pelos canais da USE. 

 
 Comunicação: 

Marco Antônio Soares de Oliveira – Secretário do Departamento esclareceu as ações 
atuais realizadas nas redes sociais, diagramação da revista de Ciência Espírita, guia 
de identidade visual (em elaboração). 
 

 Mediunidade: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento reforçou o convite para 
preenchimento do questionário a respeito da prática da mediunidade. Temos em torno 
de 270 (duzentos e setenta) pessoas, quando o número total de grupos do estado é 
muito maior. 
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 Família: 
José Silvio Spinola Gaspar – Secretário do Departamento expôs sobre a Semana da 
Família Espírita, que será realizada de 13 a 19 de setembro, voltada para dirigentes e 
trabalhadores, mas aberto ao público em geral. A ideia é nortear o trabalho do 
departamento até o final do ano, baseado no que for captado nesses eventos. 

 
9 – Palavra aos Órgãos: 

 Anderson J. Silva Zamingnani – da USE Intermunicipal de Jacareí anunciou que o 
Órgão formalizou solicitação para participar do Projeto Piloto da contribuição 
associativa para o ano de 2021, deliberado em reunião do CDE, de 07 de junho de 
2021. 

 
 Mauro Antonio dos Santos – da USE Intermunicipal de Embu das Artes trouxe 

comentário sobre a importância do trabalho do GEP – Grupo Espírita Paulista, e 
externou sua satisfação com a reunião. 

 
 Luiz Eduardo Ribeiro – da USE Intermunicipal de São José dos Campos também 

elogiou o trabalho do GEP, afirmando que o Órgão está realizando trabalho 
semelhante em sua região. Irão realizar evento sobre Bezerra de Menezes, com 
integração de diversas instituições, que será divulgado posteriormente.  

 
 Marco Antônio S. de Oliveira – da USE Distrital de São Miguel Paulista parabenizou 

o GEP como importante ação de unificação e fraternidade. 
 
10 - Palavras Finais: - 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral fez a leitura da Ata, ao final da mesma. 
 
Deliberação: 
A Ata deste Conselho, realizada neste dia 13 de setembro de 2020, foi aprovada por 
unanimidade. 
 
11 - Próxima reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual:  

 06 de dezembro de 2020 – domingo 
 
12 – Anexos desta Ata: 

 Convocação para esta reunião do CDE; 
 Resultados Financeiros da USE de janeiro a julho de 2020 e comparativos. 

 
Prece de Encerramento: 
O Sr. Presidente agradeceu a presença e a participação de todos nesta excelente reunião.  
A Reunião foi encerrada às 13h15, com prece proferida por Paulo Roberto Francisco, da USE 
Distrital do Jabaquara. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário Geral, lavrei a presente ata que 
será assinada por mim e pelo Senhor A.J. Orlando – Presidente.   
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA UNIÃO 
DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 06 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 35 (Trinta e Cinco) instituições participantes do CDE, 
sendo 1 (uma) inicialmente patrocinadora: FEESP - Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, e; 1 (uma) Entidade especializada - IEE - Instituto Espírita de Educação; e 33 (trinta 
e três) Órgãos Locais a saber, sendo: 06 (seis) Órgãos Distritais: Brás/Mooca, Casa Verde, 
Ibirapuera, Jabaquara, São Miguel Paulista, Tucuruvi. 25 (Vinte e cinco) Órgãos 
Intermunicipais: Alta Mogiana, Araraquara, Araras, Assis, Bebedouro, Cachoeira 
Paulista, Cantareira, Campinas, Embu das Artes, Fernandópolis, Franca, Garça, 
Guarujá, Itanhaém, Jacareí, Matão, Mauá, Ourinhos, Presidente Venceslau, Rancharia, 
Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José dos Campos; e 
02 (dois) Órgãos Municipais: Osasco, Santo André. 
 
Todos os Órgãos acima com presenças registradas, conforme inscrições em Formulário 
Eletrônico disponibilizado aos Órgãos e Presença registrada na reunião do Zoom 835 4215 
6928. 
 
Às 9h00 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. Procedeu a 
leitura do item 15, capítulo XVIII, da Gênese, 4a. Edição.  
 
A prece de abertura foi feita por Julia Nezu, da USE Regional de São Paulo. 
 
1. A Prece de Abertura: 
A prece de abertura foi proferida por Julia Nezu – Diretora do Departamento 
Jurídico/Administrativo, e Presidente da USE Regional de São Paulo. 
 
 
2. Palavra da Presidência: 
A.J. Orlando comentou sobre o processo de eleição que iniciará em 2021. Tendo tomado 
posse os novos membros do CDE, teremos então a primeira reunião em 6 de junho de 2021. 
A pauta da primeira reunião do CDE será a eleição da DE da USE no período de 2021 a 2024. 
Esse processo será conduzido por uma comissão de eleição. Os órgãos interessados têm até 
primeiro de maio para inscrição, e a comissão até 20 de maio para apresentar as chapas 
comunicadas. A comissão emitirá um comunicado para os órgãos apresentando as pessoas 
e respectivas chapas para concorrer às eleições e também o Plano de Trabalho de cada uma 
das chapas. 
 
A secretaria está desenvolvendo formulários mais simples e adequados para realizar esse 
processo, eliminando informações desnecessárias. 
 
O Sr. Presidente fez uma recordação das ações realizadas no ano de 2020 e fez um 
agradecimento às pessoas envolvidas na grande rede da USE, não só as equipes e 
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departamentos, mas também aos companheiros de todos os órgãos.  
Apesar de ter sido um ano muito difícil pela mudança da forma de trabalho, ao olhar para trás, 
só há agradecimentos pelo trabalho contínuo e constante. Conseguimos mesmo nessas 
condições dar seguimento no trabalho. 
Especificamente na USE do Estado de São Paulo ocorreu uma atuação frutífera nesse ano. 
A.J. Orlando lembrou que o estado de pandemia no mundo foi oficialmente decretada pela 
OMS – Organização Mundial de Saúde, no dia 10 de março, e a USE, já no dia 12 de março, 
emitiu seu primeiro comunicado. A Presidência procurou sempre levar à reflexão, pois a USE 
não tem a pretensão de impor, sempre procura recomendar alguma coisa, pois a decisão é 
dos dirigentes do Centro Espírita. 
Uma semana depois foram oferecidas sugestões de como as ações pelas Casas Espíritas 
poderiam ser prosseguidas. Notou-se que o Movimento Espírita muito rapidamente conseguiu 
oferecer e praticar as ferramentas digitais. Houve então o lançamento do USE CONECTE, 
promovendo mais acesso às ferramentas. 
  
Em maio emitimos um documento: “Orientação ao Centro Espírita - Retorno às Atividades 
Presenciais” com sugestão de planejamento para o retorno das atividades, cumprindo as 
exigências sanitárias, e, com treinamento dos trabalhadores para que isso acontecesse, 
tomando as preocupações com as pessoas do grupo de risco. Somente assim o Centro estaria 
em condições de abrir suas portas. 
 
 
3. Secretaria: 
A.J. Orlando informa sobre a criação da USE Intermunicipal da Cantareira, sobre a reativação 
da USE Regional de Marília, e os trabalhos para reativação da USE Intermunicipal de 
Adamantina. Além disso, houve o processo de união de 4 (quatro) Centros Espíritas ligados 
ao novo órgão da USE Intermunicipal da Cantareira. Em menos de 3 (três) meses tivemos 10 
(dez) Centros unidos à USE. 
 
Julia Nezu compartilhou a história sobre a USE Intermunicipal da Cantareira que teve origem 
em um grupo chamado União de Espíritas que fazia parte da CONFEESP, que foi fechado e 
este grupo deu continuidade às ações na região. Com apoio das USEs Intermunicipais de 
Cotia, Embu das Artes e Carapicuíba, representado pelo sr. Adilson Lofredo promoveu a 
aproximação e união deste grupo à USE. O Sr. Fernando Rodrigues, atual presidente da 
recém-criada USE Intermunicipal da Cantareira, agradece a acolhida e expressa sua alegria 
em fazer parte do movimento de unificação. 
 
 
4. Tesouraria: 
Contribuição Associativa 
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Mauricio A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro mostrou o gráfico das contribuições 
associativas ao longo dos últimos anos. 
 
Ele apresentou também as decisões tomadas na reunião do CA ocorrida no dia anterior. 
A proposta da Diretoria Executiva aprovada pelo CA – Conselho de Administração, é que a 
contribuição associativa seja no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) à vista ou em 3 (três) 
parcelas de R$ 105,00 (cento e cinco reais), cada uma. 
 
Projeto Piloto para nova contribuição associativa em 2021: órgãos participantes. 
Foi aprovada pelo CA, 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). 
Foram aprovados também 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. 
 
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 
Maurício apresentou o relatório financeiro de 2020 conforme aprovado na reunião do CA do 
dia anterior. 
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Em seguida, Maurício mostrou o relatório financeiro do Congresso.  
 

 

 
 
 
Relatório Financeiro 2021 
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Maurício apresentou o Orçamento de 2021 conforme aprovado no dia anterior na reunião do 
CA. Ele ressaltou as oportunidades que teremos para aumento de receita. 
 
Fernando de Oliveira Porto – da USE Distrital de Casa Verde perguntou se não deveria haver 
alguma reconsideração do valor, dado que as atividades agora têm mais teor virtual; Orlando 
respondeu que algumas despesas fixas continuam existindo independente das atividades 
serem virtuais ou não. Exemplificou com o caso da funcionária que a USE tem, as contas de 
água, luz, podem ter reduzido mas continuam existindo.  
 
 
5. Deliberações: 
 
5.1 Regimento Interno do CDE (confirmação) foi aprovado na reunião extraordinária de 
13 de setembro de 2020 
 
5.2. Nova constituição da USE Regional de Campinas 
Na última reunião que nós tivemos, vimos que não haveria condição de reativar a Regional de 
Jundiaí. A própria Use Intermunicipal de Jundiaí preferiu retornar para Campinas. 
Proposta: modificação da USE Regional de Campinas que passa a conter os seguintes 
órgãos: Indaiatuba, Campinas, Jundiaí, Circuito das Águas, Bragança Paulista. 
Passamos a ter 23 órgãos regionais, pela dissolução da Use Regional de Jundiaí, 
Deliberação: Aprovada a nova constituição da Use Regional de Campinas 
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5.3 Comissão de Eleições USE 2021  
Essa comissão vai organizar as manifestações de interesse em participar do movimento 
eleitoral para o mandato de 2021 a 2024. Deve ser formada nesta reunião do CDE, com 3 
(três) a 5 (cinco) membros. A.J. Orlando solicitou que haja manifestação de interesse para 
participação. 
Por fim ficou constituída pelos seguintes membros do CDE: Paulo Roberto Francisco, 
da USE Distrital do Jabaquara; Esterlita Moreira, do IEE- Instituto Espírita de Educação: 
Luis Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca; Antonio Carlos Amorim, da USE 
Distrital do Ibirapuera; e, Luiz Eduardo Ribeiro, da USE Intermunicipal de São José dos 
Campos. Esterlita Moreira foi indicada e aprovada para a coordenação da comissão. 
 
 
6. Reunião do Conselho Federativo Nacional CFN 2020: 
A.J. Orlando trouxe uma reflexão sobre o Pacto Áureo - sobre a comissão criada em 2018 
para tratar sobre a revisão do documento; esse tema estava em pauta do CRSul – Comissão 
Regional Sul - em junho deste ano e por fim foi encaminhado para a pauta do CFN – Conselho 
Federativo Nacional. Houve a leitura de pontos do relatório de atividade da comissão no CFN, 
pelo Orlando, em novembro, trazendo o histórico do movimento espírita em São Paulo. Foi 
ressaltado o trabalho das federativas no processo de unificação, como na Caravana da 
Fraternidade e a USE como resultado desse processo. Após isso, o Rio Grande do Sul, em 
nome do CRSul, apresentou 4 (quatro) pontos dos 18 (dezoito) itens que deveriam ser 
modificados/atualizados no Pacto Áureo. O que corrobora com a proposta da USE. Como o 
item da pauta era apenas informativo, não foi colocado para deliberação. 
 
A ideia da Caravana da Fraternidade foi uma ideia dos presidentes de federativas, que 
participaram dessa caravana evidenciando o trabalho das federativas no processo de 
unificação.  
 
Finalizando a sua fala A.J. Orlando colocou sobre o relatório feito, o trabalho da comissão, e 
apresentou as propostas. 
 
O Sr. Presidente sintetizou que estava apresentando um retorno ao CDE sobre a continuidade 
das ações referentes ao trabalho desenvolvido pela Comissão do Pacto Áureo.  
 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente comentou que foi uma colocação firme e 
fraterna, fazendo um levantamento histórico. Comentou que não há intenção alguma da USE 
de formar uma federação a parte. E que é importante que a USE mantenha os vínculos com 
o movimento espírita brasileiro.   
 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente parabenizou Orlando pela forma como 
ele se apresentou. Ressaltou que não temos a FEB como inimiga, entendo que ela é 
representante do movimento espírita brasileiro. Todos são espíritas e buscamos o melhor para 
o movimento. É preciso levar as ideias de maneira cristã, espírita.  
 
Luis Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca colocou duas questões. A primeira 
sobre a ordem técnica, a respeito de aprovação deliberativa ou informativa do CFN, e a outra 
como sugestão de propor a restauração da comissão para discutir o Pacto Áureo. 
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Proposta de Luis Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca: restaurar comissão do 
Pacto Áureo, sendo este um trabalho de médio e longo prazo junto ao CFN. Ele falou de 
propor essa discussão a nível nacional. Sugeriu utilizarmos o tema no próximo Congresso 
Estadual, colocando para debate junto às outras Federativas, que seriam convidadas para o 
evento. 
 
O Sr. Presidente respondeu que não sabia sobre a questão de ser deliberativa ou informativa, 
e que reforçaram o pedido para o assunto entrar na pauta, pois quando recebemos a minuta 
da reunião do CFN, não constava o item na pauta.  
 
Allan Kardec Pita Veloso, da USE Intermunicipal de Itanhaém parabenizou a USE pela 
maneira de levar a questão. Ser fraterno e amável não é ser omisso. Reiterou a necessidade 
de ações importantes, pois é o movimento espírita que está em jogo. Alertou para estarmos 
atentos contra a tendência de centralização em poucas pessoas, que é comum no movimento 
espírita. Temos que nos atentar contra o personalismo. 
 
Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibirapuera fez um comentário sugerindo que a 
comissão proposta pelo Cacacci deveria ser permanente. 
 
Proposta de Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibirapuera: criar uma comissão 
para tratar de assuntos do CFN. Seria uma comissão de avaliação "contínua" dos assuntos 
relativos ao Movimento Espírita Estadual e Nacional. 
 
A proposta da USE Distrital Brás/Mooca foi retirada pelo próprio Luis Cacacci.  
 
A proposta colocada foi no sentido de se constituir Comissão para avaliação dos assuntos 
relativos ao Movimento Espírita, tanto Estadual, quanto Nacional. 
 
Foi colocado para o CDE, a deliberação sobre a formação ou não desta Comissão. 
Tivemos 25 (vinte e cinco) votos favoráveis à criação da Comissão. 
Tivemos 4 (quatro) abstenções, e, 4 (quatro) votos contrários à formação. 
 
Deliberação: 
Foi aprovada a criação de Comissão para definição, avaliação, análise e tratativas de 
temas associados ao Movimento Espírita para compartilhamento e análise pelo 
Conselho Deliberativo Estadual. 
A referida comissão ficou constituída pelos seguintes membros do CDE: 
Allan Kardec Pita Veloso, da USE Intermunicipal de Itanhaém; 
Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibirapuera; 
A.J. Orlando – Presidente da USE do Estado de São Paulo; 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo, 
Luis Salvador Cacacci, da USE Distrital Brás/Mooca; 
Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina; 
Paulo Roberto Francisco, da USE Distrital do Jabaquara; 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio. 
 
Sobre a presidência da Comissão ficou decidido que a coordenação será definida na 
primeira reunião entre os participantes. 
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7. Projeto Reviva – Rede Escolha Viver: 
Após uma pausa de 10 minutos, Orlando convidou o Jaime Lopes para fazer apresentação do 
projeto Reviva - Rede Escolha viver. 
 
Jaime agradeceu a oportunidade de estar na reunião e disse se sentir honrado da participação 
de tantas lideranças espíritas presentes. 
 
Jaime se apresentou como alguém com experiência prévia em movimentos de assistência em 
formato de rede, como fundador do movimento Brasil Sem Aborto, e informou que neste 
momento ele dirige parte dos trabalhos desse novo movimento/órgão “Projeto Reviva” - Rede 
Escolha Viver, quem têm como objetivo fornecer apoio e amparo às pessoas que estão em 
uma condição de vulnerabilidade psíquica e estão sob risco de suicídio. Esse trabalho se daria 
por meio do estabelecimento de uma rede, em escala nacional, formada por voluntários 
interessados em contribuir, que podem ou não ser profissionais da área da saúde mental. 
Podem ser promovidos eventos e outras iniciativas com o objetivo de instruir esses voluntários 
em como ajudar pessoas que estão com problemas psíquicos/emocionais. 
 
Jaime reforçou que essa iniciativa é da sociedade civil e, portanto, é supra religioso, não 
podendo haver expressão direta de cunho doutrinário/religioso dentro do projeto. Apesar 
disso, ele sente que essa tarefa é algo que está sendo incentivado pela espiritualidade 
superior, e que o movimento espírita tem muito a contribuir dentro desse processo. Reforçou 
a gravidade do assunto e relembrou algumas estatísticas de suicídios em escala mundial e 
nacional. Incentivou a participação de todos os interessados, comentando como o governo 
infelizmente não possui a capacidade de realizar um trabalho que abarque todas as pessoas 
que necessitem de apoio psicoterapêutico e, portanto, nós como sociedade civil deveríamos 
assumir também essa responsabilidade. 
 
Jaime convidou todos que estiverem interessados para entrarem em contato com ele para 
participar e saber mais sobre o projeto. 
 
Alguns companheiros da USE já fazem parte desse projeto e reforçaram a importância dele, 
entre eles, Orlando, Julia Nezu, Paulo Francisco e Fernando Porto. 
 
Julia Nezu reforçou que o grupo é supra religioso, mas acha que poderia haver também um 
grupo de orações para dar suporte ao trabalho, inclusive pelos suicidas, dada a gravidade do 
assunto. 
 
 
8. Propostas dos Órgãos: 
 
8.1 Análise doutrinária comparativa entre as edições de A Gênese 
Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina fez exposição enfatizando que 
há um material disponível no site da USE sobre o tema no menu Galeria – Documentos, com 
uma análise comparativa entre as edições de: “A Gênese”. Foram encontrados 7 (sete) 
capítulos com textos ambíguos. Feitos com base em 5 (cinco) meses e meio de estudos 
semanais que favoreceu a compreensão, ao fazer uma análise do contexto das obras, o que 
gerou interpretações variadas. 
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A USE recomenda prudência e cuidado na hora de dar algum posicionamento sobre o tema. 
Há de se ter critério para saber distinguir o que são questões doutrinárias, e o que são 
questões jurídicas. O posicionamento é de recomendação.  
 
Marco aproveitou para comunicar que estão criando um novo grupo para estudar o livro: “O 
Céu e o Inferno” nas diferenças da 3ª (terceira) para a 4ª (quarta) edição. Se alguém tiver 
interesse pode contatar a diretoria executiva, que pode ajudar a criar grupos de estudo com 
essa finalidade. 
 
Foram feitos vários comentários a respeito de adulteração das obras de Kardec, e conteúdos 
sujeito a alterações ou diferentes revisões. 
 
A.J. Orlando comentou que são 3 (três) aspectos a serem observados.  
Primeiro: - qualquer obra que não tenha aprovação do autor, é considerada adulterada. Em 
relação ao atendimento às leis de edições da época, Kardec deveria ter feito um depósito legal 
e um documento declarando que haveria uma nova edição. 
Segundo - existe uma questão histórica, documento emitido para um editor alemão, que 
estaria mudando a Gênese, e, que ele esperasse as alterações. 
Terceiro - independentemente da apreciação histórica ou legal, a USE está fazendo uma 
avaliação doutrinária do conteúdo. Por isso nós focamos em observar os aspectos 
doutrinários. 
 
Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibirapuera perguntou sobre a tradução da 4ª 
(quarta) edição de: “A Gênese” realizada pela USE. 
O Sr. Presidente respondeu que foi realizada a tradução da quarta edição, mas a pessoa que 
a realizou, requisitou a suspensão da publicação, devido aos diversos fatores que estão sendo 
descobertos em relação à discussão. Considerando também o momento da pandemia, a 
Diretoria Executiva decidiu pela não publicação impressa. 
 
 
9. Projeto E-Commerce – Parceria com Órgãos: 
Mauricio A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro citou que estamos lançando um novo 
projeto de e-commerce de livraria em parceria com os Órgãos da USE e com a Livraria 
Candeia. Está em caráter experimental, e estamos selecionando todos os livros que estarão 
disponíveis dentro dos 4.000 (quatro mil) títulos disponíveis pela Candeia. 
Assim que esse trabalho for concluído, avisaremos os Órgãos para acertos da parceria. 
 
Nesta parceria, os órgãos ficam com 10% (dez por cento) do valor vendido e a USE com 5% 
(cinco por cento). 
O controle será feito pela USE do Estado de São Paulo. 
Por exemplo, ocorrendo uma venda para a região de Bauru, o Órgão Local de Bauru vai 
receber 10% (dez por cento) do que foi vendido, desde que exista esse termo de parceria com 
a USE. Seria um novo meio de arrecadação para os Órgãos. 
 
O assunto foi discutido pelos presentes e as dúvidas levantadas foram respondidas, sendo 
parabenizada a USE pela iniciativa. 
 
Rosana reforçou que entre as condições para o estabelecimento da parceria estão: o uso do 
e-mail da USE, logo correto da USE, assinatura de um termo (em elaboração) de parceria. 
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10. Palavra aos Departamentos: 
Doutrina: 
Marco Antônio Milani – Diretor realizou o convite para as duas séries de “lives” que estão 
sendo feitas pelo Departamento:  
“Série introdutória” – com temas básicos a respeito da doutrina espírita; 
“Conversas doutrinárias” - onde são discutidos temas doutrinários julgados importantes, na 
última discutiu-se o tema do Chicomedissismo.  
 
Infância: 
Ana Luíza de Almeida Boiago – Diretora 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. 
 
Mocidade: 
Filipe Félix dos Santos – Diretor expôs que na próxima semana teremos a reunião geral do 
Departamento de Mocidade. Ressaltou o motivo da reunião: 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. 
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. 
 
Atendimento Espiritual: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor colocou que teremos em janeiro uma reunião com os 
Dirigentes do Departamento do Estado de São Paulo. 
 
Jurídico: 
Julia Nezu Oliveira – Diretora comentou sobre a importância de estarmos atentos à LGPD – 
Lei Geral de Proteção de Dados que foi promulgada em 2018, mas entrou em vigência agora 
durante a pandemia. 
As casas espíritas terão que tomar algumas providências, e organizar-se, quando coletar 
informações como nome, endereço das pessoas, indicando os objetivos para quais os dados 
foram coletados, pois haverá fiscalização. 
 
Comunicação: 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Segundo Secretário descreveu que o Departamento 
espera ter no início do ano o vídeo institucional, e que estão desenvolvendo o programa de 
capacitação das ferramentas para o trabalho à distância. 
 
Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: 
Mário Gonçalves Filho – Diretor solicitou que os Órgãos indicassem representantes para 
colaborar no Departamento, visando ampliação da equipe. Com a possibilidade de reuniões 
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virtuais, o trabalho ficará mais acessível. 
 
Mediunidade: 
Juliana Bertoldo – Segunda Secretária destacou que na próxima semana iremos divulgar os 
resultados das pesquisas da área de mediunidade, que foram enviadas aos Centros Espíritas.  
Ela anunciou que acontecerá um ciclo de palestras sobre “O Livro dos Médiuns” de Allan 
Kardec, em comemoração aos 160 (cento e sessenta anos) de lançamento do livro. O primeiro 
evento será no dia 15 de janeiro de 2021, às 20 horas, com o expositor: Jacobson 
Santana - Tema: “O Livro dos Médiuns e a Prática Espírita”. Todas as cinco palestras serão 
virtuais com transmissão pelos canais da USE. 
 
 
11. Palavra aos órgãos: 
Jean Rodrigues Campos Júlio - USE Intermunicipal de Franca 
Agradeceu as informações e instrumentação fornecidas pela USE, em relação ao COVID-19. 
Utilizaram todas as informações, divulgar às Casas Espíritas de toda a região, através do 
canal do YouTube da USE Franca. Relatou que as casas levam em muita consideração o que 
a USE diz. 
 
Luis Salvador Cacacci - USE Distrital Brás/Mooca 
Fez uma exortação aos conselheiros, que acabam tendo uma participação muito pequena. 
Ressaltou que é preciso o fortalecimento em questões doutrinárias no CDE, para também 
auxiliar os órgãos. Citou sobre a reunião ser muito informativa. 
A.J. Orlando lembrou que abrimos a possibilidade, desde o primeiro semestre, para que os 
116 (cento de dezesseis) Órgãos, FEESP, e, IEE fizessem parte com sugestões de temas 
para serem analisados pelo CDE. Nós recebemos apenas 3 (três) temas para serem 
discutidos. E vamos continuar abertos para que os órgãos de unificação que queiram sugerir 
temas e possam utilizar esse espaço.  
 
Luiz Eduardo Ribeiro - da USE Intermunicipal de São José dos Campos divulgou a 49ª 
Feira do Livro - da USE de São José dos Campos numa versão online, através de um site 
criado especialmente para isso. O site é: fle.useisjc.org.br. Ofertou o dia 24 de janeiro de 2021 
para Seminário com as Casas Espíritas, sobre tema acertado com Julia Nezu Oliveira.  
 
Mauro Antonio dos Santos - da USE Intermunicipal de Embu das Artes solicitou uma cartilha 
de orientação sobre LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. 
 
Antonio Carlos Amorim - da USE Distrital do Ibirapuera informou que o Órgão terá em abril 
de 2021, o Mês do Livro Espírita, onde abordarão sobre: “O Livro dos Médiuns”. Pediu para 
que os Órgãos enviem as suas atividades para serem divulgadas no programa Momento 
Espírita, da USE, na Rádio Boa Nova. 
 
Paulo Roberto Francisco - da USE Distrital do Jabaquara registrou sobre o início de curso 
de expositores em parceria com o CCDPE – Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa 
do Espiritismo – Eduardo Carvalho Monteiro, incluindo no mesmo novas tecnologias e outros 
tópicos. 
 
12. Palavras Finais: 
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A.J. Orlando discorreu sobre o aspecto de modificações dos livros pela FEB – Federação 
Espírita Brasileira. Dividiu em dois pacotes de mudanças: um relacionado às obras publicadas 
pela FEB de Chico, e outro em relação à série de livros do Evangelho por Emmanuel.  
A UEM – União Espírita Mineira encaminhou ofício formalizando questionamento quanto às 
modificações feitas em várias obras da mediunidade de Chico Xavier, em um total de 116 
(cento e dezesseis). 
A FEB está respondendo à UEM sobre cada livro. Responderam sobre os livros: “Boa Nova” 
e “Paulo e Estêvão”. 
 
A.J. Orlando aproveitou a oportunidade para agradecer a todos, desejando um Feliz Natal. 
 
 
13. Próxima reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual: 
A próxima reunião do CDE será no dia 06 de junho de 2021, domingo. 
 
 
14. Anexos desta Ata: 
Convocação para esta reunião do CDE. 
 
A Reunião foi encerrada às 13h, com prece proferida por Antonio Jander Miclos de Oliveira, 
da USE Intermunicipal de Sorocaba. Eu, Walteno Santos B. da Silva - Terceiro Secretário, 
lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
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