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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

09, 16, 18 e 30 de Janeiro
01, 06, 20 e 27 de Fevereiro
05, 07, 16, 20 e 26 de Março

03, 04, 09 e 23 de Abril
07, 09, 14 21 e 28 de Maio
04, 06, 18 e 25 de Junho

02, 04, 09, 23 e 30 de Julho
01, 06, 13, 20 e 27 de Agosto

03, 09, 12, 17, 23 e 30 de Setembro
03, 14, 21 e 28 de Outubro
11, 14 e 18 de Novembro

02 e 05 de Dezembro
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09 DE JANEIRO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Ausência justificada: -  
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
 
 
1 – Grupo de WhatsApp para discussão de temas relevantes para a USE: 
Rosana solicitou a opinião de todos da DE, em relação à criação de grupo no WhatsApp, 
para discussão de temas relacionados à USE. O grupo teria temas específicos, com regras 
e objetivos muito bem definidos. 
Orlando citou que a criação do grupo foi pedido por Caio Marcus Rebello Mello, Presidente 
da USE Intermunicipal do Circuito das Águas, e crê que seja necessária a criação de grupo 
para exposição de ideias, situações e desafios do dia-a-dia dos Órgãos da USE. Desta 
maneira daríamos voz aos participantes do Movimento Espírita. 
Sugeriu a redação de um texto regulando o grupo e o conteúdo que será postado no 
mesmo, com moderador. 
Podemos até redigir textos, colocando temas em discussão, utilizando a velocidade da 
tecnologia, dinamizando com isso as próprias decisões do CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual. Isto faria com que o grupo do CDE tome mais decisões de maneira mais rápida, 
sem termos de esperar tanto tempo, até as reuniões. 
 
Deliberação: 
Proposta de texto o grupo de discussões, será apresentada por A.J. Orlando para ser 
colocado no WhatsApp. 
 
 
2 – Documento da Comissão do CDE – sobre o assunto: “Pacto Áureo”: 
Foram feitos vários comentários a respeito do documento da Comissão do CDE enviado via 
Grupo do WhatsApp.  
Orlando propôs colocar alguma frase, ou alguma coisa no documento da comissão do CDE, 
e colocar uma marca d’água exclusiva, para evitar violações do documento. 
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Deliberação: 
Enviar os documentos da Comissão do CDE – sobre “Pacto Áureo” ao A.J. Orlando, 
para que ele coloque uma marca d’água nos mesmos, evitando alterações nos 
documentos. 
 
 
3 – Descontos nas obras da FEB – Federação Espírita Brasileira: 
A FEB lançou uma nova política de descontos para comercialização das suas obras. Para 
as Federativas o desconto será de 52% (cinquenta e dois por cento), enquanto aos Órgãos 
da USE, o desconto será de 47% (quarenta e sete por cento). 
 
 
4 – Proposta de Nova USE Regional: 
Pessoas dos Órgãos Locais de Carapicuíba, Itapevi, Osasco, e Cotia, estão com ideia de 
propor a criação de uma nova USE Regional, dividindo a USE Regional de São Paulo. 
Foi comentado que a aprovação de uma nova USE Regional, teria que ser feita pelo CDE, 
de acordo com o Estatuto. 
 
 
5 – Jornal Dirigente Espírita: 
Foram feitas colocações a respeito dos custos do Jornal Dirigente Espírita: 

 Poderá ser feita a troca de papel, para um de menor qualidade, 60 gramas por 
exemplo; 

 Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo fará contato 
com a Editora EME, para conseguir descontos na impressão do jornal; 

 Os gastos atuais aproximados são: R$ 3.000,00 (três mil reais) com impressão, R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) com distribuição, R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais); 

 Eliana recebe, como jornalista responsável, o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais), mas trouxe R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de 
publicidade ao jornal; 

 A.J. Orlando colocou que os departamentos não assumem os compromissos, não 
entregando os materiais de maneira correta, e em tempo hábil para o jornalista 
responsável; 

 Necessidade de um maior número de assinaturas, e de patrocínio para o jornal. 
Maurício salientou sobre colocarmos uma campanha de assinaturas, como se a Casa que 
não possa recolher a contribuição com a associativa, pelo menos faça uma assinatura do 
Jornal. Tentaremos com isto, trazer a Casa para mais perto da USE. 
A.J. Orlando mencionou que 10 (dez) diretores podem conseguir muita coisa, mas o 
envolvimento dos órgãos, pode fazer qualquer número muito maior. O Órgão tem que 
entender, que eles fazem parte do Movimento Espírita. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando conversará com Eliana, para que ela não receba até que a situação do 
jornal se equilibre novamente (receitas e despesas), talvez em uma ou duas edições 
próximas. 
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6 – Proposta palestra semanal Brás/solicitações do pessoal do Laudelino: 
Rosana fez reunião com Meire e pessoal da União Espírita Cristã Beneficente Laudelino 
Novaes de Brito, onde eles pleitearam a colocação de argamassa no muro da instituição. 
Houve citação sobre problemas de limpeza em evento anterior feito pela USE no local, 
problemas esses contornados. 
Rosana explanou que começará a ir às sextas-feiras no local, para acompanhar as 
atividades. 
O Coral e a Orquestra estão indo lá fazer ensaios, com o Departamento de Arte, que está 
planejando realizar Evangelho naquela sede do Brás, aos domingos pela manhã. Esse 
evento seria realizado pela USE Regional de São Paulo, onde teríamos uma palestra inicial 
e depois o Evangelho, até mesmo em espanhol. 
A.J. Orlando explicou sobre o Coral Carlos Gomes, que era da FEESP – Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, e foi autorizado a utilizar aquele espaço para ensaios, e que o 
mesmo não se tornou Coral da USE. 
Newton sugeriu reuniões da DE, do CA – Conselho de Administração, ou outras naquela 
sede Cultural da USE. 
 
Deliberação:  
Será agendada uma reunião com o pessoal do Laudelino, e da Diretoria Executiva, 
para discussão desses assuntos, após o carnaval, no retorno das atividades da Casa 
Espírita do local. 
 
 
7 - Encontro da Família – 11 de janeiro de 2020: 
O Encontro da Família, deverá ter 50 (cinquenta) pessoas aproximadamente segundo 
Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Família. 
A transmissão do evento será feita pelo Marcelo Soares Uchôa – Diretor do Departamento 
de Comunicação. 
 
 
8 - Logo da USE Estadual: 
Foram feitos comentários sobre o novo Logo da USE Estadual, que ainda não foi 
disponibilizado aos Órgãos. 
Foram sinalizados problemas com o cartaz da prévia do Congresso, que será realizada no 
próximo dia 25 de janeiro: O logo não está atualizado e o cartaz não seguiu a linha de 
imagem do Congresso. 
 
 
9 - Boletos da Contribuição Associativa 2020 às Casas Espíritas: 
Maurício perguntou sobre quando será feito o envio de boletos impressos referentes à 
contribuição associativa. 
Participou que foi enviado no começo de janeiro, a primeira rodada de e-mails, com as 
cobranças, e dia 5 de fevereiro, dias antes do vencimento, será enviado novo e-mail. 
 
Deliberações: 

 Criar textos, às Casas que não contribuírem até o vencimento. 
 Aguardar até fevereiro, a fim de verificarmos o valor que recebemos, para após 

isso decidir sobre a impressão dos Boletos. 
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10 - Casas pendentes para união: 

 G.E. Fraternidade – Mauá 
 
Deliberação:  
Eronilza, providenciará a Carta de União, que está faltando na documentação, e 
enviará ao Órgão (USE Intermunicipal de Mauá) 
 

 G.E. Caminho do Mestre – São Paulo 
Pendente com falta da carta de União, já solicitada à USE Distrital de Santo Amaro. 
 

 Casa da Luz – Lorena 
Newton está analisando e tomando as providências. 
A Carta de União está com a USE Regional de Cachoeira Paulista. 
O processo de união foi enviado para o Departamento Jurídico – Julia Nezu Oliveira. 
A.J.Orlando fará contato com Henrique Lage, responsável pelo Centro. 
 
Deliberação:  
Não haverá aprovação do Órgão Local: USE Intermunicipal de Lorena pois ele está 
desativado. 
 
 
11 - Inscrições para passantes do Congresso: 
Temos pessoas do Espírito Santo (caravana), querendo vir para o nosso Congresso. 
 
Deliberação:  
Como no próximo dia 18 de janeiro, teremos reunião da Comissão Organizadora do 
Congresso, esse assunto (inscrição de passantes) será discutido naquela reunião. 
 
 
Horário Término:    0h20 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  16 de janeiro de 2020 
 
Próxima Reunião Presencial:  18 de janeiro de 2020 
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16 DE JANEIRO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Newton Carlos Guirau - Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Horário Início:   22h00 
 
Prece Inicial:   Mauricio Romão – Primeiro Tesoureiro 
 
Tópicos discutidos: - 
 
 
1 – Evento USE, FEESP, AEE – 2021: -  
A.J. Orlando informou que, em 14 de janeiro de 2020, ele e Ângela Bianco - Diretora do 
Departamento de Eventos estiveram reunidos com Roberto Watanabe – Presidente da 
FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde este convidou para um grande 
evento conjunto com as entidades USE, FEESP e AEE – Associação Espírita Evangélica  a 
realizar-se em 2021, de modo a conseguir alguma receita com convites, venda de livros e 
alimentação, movimentando os espíritas do estado de São Paulo. Todos concordam com a 
participação da USE.  
Assim sendo constituiu-se um comissão composta, a princípio, por A. J. Orlando - Presidente, 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente, Ângela Bianco – Diretora do 
Departamento de Eventos e Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro. Todos concordam com 
as indicações. 
O Sr. Presidente relatou que agendou reunião com Eduardo Miyashiro - Presidente da AEE – 
Aliança Espírita Evangélica, com Roberto Watanabe, sede da USE e com Ângela Bianco, em 
18 de janeiro de 2020 às 11h a fim de apresentar a proposta do evento. 
 
 
2 – Afastamento de Pascoal Bovino: -  
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente expôs a sua atual condição de saúde e 
salientou que necessitará de tratamento médico.  
Sendo assim, solicita afastamento de suas atribuições, e esclarece que passará a 
coordenação das tarefas a ele atribuídas, para coordenadores que serão indicados 
posteriormente. Destacou que pretende acompanhar as atividades da D.E., todavia está com 
dificuldades para viajar. 
Todos aceitaram e desejaram pronto reestabelecimento de sua saúde. 
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3 – Livros em penitenciárias: -  
A.J. Orlando propõe a montagem de pacotes, qualificando os conteúdos e entregando 
diretamente na Secretaria das Penitenciárias, assim obtendo maior controle sobre as obras 
entregues. Todos concordaram. 
Ele enfatizou que buscará parceria com IDE – Instituto de Difusão Espírita, na figura do seu 
Presidente Wilson Frungilo Junior, para doações de exemplares das obras básicas. 
 
 
4 -  Processos de União: -  

 Grupo Espírita Fraternidade - USE Intermunicipal de Mauá: 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária reportou que Juliana Bertoldo está 
providenciando as assinaturas da USE Regional do Grande ABC. 

 
 Grupo Espírita Caminho do Mestre - USE Distrital de Santo Amaro: 
Aguardando posicionamento formal da instituição para dar prosseguimento ao processo.  
Este posicionamento será solicitado através de carta pelo correio ao endereço da 
instituição, pois o representante informou o seu desligamento do GECM. 

 
 Casa da Luz – Lorena: 
Newton Carlos Guirau - Primeiro Secretário informou que a instituição não está 
formalizada, não tem CNPJ e ainda não tem interesse nesta formalização devido a gastos 
com este processo. 
A.J. Orlando se coloca à disposição para fazer visita ao Sr. José Victor de Souza buscando 
esclarecer sobre estes e outros aspectos. 

 
 
5 - Estatutos e Regimentos internos aprovados pelo CA: 
O Sr. Presidente indagou sobre as aprovações de Estatuto, feitas pelo CA – Conselho de 
Administração, na sua última reunião de 07 de dezembro de 2019. 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral elucidou que foram aprovados os Estatutos da USE 
Intermunicipal do Alto Tietê, do Circuito das Águas, e o Regimento Interno da USE 
Intermunicipal de Lins; e que o Departamento Jurídico iria analisar posteriormente esses 
documentos, com maior detalhamento. 
 
 
6 - Jornal Dirigente Espírita: -  
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente anunciou que Julia Nezu Oliveira – 
Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo conseguiu algum desconto na impressão 
do jornal, e que Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira fez um levantamento no 
cadastro, eliminando alguns desnecessários, para o envio através do correio do Jornal. 
Quanto a contratação da Eliana Haddad – Jornalista responsável, A.J. Orlando expõe seu 
ponto de vista sobre manter o pagamento a ela e destacou que ela conseguiu um patrocínio 
que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor que ela recebe. 
 
Horário Término:    23h30 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  23 de janeiro de 2020 
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18 DE JANEIRO DE 2020 

 
Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:     Sede da USE – São Paulo 
     Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   9h30  
Integração:    Dinâmica - Paulo Roberto Bueno - Departamento de Mocidade 
Leitura:   Livro: O Pão Nosso - item 15 - A porta 
     Feita por: A.J. Orlando - Presidente 
Prece Inicial:   Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
  
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Ana Luísa de Almeida Boiago - Infância 
Ângela Bianco – Família 
Marcelo Uchôa - Comunicação 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo Roberto Bueno - Secretário de Integração - Departamento de Mocidade 
Alberto Centurião Carvalho - Primeiro Secretário - Departamento de Arte 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
 
Ausências Justificadas: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Filipe Felix dos Santos - DM 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 



 
 

 

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

 

 

 

 
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -    2    -                                                              use@usesp.org.br 

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

 

1 – Mensagem da Presidência: - 
Rosana agradeceu a colaboração de todos, no período de licença de A.J. Orlando, quando 
esteve como Presidente Interina. Esta fase acabou unindo todos os componentes da Diretoria 
e dos Departamentos, pelas vibrações à Suzana Salgueiro de Moura Orlando - esposa do A.J. 
Orlando, e mesmo perante os desafios, e decisões à frente da USE do Estado de São Paulo. 
Houve, segundo ela, a divisão das tarefas, e o auxílio de todos na execução das tarefas da 
Instituição.  
A.J. Orlando, agradeceu ao trabalho de todos no sentido da continuidade, na sua ausência, 
salientando que a USE não pode depender de pessoas para seguir suas atividades.  
O CEERJ - Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro enviou uma manifestação sobre o 
filme “Porta dos Fundos”, a qual, Rosana achou muito coerente. A visibilidade maior do 
assunto foi dada pelos próprios religiosos, ao discutir, criticar, pois a postura seria não assistir, 
ignorar completamente, sabendo que o estudo e esclarecimento são a base para a 
compreensão correta do tema. Foram feitos vários comentários sobre o posicionamento de 
espíritas diversos, em relação ao filme. 
Marco Milani colocou que o tema: Movimentos Progressistas estará incluído na Pauta da 
próxima reunião da Comissão Regional Sul, do CFN. 
Rosana citou que no Wikipédia foi colocado conteúdo sobre a USE do Estado de São Paulo, 
e um dos “links” da página leva à página da FEESP - Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, não existindo ali nenhum “link” ao site da USE. Rosana recomendou que a USE 
assumisse a propriedade do conteúdo da página do Wikipédia. 
Foram discutidos vários assuntos, em relação ao posicionamento que devemos ter enquanto 
USE, frente a vários assuntos, tais como: Esquerdistas (corrente política) que estão trazendo 
o aborto, como direito de escolha da mulher; pessoas dentro do espiritismo com posição crítica 
contra o Movimento Espírita Unificado; trabalhadores espíritas assumindo posição política 
dentro das Casas Espíritas; posicionamento progressista de alguns espíritas e influências 
disto dentro do Movimento; modos incorretos de arrecadação dentro do meio espírita, tais 
como vendas de bebidas alcoólicas; patrocínio de Casa Espírita indevido (de 
estabelecimentos não condizentes com a Doutrina); Órgão da USE apoiando evento com 
animais. 
Devemos primar pelo estudo da Doutrina Espírita como base, para termos posição crítica e 
correta, em relação a esses diferentes e polêmicos temas. 
Devemos utilizar nossos meios de comunicação para uma avaliação sobre esses assuntos, 
fazendo com que essa avaliação chegue aos Órgãos e Casas Espíritas, a fim que de que isso 
possa ser material de reflexão. Embora sabendo que com o grande número de Órgãos que 
temos, é difícil obter uma unidade, precisamos ter uma conduta assertiva. 
A.J. Orlando recordou sobre uma seção do Dirigente Espírita chamada “Posição da USE”. 
Walteno sugeriu abrir discussões, elencando temas para discussões junto à própria sociedade 
espírita, como a questão financeira de arrecadação de fundos, por exemplo. Comentou sobre 
combater a linha “progressista” para evitarmos que isto acabe se alastrando cada vez mais. 
Alberto Centurião propôs lidar com as linhas: progressista e regressista, sem causar 
confrontos ou perturbações maiores. 
 
Deliberações: 
1 - A área de Comunicação ficará responsável pelo conteúdo da página do Wikipédia, 
referente à USE do Estado de São Paulo. 
2- Colocação de temas para discussões no grupo de WhatsApp: 
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Haverá uma reunião do Orlando, Rosana e Marco Milani durante a próxima semana para 
que sejam definidos tópicos mais em evidência. Por exemplo, o caso do Aborto. 
Devemos definir uma bibliografia básica. Em seguida desenvolver o tema submetendo-
o a apreciação do grupo. Se o tema for complexo, então vale a pena ter uma discussão 
presencial. Isso não impede que as pessoas proponham temas. 
 
2 - Secretaria: 
Isenção de pagamento: 
Newton reportou 4 (quatro) solicitações de isenção de pagamento da contribuição associativa 
recebidas em 2020: 

• C.E. Santo Agostinho – da cidade de Sorocaba - USE Intermunicipal de Sorocaba - 
USE Regional de Sorocaba 

• C.E. Menino Jesus – da cidade de Bauru - USE Intermunicipal de Bauru - USE 
Regional de Bauru 

• Associação Espírita João Cândido – da cidade de Mogi das Cruzes - USE 
Intermunicipal Alto Tietê – USE Regional de São Paulo 

• C.E. Obreiros do Bem – da cidade de Taubaté - USE Intermunicipal de Taubaté - USE 
Regional de Taubaté 

 
Descredenciamento: 
Recebido pedido de descredenciamento do: 

• Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas Herculano Pires – da cidade de Guarulhos - 
USE Intermunicipal de Guarulhos - USE Regional de São Paulo. 

 
Deliberação: 
Walteno entrará em contato direto com o representante do G.E. Herculano Pires, para 
verificar o motivo de descredenciamento, da USE Estadual. 
 
3 – Tesouraria: 
Walteno apresentou uma planilha extraída do Sistema da Associatec, que passa a ser base 
para as nossas informações, das Casas Espíritas, com os dados completos das Casas, e 
colunas referentes a pagamento da contribuição de anos anteriores, que podem ser filtradas, 
facilitando o acesso e rapidez às informações. 
As informações extraídas foram enviadas para a Tesouraria, e foi feito junto com a Secretaria, 
um trabalho baseado nessas informações para emissão dos boletos de contribuição 
associativa de 2020. 
A emissão de boletos enviados às Casas Espíritas não utilizou neste ano a plataforma de 
dados do Sistema da Associatec, conforme relataram Walteno e Maurício. 
 
Marco Milani destacou que a contribuição ao órgão local é voluntária e a contribuição a ser 
feita estatutariamente é para a USE.  
Foi mencionado que se uma Casa não recolhe a contribuição à USE, ou não solicita a sua 
isenção, está inadimplente, portanto não cumprindo com seus deveres e obrigações. Dessa 
maneira impedida de participar de assembleias dos Órgãos Locais e da USE. 
Segundo Marco Milani essas colocações foram feitas em reunião em Campinas, com os 
Órgãos e as Casas, e o mesmo teve vários problemas em relação a esse assunto. Os Órgãos 
consideraram que, se o valor for arrecadado pela USE e daí distribuído aos demais Órgãos, 
isto vai levar à lentidão, na distribuição. 
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Deliberação: 
Iremos aguardar um posicionamento, em relação ao assunto de isenções de Casas 
Espíritas, pois o assunto da contribuição associativa anual será discutido com os 
membros do CA – Conselho de Administração e do CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual em fórum a ser criado no WhatsApp. 
 
Marcelo Uchôa – Diretor do Departamento de Comunicação comunicou que poderia preparar 
um vídeo para colaborar na campanha de sensibilização das Casas Unidas em relação a 
contribuição associativa. Para realizar esse projeto, o Departamento consegue gravar, editar, 
masterizar, porém o conteúdo precisa ser pensado e preparado do ponto de vista 
administrativo.   
Maurício expôs que deveria ser um vídeo curtinho dizendo as atividades da USE e relatando 
o que foi feito pela USE em 2019. 
Marcelo relatou sobre criar uma estória, uma espinha dorsal para o vídeo, e pontuou que é 
uma oportunidade de oferecer transparência, publicando o vídeo no portal da USE e de 
tempos em tempos, disparando o mesmo nas mídias sociais. 
Foi comentado sobre o vídeo, no sentido que o mesmo contivesse atividades da USE, 
participações em reuniões do CFN, ações da Federativa no Movimento Espírita Brasileiro, 
Congresso Espírita Estadual.  
Marcelo realçou a importância de que é preciso alguém responsável por criar uma pauta, um 
roteiro para o vídeo.  
 
Deliberação: 
A Diretoria Executiva deverá discutir sobre o desenvolvimento do vídeo institucional. 
Para isto algumas pessoas deverão ser colocadas como responsáveis para dar 
encaminhamento no assunto. Em sequência o material será enviado para o 
Departamento de Comunicação. 
 
4 - Programa USE Mais: 
Maurício mostrou o controle de pagamentos do programa atualizado, até esta data. 
 
5 – 18º Congresso Estadual de Espiritismo: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira informou que temos 168 (cento e sessenta 
e oito) quartos a serem vendidos no Congresso. Alertou sobre a necessidade de 
intensificarmos a divulgação. 
Em relação ao Congresso, foi sinalizado que nesta data, 18 de janeiro, à tarde, teremos 
reunião com a Comissão Organizadora do mesmo, nesta sede da USE.  
 
6 – Departamentos: 

• Mocidade:  
Paulo Roberto Bueno – Secretário, justificou as ausências de Filipe Felix dos Santos 
– Diretor do Departamento e de Juliana Mores das Chagas – Secretária. 
Explicou que acontecerão as prévias das Confraternizações Seccionais (COMEs) 
agora no início do ano, e que as equipes irão dividir-se para acompanhar em cada 
localidade. 
Paulo participou que nessas prévias poderia ser incluído um espaço de tempo, 
reservado para a Diretoria da USE expressar-se. 
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• AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor registrou que teremos um seminário de Atendimento 
Fraterno, no dia 28 de março de 2020, no C.E. Seara de Jesus em Santos, das 14h às 
17h30.  

 
• Comunicação: 
Marcelo Uchôa – Diretor salientou sobre as informações colocadas no site da USE e 
referindo-se ao “banner” do site, orientou sobre a importância de termos o mesmo 
tamanho nessas imagens.  
Esclareceu sobre termos critério para publicarmos no site e redes sociais, materiais que 
sigam uma mesma linha, e uma mesma padronização, em relação ao órgão. Propôs 
através do departamento, orientação para a divulgação dos eventos e atividades, e para 
esta padronização visando a melhor imagem da USE. 
Deixou como apelo, um entrosamento das atividades da USE, para a construção da 
identidade da USE, em conjunto. 

 

• Doutrina: 
Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento anunciou que no próximo dia 25 de 
janeiro de 2020, acontecerá no CEAK – Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, a 
partir das 14h, a primeira prévia das rodas de conversa do 18º Congresso Estadual de 
Espiritismo. 

 
• Arte: 
Alberto Centurião Carvalho – Secretário, ressaltou que no dia 26 de janeiro de 2020, 
domingo, teremos aqui na sede da USE, em Santana, o primeiro Sarau REspirArte do ano. 
Elucidou que Ione Prado de Oliveira Carvalho, assumiu a Coordenação do Setor de 
Teatro, e que ele foi para a Coordenação do Setor de Poesia. Declarou que o primeiro 
projeto da Poesia, é uma parceria com a USE Franca, Instituto Arte e Vida de Franca, e 
Grupo Musical Cantarás, para prepararem um espetáculo musical sobre a obra de 
Cornélio Pires, psicografado por Chico Xavier, sem título definido. A estreia será em 
Franca, com previsão para setembro de 2020. 

 
7 – Próxima Reunião: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 23 de janeiro de 2020, quinta-
feira, a partir das 22h30. 

      
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 01 de fevereiro de 2020, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h00. Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário 
Geral lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com o Senhor Presidente. 
      
      
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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30 DE JANEIRO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau - Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
Maurício Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Ausência Justificada: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando - Presidente 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 – Distribuição PGA - Plano Geral de Atividades - 2020: 
Foi comentado sobre a distribuição do PGA 2020, para os Órgãos do Estado, que foi 
deliberação de Ata do CA - Conselho de Administração de dezembro de 2019. 
 
Deliberação: 

 Enviar PGA 2020 (em versão atual) para os e-mails institucionais dos Órgãos 
Regionais e Locais do Estado. Citar nesse e-mail, que as atualizações do PGA 
estarão disponíveis no Site da USE. 
Responsável: Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
Prazo: 06/02/2020 

 
2 – Envio do Tamanho da USE: 
O envio do resultado da pesquisa “O Tamanho da USE”, foi assunto de comentários, pois 
também foi deliberação na reunião do CA, de dezembro de 2019. 
Deliberação: 

 Enviar Tamanho da USE para os e-mails institucionais dos Órgãos Regionais e 
Locais do Estado. 
Responsável: Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
Prazo: 06/02/2020 



 
 

 
Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 

Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
 
 

 
 
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -   2     -                                                              use@usesp.org.br 
Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                      www.usesp.org.br 
 

3 - Itens pendentes das Atas: 
A.J. Orlando colocou sobre as ações dos itens registrados em Atas, alegando que as ações 
são colocadas, mas não são acompanhadas, nem é definido o responsável por ação. 
  
Deliberações: 

 A cada tópico da reunião, colocar a deliberação (ação a ser executada), o 
responsável e o prazo pela execução. 
Responsáveis: Secretaria – Prazo: imediato 

 Hélio, Walteno, Newton e Eronilza - irão trabalhar no acompanhamento das 
deliberações das Atas de Reuniões, compilando em formulário próprio, a ser 
compartilhado com a DE, para agilização das ações a serem tomadas. 

 
4- Orçamento anual - divulgação para as casas: 
Foi discutida a possibilidade de se publicar o orçamento anual para os Centros Espíritas. 
Maurício sugeriu colocar no site a projeção de Receitas e Despesas. A.J. Orlando solicitou 
que se envie para os e-mails das casas que estão com e-mails cadastrados. 
 
Deliberação:  

 Mauricio/Financeiro irá preparar um relatório contendo o orçamento de Receitas 
e Despesas e enviará para o Walteno/TI submeter ao site da Associatec. Em 
paralelo irá aproveitar a comunicação de cobrança que ocorrerá no início de 
fevereiro de 2020 para inserir o link desse relatório. 

 
5- Projeto de Sustentabilidade da USE - Equipe de São Bernardo do Campo: 
Cadastro, Cobrança e Comunicação 
Walteno informou que a equipe de São Bernardo do Campo se propôs a auxiliar no projeto de 
cadastro e informações das Casas Espíritas da USE, destacando três atividades principais: 

 Administrar o cadastro das Casas Espíritas (parte administrativa). 
o Gerar lista de cadastro das Casas que não têm e-mails. Aproximadamente 

540 (quinhentos e quarenta) registros. Obter, com a ajuda dos Órgãos, as 
informações principais, inclusive o e-mail. Repassar para o Departamento 
Financeiro enviar os boletos por e-mail. 

 Auxiliar a cobrança, para melhorar a arrecadação da USE. 
o Com a lista dos boletos não pagos das Casas, contatar os órgãos e fazer 

novamente a cobrança. 
 Atuar em conjunto com Marcelo no Departamento de Comunicação, na realização do 

vídeo institucional da USE. 
Foram considerados alguns pontos: Será necessário alinhar o teor das comunicações com as 
Casas Espíritas, uma vez que falaremos em nome da USE. 
Orlando comentou da necessidade de os Órgãos auxiliarem no contato com as Casas, e 
naquilo que queremos de informações das Casas. 
Explicou sobre a existência dos cadastros e fichas cadastrais. Não estamos utilizando o 
formulário vigente. Seria interessante aproveitar este momento para obter dados completos e 
atualizados. Silvio sugeriu a utilização do Google Forms. 
Deliberação: 
Aprovar o projeto, para sua execução, com alguns membros da DE como padrinhos da 
equipe de São Bernardo do Campo, nas mesmas regiões que eles eram responsáveis 
no projeto Tamanho da USE. 
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6 – Jornal Dirigente Espírita - equilíbrio financeiro: 
O Sr. Presidente mencionou que enviou a todos da DE, via e-mail, uma análise do Jornal 
Dirigente Espírita, em relação a custos (material encontra-se anexo). 
Destacou que o Jornal Unificação começou em 1953 e foi publicado até o ano de 1990. A 
partir daí iniciou-se o Jornal Dirigente Espírita, com comemora 30 anos no bimestre 
setembro/outubro. 
Sobre divulgação da USE, pontuou que quando enviamos um exemplar de jornal para a Casa 
Espírita, espera-se que o jornal siga para circulação aos dirigentes da Casa. Como exemplo, 
caso a casa tivesse 10 (dez) dirigentes, e que cada dirigente tivesse um tempo de uma 
semana para sua leitura, ele seria lido por todos em mais de dois meses. O jornal em papel é 
um veículo lento para divulgação. 
Se mudarmos para o modo digital, o jornal seria disparado para os 10 (dez) dirigentes 
simultaneamente e teríamos uma melhor forma de divulgação. 
Hoje temos um custo alto de impressão e de distribuição do jornal. Se mudarmos para o modo 
digital, teremos o custo de diagramação, mas não o custo de impressão. 
Com jornalista voluntário, e pagando para diagramação, teremos um custo aproximado de R$ 
200,00 (duzentos reais) com uma receita de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por edição. Esta é a 
condição mais adequada que poderemos chegar. 
Outra alternativa seria ter um número mínimo de exemplares impressos, a fim de deixarmos 
na sede da USE Santana, para distribuição aos que forem até lá, e como forma de divulgação 
dos trabalhos da USE. 
Citou que conversou com Eliana Haddad, e que ela aceitou fazer o próximo número do jornal, 
como voluntária, mas não poderá fazer o trabalho como voluntária para as demais edições. 
O Sr. Presidente declarou também as opções, em relação ao formato do periódico, que 
poderia ser um boletim mensal, com tópicos curtos, divulgando as ações da USE, e, uma 
revista ou jornal a cada 3 (três) meses, com trabalho mais profundo, trazendo artigos, 
matérias, e textos mais elaborados. 
Deixou o assunto em aberto para discussões. 
Foram colocados alguns tópicos como: 

 O número mínimo de exemplares para impressão;  
 Como faríamos com os que fazem parte do programa USE+ e recebem o jornal. A 

maioria dos associados neste programa recebem somente o jornal no formato digital 
(pdf) ; 

 Com uma impressão em menor quantidade, quanto conseguiríamos de descontos. 
Maurício discorreu sobre atrelarmos o recebimento do jornal impresso, ao pagamento da 
contribuição associativa. Ponderou que poderíamos ter dois tipos de contribuições (como um 
Programa de Relacionamento): 

 Os que recolhem a contribuição associativa, continuariam a receber o jornal impresso 
e demais publicações da USE; 

 Os que fazem contribuição esporádica, ou de um valor menor, receberiam menos 
publicações.   

 
Deliberações: 

 Buscar jornalista responsável pelo jornal, que seja voluntário. 
Responsável: A.J. Orlando que conversará com jornalista, do Jornal do GELC – 
Grupo Espírita Lázara da Conceição – de São Paulo. 
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 Buscar mais R$ 700,00 (setecentos) reais de publicidade para equilíbrio 
financeiro do jornal. 
Responsáveis: - A.J. Orlando, Newton, e Julia Nezu Oliveira agendarão visita à 
empresa da marca YPÊ, para buscar publicidade ao jornal.  

 Buscar pessoas físicas e jurídicas para o Programa USE+, objetivando o 
aumento das receitas do Jornal Dirigente Espírita. 

 Caminhar para desenvolver jornal digital. 
Responsável: A.J. Orlando conversará com Marcelo Soares Uchôa – Diretor do 
Departamento de Comunicação sobre esse assunto. 
Prazo: 01/02/2020. 

 
 
Horário encerramento:   0h15 - do dia 31 de janeiro de 2020 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  06 de fevereiro de 2020 
 
Próxima Reunião Presencial:  01 de fevereiro de 2020 
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Análise do jornal Dirigente Espírita 
Situação Financeira 

A.J.Orlando – 29/01/2020 
 

1. Desde o início da USE, havia o objetivo de se ter um jornal de veiculação e comunicação da 
entidade federativa. Somente em 1953, no bimestre setembro / outubro, aparece o jornal 
UNIFICAÇÃO, com edições contínuas até o bimestre julho/agosto, quando é substituído pelo 
jornal DIRIGENTE ESPÍRITA. 
 

2. Mesmo contando com assinaturas e algumas publicidades, ambos os jornais sempre tiveram 
problemas de equilíbrio financeiro para suas edições. 
 

3. De acordo com o relatório de fluxo de caixa de 2019, as receitas e despesas com 6 edições do 
Dirigente Espírita foram, respectivamente, de R$ 10.915,00 e R$ 21.775,00, significando, em 
média, R$ 1.819,00 e R$ 3.629,00, respectivamente. 
 

 
 

4. Para a última edição # 175, de janeiro / fevereiro de 2020, segue abaixo um resumo das 
despesas e receitas obtidas: 
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Ou seja, temos um resultado negativo de R$ 2.439,80 na diagramação da edição, impressão e 
distribuição de 2.000 exemplares do jornal Dirigente Espírita. 

 
5. Das despesas por edição, impressão (incluindo diagramação e frete), no valor de R$ 3.360,00 

e 50,8% das despesas, e distribuição, no valor de R$ 1.750,48 e 26,5%, são as duas principias 
contas do jornal. A terceira, referente ao jornalista responsável, as despesas são de R$ 
1.500,00 por edição, ou seja, 22,7% do total. 
 

6. Vale lembrar que a diagramação e impressão são feitas pela Editora EME, que concede um 
desconto de 20% sobre o valor da Nota Fiscal, qual seja, desconto de R$ 652,00. Assim sendo, 
as despesas reais com impressão, diagramação e frete ficam reduzidas a R$ 2.708,00, o que 
equivale a R$ 1,35 por exemplar impresso. 
 

7. Quanto às receitas, além do desconto da Editora EME, os órgãos contribuem com R$ 1.819,00, 
ou 44,2%, e de publicidade temos o valor por edição de R$ 1.700,00 ou 41,3%, sendo que uma 
delas (R$ 700,00) foi obtida com esforços da jornalista responsável, Eliana Haddad. 
 

8. Há informação de que a Editora EME está concedendo um desconto ainda maior que estes 
20%, por solicitação feita pela Julia Nezu. No entanto, para a edição de janeiro/fevereiro, 
conforme NF 29.052, manteve-se o valor acima referido. 
 

 

Resultado

Opções

DESPESAS
Impressão
Diagramação
Frete
Correios - Manuseio
Correios - Etiquetas
Correios - Remessa
Envio pacotes para órgãos
Sacos Plásticos
Preparação (c/Etiquetas)
Jornalista (Eliana)

RECEITAS
Desconto Editora EME (20%)
Contribuições Órgãos Cotas
Cota Castor
Cota Bairral
Cota (Eliana)
Cotas de Patrocínio
Assinantes

2.439,80-R$  

Editora EME 
(Jan 2020)

6.610,80R$  
3.260,00R$  

100,00R$     

1.604,00R$  
146,80R$     

1.500,00R$  

4.171,00R$  
652,00R$     

1.819,00R$  
500,00R$     
500,00R$     
700,00R$     

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1
Nº 000029052

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USONATUREZA DE OPERAÇÃO

EDITORA EME LTDA-EPP

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1060  - 
VILA FATIMA - CEP:13360-000 - 
CAPIVARI - SP
TEL: (19)3491-7000

3520 0104 4810 0900 0112 5500 1000 0290 5215 9229 5852

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ou no site da Sefaz Autorizadora

FL. 1 /1
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9. Considerando, então a nova proposta da Editora EME, de R$ 2.980,00 com 20% de desconto, 
o custo de diagramação, impressão e frete corresponde a 37,5% do total das despesas. Para 
2.000 exemplares, o custo unitário de diagramação e impressão é de R$ 1,19. 
 

 
 

10. O resultado negativo passa para R$ 2.215,80 por edição. Considerando o valor planejado de 
despesa do jornal para 2020 como sendo de R$ 10.200, ou seja, R$ 1.700 por edição, isto 
inviabiliza aceitação da proposta da Editora EME bem como qualquer outra despesa de 
divulgação da USE, quer seja, cartazes, banners, etc. 
 

11. Fazendo-se uma simulação e considerando que os valores propostos pela Editora EME 
possam ser proporcionais à tiragem, caso ficássemos com o valor de R$ 1.700 por edição, o 
número de exemplares para impressão seria de 1.370 (hum mil trezentos e setenta). 
 

12. Para que continuemos com a circulação do Dirigente Espírita, nos moldes do que fazemos 
hoje, quanto a impressão de 2.000 exemplares e distribuição física a 1.500 endereços, são 
feitas as seguintes propostas: 
 

  

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO FRETE

100,00

VALOR DO ICMS

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

652,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00
OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.260,00
VALOR TOTAL DA NOTA

2.708,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

836,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

SAMUEL HENRY DA CRUZ
ENDEREÇO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

EME

FRETE POR CONTA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

75,000

UF

UF

SP

CNPJ / CPF

30.641.959/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL

0 - REMETENTE

PESO LÍQUIDO

75,000

  
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO LÍQUIDO
BASE

CÁLC. ICMS
VALOR
I.C.M.S.

VALOR
I.P.I.

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
CÓDIGO DO 

PROD. / SERV.
PERC.(%)

DESCONTO
VALOR

JORNAL DIRIGENTE ESPIRITA USE/175294 5101 LV 2.000,0000 1,6300 2.608,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00040049029000

Resultado

Opções

DESPESAS
Impressão
Diagramação
Frete
Correios - Manuseio
Correios - Etiquetas
Correios - Remessa
Envio pacotes para órgãos
Sacos Plásticos
Preparação (c/Etiquetas)
Jornalista (Eliana)

RECEITAS
Desconto Editora EME (20%)
Contribuições Órgãos Cotas
Cota Castor
Cota Bairral
Cota (Eliana)
Cotas de Patrocínio
Assinantes

2.215,80-R$  

Editora EME 
Novo desconto

6.330,80R$  
2.980,00R$  

100,00R$     

1.604,00R$  
146,80R$     

1.500,00R$  

4.115,00R$  
596,00R$     

1.819,00R$  
500,00R$     
500,00R$     
700,00R$     
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a. Nova cota de publicidade no valor de R$ 700,00 por edição e jornalista responsável 
voluntário; 

ou 
b. 45 Novos associados do programa USE + (Programa USE de Relacionamento), com 

contribuição bimestral de R$ 50,00. 
ou 

c. Com alteração e transformação do Dirigente Espírita todo ele no formato digital, 
mantendo as receitas de publicidade e com despesas de diagramação e jornalista 
responsável. 

ou 
d. Com alteração para Impressão de 500 exemplares, com envio preferencial aos órgãos 

(com recebimento de receita) e mala direta por e-mails para o estado de São Paulo, 
Brasil e exterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado

Opções

DESPESAS
Impressão
Diagramação
Frete
Correios - Manuseio
Correios - Etiquetas
Correios - Remessa
Envio pacotes para órgãos
Sacos Plásticos
Preparação (c/Etiquetas)
Jornalista (Eliana)

RECEITAS
Desconto Editora EME (20%)
Contribuições Órgãos Cotas
Cota Castor
Cota Bairral
Cota (Eliana)
Cotas de Patrocínio
Assinantes

1.323,00R$  
Digital

 Editora EME 500 
exemplares 

2.345,00R$  
745,00R$     

100,00R$     

1.500,00R$  

3.668,00R$  
149,00R$     

1.819,00R$  
500,00R$     
500,00R$     
700,00R$     
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01 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:     Sede da USE – São Paulo 
     Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   9h30  
Integração:    Dinâmica - Paulo Roberto Bueno - Departamento de Mocidade 
Leitura:  Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário – Livro: “Evangelho 

segundo o Espiritismo” – Allan Kardec – cap. XIII – Não saiba a 
vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita – Item 17 – A 
Piedade 

Prece Inicial:   Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio  
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Marcelo Soares Uchôa - Comunicação 
Filipe Felix dos Santos - DM 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo Roberto Bueno - Secretário de Integração - Departamento de Mocidade 
Juliana Bertoldo - Mediunidade 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
Marco A. S. Oliveira - Comunicação 
Fernando Oliveira Porto – AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
Renata Duarte A. de Oliveira – AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
André Poeta Lopes – Arte 
Juliana Moraes das Chagas – Secretária de Doutrina – Departamento de Mocidade 
José Silvio Spinola Gaspar – Secretário – Departamento da Família 
 
Convidados: 
Etevaldo Souza Pereira - Livraria 
 
Ausências Justificadas: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
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Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina 
Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Família 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Diretora do Departamento de Infância 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor do AECE - Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Mensagem da Presidência: - 
A.J. Orlando abordou que no dia 28 de janeiro esteve em reunião na FEESP - Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, representando a USE junto com Maurício, Rosana, e Ângela 
Bianco - Diretora dos Departamentos de Família e Eventos, em reunião de Comissão 
Organizadora, de evento a ser realizado. Esse evento será o EEP - Encontro Espírita 
Paulista, organizado pela USE, FEESP e Aliança Espírita Evangélica, a ser realizado nos 
dias 22 e 23 de maio de 2020. É uma união dessas três instituições do Movimento Espírita, 
visando um evento para o público em geral. Cada uma dessas entidades terá 4 (quatro) 
participantes nessa Comissão. A próxima reunião será no dia 12 de fevereiro de 2020. 
O Sr. Presidente citou que recebemos convite para a abertura do 10º Congresso Espírita da 
FEESP, que acontecerá no dia 30 de abril de 2020. O Congresso acontecerá até o dia 03 de 
maio, e será realizado na própria sede da FEESP. 
A.J. Orlando sinalizou um artigo no jornal Momento Espírita do Centro Espírita Amor e 
Caridade de Bauru, intitulado “O Legado de Allan Kardec” de Sidnei Fernandes, que cita o 
trabalho de duas pesquisadoras espíritas, sendo uma delas Simoni Privato Goidanich. Com 
seu artigo, Sidnei auxilia a própria divulgação do livro, e traz a citação da edição de “A 
Gênese”, e expressivas alterações na sua 5ª edição, livro este que será lançado como edições 
USE. 
Destacou a inauguração da filial do C.E. Amor e Paz de Marília (que faz parte do Projeto 
Semear), neste dia 02 de fevereiro de 2020. Mesmo em tempos difíceis de arrecadação de 
valores, conseguiram realizar o início desta nova instituição. 
Recebeu convite do Sicredi – Instituição Financeira Cooperativa, para uma assembleia 
daquela entidade, a realizar-se no dia 11 de fevereiro de 2020, às 19h no Teatro Gazeta, à 
Avenida Paulista, 900 - Bela Vista - São Paulo - SP. A USE é associada da Sicredi, que hoje 
é parceira da USE. Rosana irá representar a USE nessa assembleia. 
Continuou lembrando que em abril de 2019, foi solicitado um espaço maior para os 
Departamentos nesta reunião conjunta com a Diretoria Executiva. A partir dessa solicitação 
foi dado preferência para os departamentos nestas reuniões, que passaram a fazer 
apresentações mensais dos seus planos de trabalho, e a D.E. passou a fazer reuniões 
eletrônicas semanais. Ressaltou que apesar disso, nesta reunião e na anterior, não tivemos 
departamentos fazendo as suas apresentações. Foi definido então, um calendário (abaixo) 
para a apresentação dos departamentos nos próximos meses de reunião. 
A.J. Orlando pontuou sobre grupos de trabalho criados anteriormente, com assuntos 
específicos que foram: avaliação de apresentações artísticas, evangelho no lar, inclusão e 
acessibilidade, e, evasão do jovem na mocidade.  
Pediu reflexão sobre o motivo desses grupos de trabalho não terem realizado as suas tarefas. 
Juliana do Departamento de Mocidade realçou que falta liderança nos grupos criados, ou um 
líder que seja responsável, que tome à frente dos grupos. 
Filipe expôs que observa que raramente dá certo os grupos de trabalho concluem suas 
tarefas, pois um dos problemas é a ausência de estrutura nesses grupos. Eles necessitam de 
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uma estrutura mínima de trabalho, ou seja, protocolos internos dentro da USE, para esse 
funcionamento. Argumentou colocando que as grandes estruturas e decisões de projetos, 
necessitam sair deste grupo da D.E. com os Departamento, como base para que os grupos 
de trabalho tenham sucesso. O horário desta reunião, ou parte dela, é ideal para que sejam 
incentivados esses grupos a construírem os trabalhos das comissões e para apresentação 
dos resultados. Comentou que isto está sendo feito no D.M. com um grupo de reestruturação 
do Departamento, que se reúne mesmo durante as reuniões programadas. 
Foi dada a sugestão de divisão do tempo desta reunião em fases, sendo uma delas a dos 
grupos de trabalho. 
A.J. Orlando discorreu que está sendo feito uma tarefa de digitalização e digitação de Atas da 
Diretoria Executiva, CA – Conselho de Administração e CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual. São 70 (setenta) Atas até o ano de 1952, que estão nesse processo. Até a presente 
data 55 (cinquenta e cinco) Atas foram digitalizadas por 26 (vinte e seis) pessoas convidadas. 
Solicitou ao Departamento de Mocidade, para que trabalhe o tema: “Envolvimento”, no espaço 
de tempo de integração. 
 
Deliberações: 

 A reunião da DE mensal com os departamentos será realizada da seguinte forma: 
Integração, e em seguida apresentação de um dos Departamentos, em um tempo 
de 2 (duas) horas. Nas outras 2 (duas) horas de reunião, acontecerão reuniões 
dos grupos de trabalhos (em diferentes temas), envolvendo todos os 
participantes. 
Responsável: Diretoria Executiva - Prazo: a partir da próxima reunião, em março. 

 Calendário das próximas apresentações dos Departamentos nestas reuniões 
mensais: 
Março/2020  Arte 
Abril/2020  AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
Maio/2020  TI – Tecnologia de Informação 
Junho/2020  Jurídico 
Julho/2020  Doutrina 

 Mocidade – trabalhar com o tema: “Envolvimento” no momento de Integração - 
início destas reuniões mensais. 

 
 
2 - Secretaria: 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário informou o recebimento do Estatuto da USE 
Intermunicipal de Sorocaba para ser analisado. 
Em relação à documentação de Processo de União do G.E. Caminho do Mestre, de Santo 
Amaro, São Paulo – SP, pertencente à USE Distrital de Santo Amaro – USE Regional de São 
Paulo mencionou que está em contato com o Grupo Espírita, para resolver as pendências. 
Explanando sobre a situação do Processo de União do Grupo Espírita Fraternidade, de Mauá, 
pertencente à USE Intermunicipal de Mauá – USE Regional do Grande ABC, Newton 
esclareceu que daremos sequência através da D.E. a essa documentação. 
Com relação à Casa de Luz, de Lorena, que nos procurou para Processo de União, A.J. 
Orlando registrou que se a Casa não estiver legalmente constituída, não pode ser Centro 
unido à USE, embora possamos apoiar eventos e outros aspectos. O pessoal de Lorena 
alegou os altos custos para legalização da Casa. O Sr. Presidente passou os custos para 
legalizar a instituição, e o pessoal de Lorena está analisando. 
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3 – Tesouraria: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira anunciou alguns números de forma geral. 
Recebemos de contribuição associativa e do Programa USE+, no mês de janeiro de 2020 R$ 
12.148,00 (Doze mil, cento e quarenta e oito reais). Referente à publicidade no Jornal 
Dirigente Espírita, tivemos R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) de receitas. Referente ao 
Congresso recebemos R$ 25.183,00 (Vinte cinco mil, cento e oitenta e três reais). 
A.J. Orlando solicitou detalhamento a respeito dos valores recebidos de contribuição 
associativa e USE+, bem como, detalhamento de alguns grupos de despesas.  
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro relatou que não foi possível entrar no nível 
de detalhamento solicitado, mas ficou de avaliar uma forma melhor de apresentar esses 
valores em separado. 
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O Sr. Presidente lembrou que cada evento teria um relatório financeiro do seu fechamento, e 
que o evento da Família realizado em janeiro de 2020, ainda não finalizou esse relatório, ao 
que Rosana salientou que não recebemos todas as informações para fechar e apresentar o 
mesmo. 
 
 
4 - Novo Logo da USE: 
Marcelo Soares Uchôa – Comunicação explicou as condições técnicas do trabalho a ser 
realizado sobre o material que Antonio Batista Pinheiro Junior – da USE Intermunicipal de São 
José do Rio Preto enviou em PDF. 
  
Deliberações: 

 A.J. Orlando irá encaminhar os arquivos para o Marcelo Uchoa. Caso os arquivos 
não sejam tecnicamente o que esperamos, o Orlando conversará com o Junior 
para obter os mesmos.  

 Marcelo vai guiar tecnicamente o trabalho a ser realizado, e Walteno integrará 
uma equipe com a comunicação estabelecendo uma força tarefa a fim de 
preparar todos os logos necessários aos Departamentos e Órgãos. Prazo: 
01/03/2020. 

 
 
5 – Receitas – novas iniciativas: 
A.J. Orlando colocou que o Estado de São Paulo, como locomotiva econômica do país, 
deveria ter uma arrecadação, referente a contribuição associativa das Casas Espíritas. 
Comparou com outros estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem 
contribuições anuais na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais) a R$ 1.000,00 (hum mil reais). 
Declarou a ideia de fazermos algum trabalho de captação de recursos, junto a pessoas 
jurídicas, continuando a busca por novos associados do USE+ e mais Casas Espíritas 
recolhendo a contribuição. 
O contato com a pessoa física é mais duradouro, que com a Casa Espírita, que ao mudar a 
Diretoria, muitas vezes, muda o interesse em participar da USE. 
Foi comentado sobre as doações através de cupom fiscal, ou de outras maneiras, que não 
poderem ser feitas para instituições como a USE, pois não somos entidades de utilidade 
pública, ou de outro tipo que possa receber essas doações. 
 
Deliberações: 

 Maurício irá preparar um formulário de arrecadação para o USE+ a fim de ser 
distribuído pelo WhatsApp. Prazo: 08/02/2020. 

 Walteno irá colocar no site a API do PagSeguro que o Maurício vai disponibilizar. 
Prazo: 01/03/2020.  

 Maurício irá contatar as concessionárias de energia elétrica, água etc. e obter 
informação de quais são as condições que a Concessionária receba as 
contribuições a partir das contas de energia elétrica, água ou outra. Prazo: 
08/02/2020. 

 Lirálcio irá enviar uma relação de amigos empresários. Prazo: 01/03/2020. 
 Todos os presentes na reunião, deverão arrumar um amigo que possa contribuir 

no USE+.  Prazo: 01/03/2020. 
 



 
 

 

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

 
 

 
 
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP                        -    6    -                                                              use@usesp.org.br 
Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011                                                                                                                                      www.usesp.org.br 
 

 
6 - Centro Espírita em Novo Horizonte 
O Centro Espírita Jesus de Nazaré, localizado na rua Alexandre Baraldo, s/n, em Novo 
Horizonte, CNPJ 03.384.892/0001-60, fundado em 01 de setembro de 1999, encerrou suas 
atividades no dia 25 de maio de 2019. Em seu estatuto social (art. 36) consta que, em caso 
de dissolução, o seu patrimônio social que ao tempo possuir, passará a pertencer ao Centro 
Espírita Allan Kardec, de Novo Horizonte; ou no caso de inexistência deste à Federação 
Espírita deste Estado. Como não houve aceitação por parte do CE Allan Kardec, a USE SP 
recebeu carta do último presidente explicando e oferecendo o Centro. Pascoal Antonio Bovino 
– Segundo Vice-Presidente e João Lúcio Cruz de Campos, da USE Intermunicipal de São 
José do Rio Preto, foram até lá para certificar-se da situação, e fizeram reuniões com os 
envolvidos, inclusive com o Órgão Regional. Depois de conversar com os diretamente 
envolvidos e havendo sido delegado ao presidente da USE Regional de São José do Rio Preto 
para dar andamento neste processo, foi realizado reunião no último dia 24 de novembro de 
2019, em Novo Horizonte, com representantes do CE Allan Kardec, que retificaram decisão 
anterior e concordaram em receber o patrimônio do CE Jesus de Nazaré com a condição de 
poder vendê-lo e com o valor apurado na venda, aplicar recursos na casa da sopa existente 
no mesmo bairro, e de responsabilidade do CE Allan Kardec. Isto foi aceito pelos envolvidos 
uma vez que o objetivo da USE SP não é o de aumentar seu patrimônio, mas o de possibilitar 
a continuidade da divulgação e da prática da Doutrina Espírita. 
 
 
7. Terreno em Guarani d’Oeste 
O Sr. Presidente narrou que em relação ao terreno em Guarani d’Oeste, existe um grupo de 
pessoas com o objetivo de construir uma Casa Espírita no local.  O terreno passará 
oficialmente para a USE SP e faremos contrato de comodato com este grupo que tem 
interesse em se utilizar do terreno para construção de um centro espírita. A atuação da USE 
SP está sendo feito pelo Departamento Jurídico-Administrativo. 
 
 
8 - Terceirização da Livraria: 
A.J. Orlando enfatizou o modelo atual da USE para a venda de livros, no qual para as pessoas 
comprarem, elas têm que vir até aqui. Não temos nenhuma atividade para se favorecer a 
compra, e a funcionária que poderia estar dedicada à venda, está muito ocupada com outras 
atividades. 
O Senhor Presidente apresentou a ideia de terceirização da livraria, com uma alternativa. 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente comunicou que é preciso ter alguém para 
administrar um contrato desses e a terceirização em si. 
A.J. Orlando confirmou que haverá condições doutrinárias no processo da oferta de livros, por 
uma terceirizada em nome da USE. 
Foi comentado sobre o problema de não termos pessoas e condições para prepararmos os 
livros de maneira a entregar rapidamente ao correio para despacho. 
A.J. Orlando participou que o modelo atual não é suficiente para alavancar as vendas. 
Precisaríamos alguém o tempo todo focado em vender os livros, preparar os mesmos para 
entregas e despachar. Com a terceirização sugeriu que iremos ganhar menos nas transações 
individuais, mas no volume de vendas poderia ser mais vantajoso. 
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Foram feitos vários comentários a respeito das vendas atuais, dos problemas para rápida 
entrega dos livros ao correio para despacho, da possibilidade de e-commerce ser implantado 
para aumentar as vendas,  
Filipe solicitou maiores detalhes do modelo de terceirização, ao que o Senhor Presidente falou 
que levantou o assunto para discussões, e teríamos que estudar e montar um modelo para 
verificar a viabilidade da terceirização. 
 
 
9 – Percentual de descontos de livros – FEB: 
Foi comentado sobre o percentual da FEB de descontos para a USE que seria de 52% 
(cinquenta e dois porcento), com a USE repassando para os Órgãos com 47% (quarenta e 
sete porcento) de descontos. Foi falado sobre este modelo, utilizando de Venda a Ordem da 
FEB diretamente para o Órgão, com entrega no endereço do Órgão. 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente que este é o acerto feito com a FEB. 
Walteno solicitou que possa ser realizada uma venda para testar o modelo.  
 
Deliberação: 
Será necessário confirmar o modelo descrito acima se a operação é rentável e viável 
para a USE, com Venda a Ordem, em experiência que será feita com a USE 
Intermunicipal de São Bernardo do Campo.  Em seguida será feita uma proposta da 
USE com esse modelo, sendo ofertado ao Movimento Espírita. Prazo: 01/03/2020.  
Rosana irá montar o modelo e Walteno irá efetuar uma experiência de compra. 
 
 
10 – 18º Congresso Estadual de Espiritismo: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira descreveu que até esta data temos 379 
(trezentos e setenta e nove) pessoas inscritas, com um número de 191 (cento e noventa e 
um) quartos ocupados do Tauá Hotel. 
Foram feitos vários comentários a respeito do valor da inscrição, comparados com outros 
eventos, e das dificuldades de inscrições decorrentes do valor ser atrelado ao evento, e não 
como um valor total com as acomodações e refeições incluídas. 
Comentou também sobre o cartaz do congresso, em relação a cores e divulgação. 
Fernando Oliveira Porto – Secretário do Departamento do AECE – Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita propôs a ideia de lançar-se um Projeto de Sustentabilidade para o próprio 
Congresso, executado anteriormente, nos 2 (dois) ou 3 (três) anos anteriores, onde parte de 
arrecadação de valores anteriores ao evento (por exemplo através do USE+), poderia ser 
inscrição aos participantes, e objetivando que a USE tivesse capital construído, na época da 
realização do Congresso. 
 
 
11 – Departamentos: 
Arte:  
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento expressou-se que os Departamentos de Arte 
das federativas do CFN – Conselho Federativo Nacional, fizeram um grupo para troca de 
mensagens sobre Arte no Movimento Espírita. 
Colocou que será realizado um encontro presencial em 2020, no mês de novembro, com os 
dirigentes de Arte das federativas, aqui em São Paulo. O evento deverá ser em 2 (dois) dias, 
sábado e domingo, com um número de 15 (quinze) ou 20 (vinte) pessoas.  
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Destacou que a Virada Cultural Espírita de 2020, terá como central a Rádio DuBem, e será 
feita nos dias 16 e 17 de outubro. Serão convidadas neste ano as Federativas para 
participarem do evento, além da confirmação da CEPA Brasil, que este ano irá estar na 
organização juntamente com as outras entidades: USE – FEESP – Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, e Aliança Espírita Evangélica. 
 
Deliberação: 
A USE concordou em sediar o evento dos dirigentes de Arte das Federativas do CFN, 
em São Paulo – novembro de 2020 – em local a ser definido. 
 
 
12 – Próxima Reunião: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 06 de fevereiro de 2020, quinta-
feira, a partir das 22h30. 

      
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 07 de março de 2020, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30, com prece proferida por Eronilza 
Souza da Silva - Segunda Secretária. Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a 
presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com o Senhor Presidente. 
 
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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06 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h40 
 
Prece Inicial:   Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor do Patrimônio 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau - Primeiro Secretário 
Walteno Santos Bento da Silva - Segundo Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo - Segundo Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1 - Casas Espíritas que estão baixando o CNPJ junto à Receita Federal: 
Existem Casas Espíritas dando baixa no CNPJ, junto à Receita Federal, alegando que as 
taxas, impostos e obrigações fiscais estão com valores elevados, para essas instituições que 
têm baixa arrecadação. 
Os comentários focaram que esta ação é ilegal, pois um local com endereço fixo, aberto ao 
público em geral, com eventos (palestras e outros) como possuem as Casas, necessitam estar 
constituídas como Pessoa Jurídica, com CNPJ. 
Pensou-se em uma orientação às Casas Espíritas nesse sentido, e com orientações. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando irá contatar a Julia Nezu Oliveira - Diretora do Departamento Jurídico - 
Administrativo para fazer texto orientativo aos Centros Espíritas, dando sugestões tais 
como: ter um contador voluntário, buscar isenções de taxas, etc. Texto a ser publicado 
na edição Março/Abril do Dirigente Espírita. 
 
2- Comissão do Pacto Áureo e Reunião Extraordinária do CDE: 
Foi comentado sobre o envio de documentos aos Órgãos Locais, e outros envolvidos, dos 
documentos da Comissão do Pacto Áureo e sobre a próxima reunião do CDE - Conselho 
Deliberativo Estadual. 
 
Deliberações: 
Helio irá enviar para os Órgãos Locais (através dos e-mails institucionais), os seguintes 
documentos: 

● Ata da Reunião do CDE, realizada em 08 de dezembro de 2019 
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● Dois documentos da Comissão do Pacto Áureo - Relatório Final da Comissão e 
Anexos utilizados e pesquisados pela Comissão 

● Convocação da reunião extraordinária do CDE - Conselho Deliberativo Estadual, 
a ser realizada em 08 de março de 2020 

Prazo até dia 08/02/2020. Responsável: Hélio. 
  
3- Novo Site da USE: 
Maurício discorreu sobre uma nova versão de site da USE, feita em WordPress para substituir 
o site atual da Associatec. 
O Sr. Presidente perguntou sobre a possibilidade de termos um módulo de eventos no site. 
Foi comentado ainda sobre subir ao novo site, as edições do Jornal Dirigente Espírita; termos 
facilidade para atualizar o site; fazer backup dos dados atuais que temos na Associatec; e 
outras atualizações a serem realizadas nesse novo site. 
O custo de manutenção mensal seria reduzido de R$ 600,00 (seiscentos reais), para R$ 80,00 
(oitenta reais) aproximadamente. 
 
Deliberações: 

● Alteração do site da USE, da Associatec, passando a utilizar páginas 
desenvolvidas em WordPress, usando o plano de assinatura de negócios do 
Google - com custo aproximado de R$ 83,00 (oitenta e três reais) por mês; 

● Colocar no ar, a nova versão do site, já desenvolvida parcialmente pelo 
Maurício, com atualizações a serem realizadas, colocando como data para dar 
início: 21 de fevereiro de 2020; 

● Conversar com Cilene para fazer backup dos dados da Associatec; 
● Responsáveis - administradores do site: Maurício e Walteno. 

 
4- Despesas com viagens para as reuniões da D.E. em São Paulo: 
Rosana salientou que conversou com o Filipe Félix dos Santos - Diretor do Departamento de 
Mocidade, sobre as dificuldades de deslocamento e custos, dele e da Juliana de Oliveira 
Rodrigues, de Marília a São Paulo, para estarem presentes nas reuniões da Diretoria 
Executiva, com despesa aproximada de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em cada 
viagem. 
Os comentários foram no sentido, que devemos colocar as regras  
Os diretores manifestaram-se, e propôs-se um rateio de despesas, entre os que estiverem 
presentes nas reuniões presenciais da D.E. com Departamentos, e acima de tudo, entre os 
que concordarem em participar dessa forma de divisão de despesas. 
Soma-se o total de despesas, dos que quiserem participar, divide-se pelo número de pessoas, 
chegando-se ao valor unitário de despesas. Os que gastaram mais que esse valor serão 
reembolsados, e os que gastarem menos do que esse valor, contribuirão com a diferença, 
para equalizar os valores gastos por todos. 
 
5- Encontros Fraternos: 
Walteno solicitou que esse fosse um ponto de atenção para a próxima reunião da DE. 
A.J. Orlando sugeriu que o Newton fizesse uma proposta de calendário, e que dentro desse 
programa, deveríamos estar em cada região durante a gestão. 
Walteno comentou que uma outra maneira seria escolher as regiões mais necessitadas de 
uma ativação. 
O Sr. Presidente Orlando discorreu também no sentido de dividirmos os esforços, fazendo 
grupos, para atingirmos todo o Estado. 
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Deliberação: 
Newton fará uma proposta para a realização dos Encontros Fraternos no segundo 
semestre de 2020. Prazo: A definir. Responsável: Newton. 
 
6 – Departamento de Infância – solicitação da USE Intermunicipal de Lins: 
A.J. Orlando expôs sobre solicitação de auxílio do Departamento de Infância naquele Órgão, 
conforme Ata da reunião do CA – Conselho de Administração de dezembro de 2020. 
 
Deliberação:  
Walteno irá checar com a equipe do Departamento, o que foi feito ou agendado 
a respeito, e informará a todos. 
 
Prece de Encerramento:  Rosana Amado Gaspar 
 
Horário Término:    0h00 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  13 de fevereiro de 2020 
 
Próxima Reunião Presencial:  07 de março de 2020 
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20 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:   Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Tópicos discutidos: - 
 
 
1) Processos de União:  
        - Processos de união: documental x órgãos 
        - G.E. Fraternidade (Mauá) 
        - Jardim de Luz (São Bernardo do Campo) 
Decisão de processos de união seriam de 2 (duas) formas: da forma antiga solicitando os 
documentos da Casa Espírita, e passando então ao Departamento Jurídico, para análise e 
deliberação final. 
Em paralelo, usaríamos o sistema que o Maurício criou, envolvendo os Órgãos Locais e 
Regionais, com visitas dos Órgãos às Casas, fazendo com que o Órgão participasse de todo 
o processo e da análise da documentação. 
Ao mesmo tempo, a Secretaria faria uma análise dos documentos, para então verificarmos o 
conjunto todo: o processo jurídico, a visita dos Órgãos à Casa, e a documentação que nos 
foi enviada. 
 
Deliberações: 
(para toda Secretaria – responsável: Newton)  

 Existe uma planilha em Excel, desenvolvida, para acompanhamento de todo o 
processo de união, com datas das execuções dos tópicos e comentários. 
Essa planilha necessita ser preenchida, para controle. 

 Quando o processo de união estiver concluído, coloca-se em decisão formal, 
citando em Ata da Reunião da Diretoria Executiva - Eletrônica ou Presencial - 
que a Casa foi considerada unida, citando o nome da Casa, endereço completo, 
CNPJ e outros dados pertinentes.  
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2) Fluxo de Caixa (site e envio de link): transparência 
Maurício preparará demonstrativo mensal de receitas e despesas - Fluxo de Caixa. 
 
Deliberação:  

 Maurício irá disponibilizar em formato próprio, mensalmente, as receitas e 
despesas de maneira sintética e analítica, para conhecimento das casas e dos 
Órgãos. 
Esse demonstrativo mensal, não trará saldos da instituição, investimentos, e 
outros tópicos. 
Será colocado no site da USE, com envio de link aos Órgãos e Centros 

Espíritas. 
 
 
3) Imóvel em Guarani d'Oeste: 
Conforme informações do Sr. Presidente, a documentação do C.E. Caminho de Damasco, 
da cidade de Guarani d’Oeste, de transferência do imóvel para a USE de São Paulo, está 
pendente. O próximo passo seria entrar com ação de regularização junto à Prefeitura 
daquela cidade, pois o imóvel sofreu invasões, e necessita ter sua situação totalmente 
atualizada, para ser feita a transferência à USE, e desta a um grupo de pessoas do local, 
que está disposto a construir um novo centro espírita no local. 
O processo foi transferido do Paulo Roberto Francisco – Primeiro Secretário da USE Distrital 
do Jabaquara – advogado, para o Dr. Émerson Melega, advogado da cidade de Jales, por 
estar mais próximo ao local, e poder acompanhar melhor a situação do imóvel. 
Com a situação do imóvel regularizada e transferida à USE de São Paulo, a mesma fará um 
contrato de comodato, como cessão para o grupo de pessoas interessado, em dar 
continuidade às atividades espíritas no local.  
 
 
4) Estrutura reunião D.E. - março de 2020: 
Na última reunião presencial da D.E. de 1 de fevereiro de 2020, foram definidas mudanças 
na estrutura dessas reuniões, a partir de março. 
As primeiras duas horas da reunião, teriam dinâmica e apresentação das realizações e 
projetos de um departamento; nas outras duas horas, teríamos grupos de trabalho, divididos 
entre os presentes, para discussões e deliberações. 
O Sr. Presidente abordou sobre termos maior eficácia do tempo nessa parte da reunião e 
trouxe alguns exemplos de trabalhos que poderiam ser discutidos. 
Citou que em certos casos, o participante poderia estar em um grupo, mas ser consultado a 
respeito de assunto de outro tema, no qual esteja envolvido. 
Alguns temas exemplificados para essa primeira reunião foram: 

● Inclusão e Acessibilidade 
● Produções Artísticas 
● Divisão Territorial 
● Evasão do Jovem da Casa Espírita 
● Contribuição Associativa 
● Vídeo Institucional 
● Encontros Fraternos 

Foram feitos vários comentários a respeito, tais como: 
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 Seleção de temas visando a diminuição do número de assuntos tratados; 
 Diretores trazerem temas para as reuniões; 
 Grupos de no máximo 5 (cinco) pessoas aproximadamente para não se perder o foco 

dentro dos grupos. 
 

Deliberações: 
 Orlando vai enviar uma planilha com os temas a serem discutidos, para a 

próxima reunião Presencial da Diretoria Executiva, em março de 2020, bem 
como nomes de participantes; 

 Cada diretor deve analisar a planilha e propor novos temas ou novos 
participantes para os temas.  

 
 
5) Pagamentos - Contribuição Social: 
Maurício informou que até a presente data tivemos poucos pagamentos da contribuição 
social anual: 166 (cento e sessenta e seis) Casas, contra os 374 (trezentos e setenta e 
quatro) que tivemos no ano de 2019. 
Colocou que devemos ter um trabalho mais próximo dos Órgãos nos auxiliando com essa 
cobrança.  
Foi comentado sobre carta explicativa das atividades da USE às Casas, e sobre recusa da 
proposta de Órgãos que sugeriram R$ 100,00 (em reais) como valor anual. 
 
Deliberações: 

● Maurício irá preparar uma Carta explicativa, comparando os valores recebidos 
da contribuição social de 2019 e 2020, para envio aos Centros. 

● Preparará também um texto, para os Órgãos, explicando o que a USE realiza 
em termos de atividades. Junto a esse texto, irá em anexo arquivo com as 
Casas da região que não recolheram a contribuição de 2020. 

● A equipe de São Bernardo do Campo irá enviar as Cartas para as Casas 
Espíritas e 3 (três) dias depois, irá telefonar e verificar o recebimento. 

● Não serão enviadas Cartas para os 3 (três) órgãos: Campinas, Circuito das 
águas e Indaiatuba. Não iremos fazer contato por telefone com as Casas 
localizadas nesses órgãos. 

 
 
6) Taxa de permeabilidade do Brás: 
Rosana trouxe como informações sobre a cobrança de taxa de permeabilidade para o 
Centro Cultural da USE no Brás, que no prédio foram aproveitadas todas as áreas, sem um 
jardim, onde poderia haver escoamento de água.  
Existe um fator de construção atual que pede uma porcentagem permeável, para aquele 
imóvel – seria de 107 m² (cento e sete metros quadrados). Então temos como opções: a 
construção de um tanque de 5.000 (cinco mil) litros para escoamento de água, ou pagarmos 
taxa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). De acordo com a nova lei de urbanização do 
município de São Paulo, o problema é que consta na prefeitura uma construção de 250 m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados), quando temos lá atualmente 1.300 m² (um mil e 
trezentos metros quadrados).  
Rosana está em contato com a empresa de engenharia e licenciamento para buscar a 
solução para o problema. 
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7) Relatório Final GD – Contribuição Anual: - 20/02/2020 
O Sr. Presidente solicitou ao Maurício, que trabalhasse em simulações das ideias de 
contribuição enviadas pelo Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina. 
 
Deliberação: 
Maurício analisará as propostas feitas pelo Marco Milani; preparará para cada 
exemplo de arrecadação, uma simulação de valores de Receitas esperadas; e, fará 
apresentação de todos esses dados nas reuniões da DE e do C.A. - Conselho de 
Administração, de 07 de março de 2020. 
 
 
8 - Mensagens do Facebook: 
A.J. Orlando mencionou que não estão sendo respondidas as perguntas e colocações, 
encaminhadas à USE de São Paulo, através do Facebook. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando irá conversar com a funcionária Cilene Cardoso Pereira, para que ela 
fique responsável, pelas respostas a serem dadas através do Facebook. 
 
 
9 - Conta do Banco Santander – utilização pela USE Regional de São Paulo: 
Elisabete relatou que a conta no Banco Santander está aberta, e que foi feito um depósito 
inicial para abertura. 
Não será transferido nenhum valor para essa conta, até que todos os trâmites e documentos 
estejam em ordem para sua utilização pela USE Regional de São Paulo. O cartão para 
movimentação da conta, também já foi recebido. 
 
 
10 - Pauta da próxima reunião do CA – 07 de março de 2020: 
Hélio pontuou que a mesma será preparada e enviada no dia 21 de fevereiro de 2020. 
 
 
11 – Envio de Obras Básicas a penitenciárias: 
A.J. Orlando explicou que está negociando junto a IDE – Editora, um pacote dos livros de 
Obras Básicas, a serem enviados para distribuição nas penitenciárias do Estado. Rosana 
sugeriu também a distribuição de outros livros espíritas que temos em estoque. 
 
 
Horário Término:    0h10 - 21 de fevereiro de 2020 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  27 de fevereiro de 2020 
 
Próxima Reunião Presencial:  07 de março de 2020 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 
 

27 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando - Presidente 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Tópicos discutidos: - 
 
1) Reunião Comissão Regional Sul - CFN - julho de 2020: 
Proposta enviada pelo Orlando através de e-mail, sobre os colaboradores que representarão 
a USE nas reuniões das Áreas do CFN – Conselho Federativo Nacional, na Comissão 
Regional Sul. 
 

 
 
 
Elisabete fará os contatos, e fechará a compra de passagens e demais detalhes. 
A FEMS - Federativa Espírita de Mato Grosso do Sul necessita receber o depósito do hotel 
até o dia 05 de março de 2020. 

1 Ana Luísa Boiago Infância
2 Ângela Bianco Família
3 Aparecido José Orlando Dirigentes
4 Filipe Felix dos Santos Mocidade
5 Marcelo Soares Uchôa CSE
6 Mário Gonçalves AEE
7 Mauro Antonio dos Santos AECE
8 Rosana Amado Gaspar Dirigentes
9 Silvio César Carnaúba da Costa Mediunidade

Nome Área
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2) Grupos de Trabalho para reunião da DE - 07/03/2020: 
A.J. Orlando remeteu proposta com os nomes, para os grupos de trabalho, a se reunirem na 
próxima reunião da DE em 07 de março de 2020. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando solicitou que os Diretores sugiram possíveis novos temas para os 
Grupos de Trabalho, visando a reunião de 07 de março de 2020.   
 
 
3) Reunião Extraordinária do CDE – 08/03/2020: 
A.J. Orlando perguntou a todos os presentes a opinião de cada um deles, sobre o Relatório 
da Comissão do CDE – Conselho Deliberativo Estadual referente ao tema: Pacto Áureo. 
Tivemos várias colocações e comentários a respeito do referido documento. 
O Sr. Presidente salientou que apresentará a visão da DE em relação aos trabalhos atuais do 
CFN, colocando os pontos que estão diversos, entre essa visão e o relatório da Comissão.  
Podemos ter uma postura mais radical em relação ao assunto no CFN, ou trabalhar de 
maneira mais agregadora, tentando melhorar a representatividade nos trabalhos por parte das 
federativas.  
Foi comentado sobre o posicionamento do presidente da FEESP – Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, na última reunião do CDE, em relação à estrutura da USE, e, sobre 
posicionamento de contrariedade às ideias e métodos atuais de funcionamento do CFN e das 
áreas da FEB, por parte de membros da Comissão do Pacto Áureo. 
Colocou-se sobre a maior parte dos membros da comissão não terem conhecimento do 
Movimento Espírita Organizado, e que não temos ninguém do interior participando dessa 
Comissão. 
Ainda tivemos a citação das diferenças do Movimento Espírita, na época do Pacto Áureo, 
onde não tínhamos uma organização dele no Brasil, e com a organização atual da FEB e do 
CFN.  
A Comissão apresentará o relatório na reunião extraordinária do CDE, do dia 08 de março - 
domingo, que será levado à votação pelos presentes. 
A.J. Orlando fez a leitura e comentários das 5 (cinco) propostas da Comissão: 

 Maior atuação administrativa e doutrinária do CFN; 
 Construção compartilhada das ações nacionais; 
 Ação direta nos Centros Espíritas, das Federativas e dos seus órgãos; 
 Decisões em forma colegiada; 
 Revisão de todas as cláusulas do pacto áureo em reunião do CFN da FEB. 

Sobre as decisões em forma colegiada, foi citado que várias ações são definidas nas reuniões 
das Comissões Regionais do CFN, mas a decisão final tomada nas reuniões de novembro do 
CFN da FEB, nem sempre refletem aquelas ações propostas anteriormente. 
Apesar desse aspecto, foram citadas várias ações, como o Livro: Orientação ao Centro 
Espírita, onde ouviu-se a base do Movimento Espírita, e foi até transcrito no mesmo, que o ali 
contido, representa o pensamento médio do movimento nacional.  
Foi comentado também que as decisões da FEB, ou do CFN, não são impostas em direção 
às federativas, mas colocadas como opções para elas. 
Um dos aspectos, entretanto, exposto, como falhas na execução por parte de pessoas, foi o 
Curso da FEB de Prevenção ao Suicídio, onde não foi consultado o CFN, para o seu 
lançamento. 
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Deliberações: 

 Reunião dia 03 de março às 14h30 na sede da USE, entre A.J. Orlando, Rosana 
e Julia Nezu Oliveira - para abordagem sobre o Relatório do Pacto Áureo. 

 A.J. Orlando irá preparar apresentação com enfoque nos trabalhos e no modo 
de trabalho do CFN, destacando os pontos contraditórios em relação ao 
Relatório da Comissão do Pacto Áureo. 

 
 
 
Horário Término:    0h10 - 28 de fevereiro de 2020 
 
Próxima Reunião Eletrônica:  06 de março de 2020 
 
Próxima Reunião Presencial:  07 de março de 2020 
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05 DE MARÇO DE 2020 

 
Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 

do Estado de São Paulo 
 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:   Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Tópicos discutidos: - 
 
 
1) Reunião de A.J. Orlando em Araras com o IDE: 
A.J. Orlando teve uma reunião em Araras, com Jairo Lorenzeti e Wilson Frungilo Junior 
(gerente geral do IDE - Instituto de Difusão Espírita). 
Ele explicou a ideia do projeto de distribuição de livros nas penitenciárias do Estado. 
O IDE fez uma doação de 1.000 (mil) livros para o Projeto, sendo: 

● 600 (seiscentos) exemplares de: “O Livro dos Espíritos”; 
● 200 (duzentos) exemplares de: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”; 
● 200 (duzentos) exemplares de outros livros. 

Esses livros podem ter manchas, umidade, e outras características que impedem a venda 
normal. 
Temos ainda na livraria da USE, 371 (trezentos e setenta e um) exemplares de: “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo”, edições Boa Nova, que serão colocadas como doação, dentro do 
projeto. 
As despesas de frete e a definição dos aspectos logísticos de recebimento/distribuição dos 
livros serão por conta da USE.  
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2) Reunião D.E. – Grupos de Trabalhos (temas e pessoas): 
Orlando preparou uma tabela para organizar a discussão de grupos de trabalhos no novo 
modelo de reunião que foi definido. Há uma matriz de temas e pessoas. Os temas dos grupos 
de trabalho serão: 

 Encontros Fraternos – 2020 
 Inclusão e Acessibilidade 
 Avaliação de Produções Artísticas 
 Divisão Territorial 
 Evasão de Jovens do Centro Espírita 
 Contribuição Associativa 
 Recepção 18º Congresso Estadual – Processo, Layout e Materiais 

 
 
3) Definição e-commerce de livros: 
Maurício desenvolveu uma loja virtual no e-commerce e trouxe o tema para ser discutido na 
reunião. O novo site da USE já vem integrado com um e-commerce. Está pronto e testado 
para vender alguns livros pelo site. Precisamos determinar quem é o líder do projeto. 
Maurício se dispôs a ficar responsável pela parte operacional do site, mas salientou que é 
preciso ter alguém responsável pela logística. A funcionária Cilene Pereira Cardoso ficará a 
cargo dessa parte, que implica em receber o pedido, embalar e colocar no correio. Orlando 
mencionou que esse processo tem que ser feito em 1 (um) dia. 
Maurício colocou também que é necessário responsável por verificar os livros que entrarão 
em promoção, lançamentos, e os que serão oferecidos ao público via Internet. Ele necessita 
dessas informações para ir alimentando o site, e deixando-o atualizado. 
 
Deliberação: 
Irão compor uma comissão para tratar esse tema: Rosana Amado Gaspar, Silvio 
César Carnaúba da Costa e A.J. Orlando. O e-commerce será discutido na reunião 
presencial da D.E. em abril/2020. 
 
 
4) Definição de Taxa de Impermeabilidade - Centro Cultural – USE Brás: 
Rosana expôs sobre a situação atual da taxa de impermeabilidade do Centro Cultural. O valor 
aproximado a recolher da taxa seria de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ou então como opção 
teríamos de ter um sistema de captação de água pluvial no local. 
O prazo para dar entrada no protocolo, em relação a esse assunto é 31 de março de 2020. 
Para darmos entrada e início no processo, é necessário verificarmos todas as plantas, e 
preencher uma série de formulários. 
A sugestão de empresa de licenciamento, que está cuidando do assunto para a USE, é 
darmos entrada no processo como se fossemos pagar a taxa, e aguardar a análise por parte 
da equipe técnica da Prefeitura.  
Se a análise técnica exigir um projeto do reservatório de águas fluviais, então prepararíamos 
esse projeto.  
Rosana explicou que a USE é isenta de outorga onerosa, e de uma série de taxas por ser 
templo religioso, mas dessa taxa de impermeabilidade, não temos isenção. 
Foram feitos vários comentários a respeito do assunto, tais como: custo para implantação do 
reservatório, custo mensal para sua manutenção, ligações hidráulicas que seriam 
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necessárias, comparativo entre esses custos e o pagamento direto da taxa de 
impermeabilidade, etc. 
 
Deliberações: 

 Silvio irá solicitar valores ao engenheiro do projeto, e levantará valores de mão 
de obra e outros materiais para a construção do reservatório de águas fluviais. 
Entregará esses orçamentos até o dia 11 de março de 2020. 

 Depois disso, será tomada a decisão melhor, em relação a como darmos entrada 
no processo. O prazo para dar entrada no processo é 31 de março de 2020, que 
será feita pela empresa que está responsável por acompanhar o licenciamento 
do local, para a USE. 

 
 
5) Não pagamento da contribuição anual associativa: 
As associações abaixo informaram via e-mail, os motivos do não recolhimento da 
contribuição anual associativa referente ao ano de 2020. 
 
Casa:      Órgão Local:  Órgão Regional: 
C.E. Pouso de Luz – Peruíbe  Peruíbe  Baixada Santista 

CNPJ: 51.075.901/0001-83 
Av. Marginal Padre Manoel da Nóbrega, 199 – Peruíbe 

 
N.A.E. Amor Divino – São Paulo  Brás-Mooca  São Paulo 
 CNPJ: 62.773.999/0001-69 
 Rua Jaboticabal, 914 – Vila Bertioga 
 
6) Sistemas da Associatec:  
Walteno relatou que fez o backup dos Sistemas da Associatec, e dos principais dados da USE 
que lá estavam. Contatou a funcionária Cilene Pereira Cardoso, para que até sexta-feira, dia 
06 de março de 2020, seja feito levantamento total se todas as informações estão em ordem, 
a fim de contatarmos a Associatec, visando a rescisão de contrato. 
Será então providenciada carta à Associatec, comunicando o rompimento do contrato. 
Foram feitos comentários a respeito dos dados estarem no Google Drive, e não em 
computadores pessoais, para evitarmos perca dos mesmos. 
 
Deliberação: 
Walteno irá checar os dados copiados da Associatec, os dados que estão no Google 
Drive, e os que necessitam ser copiados e/ou transferidos para mídia. 
Prazo final para envio de carta à Associatec, confirmando rompimento do contrato: 09 
de março de 2020. 
 
7) Comissão Regional Sul: 
Elisabete declarou que as reservas dos hotéis, referente a hospedagem dos representantes 
da USE, em Campo Grande, para julho, por ocasião da reunião da Comissão Regional Sul do 
CFN – Conselho Federativo Nacional, estão todas feitas. Serão efetuados os pagamentos 
assim que ela receber o “link” para efetivar a operação.  
As pessoas que forem continuar lá, para o 5º Congresso Espírita Brasileiro, na sede de Campo 
Grande, deverão arcar com as hospedagens para os outros dias, por sua conta. 
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Foi comentado sobre a situação de Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de 
Mocidade, que prefere ir de automóvel de Marília até Campo Grande, ao invés de vir até São 
Paulo e daí seguir de avião até Campo Grande, bem como ficará hospedado por sua conta 
naquela cidade. Foi aprovado que seja repassado a ele, valor igual ao que seria de passagem, 
para auxílio das suas despesas de deslocamento e hospedagem. 
 
Deliberação: 
Elisabete pediu a todos os que representarão a USE, na reunião da Comissão Regional 
Sul, definição dos horários de voos pretendidos, para que ela possa providenciar as 
passagens aéreas. 
 
Horário Término:    0h20 do dia 06 de março de 2020 
Próxima Reunião Eletrônica:  12 de março de 2020 
Próxima Reunião Presencial:  07 de março de 2020 
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07 DE MARÇO DE 2020 

 
Reunião Ordinária Presencial da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Local:    Centro Cultural - USE Brás 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   09h00 
 
Prece Inicial:   Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
Leitura:   Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Ana Luiza de Almeida Boiago - Departamento de Infância 
Marcelo Soares Uchoa - Departamento de Comunicação 
Lirálcio Alves Ricci - Departamento de Arte 
Mauro A. Santos - Departamento do AECE 
Marco Milani - Departamento de Doutrina  
 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Marco A. S. Oliveira - Departamento de Comunicação - Secretário 
Renata Duarte Alves de Oliveira - Baixada Santista - Secretária AECE 
Regina F. Mercadante - Departamento de Comunicação - Secretária 
André Poeta Lopes - Departamento de Arte - 2º Secretário 
Alberto Centurião Carvalho - Departamento de Arte - 1º Secretário 
Ione Prado de Oliveira Carvalho - Departamento de Arte - Teatro 
 
 
Convidados: 
Neyde Sorrentino Fernandes - Assessora - Departamento de Arte 
Adilson Santos Araújo - Conselheiro USE Regional de Ribeirão Preto 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:   
 
 
1 – Mensagem da Presidência: -  
A.J. Orlando deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião informando sobre um grupo de 
trabalho constituído de representantes da USE, FEESP – Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, Aliança Espírita Evangélica, onde todos estão trabalhando na organização de um 
grande evento Espírita Paulista. 
O evento será no Palácio de Convenções do Anhembi (com capacidade para 2.500 – duas 
mil e quinhentas - pessoas) e será realizado entre 23 e 25 de abril de 2021 com o título de: 
EEP 2021 - Encontro Espírita Paulista 2021. 
O Sr. Presidente trouxe uma reflexão em relação à discussão sobre o Pacto Áureo. Ele 
colocou que muito se fala sobre a participação no Movimento Espírita, mas quando aparece 
uma oportunidade de darmos a nossa contribuição, nós não o fazemos.  
Compartilhou um exemplo bem atual: o CFN solicitou que as federativas fizessem uma revisão 
do documento: “Orientação ao Centro Espírita”. Entretanto pouquíssimos Órgãos 
responderam ao pedido da USE, para que possamos compilar as informações, de modo que 
a USE possa preparar uma proposta do Estado de São Paulo. Os Órgãos que responderam 
foram: Lins, Bauru, Cachoeira Paulista e São José dos Campos. Além deles, alguns 
departamentos apenas, como Atendimento Espiritual e Mediunidade.  
A.J. Orlando lembrou que esse documento foi elaborado na década de 70 (setenta), e teve a 
USE como precursora na preparação do documento, que deu origem ao atual, quando em 
1975 foi desenvolvido e aprovado pelo CDE, em reunião de 14 de setembro, a “Carta aos 
Centros Espíritas”. 
Prosseguindo na reflexão, Orlando trouxe um levantamento histórico que ele fez do processo 
de criação do CFN – Conselho Federativo Nacional, participando que leu 90% (noventa por 
cento) das atas do CFN. Relatou que no início do Órgão, as reuniões eram mensais. O Sr. 
Carlos Jordão da Silva e demais representantes de São Paulo, pegavam um avião no sábado 
e retornavam no mesmo sábado. São Paulo aproveitou o que pode no sentido de dinamizar e 
influenciar o Movimento Espírita no Brasil. Tanto assim que quando havia eventos da FEB – 
Federação Espírita Brasileira fora da Guanabara, quem a representava era o Sr. Carlos 
Jordão da Silva. 
O Sr. Presidente continuou reportando que a ideia da Caravana da Fraternidade, partiu 
originariamente de São Paulo.  
Comparando os dias passados com o momento atual, há uma contradição nesse processo, 
enquanto nós éramos atuantes, reclamávamos que a FEB não era atuante. Hoje nós estamos 
reclamando que a FEB age demais. Porém, talvez, nós agimos de menos. 
A.J. Orlando ressaltou sobre a aprovação do Pacto Áureo pelo CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual da USE. 
José Herculano Pires não era conselheiro do CDE, quando houve essa aprovação; ele havia 
pedido uma suspensão.  
No dia 29 de outubro de 1949, vinte dias depois de uma reunião do CFN da FEB, a USE fez 
uma reunião no CDE. Todas as federativas que tiveram representantes na reunião do CFN 
deveriam retornar aos seus Estados e todas deveriam ter sua posição ratificada. 
A Diretoria Executiva apresentou ao CDE o documento para ser ratificado. O presidente da 
D.E. na época era o Sr. Edgard Pereira Armond. 
O CDE aprovou o documento nessa reunião. 
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2 – Memória Histórica da USE: 
A.J. Orlando mostrou uma foto da estante na sede da USE em Santana, com todos os 
documentos que foram organizados, e arquivados em ordem cronológica. Temos as Atas da 
D.E., do CDE, e das Assembleias, catalogadas e organizadas agora. 
 

 
 
A.J. Orlando convidou 32 (trinta e duas) pessoas do Estado, para fazer um trabalho de 
digitação das Atas que estavam escritas em livros. Ele apresentou um mapa com as 23 (vinte 
e três) cidades do Estado onde estão as pessoas que estão auxiliando nessa digitação. 
 

 
 
3 – Rede de Jornalistas Espíritas: 
O Sr. Presidente pontuou que quando temos um órgão inativo, precisamos mobilizar os 
esforços para reativá-lo. 
A rede de jornalistas pode auxiliar nesse aspecto, sendo até elo de conexão com os Órgãos, 
pois seriam os comunicadores entre eles e a USE de São Paulo. A ideia é ter 1 (um) ou 2 
(dois) jornalistas de cada região do Estado, para que recebamos as matérias de cada região, 
a fim de  divulgarmos nos canais que nós temos. 
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4 – Centro Espírita Jesus de Nazaré: 
O Centro Espírita Jesus de Nazaré entrou em processo de dissolução, deixando o seu 
patrimônio para a federação Estadual. Esse processo foi remetido à FEESP, que o transferiu 
à USE. Como não nos interessava receber esse patrimônio,  mas sim que tivéssemos a 
continuidade de um centro espírita, foi feito contato com outra Casa Espírita do local – Centro 
Espírita Allan Kardec, que a princípio declinou da proposta. 
Depois de tratativas feitas pelo Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente, e pelo 
João Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE Regional de São José do Rio Preto, o C.E. 
Allan Kardec aceitou o patrimônio do C.E. Jesus de Nazaré. Talvez eles vendam o imóvel 
convertendo em recursos para que prossigam com suas atividades de divulgação em outro 
imóvel próximo ao do CE Allan Kardec. 
 
 
5 – Programa USE+ 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro disponibilizou no site da USE uma opção 
para doações e contribuições online. E na última semana tivemos uma contribuição 
espontânea. 
 
 
6 – Secretaria: 
Recebimento de uma solicitação de isenção do pagamento da contribuição associativa de 
2020, do Centro Espírita Fernando Eustáquio, da cidade de Limeira. Em nome da atual 
Presidente: Helena Lúcia Alves Pontes Trefft. 
Endereço: Av. São Sebastião, 863 – Boa Vista 
CEP: 13486-086 – Limeira – SP 
CNPJ: 48.658.645/0001-42 
 
 

USE – CONTROLE DE RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS 
FEVEREIRO DE 2020 

 
Descr. do Material – 

JORNAL 
Órgão – Procedência Período 

Correio Fraterno 
Editora Correio Fraterno – São Bernardo do 
Campo / SP 

JAN/FEV/2020 

Batuíra Jornal Grupo Espírita Batuíra – São Paulo / SP JAN/FEV/2020 
Comunica Ação Espírita ADE – PR – Curitiba / PR JAN/FEV/2020 
O Clarim Casa Editora O Clarim – Matão / SP FEV/2020 
JDE – Jornal de 
Espiritismo 

Associação de Divulgadores de Espiritismo 
de Portugal – Braga / Portugal 

JAN/FEV/2020 

Opinião CCEPA – Porto Alegre / RS JAN/FEV/2020 
O Mensageiro USE I Araraquara – Araraquara / SP MAR/2020 

Mundo Espírita FEP – Curitiba / PR FEV/2020 

Note Bem 
C E Dr. Bezerra de Menezes – Santo André 
/ SP 

JUL-DEZ/2019 

A Nova Era IDEFRAN / USE I FRANCA – Franca / SP FEV/2020 
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UEV Informativo 
União Espírita de Vitória da Conquista – 
Vitória da Conquista / BA 

JAN/2020 

 
Descr. do Material – 

REVISTA 
Órgão – Procedência Período 

RIE – Revista 
Internacional de 
Espiritismo 

Casa Editora O Clarim – Matão / SP FEV/2020 

Semeador FEESP – São Paulo / SP JAN/2020 

Fraternidade ABF – Lisboa / Portugal FEV/2020 

O Trevo 
Aliança Espírita Evangélica – São Paulo / 
SP 

JAN/FEV/2020 

 
7 – Novo Site da USE do Estado de São Paulo: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou o novo Site da USE do Estado 
de São Paulo com as suas opções e facilidades. 
Ele citou que o primeiro trabalho foi migrarmos o sistema de boleto do Sistema da Associatec, 
para o novo Sistema: Boleto Simples, visando a emissão dos boletos da contribuição 
associativa de 2020. Agora também trocamos a plataforma do site. Trocamos todas as partes 
que estavam no site antigo e migramos para o novo, feito no WordPress.  
Mostrou a barra de rolagem dos assuntos principais do Site, na sua tela de abertura, e alguns 
dos tópicos colocados em destaque: próximo congresso estadual, agenda dos próximos 
eventos, Jornal Dirigente Espírita.  
Comentou sobre a decisão de ter um e-commerce ou não, que será tomada por comissão 
montada para esse fim. 
Demonstrou o localizador de Casas Espíritas do Estado, onde a pessoal pode buscar por um 
Centro Espírita, num raio de “x’ quilômetros. 
Destacou também outras opções, tais como: a USE TV (canal da USE no YouTube), as 
edições do Jornal Dirigente Espírita, História da USE, área de eventos e artigos. 
Esclareceu a prestação de contas no Site, mostrando como exemplo o resultado de Fevereiro 
de 2020. 
Dentro da opção do programa USE+ tivemos pessoas entrando direto no Site, e cadastrando-
se para fazer parte do programa, auxiliando com valores bimestrais a USE do Estado. Esta 
opção de contribuição on-line também foi colocada no Site 
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8 – Recadastramento das Casas Espíritas do Estado de São Paulo: 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário elucidou que a Equipe de São Bernardo, 
que trabalha com ele auxiliando como suporte à USE, e possui 10 (dez) pessoas ofereceu-se 
para fazer o trabalho de recadastramento das Casas Espíritas do Estado de São Paulo. 
Está sendo feita uma etapa inicial utilizando os Órgãos dos Órgãos Locais e Regionais que já 
tínhamos na Secretaria, buscando a complementação de dados das Casas Espíritas.  
Na seguinte etapa, será feito por essa equipe, um contato com as Casas que não recolheram 
a contribuição de 2020, por essa equipe. 
 
 
9 – Redução de Despesas: 
A.J. Orlando abordou a decisão, de retirar a Associatec (Sistema utilizado para cadastros e 
para o site da USE), com valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, passando a 
utilizarmos ferramentas do Google com despesas num valor atual de R$ 80,00 (oitenta reais)/ 
mês. 
Comunicou também sobre a saída da jornalista responsável pelo jornal Dirigente Espírita – 
Eliana Haddad. Estamos buscando um voluntário para a função. 
Ele anunciou a possibilidade de fazermos o jornal apenas em meio digital, e não mais em 
papel. 
 
 
10 – Apresentação do Departamento de Arte: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento fez uma exposição da importância do 
departamento de Arte na USE, salientando que essa área já existia desde a criação da USE 
com Edgard Pereira Armond. 
Enfatizou a falta de estrutura da Arte no Movimento Espírita: “O movimento não tem a arte 
como algo bom, e é compreensível pois as pessoas confundem a arte com o artista.” 
Explicou que muitas vezes o artista é exibido, como fora do mundo, e esquece-se que o artista 
também pode ser uma pessoa comum, com conhecimento, com bagagem. 
Queremos mostrar para as pessoas que o artista espírita é diferente do artista como se 
conhece. O artista espírita estuda, pratica o Espiritismo, e, ele primeiro quer que o Espiritismo 
apareça e não ele. Nós, os artistas espíritas queremos que a Arte chegue primeiro. 
Em seguida, Lirálcio registrou alguns slides com eventos diversos ocorridos pelo 
Departamento de Arte no Estado. 
Após a apresentação, iniciou-se algumas discussões sobre os critérios para se aprovar o 
apoio da USE para eventos artísticos do Estado, por exemplo, uma aprovação para que se 
possa colocar o logo da USE. 
Ione Prado de Oliveira Carvalho, trabalhando na parte de Teatro do Departamento, declamou: 
“Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus…” 
Alberto Centurião Carvalho - 1º Secretário, participou da interpretação. 
Eles também trouxeram textos da Doutrina sobre a Arte e o Espiritismo, do Livro: “Obras 
Póstumas”, de Allan Kardec, texto com citação de Rossini. 
 
A.J. Orlando declarou dois aspectos para o departamento trabalhar: 

- Desenvolver nos órgãos atividades, para que eles tenham departamento de arte; 
- No aspecto geográfico: verificar no mapa onde estão sendo realizados os eventos 

realizados pelas áreas de Arte do estado, para melhor divulgação. 
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Alberto Centurião Carvalho explanou que o Departamento ofereceu aos Órgãos várias 
atividades de Arte a serem levadas às regiões, e que a solicitação por parte dos órgãos é 
muito baixa. 
Foram feitos comentários e colocações a respeito do Departamento de Arte nos diferentes 
órgãos do estado.  
 
 
11 - Grupos de Trabalho: 
A.J. Orlando faz uma introdução sobre as ações a serem desenvolvidas pelos Grupos de 
Trabalho montados nesta reunião, informando que para cada Grupo foi montado um roteiro a 
seguir. 
 
GT - ENCONTROS FRATERNOS 2020 
Contextualização 
Em 2019, para melhorar a realização dos Encontros Fraternos decidimos suspender, a partir 
de outubro, o que estava planejado para que seu conteúdo fosse revisto. Planejamos a 
retomada dos Encontros para o segundo semestre de 2020, logo após o 18º Congresso 
Estadual de Espiritismo. 
Resultado Esperado 
Definir novo conteúdo e formato para os Encontros Fraternos para implementação a partir de 
julho/agosto de 2020. 
Cronograma de Encontros Fraternos, dando prioridade às regiões que não tiveram suas 
realizações em 2019. 
 
GT – INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 
Contextualização 
Estamos em um mundo em transformação. As pessoas estão sendo mais respeitadas. Pelo 
menos, nas leis implantadas. Já nos anos 2000, foi lançada a Lei Nº 10.098, a primeira 
totalmente voltada a acessibilidade. Essa já tinha a visão de quebrar barreiras no dia a dia, 
sejam elas urbanas, arquitetônicas, metodológicas (métodos de ensino e de respeito pelas 
características e limitações pessoais, além de valorizar habilidades específicas, por exemplo), 
nos transportes ou na comunicação, assegurando, assim, a autonomia das pessoas com 
deficiência e oportunidade para todos, seja no meio social, familiar, escolar, empresarial e 
também nas instituições espíritas. 
Hoje em dia, uma das leis mais completas sobre acessibilidade no Brasil é o estatuto da 
pessoa com deficiência, também conhecido como LBI (Lei Brasileira de Inclusão) No 13.146, 
de 6 de julho de 2015, mas só entrou em vigor em 2016. A LBI veio para completar a Lei Nº 
10.098, e foi inspirada no protocolo da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com deficiência, que aconteceu em 2006, lá em Nova Iorque. 
Inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da 
vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, 
gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer oportunidades 
iguais de acesso a bens e serviços a todos. [Definição encontrada na Wikipedia]. 
Que ações deveriam ser desenvolvidas para permitir a acessibilidade a frequentadores com 
características diferenciadas em todos as iniciativas praticadas pelas instituições espíritas ? 
Que ações devem ser desenvolvidas para permitir a inclusão de pessoas com características 
diferenciadas e especiais em suas atividades, não como frequentadores, mas como 
responsáveis e trabalhadores desenvolvendo e praticando iniciativas de divulgação, estudo e 
prática da Doutrina Espírita ? 
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Resultado Esperado 
Material de orientação sobre os conceitos e as práticas de inclusão e acessibilidade para 
implementação nas instituições espíritas com divulgação no movimento espírita paulista. 
 
GT – AVALIAÇÃO DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
Contextualização 
Peças e produções artísticas chegam até nós. Para várias delas, solicita-se o apoio da USE 
SP. As decisões são, na maioria, pessoais, conhecendo-se um ou outro produtor ou empresa. 
Busca-se um processo de decisão em que sejam considerados alguns critérios, contendo 
aspectos doutrinários, e que a decisão de apoio e divulgação seja institucional e não pessoal. 
Resultado Esperado 
Processo de avaliação de produções artísticas, com critérios definidos, para decisão da 
Diretoria Executiva, de modo institucional e não pessoal. 
 
GT - DIVISÃO TERRITORIAL 
Contextualização 
Hoje temos estabelecidos 24 órgãos regionais para o estado de São Paulo. Apenas 2 deles 
estão inativos, quais sejam a USE Regional de Jundiaí e a USE Regional de Marília. Mesmo 
assim, devemos ter outros que não têm participação e envolvimento ativo em atividades no 
movimento espírita de sua região. 
Existem algumas solicitações para revisão da divisão territorial estão associadas a maior 
sintonia entre cidades e órgãos locais diferentemente do que foi estabelecido pelo CA – 
Conselho de Administração, a partir de 1993, com o advento do novo estatuto social, que, 
inclusive, criou o próprio CA. 
As propostas de mudanças dos limites e da representação dos órgãos locais serão analisadas 
e aprovadas pelo CDE – Conselho de Administração, mas precisam ser aprovadas 
inicialmente pelos próprios órgãos regionais envolvidos. 
Resultado Esperado 
Conjunto de ações visando manutenção de órgãos regionais que não necessitam de qualquer 
tipo de alteração e ações para mudanças em órgãos regionais, quer sejam relacionados à 
representação de órgãos locais bem como quanto a novas cidades. 
Programação das etapas necessárias com as ações que devem ser implementadas. 
 
GT – EVASÃO DE JOVENS DO CENTRO ESPÍRITA 
Contextualização 
Os censos realizados em 2000 e 2010 evidenciam que os espíritas estão envelhecendo, 
mostrando que não está havendo crescimento para a faixa de idade de 14 a 25 anos, ou 
próxima a isto. Com a entrada em faculdades e universidades, os jovens, muitas vezes, 
deixam de viver com seus pais para iniciar uma vida autônoma. Mudam-se os locais, as 
amizades, a convivência no centro. Em algumas oportunidades, não encontram outro centro 
para continuar suas atividades espíritas. A faculdade mostra seu lado laico e cético frente aos 
problemas do mundo. A disputa torna-se complexa. E o jovem deixa o centro espi1rita, talvez 
não encontrando mais respostas às suas dúvidas. 
Resultados Esperados 
Documento de análise e proposta de ações, contendo os seguintes tópicos: 
Relacionamento das potenciais causas que possam explicar a evasão dos jovens da casa 
espírita. 
Identificação dos principais personagens deste processo. 
Apresentação das potenciais ações que devem ser desenvolvidas pelo 
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a) Centro espírita 
b) Órgãos de unificação 
c) USE SP 
d) Pais e família, 

para ajudar no retorno dos jovens às casas espíritas e mudar o sinal de evasão para 
continuidade e manutenção. 
 
GT - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 
Contextualização 
Hoje, conforme definido em Estatuto e pelo CA – Conselho de Administração, a contribuição 
associativa é de R$ 300 por ano. Encaminhamos os boletos no início do ano para as entidades 
unidas. O retorno foi muito baixo quando comparado a 2019. Do total de aproximadamente 
1.300 instituições, apenas 176 delas fizeram a contribuição. 
Pelo próprio Estatuto, quando as instituições não conseguiram fazer suas contribuições, para 
que continuem cumprindo com seus deveres para com a USE, solicitam-se isenções, através 
dos órgãos locais. Algumas fizeram isto. Muito pouco, no entanto, apenas 7 (sete), até o 
momento, contra 13 (treze) em 2019. Ou seja, estatutariamente todas as que não fizeram 
contribuição e não solicitaram isenção, não atendem ao estatuto da USE e não estão 
regulares para participação nos órgãos de unificação. 
Abrimos um Grupo de Discussão, utilizando da tecnologia WhatsApp, com representantes do 
CDE – Conselho Deliberativo Estadual e do CA – Conselho de Administração. No total, 18 
pessoas participaram deste grupo enviando reclamações, críticas e poucas ideias. Ao final, 
mesmo assim, Marco Milano, o moderador do grupo, conseguiu identificar 7 propostas de 
novas formas de contribuição, quer sejam centralizadas ou descentralizadas, com repasse ou 
não aos órgãos locais. 
Há inclusive um conhecimento inapropriado quando comparado com o Estatuto e relacionado 
às contribuições aos órgãos e à USE SP. Estatutariamente a contribuição dos centros 
espi1ritas unidos deve ser feito para a USE SP. As contribuições aos órgãos são voluntárias. 
Mesmo assim, ha1 confusão, com alguns centros entendendo que não devem pagar à USE 
SP pois já o fazem ao órgãos local, alegando falta de recursos para ambas as contribuições. 
Para avaliar as 7 (sete) propostas, Maurício Romão fez simulações de resultados que podem 
ser obtidos se aplicadas as referidas propostas, e a partir da comparação com o que tivemos 
em 2019 (pagamento de 400 instituições). 
Resultado Esperado 
Definir uma nova proposta de contribuição associativa, se possível, mais adequada aos 
centros, órgãos locais e USE SP. 
 
 
GT - RECEPÇÃO 18 CEE – PROCESSO, LAYOUT E MATERIAIS 
Contextualização 
Estamos no dia 26 de junho de 2020, sexta-feira. O local é um dos espaços do Hotel Tauá. À 
noite, teremos a palestra de Haroldo Dutra Dias, na abertura do 18º Congresso Estadual de 
Espiritismo. As inscrições foram fechadas em 1.002 congressistas, de diferentes partes do 
Brasil e do exterior. Eles chegam de suas cidades de origem. Após receberam as chaves de 
seus quartos, dirigem-se para obter suas identificações. De início, chega o primeiro de São 
Paulo, acompanhado de sua esposa. Em seguida, outro e mais outro. Há um pico de 15 
pessoas chegando para as identificações. Recebem crachás, informações e material do 
Congresso. A situação está montada. 
O que deveria ter sido feito para que: 
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a) Não houvesse filas e espera como está acontecendo ? 
b) Há um ambiente de alegria e de fraternidade em todos, sejam congressistas, sejam 

recepcionistas ? 
c) O que foi pensado para se definir o número correto de atendentes neste processo de 

recepção ? 
d) O que foi visto e planejado para tudo funcionar adequadamente ? 
e) As identificações dos congressistas e as palestras e rodas de conversa escolhidas são 

todas definidas. 
f) Crachás recebidos, pessoas identificadas, alegria demonstrada e todos esperando 

pela abertura, pelas palestras, conferências, rodas de conversa e painel do domingo. 
Resultado Esperado 
Processo de recepção, identificação, distribuição de crachás e materiais, bem como as 
escolhas para as palestras especiais e para as rodas de conversa. 
Como processo, devem ser definidos os seguintes itens: 

a) Processo propriamente dita: sequência de etapas para recepção 
b) Materiais (de escritório, crachás, materiais para congressistas, etiquetas, etc.) 
c) Equipamentos (notebooks, tablets, impressora, etc.) – mesas / cadeiras 
d) Capital humano envolvido: características e quantidades. 
e) Layout da recepção e identificação do local 

 
 
12 – Próxima Reunião: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 12 de março de 2020, quinta-feira, 
a partir das 22h. 
 
A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 04 de abril de 2020, 
sábado, às 9h00, na Rua Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP. Por fim, a reunião 
encerrou-se às 13h20, com prece proferida por A.J. Orlando – Presidente. Eu, Hélio Alves 
Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com o 
Senhor Presidente. 
 
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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16 DE MARÇO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h30 
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
1 – Mensagem da Presidência: 
A.J. Orlando fez breve relato sobre a situação atual do país em relação ao coronavírus, e 
sobre os comunicados emitidos pela FEB, em 11 de março, e pela USE em 12 de março de 
2020.  
O assunto foi discutido pelos demais participantes. 
 
 
2 – Decisão sobre o 18º Congresso Estadual de Espiritismo: 
Será analisada a situação do evento, em relação ao coronavírus, posteriormente. 
 
 
3 – Conta Bancária da USE de São Paulo: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira, informa que a conta bancária em nome 
da USE de São Paulo, a ser movimentada pela USE Regional de São Paulo, está liberada e 
com a seguinte situação, em relação à movimentação: 

 Mauro Antonio dos Santos – Tesoureiro da USE Regional de São Paulo recebeu o 
cartão eletrônico da conta, o talão de cheques, a senha da Internet, a senha eletrônica 
para movimentação da conta, e a máquina de cartões da Getnet. Essa conta é do 
Banco Santander, exclusiva para movimentação pela USE Regional de São Paulo. 
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4 – Tópicos Discutidos e aprovados através do WhatsApp – março de 2020: 
 Comunicado da USE em relação ao coronavírus – 12 de março de 2020 – distribuído 

aos da D.E., dos Departamentos, do C.A., do C.D.E., e aos Órgãos (anexo arquivo em 
.PDF, nesta Ata – pág. 03); 

 
 5º Encontro Paulista de Evangelizadores e Educadores Espíritas – Departamento de 

Infância- seria realizado nos dias 14 e 15 de março de 2020 – cancelado – informado 
a todos; 

 
 COMELESP – COMECELESP – COMENESP – COMENOESP 

Eventos programados para o período de 10 a 12 de abril de 2020 – Departamento de 
Mocidade – cancelado – informado a todos (anexo arquivo em .PDF, nesta Ata – pág. 
04); 

 
 Mobilização para vibração – solicitada pelas Federativas – para ser realizada em 15 

de março de 2020, às 21h – informado a todos. 
o Mensagem enviada por A.J. Orlando: “Compartilho campanha surgida 

no movimento espírita brasileiro para os espíritas, às 21 horas de hoje 
(horário de Brasília) estarem sintonizados, por 5 minutos, em prece a 
toda Humanidade. Solicitamos aos interessados que direcionem o 
convite a outros espíritas e centros de sua cidade e região. Obrigado.” 

 
 Seminário em Santos – seria realizado no dia 28 de março de 2020 – Departamento 

de Atendimento Espiritual – cancelado – informado a todos; 
 

 Palestra do Dia dos Espíritas – seria realizado no dia 18 de abril de 2020 – 
Departamento de Doutrina – cancelado – informado a todos. 

 
5 – Divulgado pela USE em março de 2020: 
 

 Comunicado da FEB para o Distrito Federal m relação ao coronavírus – 11 de março 
de 2020 – distribuído aos da D.E., dos Departamentos, do C.A., do C.D.E., e aos 
Órgãos (anexo arquivo em .PDF, nesta Ata – pág. 05); 
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Horário Término:    23h40  
Próxima Reunião Eletrônica:  19 de março de 2020 
Próxima Reunião Presencial:  A definir data. 
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20 DE MARÇO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h00 
 
Prece Inicial:   Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
1 – Tesouraria – definições março/2020: 
A.J. Orlando iniciou a reunião expondo que diante da situação atípica do país, com a crise 
atual gerada pela disseminação do coronavírus, e como não temos ideia, nem previsão do 
retorno das nossas atividades à normalidade, propõe algumas ações imediatas. 
 
Deliberações: 

 Mantermos apenas os custos fixos; 
 Suspensão de todas as outras despesas: com livros, materiais diversos, 

viagens, lanches, etc.; 
 Tesouraria fará este levantamento das despesas; 
 Considerando que 180 (cento e oitenta) casas recolham a contribuição 

associativa de R$ 300,00 (trezentos reais) cada uma, teríamos um total de R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Dentro desta análise, teremos como 
arcar com as Despesas com Pessoal; 

 O Jornal Dirigente Espírita será digital a partir da próxima edição; 
 Eliana (jornalista responsável) concordou com colaboração sem custos, para a 

edição março-abril; 
 Elisabete verificará se na situação atual temos saldo suficiente para todos os 

pagamentos; 
 Estão suspensas edições dos Livros: “Família e Espiritismo II”, e “A Gênese”. 
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2 – Atas para Digitação e Digitalização: 
O Sr. Presidente citou que continua envio as Atas antigas do CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual, e da DE – Diretoria Executiva, para digitação - atualmente realizada por mais de  33 
(trinta e três) pessoas no Estado de São Paulo - e posterior digitalização. 
 
 
3 - Proposta da DE – adiar o Congresso – para o próximo ano: 
A.J. Orlando colocou vários aspectos sobre a pandemia do coronavírus pela qual estamos 
passando. Citou eventos, que em todas as áreas estão sendo adiados ou cancelados, o 
mesmo acontecendo dentro do Movimento Espírita. 
Trouxe a proposta para alteração de data do 18º Congresso Estadual Espírita do Estado de 
São Paulo, do período atual de 26 a 28 de junho de 2020, para um período de abril ou junho 
de 2021. Explicou que a reunião do CDE, que normalmente acontece no evento do Congresso 
Estadual, não ocorreria.  
Completou a proposta, com a colocação das eleições para a USE do Estado de São Paulo, 
(Assembleia Geral Ordinária) no dia 27 de junho de 2021 - domingo, em reunião do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual. 
Foram feitos diversos comentários a respeito do assunto, inclusive sobre os acertos que 
devem ser feitos com o Tauá Hotel, de Atibaia – local do Congresso. 
Foi aprovado a proposta do Sr. Presidente, com o período de 18 a 20 de junho de 2021, como 
a data do 18º Congresso. A proposta será encaminhada para a Comissão Organizadora do 
Congresso. 
Foi definida a data de 22 de março de 2020 – domingo – às 18h, para uma reunião da 
Comissão Organizadora do Congresso, pelo Skype, a fim de discutir o assunto. 
 
 
4 – Reunião CRSul – Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo Nacional: 
Foi realizada em 19 de março, uma reunião eletrônica com as 5 (cinco) federativas do CR Sul, 
(FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul, FEC – Federação Espírita Catarinense, 
FEP – Federação Espírita do Paraná, USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo, CEERJ – Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, e, FEMS – Federação 
Espírita do Mato Grosso do Sul) onde consideraram o adiamento ou cancelamento dos 
Congressos Regionais e do Congresso Nacional da FEB – Federação Espírita Brasileira de 
2020. 
Em relação ao Congresso da CR Sul do CFN, se ele for agendado para data posterior, 
provavelmente em 2021, houve um acordo entre as Federativas, para que em caso de prejuízo 
no resultado, ele será rateado entre todas essas Federativas. A ideia é de que o Congresso  
seja sempre autossustentável, com as receitas de inscrição, alimentação e outras, cobrindo 
todas as despesas do evento. 
 
 
5 – Reunião Eletrônica CFN – 21/03/2020: 
Amanhã, dia 21 de março haverá reunião eletrônica do CFN, a partir das 18h. 
A.J. Orlando convidou Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente, e Pascoal Antonio 
Bovino - Segundo Vice-Presidente, para participarem dessa reunião. 
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6 – Cuidados para abordagem com pessoas na Assistência Social aos carentes: 
Pascoal contatou pessoal da FEB, que está estudando e irá publicar recomendações na área 
da Assistência Social, para o trabalho com os carentes. 
Ele relatou que teve conversa com o Secretário de Saúde de Ribeirão Preto, o qual comentou 
sobre lugar específico na cidade, com troca de roupas, alimentação, para os moradores de 
rua. Essas pessoas não gostam de ir nesses lugares, e preferem receber ajuda nas ruas. 
Foi comentado sobre os cuidados que devem ser tomados na fase atual, com o menor contato 
possível com as pessoas, obedecer às deliberações do governo, evitar aglomerações, etc. 
As demais atividades da Assistência Social, devem esperar até novas determinações ou 
decisões do governo e/ou de entidades específicas do setor. 
Pascoal irá contatar a FEB, no dia 21 de março de 2020, para inteirar-se do assunto com a 
entidade. 
 
Casa que frequenta em Ribeirão, distribui lanches para o pessoal de rua. Estão estudando 
forma de ao invés de lanches, entregar pacotes de alimentos que durem mais tempo. 
 
 
7 – Comunicado USE em relação ao coronavírus – emitido em 17/03/2020: 
 
Ver a partir da página - 04 
 
 
 
Horário Término:    23h20 do dia 20 de março de 2020 
Próxima Reunião Eletrônica:  26 de março de 2020 
Próxima Reunião Presencial:  A definir data. 
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26 DE MARÇO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Skype 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   11h10 
 
Prece Inicial:   Hélio Alves Corrêa 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
Julia Nezu Oliveira – Presidente USE Regional 
 
 
 
1 – Mensagem da Presidência: 
 
A.J. Orlando colocou que o Presidente do Brasil - Jair Messias Bolsonaro liberou as atividades 
religiosas, como uma das atividades essenciais no país. 
Citou que algumas pessoas, já o contataram para saber a posição da USE, em relação a essa 
declaração do Presidente do país. 
Perguntou a todos, sobre a necessidade da emissão de um comunicado oficial a respeito do 
assunto, no que concordaram os presentes na reunião. 
A.J. Orlando explicou tecnicamente o que significa achatar a curva do coronavírus, e citou o 
problema econômico que decorreria do isolamento total. 
Relatou conversa que teve com o presidente da AME – Associação Médico-Espírita do Estado 
de São Paulo – Fábio Nasri salientando-se que o governo estadual espera um grande número 
de resultados positivos do coronavírus no Estado. 
Foi comentado que o Ministério da Saúde recomenda o isolamento domiciliar. 
A.J. Orlando enviou a todos um modelo de comunicado para apreciação pela D.E. 
Depois de comentários realizados, foi definido o Comunicado da USE, que será veiculado 
nesta data para todo o Estado de São Paulo, e está na página 02 da presente Ata. 
 
Horário Término:    11h50  
Próxima Reunião Eletrônica:  02 de abril de 2020 
Próxima Reunião Presencial:  A definir data. 
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03 DE ABRIL DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma Zoom 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h 
 
Leitura:   A.J. Orlando – trecho de ‘O Evangelho Segundo o Espiritismo” – 

Allan Kardec – cap. IX – Bem-aventurados os mansos e 
pacíficos – item 6 – A afabilidade e a doçura 

 
Prece Inicial:   Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando – Presidente 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
1 – Palavra da Presidência: 

 Reuniões Virtuais do CFN (21/03 e 02/04/2020) 
A.J. Orlando explanou que aconteceram duas reuniões virtuais do CFN – Conselho Federativo 
Nacional da FEB – Federação Espírita Brasileira, uma no dia 21 de março de outra no dia 02 
de abril de 2020. 
No dia 21 de março foi discutido sobre os Congressos Regionais e o Congresso Nacional, e 
no dia 02 de abril, foram acertadas as datas dos Congressos e conversado sobre o livro: 
“Orientação ao Centro Espírita”. 
 

 Congressos Regionais e Congresso Nacional 
Sobre os Congressos o Sr. Presidente explicou que foram colocados dois tipos de votos para 
os eventos: adiamento e cancelamento. 
Foi aprovado o adiamento dos eventos, para o ano de 2022, na mesma ordem e nos meses 
dos que aconteceriam agora em 2020. 
As Comissões Regionais do CFN definirão se as cidades sede serão mantidas ou alteradas. 
As cidades de Manaus (Comissão Regional Norte), Salvador (Comissão Regional Nordeste), 
e Campo Grande (Comissão Regional Sul) confirmaram que continuarão como sede. Belo 
Horizonte desistiu de ser sede do Congresso Regional da Comissão Regional Centro, e será 
substituída por Cuiabá. 
O Congresso Regional em Campo Grande acontecerá no período de 15 a 17 de julho de 2022. 
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O Congresso Nacional seria realizado em novembro de 2022, mas como haverá em outubro 
daquele ano, o Congresso Mundial em Nice, na França, com participação do Brasil, a FEB 
acordou para que o Congresso Nacional seja realizado em 2023, sem definição do mês. 
 

 Reunião da Comissão Regional Sul do CFN 
A.J. Orlando citou que as reuniões deste ano das Comissões Regionais do CFN, seriam no 
mesmo período que já foram definidas anteriormente como presenciais, apenas que de modo 
virtual, através da plataforma Zoom, do qual a FEB adquiriu um conjunto de licenças. 
Assim, a reunião da CR Sul, será em julho de 2020. 
O Sr. Presidente informou que haverá um treinamento amanha2, dia 04 de abril de 2020, às 
15h30, sobre a utilização da plataforma Zoom (para videoconferência), e sobre o Microsoft 
Teams (plataforma unificada de comunicação que permite compartilhamento de arquivos e 
documentos). Silvio Costa deve fazer parte deste treinamento como assessor da área de 
Mediunidade. 
Silvio perguntou sobre as reuniões das áreas do CFN, em julho, que deverão ser virtuais com 
a utilização da plataforma Zoom. 
 

 Revisão do Documento: “Orientação ao Centro Espírita” 
Este tópico foi discutido na reunião do CFN, do dia 02 de abril de 2020. 
O documento no qual estávamos trabalhando para a revisão, não era a versão oficial. Houve 
uma versão apresentada pela FEC – Federação Espírita Catarinense à FEB, que passou pela 
equipe de revisão da FEB, o qual transformou-se em uma nova minuta que teria sido enviada 
às federativas. Esse documento que é o oficial, é que era diferente da versão na qual 
estávamos trabalhando. 
O prazo de revisão desse documento, foi postergado para 30 de abril de 2020. 
Nessa reunião foi definido que ao invés de termos a equipe de redação da FEB - para redação 
final do documento – as Federativas montariam uma comissão com a participação de todas 
elas, para revisão final pelo CFN. 
As Federativas precisam ter uma maior participação, para que não fique tudo nas mãos da 
FEB. 
Foram feitas duas votações para que a proposta do CR Sul, pela montagem dessa nova 
comissão de revisão, fosse aceita. Na primeira votação pela formação da nova comissão 
houve empate de 11 (onze) votos pelo sim, e outros 11 (onze) pelo não. Na segunda votação, 
com a participação de 14 (quatorze) federativas, 7 (sete) votaram a favor da comissão, 6 (seis) 
votaram contra e tivemos 1 (uma) abstenção. Como esses 14 (quatorze) votos constituem 
maioria no CFN, deu-se por aprovada a formação da nova comissão, formada pelos 
presidentes das Federativas, para redação final do documento: “Orientação ao Centro 
Espírita”. 
O prazo final para envio das propostas, é 30 de abril de 2020. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando enviará a versão correta do documento, para revisão por todos, com prazo 
até 26/04, para o seu retorno revisado, a fim de que possa haver a compilação do 
documento final da USE.  
Essa compilação final será feita por: A.J. Orlando – Presidente, Rosana Amado Gaspar 
– Primeira Vice-Presidente, Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente, e Silvio 
César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio. 
 

 Zoom (Plataforma) e treinamento 



 
 

 
Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no 

Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
 
 

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

3

Foi discutido pelos participantes a utilização da plataforma Zoom, para as próximas reuniões 
da USE, assim como está sendo utilizada nesta reunião. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário irá verificar a possibilidade de conseguirmos 
uma licença com menor custo para a USE. O valor atual aproximado é de R$ 900,00 
(novecentos reais)/ano, por uma versão corporativa, a qual seria paga em uma única parcela. 
Walteno sugeriu fazermos mais um período de testes, para depois decidirmos pela aquisição. 
 
Deliberação: 
Haverá mais um período de testes da plataforma, em várias reuniões, para análise de 
desempenho e se atende a todas as nossas necessidades. 
Depois disto, haverá a decisão sobre a compra da licença pela USE. 
 

 Reunião DE + Departamentos – 04/04/2020 
Teremos neste sábado, dia 04 de abril, a reunião da Diretoria Executiva com os 
Departamentos. Mauro Antônio dos Santos – Diretor do Departamento do AECE – 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita fará a apresentação do seu Departamento nessa 
reunião, enquanto Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade fará uma 
integração de maneira virtual com os participantes. 
 
 
2 – Secretaria: 

 Cadastro Centros 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário falou que na próxima semana a equipe de 
São Bernardo do Campo, irá retomar a atualização do cadastro. 
 
Deliberação: 
Na próxima segunda, dia 06 de abril, será retomada esse processo. 
O objetivo é agora a atualização do Cadastro das Casas, e não será feito nada em 
relação à cobrança da contribuição associativa, por parte dos Centros. 
 

 Secretária Eletrônica 
O Sr. Presidente pontuou que como a nossa sede em Santana, está fechada, pela situação 
atual do país, com restrição de circulação de pessoas, o ideal era que desenvolvêssemos a 
solução da Secretária Eletrônica, a fim de que as ligações à sede da USE em Santana, fossem 
transferidos para um outro telefone. 
Foi comentado que o valor da Vivo para transferências dessas ligações é de R$ 49,00 
(quarenta e nove reais)/mês. 
Walteno mencionou a transferência para um celular da própria USE, e não para um número 
particular. 
 
Deliberação: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio emprestaria um chip para 
telefone celular do escritório dele para a USE. 
Seria feito um termo de utilização entre a USE e a Cilene Pereira Cardoso – secretária, 
para a utilização desse telefone celular. 
Silvio irá ativar junto à Vivo, a Secretaria Eletrônica, possibilitando a transferência das 
ligações feitas para a sede da USE em Santana, a esse número de celular, que ficará 
com a Cilene. 
 



 
 

 
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 
 

4

 Férias Cilene 
Foi comentado sobre a possibilidade da USE conceder férias à funcionária Cilene nesta fase 
atual, em que a nossa sede administrativa em Santana, está fechada. 
Foi aprovado que não seria tomada essa decisão neste momento. 
 
 
3 – Tesouraria: 

 Previsão até setembro/2020 
Temos um total de R$ 56.030,00 (cinquenta e seis mil, e trinta reais) de contribuição 
associativa recebida no trimestre, e um total aproximado de R$ 51.000,00 (cinquenta e hum 
mil reais) de despesas no período de março a setembro de 2020. 
Não serão pagas as próximas parcelas do Tauá Hotel referente ao 18º Congresso, que foi 
adiado para 2021. 
 
 
4 – Novo Logotipo (Departamentos e Órgãos): 
A.J. Orlando participou que o Renato César do Nascimento Rodrigues – Primeiro Secretário 
do Departamento de Comunicação está nos auxiliando no novo logo da USE de São Paulo.  
Já foram enviados os logos a todos os Departamentos e a todos os Órgãos Regionais. 
No momento, ele está trabalhando com os logos para os Órgãos Locais, e assim que 
concluídos, serão enviados. 
Depois disto serão desenvolvidas as outras versões do logo: em preto, cinza, branco, etc. 
 
 
5 – Dirigente Espírita Digital – Conselho Editorial: 
A.J. Orlando esclareceu que a jornalista Eliana Haddad deixou de fazer parte do Conselho 
Editorial, assim como Antonio Cesar Perri de Carvalho. 
Atualmente estão neste Conselho: A.J. Orlando – Presidente, Marco Antônio Milani Filho – 
Diretor do Departamento de Doutrina, e Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento 
Jurídico/Administrativo. 
Tínhamos definido anteriormente pela busca de parceiros, trazendo mais receitas para o 
Jornal, o que se torna impossível na situação atual econômica do país.  
 
Deliberação: 
A.J. Orlando buscará uma nova formação de Conselho Editorial devido à saída dos dois 
colaboradores. 
Pediu a cada Departamento que escreva uma página sobre atividades, planejamentos, 
e ideias atuais para o momento em que vivemos. 
 
 
6 – Novo Relatório Pacto Áureo: 
Foi comentado a respeito do novo relatório do Pacto Áureo, que seria elaborado entre a 
Diretoria Executiva da USE, e a Comissão criada pelo CDE – Conselho Deliberativo Estadual. 
 
Deliberação: 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente aceita participar do trabalho da 
elaboração desse novo relatório, e redigir uma versão inicial do novo documento. 
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7 – 18º Congresso Estadual Espírita – Comitê de Cancelamento: 
Com a decisão do adiamento do Congresso para o ano de 2021, e com as providências sendo 
tomadas em relação a isso, um dos tópicos seria em relação aos congressistas que porventura 
peçam o cancelamento de suas inscrições. 
Foi definida a criação do Comitê de Cancelamento, um grupo de 3 (três) pessoas, que 
tomariam as decisões finais, caso a caso, em relação ao cancelamento de cada inscrição 
requerida. 
 
Deliberação: 
Cilene fará o primeiro contato com quem solicitar cancelamento da inscrição, tentando 
explicar que foi transferido para 2021, devido à situação atual, e procurando reverter o 
cancelamento. 
Em não conseguindo, o congressista será encaminhado ao Comitê de Cancelamento, 
para a tomada de decisão final. 
Esse Comitê terá a seguinte composição: Maurício A. Ferreira Romão - Primeiro 
Tesoureiro, Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira, e Rosana Amado 
Gaspar – Primeira Vice-Presidente. 
 
 
8 – Edições USE – “A Gênese” – “Família e Espiritismo II”: 
O Sr. Presidente registrou que está suspensa no momento, a impressão dos dois livros, que 
serão Edições USE. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando dará seguimento para diagramação, e todo o restante que envolvam as 
duas edições, sem haver a impressão dos livros. 
 
 
9 – Vídeo Institucional: 
O Sr. Presidente salientou que Regina F. Mercadante desligou-se do cargo de primeira 
secretária do Departamento de Comunicação, entrando em seu lugar: Renato César do 
Nascimento Rodrigues. 
Foram feitos vários comentários a respeito do Departamento e por final definiu-se que 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro, fará uma tratativa com o Diretor do 
Departamento - Marcelo Soares Uchoa, tentando melhorar o diálogo com a equipe. 
  
 
10 – Folhetos USE (Divulgação) 
A.J. Orlando comunicou que Antônio Batista Pinheiro Junior – Presidente da USE 
Intermunicipal de São José do Rio Preto, fez as alterações nos Folhetos USE + e no Folheto 
da USE do Estado de São Paulo. 
Como houve dúvidas, em relação a essas alterações, foi tomada nova decisão. 
 
Deliberação: 
O Sr. Presidente enviará novamente os Folhetos do USE+ e da USE à Diretoria 
Executiva, visando possíveis correções e acréscimos, para posterior envio ao Antônio 
Batista Pinheiro Junior, que preparará a arte final dos dois documentos. 
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11 – Jornada Evangelizadora Digital do Departamento de Infância: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário relatou que acontecerá uma primeira reunião 
virtual do Departamento de Infância com dirigentes dos Órgãos do Estado de São Paulo, 
visando preparar uma Jornada Evangelizadora Digital. 
Serão também agendados outros encontros virtuais com os colaboradores do Estado. 
Haverá oficina sobre como realizar a evangelização de maneira digital, conscientizando a 
equipe e preparando-a para trabalhar junto aos Órgãos do Estado, nesta fase de afastamento 
social. 
 
12 - Site da USE: 
A.J. Orlando agradece o trabalho realizado pelo Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro 
Tesoureiro em relação ao novo site da USE do Estado de São Paulo. Destacou a contribuição 
dele, o “layout’ colocado, os assuntos e arquivos carregados no site, que culminaram num 
trabalho muito bem feito para a instituição. 
Maurício argumentou que precisamos dar continuidade no trabalho, com manutenções e 
tópicos para dar sequência ao trabalho, e passarmos a ideia de dinamismo e atualização 
constante do site. 
 
 
13 - Museu da USE: 
Foi comentado sobre o Museu da USE, como uma opção dentro do site. 
Marco Antônio Soares Oliveira, do Departamento de Comunicação declarou que está 
trabalhando com as fotos antigas e novas, primeiramente subindo-as no Google Drive. 
A ideia seria a de que as fotos antigas ficassem em um banco de dados, e fossem 
selecionados apenas algumas fotos de cada evento ou ocasião, para montagem do Museu 
da USE, no site. 
 
Deliberação: 
Marco Antônio Soares de Oliveira escolherá cinco fotos de cada evento, enviará ao 
Maurício, para que sejam carregadas no novo site.  
Ele trabalharia na escolha de um evento por semana, com 5 (cinco) fotos com 
legenda. 
 
Prece Final:    Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Horário Término:    0h10 do dia 04 de abril de 2020 
Próxima Reunião Eletrônica:  09 de abril de 2020 
Próxima Reunião Presencial:  A definir data. 
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04 DE ABRIL DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma - Zoom 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   09h25 
 
Leitura: A.J. Orlando – Presidente - do livro: “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo” de Allan Kardec - cap. XVII - Sede Perfeitos - item 
11: Cuidar do corpo e do espírito 

 
Prece Inicial:   Renata Duarte Alves de Oliveira – Secretária - AECE 
 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Ana Luiza de Almeida Boiago - Departamento de Infância - Diretora 
Mauro A. Santos - Departamento do AECE - Diretor 
Marco Antônio Milani Filho - Departamento de Doutrina - Diretor 
Filipe Félix dos Santos - Departamento de Mocidade - Diretor 
Mário Gonçalves Filho - ESDE - Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita - Diretor 
Ângela Bianco - Departamento da Família - Diretora 
Marcelo Soares Uchoa - Departamento de Comunicação - Diretor 
Julia Nezu Oliveira - Departamento Jurídico/Administrativo - Diretora 
Lirálcio Alves Ricci - Departamento de Arte - Diretor 
 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Renata Duarte Alves de Oliveira - Baixada Santista - Secretária AECE 
Fernando Oliveira Porto - AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita - Secretário 
Marco Antônio Soares de Oliveira - Comunicação - Secretário 
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Tópicos discutidos: - 
 
 
1- Mensagem da Presidência: 
 

● Congressos Regionais e Congresso Nacional 
A.J. Orlando explanou que aconteceram duas reuniões virtuais do CFN – Conselho Federativo 
Nacional da FEB – Federação Espírita Brasileira, uma no dia 21 de março de outra no dia 02 
de abril de 2020. 
No dia 21 de março foi discutido sobre os Congressos Regionais e o Congresso Nacional, e 
no dia 02 de abril, foram acertadas as datas dos Congressos e conversado sobre o livro: 
“Orientação ao Centro Espírita”. 
Sobre os Congressos o Sr. Presidente explicou que foram colocados dois tipos de votos para 
os eventos: adiamento e cancelamento. 
Foi aprovado o adiamento dos eventos, para o ano de 2022, na mesma ordem e nos meses 
dos que aconteceriam agora em 2020. 
As Comissões Regionais do CFN definirão se as cidades sede serão mantidas ou alteradas. 
As cidades de Manaus (Comissão Regional Norte), Salvador (Comissão Regional Nordeste), 
e Campo Grande (Comissão Regional Sul) confirmaram que continuarão como sede. Belo 
Horizonte desistiu de ser sede do Congresso Regional da Comissão Regional Centro, e será 
substituída por Cuiabá. 
O Congresso Regional em Campo Grande acontecerá no período de 15 a 17 de julho de 2022. 
O Congresso Nacional seria realizado em novembro de 2022, mas como haverá em outubro 
daquele ano, o Congresso Mundial em Nice, na França, com participação do Brasil, a FEB 
acordou para que o Congresso Nacional seja realizado em 2023, sem definição do mês, por 
enquanto. 
 

● Decisões administrativas da USE: 
Considerando as condições de isolamento social, a DE decidiu pelo fechamento da sede 
Santana. Desta forma, Cilene Pereira Cardoso (secretária) passa a trabalhar em home office. 
Isabel R. S. Ferreira (diarista) não realiza seus serviços semanais. Ficou decidido continuar o 
pagamento das mesmas, até para auxiliá-las nesta fase atual. 
O Sr. Presidente mencionou que a Cilene tem feito um bom trabalho de home office, inclusive 
dando suporte em relação aos contatos com os congressistas, esclarecendo e orientando-os. 
Estamos com as finanças em dia, com tranquilidade para irmos até setembro/2020, na 
situação atual, mesmo com essas despesas de pessoal. 
A.J. Orlando participou que neste momento não colocaremos a Cilene de férias, conforme 
decisão tomada pela Diretoria Executiva, devido à própria situação atual em relação ao 
coronavírus. 
 

● 18º Congresso Estadual de Espiritismo 
Com a decisão do adiamento do Congresso para o ano de 2021, e com as providências sendo 
tomadas em relação a isso, um dos tópicos seria em relação aos congressistas que peçam o 
cancelamento de suas inscrições. 
Foi definida a criação de um Comitê de Cancelamento, um grupo de 3 (três) pessoas, que 
tomariam as decisões finais, caso a caso, em relação ao cancelamento de cada inscrição 
requerida. 
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Esse Comitê terá a seguinte composição: Maurício A. Ferreira Romão - Primeiro Tesoureiro, 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira, e Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-
Presidente. 
Esse Comitê agirá depois da ação inicial da Cilene com o congressista, em relação ao 
cancelamento das inscrições. Ela receberá a solicitação de cancelamento, terá uma 
abordagem definida para esses casos, e em caso de não conseguir reverter o caso, 
encaminhará o mesmo para o Comitê. A Cilene deve receber orientação sobre o procedimento 
que deve ser empregado nos contatos com os solicitantes. 
Esperamos algumas solicitações de cancelamento, mas com o passar do tempo, isto deverá 
cessar. 
O valor pago ao Tauá Hotel, será transformado em número de quartos para o ano de 2021, 
evitando com isso, que haja a correção dos valores pagos atualmente pelos congressistas. 
Estamos acertando com o Hotel um novo número de quartos, que seria 250 (duzentos e 
cinquenta) para a realização do Congresso no próximo ano. 
A USE pagou até o presente momento, para o Tauá Hotel, 60% (sessenta por cento) do valor 
total do Congresso, e as duas últimas parcelas serão feitas em 2021, nos meses de abril e 
maio. 
 
 
2 - Apresentação do Departamento do AECE – Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos - Diretor do Departamento fez a apresentação do Departamento 
para a Diretoria Executiva e aos Departamentos. 
A equipe do AECE, hoje é composta por ele, pelo Fernando Oliveira Porto e Renata Duarte 
Alves de Oliveira, como secretários. 
 
O Atendimento Fraterno é um conjunto de atividades, que visa atender adequadamente as 
pessoas que buscam o Centro Espírita, através de ajuda, assistência espiritual e moral. 
Dentro dessas atividades citou a recepção, o diálogo do Atendimento Fraterno, a explanação 
do Evangelho à luz da Doutrina, a Fluidoterapia, o Evangelho no Lar, e a irradiação. 
 
O primeiro momento que a pessoa chega no Centro Espírita (recepção) é decisivo na vida 
dela, por isso devemos ter todos os cuidados ao recepcionar 
 
O Atendimento Fraterno pelo diálogo é um momento reservado, para uma conversa visando 
esclarecimento de dúvidas, e formas de entender o que está acontecendo com a pessoa. 
 
Explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita: -  
Este é o momento que a pessoa se prepara para depois receber a fluidoterapia, recebendo 
as informações do Evangelho, mensagens de fortalecimento e esclarecimento à luz da 
Doutrina. 
 
A Fluidoterapia é a recepção dos fluidos dos encarnados, com potencialização pelos 
desencarnados.  
Existem pessoas se apegam mais à forma, do que a eficácia dos passes. 
Sabemos que o importante é a preparação do doador e do receptor para que aconteçam os 
benefícios dos passes. 
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O Evangelho no Lar é o que vai permitir que as pessoas mantenham a vibração, fora do Centro 
Espírita, levando os estudos do Evangelho para dentro dos lares. 
 
Foram feitos 40.000 (quarenta mil) folhetos da USE, para o AECE, material esse que foi 
impresso em 2018, e que está para ser distribuído pelo Estado todo. 
 
Irradiação: - 
É uma das atividades ou práticas ainda pouco difundidas no estado de São Paulo. E nesse 
instante, diante da situação pela qual passamos, mais do que nunca, as irradiações são muito 
necessárias. 
As irradiações permitem que possamos vibrar com os mais diversos objetivos, e é uma das 
atividades que podemos realizar mesmo nessa condição de home office. 
 
Fernando comentou que tem conversado com muitas pessoas sobre possíveis cenários 
decorrentes da situação atual. 
Considerando o fechamento das Casas Espíritas, alguns pontos têm sido levantados. Por 
exemplo: se esse trabalho a distância é ótimo, então por que as pessoas precisam ir até o 
centro para tomar o passe? 
Com o passar do tempo, as pessoas podem não sentir mais a necessidade de irem até a Casa 
Espírita. Outro aspecto levantado, é o de que com muito tempo de confinamento poderemos 
ter pessoas com problemas psicológicos.  
Um terceiro cenário também, que é, dependendo da crise econômica que for construída, 
haverá uma demanda assistencial fraterna muito forte. 
São questões colocadas, para refletirmos ao longo do tempo. a fim de que estejamos 
preparados.  
 
Renata comunicou que tem observado nos posicionamentos, nas postagens, muitas questões 
pessoais. Existe a necessidade de uma triagem para os companheiros que irão trabalhar no 
Atendimento Espiritual, pois aquela pessoa irá falar em nome da Casa Espírita. 
Precisamos pensar na capacitação desses trabalhadores, pois o pré-requisito é o 
conhecimento efetivo da Doutrina Espírita, a fim de que ele não leve sua opinião pessoal, para 
o atendimento. O colaborador da área está lá mais para ouvir, do que para falar. 
 
Mauro informou sobre as interrelações do Departamento com as outras áreas do Centro 
Espírita. 
 
Atividades do Departamento AECE: 
1- Sensibilização dos Órgãos 
Passar aos órgãos a importância das atividades do AECE no Centro Espírita. Registrou a falta 
de um trabalho mais sistematizado, organizado nos órgãos do Estado. 
Mauro pontuou também a necessidade de termos mais colaboradores no Departamento, uma 
estrutura mais organizada no departamento, para que possamos chegar mais próximo dos 
objetivos, e dos órgãos do Estado. 
2- Apresentação do Plano de Ação do Departamento 
Existe um Plano de Ação do Departamento, baseado no Plano de Trabalho do Movimento 
Espírita Brasileiro aprovado pelo CFN da FEB. 
3. O Departamento trabalha também nas diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro. 
4- Coordenação e orientação na implantação desse Plano de Trabalho. 
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Mauro realçou que o cenário atual do Coronavírus, com vários assuntos diferentes, e não 
menos importantes levados ao Atendimento Espiritual, pode ter abafado a nossa preocupação 
com o tema do suicídio que estava sendo bem trabalhado antes do evento. 
Destacou o trabalho e o papel do AECE junto aos Órgãos Locais, disseminando as atividades 
e boas práticas, por meio de Encontros Estaduais, Regionais e Locais, ou ainda através de 
seminários, palestras e oficinas vivenciais. 
Um dos pontos também é a disseminação da Apostila: Orientação ao Atendimento Espiritual 
no Centro Espírita. 
Comentou-se sobre a falta de integração entre os departamentos na realização das suas 
atividades. 
Após a exposição, foram feitos vários comentários e parabenização à equipe do Atendimento 
Fraterno pela apresentação, e pela abordagem dos tópicos colocados. 
 
A.J. Orlando declarou que o objetivo da USE é preparar o trabalhador dos Órgãos, e não levar 
o Atendimento Fraterno ao público em geral. 
O Sr. Presidente enfatizou que o material apresentado é muito rico, em relação ao conteúdo, 
aspecto doutrinário, e que a apresentação foi excelente em relação ao conhecimento dos 
colaboradores do tema. Lembrou que este momento de apresentação dos Departamentos é 
um dos momentos de integração entre os departamentos. 
O Sr. Presidente ressaltou que em julho de 2018, houve uma primeira proposta, onde o tempo 
de reunião para os departamentos seria dividido em duas partes: uma parte da reunião para 
o trabalho individualizado deles, e outra parte para integração entre os departamentos. No 
entanto, os próprios departamentos decidiram pela sua não utilização. 
Ele esclareceu que gostaríamos que os departamentos fizessem de maneira natural e entre 
eles, essa integração, sem necessidade da participação ou intervenção da Diretoria 
Executiva. 
 
A.J. Orlando colocou os seguintes pontos: 

 O Departamento buscou quais Órgãos no Estado têm Departamento de Atendimento 
Espiritual, e o que estão fazendo cada um deles nas suas áreas ? Isto pode servir de 
ferramental até para o Departamento angariar mais colaboradores. 

 Como o Departamento está qualificando as pessoas ? 
 Quais ações estão sendo feitas em relação aos Órgãos Locais ? 
 Existe trabalho feito em relação ao Evangelho no Lar, formando pessoas, com 

conhecimento (trabalhadores para os Órgãos), para que eles levem esse trabalho às 
Casas Espíritas, e daí ao seu público ? 

 Foi feita levantamento das necessidades do Estado, junto aos Órgãos ? 
 O Departamento trabalha por demanda, ou de acordo com o planejado ? 
 Em relação a atividades virtuais, existem momentos para orientar trabalhadores da 

área de Atendimento Fraterno ? 
 Qual o Planejamento anual do Departamento ? 
 Quais as ações, a curto, médio e longo prazo ? 

 
O Sr. Presidente argumentou que apesar da riqueza do conhecimento, sentiu falta de um 
Plano de Ação. 
Segundo ele, isto serve para que todos Departamentos pensem e reflitam sobre suas ações. 
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3- Secretaria: 
Cadastros: 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral anunciou que o Departamento está trabalhando de 
forma conjunta, para eliminar o atraso na entrega das Atas de reuniões anteriores. 
Narrou que a equipe do Walteno, de São Bernardo do Campo, irá a partir do dia 06 de abril 
iniciar o trabalho de contato com as Casas Espíritas, depois da primeira parte do levantamento 
efetuado junto aos Órgãos. 
Serão agora conferidos os dados das Casas Espíritas, que temos na Secretaria da USE. 
Hélio relatou que está sendo feita uma segunda revisão no Cadastro de Colaboradores dos 
Órgãos Regionais e Locais. Dos Órgãos Regionais, 70% do cadastro já foi conferido junto aos 
mesmos. Faltam a conferência de 8 (oito) Órgãos Regionais. 
O trabalho de revisão com os Órgãos Locais, será iniciado neste mês de abril de 2020. 
Foram feitos vários comentários a respeito, do belíssimo trabalho da equipe do Walteno, com 
muita dedicação e eficiência desses colaboradores, no auxílio à USE. 
 
Logo novo da USE: 
A.J. Orlando salientou que o Renato César do Nascimento Rodrigues – Primeiro Secretário 
do Departamento de Comunicação está nos auxiliando no novo logo da USE.  
Já foram enviados os logos a todos os Departamentos e a todos os Órgãos Regionais. 
No momento, ele está trabalhando com os logos para os Órgãos Locais, e assim que 
concluídos, serão enviados. 
Depois disto serão desenvolvidas as outras versões do logo: em preto, cinza, branco, etc. 
Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade sinalizou sobre os logos para 
os departamentos dos Órgãos Regionais e Locais, sugerindo que fossem feitos e enviados 
aos mesmos, evitando logos com diferentes características. 
O assunto foi comentado, e concluiu-se que os Departamentos utilizariam para divulgação e 
cartazes, os seus nomes, mas os logos dos próprios Órgãos – Locais e Regionais a que 
pertencem, sem a criação de outros logos para os Departamentos dos Órgãos. 
 
Secretária Eletrônica da USE: 
O Sr. Presidente discorreu que como a nossa sede em Santana, está fechada, pela situação 
atual do país, com restrição de circulação de pessoas, o Diretor de Patrimônio - Silvio César 
Carnaúba da Costa está trabalhando para termos uma secretária eletrônica. 
As chamadas feitas para a sede, serão direcionadas a um telefone celular que estará com a 
Cilene Pereira Cardoso – Secretária, para transmitir as informações solicitadas. 
 
 
4 – Tesouraria: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou os valores referentes ao 
primeiro trimestre de 2020. 
Temos um total de R$ 56.030,00 (cinquenta e seis mil, e trinta reais) de contribuição 
associativa recebida no trimestre, dentro de um total de R$ 167.767,33 (cento e sessenta e 
sete mil, setecentos e sessenta e sete reais, e trinta e três centavos) de Receitas. 
Nesse período tivemos um total de despesas de R$ 161.759,67 (cento e sessenta e um mil, 
setecentos e cinquenta e nove reais, e sessenta e sete centavos). 
Dentre as despesas, a maior foi com o Tauá Hotel, para o 18º Congresso, num montante de 
R$ 114.872,00 (cento e quatorze mil, oitocentos e setenta e dois reais). 
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Em relação às receitas expressou-se sobre o Programa USE + o qual teve um decréscimo de 
arrecadação em março devido à situação econômica atual do país, com queda de atividades 
em função da pandemia do coronavírus.  
Elucidou que com as reservas que possuímos, as nossas despesas estão asseguradas até o 
mês de setembro de 2020, mesmo com a perspectiva pior financeiramente, de não termos 
quase Receitas nos próximos meses.  
 
 
5  - Sobre novo modelo de contribuição anual: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro, e Marco Antônio Milani Filho – Diretor do 
Departamento de Doutrina fizeram colocação no sentido de agilizarmos o novo modelo de 
contribuição associativa por Órgão, e não por Centro Espírita, como é atualmente. 
A.J. Orlando expôs que necessitamos definir um valor mínimo para os Órgãos Locais, e 
necessitamos também de uma alteração no nosso Estatuto. 
Foi comentado sobre como seria a nova forma de arrecadação, que foi colocada na última 
reunião do CA – Conselho de Administração de 07 de março de 2020. 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo solicitou um texto do 
Sr. Presidente com os detalhes, para que ela possa verificar juridicamente todos os passos. 
A.J. Orlando irá enviar a proposta de contribuição, para análise jurídica e verificação da 
alteração estatutária necessária.  
 
 
6 – Grupos de Trabalho – Resultados das Reuniões de março de 2020: 
A.J. Orlando abordou que na medida do possível, os responsáveis pelos Grupos de Trabalho, 
da última reunião presencial realizada em 07 de março de 2020, devem dar sequência aos 
seus tópicos, para que tenhamos encaminhamento dos assuntos. 
Foram os seguintes, os Grupos de Trabalho definidos: Encontros Fraternos 2020, Inclusão e 
Acessibilidade, Avaliação de Produções Artísticas, Divisão Territorial, Evasão de Jovens do 
Centro Espírita, Contribuição Associativa, e, Recepção do 18º Congresso: Processo, Layout 
e Materiais. 
 
7 - Revisão do Documento: “Orientação ao Centro Espírita”: 
Este tópico foi discutido na reunião do CFN, do dia 02 de abril de 2020. 
O documento no qual estávamos trabalhando para a revisão, não era a versão oficial. Houve 
uma versão apresentada pela FEC – Federação Espírita Catarinense à FEB, que passou pela 
equipe de revisão da FEB, o qual transformou-se em uma nova minuta que teria sido enviada 
às federativas. Esse documento que é o oficial, e que era diferente da versão na qual 
estávamos trabalhando (que é a da última edição, de 2006). 
O prazo de revisão desse documento foi postergado para 30 de abril de 2020. 
Nessa reunião foi definido que ao invés de termos a equipe de redação da FEB - para redação 
final do documento – as Federativas montariam uma comissão com a participação de todas 
elas, para revisão final pelo CFN. 
As Federativas precisam ter uma maior participação, para que não fique tudo nas mãos da 
FEB. 
Foram feitas duas votações para que a proposta do CR Sul, pela montagem dessa nova 
comissão de revisão, fosse aceita. Na primeira votação pela formação da nova comissão 
houve empate de 11 (onze) votos pelo sim, e outros 11 (onze) pelo não. Na segunda votação, 
com a participação de 14 (quatorze) federativas, 7 (sete) votaram a favor da comissão, 6 (seis) 
votaram contra e tivemos 1 (uma) abstenção. Como esses 14 (quatorze) votos constituem 
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maioria no CFN, deu-se por aprovada a formação da nova comissão, formada pelos 
presidentes das Federativas, para redação final do documento: “Orientação ao Centro 
Espírita”. 
O prazo final para envio das propostas, é 30 de abril de 2020. 
A.J. Orlando enviará a versão correta do documento, com prazo até 26 de abril de 2020, para 
o seu retorno revisado, a fim de que possa haver a compilação do documento final da USE.  
Essa compilação final será feita por: A.J. Orlando – Presidente, Rosana Amado Gaspar – 
Primeira Vice-Presidente, Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente, e Silvio César 
Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio. 
As sugestões, constantes da compilação final da USE, serão encaminhadas para a Secretária 
da CR Sul, que é a Maria Elisabeth Barbieri do Rio Grande do Sul. 
 
 
8 - Reunião da Comissão Regional Sul do CFN: 
A.J. Orlando confirmou que as reuniões deste ano das Comissões Regionais do CFN, seriam 
no mesmo período que já foram definidas anteriormente como presenciais, apenas que de 
modo virtual, através da plataforma Zoom, do qual a FEB adquiriu um conjunto de licenças. 
Assim, a reunião da CR Sul, será em julho de 2020. 
Ao final de julho, os responsáveis pelas áreas farão o fechamento do relatório das atividades 
realizadas pelas áreas. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando gostaria que a Diretoria Executiva recebesse informações dos 
Departamentos da USE (tais como: decisões tomadas, informações de reuniões 
agendadas e realizadas), relacionadas às suas respectivas áreas do CFN.  
Essas informações devem ser compartilhadas com toda a Diretoria Executiva visando 
sabermos a atuação atual nossa junto ao CR Sul. 
 
 
9 - Palavra Livre: 
9.1 - Convite do Marco Milani - Grupo de Estudos da Gênese: 
Marco Antônio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina descreveu sobre as 
inscrições para o Grupo Virtual de Estudos: Análise das modificações da 5ª Edição de A 
Gênese. 
O estudo será feito pela USE Regional de Campinas e terá início no dia 04 de maio de 2020, 
ocorrendo todas as segundas-feiras, das 20h às 21h30. 
O site da USE do Estado de São Paulo possui “link” sobre o Curso e para as inscrições. 
 
 
10 – Anexos desta Ata: 
Fazem parte desta Ata, os “slides” da Apresentação do Departamento do AECE – 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita, bem como os comunicados da USE emitidos em 
Março de 2020, relacionados ao coronavírus. 
 
 
11 – Próxima Reunião: 
A próxima reunião eletrônica, por Skype, acontecerá no dia 09 de abril de 2020, quinta-feira, 
a partir das 22h. 
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A próxima reunião presencial da Diretoria Executiva será no dia 9 de maio de 2020, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 12h45, com prece proferida por Julia Nezu 
Oliveira - Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo. Eu, Hélio Alves Corrêa - 
Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com o Senhor 
Presidente. 
 
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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09 DE ABRIL DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Google Meet 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h15 
Prece Inicial:   Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário  
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos Bento da Silva - Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
1 – Recursos do G Suíte aos Órgãos e Casas ao Estado: 
A.J. Orlando comentou que foi enviado no segundo comunicado da USE ao Estado de São 
Paulo, nesta fase atual de isolamento social, uma recomendação de ações a serem 
desencadeadas de modo virtual para o Movimento Espírita. 
Dentro dessa perspectiva, uma das ideias seria disponibilizar a plataforma do G Suite aos 
Órgãos e às Casas Espíritas, como ferramenta de trabalho para que as instituições espíritas 
interessadas façam atividades direcionadas ao seu público.  
Com isto, atingiríamos o objetivo de auxílio aos Órgãos e às Casas, e teríamos uma maior 
ligação com órgãos e casas, tendo atualização de cadastro, além de permitir a criação de e-
mails institucionais.  
Essa mesma ferramenta pode ser disponibilizada para as Casas não unidas. 
Walteno destacou que a Equipe de São Bernardo do Campo está pronta para auxiliar as 
Casas e Órgãos, no processo de utilização do G-Suíte, e que isso auxiliará no fortalecimento 
dos laços de unificação. Ele participou que a equipe está fazendo reuniões diárias, para 
acertar detalhes e procedimentos na parte de Informática. 
A.J. Orlando solicitou a inclusão do Maurício A. Ferreira Romão - Primeiro Tesoureiro, e 
Marcelo Soares Uchôa - Diretor do Departamento de Comunicação para auxílio aos Órgãos 
e às Casas na utilização das ferramentas do G-Suíte. 
 
Deliberação: 
A.J. Orlando irá elaborar comunicado da USE colocando estas disponibilidades para as 
casas espíritas. 
O site da USE será utilizado para divulgação desse trabalho a ser realizado. 
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2 – Acerto com CCDPE - Livro - “O Legado de Allan Kardec”: 
A.J. Orlando relatou sobre o acerto entre a USE do Estado de São Paulo, e o CCDPE - Centro 
de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo - Eduardo Carvalho Monteiro, em 
relação ao Livro: “O Legado de Allan Kardec”. 
Maurício apurou os valores e informou que o CCDPE tem em haver o valor de R$ 4.340,70 
(quatro mil, trezentos e quarenta reais e setenta centavos) , que correspondem a um total de 
441 (quatrocentos e quarenta e um) livros, que serão então disponibilizados ao CCDPE. Este 
acerto será feito com a transferência dos livros. Isto só foi possível pois o acordo inicialmente 
feito, foi o de compartilhar os resultados das vendas e não a divisão entre as instituições pelas 
vendas individuais feitas. 
 
 

 
 
3 - Programa USE + 
Maurício abordou que há uma baixa arrecadação de valores do programa USE +, nestes 
meses de março e abril de 2020. 
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A.J. Orlando preparou um texto e enviou mensagem para as pessoas lembrando do não 
pagamento do valor bimestral do programa, tendo conseguido, aproximadamente, 20 
pagamentos como consequência deste trabalho. 
 
4 – Salário da funcionária Cilene Pereira Cardoso: 
Rosana apresentou a Medida Provisória 936 do Governo Federal que traz regras sobre 
redução de jornadas e de salários de funcionários neste período de crise.  
O assunto foi comentado pelos participantes da reunião. 
 
Deliberações:  

● Foi definida a redução de jornada e salário da funcionária Cilene em 50% 
(cinquenta por cento). 

● Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira irá contatar o escritório 
contábil para verificar o mecanismo de solicitação junto ao Governo Federal. 

● Elisabete conversará com a funcionária, depois do acerto legal, sobre o assunto. 
 
 
5- Comitê de Cancelamento (18º CEE): 
Orlando perguntou sobre o funcionamento do Comitê de cancelamento do Congresso de 
Atibaia. Elisabete reportou alguns dados sobre 15 (quinze) cancelamentos até agora. 
 

 
 
A.J.Orlando solicitou ao Comitê que sejam definidos indicadores para acompanhamento das 
solicitações. Estes devem incluir número de inscritos com desistências, número de quartos 
cancelados e valores de devolução. 
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6- Evento do Fraternidade Sem Fronteiras - Canal USE Youtube: 
Marcelo Uchôa pediu ao Orlando a possibilidade de transmitir o evento pelo canal da USE. 
Orlando consultou a natureza do Fraternidade Sem Fronteiras e identificou que a instituição é 
espiritualista e não espírita, mesmo considerando que muitos espíritas fazem parte do 
trabalho de fraternidade. Embora façam um excelente trabalho, não seria adequado fazer a 
divulgação pelo canal da USE, havendo sido informado ao Marcelo. 
 
 
7. Logo para Assessorias - DM: 
Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade, solicitou logos específicos 
para as Assessorias do DM no Estado: leste, noroeste, norte e centro-leste. A proposta seria 
a utilização do logo da USE do Estado de São Paulo, colocando a descrição do número da 
assessoria, além de uma imagem com cor diferente para cada assessoria: 
1ª Assessoria - dm1 na cor azul 
2ª Assessoria - dm2 na cor amarela 
3ª Assessoria - dm3 na cor verde 
4ª Assessoria - dm4 na cor rosa 
Foram feitas várias colocações a respeito de alterações de imagem, que poderão ser feitas 
por outros departamentos, a partir da solicitação do Departamento de Mocidade. 
O Sr. Presidente fez a proposta de tirar a descrição do número da assessoria do logo. A 
inclusão da figura identificando a assessoria (dm1 - dm2, etc.), seria à parte do logo, apenas 
como identificação visual, sem fazer parte da imagem do logo. 
Essa proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
Decisão: Haverá apenas um logotipo para o Departamento de Mocidade, padronizado com o 
dos outros departamentos. Caso a Assessoria queira identificar sua área poderá fazer uso 
dos ícones, colocando o respectivo ao lado do logo do DM, mas não criando um novo. 

    
 
 
8. Tradução do Livro: “A Gênese” – 4ª edição: 
A.J. Orlando comunicou a questão da revisão da tradução de: “A Gênese” que foi feita pelo 
Marco Antonio Milani Filho, Diretor do Departamento de Doutrina. Como foram muitos itens 
revisados e/ou alterados por ele, o resultado foi encaminhado à detentora dos direitos autorais 
da tradução, Sarah Imad, para avaliação e decisão. 
 
 
9. e-Book do Livro: “A Gênese”: 
A.J. Orlando vai enviar o “link” do ”e-book” que traz uma versão do livro: “A Gênese” de Allan 
Kardec, na sua 5ª. (quinta) edição que foi editada em 1869, comparando item a item com a 1ª 
edição francesa. 
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10. Folhetos USE e USE+ 
O Sr. Presidente encaminhou os folhetos para a Diretoria Executiva fazer uma avaliação 
deles. Silvio achou o material muito bom, e sugeriu que houvesse uma adaptação do material 
para que possa ser divulgado também pelo WhatsApp. 
 
 
11. Comunicado Covid-19: 
Está previsto que no final de abril que o governo poderá cancelar o isolamento social. A.J. 
Orlando trouxe reflexão sobre qual deveria ser o posicionamento da USE caso isso aconteça. 
E decidimos por ter alguma posição, no sentido de recomendar o Isolamento no caso em que 
o risco ainda exista. 
 
 
12. Prece final:    Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
 
Horário Término:    23h30  
Próxima Reunião Eletrônica:  16 de abril de 2020 
Próxima Reunião Presencial:  A definir data. 
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Anexo: proposta de logotipo para as Assessorias do DM: 
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23 DE ABRIL DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma Google Meet 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   22h 
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
1 – Manifesto ADI 5581: 
O Sr. Presidente citou o documento enviado pela USE ao Supremo Tribunal Federal, em 
relação ao tema de aborto que estará na pauta do STF nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 
2020, referente ao ADI 5581, que permite o aborto em caso de grávidas com zika vírus. 
O documento foi elaborado em conjunto com a Julia Nezu Oliveira - Departamento 
Jurídico/Administrativo, sendo revisado pelo Marco Antonio Milani Filho. 
A.J. Orlando conversou com o presidente da FEB - Jorge Godinho Barreto Nery, antes de 
enviar o documento, colocando a posição da USE. O Sr. Presidente da FEB solicitou o contato 
de uma pessoa da FEB, com o nosso Departamento Jurídico.  
Foi feito esse contato, e o documento foi enviado ao Supremo, bem como colocado no site da 
USE, e a respectiva correspondência foi enviada a todo Estado. 
Anexo a esta Ata está o Comunicado da USE ao STF, emitido no dia de hoje - 23 de abril de 
2020. 
 
2 – Covid-19 - Isolamento e abertura: 
A.J. Orlando destacou que o pessoal de Indaiatuba questionou sobre a posição da USE, pois 
paulatinamente a cidade liberou algumas atividades, como as organizações religiosas. 
Ele refletiu sobre as dificuldades da USE tomar uma posição em relação ao Estado, num 
cenário onde existem alterações diárias. 
Foi montado um grupo pela USE, para discutir o assunto, e elaborar um pré-documento com 
orientações às Casas Espíritas no retorno das suas atividades. Esse grupo tem a participação 
das seguintes pessoas: A.J. Orlando - Presidente, Fernando Oliveira Porto – Secretário do 
Departamento de Atendimento Espiritual, Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento 
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Jurídico/Administrativo, Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina, e 
Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Família. 
Esse grupo reuniu-se através da Internet, no dia 21 de abril de 2020, onde foi definido que o  
grupo trabalhará 3 (três) tipos de ações. 

● Explicação e esclarecimento sobre o momento atual (pandemia) pelo qual passamos; 
● Preparação da casa para o retorno às atividades; 
● Definição de conteúdo de ações para as casas atuarem após a liberação das 

atividades. 
O Sr. Presidente ressaltou que esse pré-documento, será trazido à Diretoria Executiva, para 
elaboração do documento final da USE, e citou que uma das linhas deste comunicado será 
que compete ao Dirigente de cada Casa Espírita a decisão pela abertura ou não do Centro. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário argumentou com o caso dos Estados Unidos, 
França e Itália, onde a abertura e o levantamento do isolamento, causaram grande aumento 
do número de mortes e infectados.  
A.J. Orlando declarou que a USE tem que tomar uma posição, pautada nas recomendações 
das autoridades competentes, mas que decisão de abrir as portas para suas atividades com 
público é de cada Centro. 
Colocou que se a abertura for decisão das autoridades, teremos que seguir essa linha de 
raciocínio.  
Foram feitos vários comentários a respeito, versando sobre a não necessidade de abertura 
imediata das Casas Espíritas, mas aquelas que forem abrir, que façam baseadas nas 
recomendações da Organização Mundial de Saúde. 
Também foi colocado que as reuniões podem continuar a serem virtuais, através da Internet. 
 
3 – Campanha USE Conecte: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário explanou sobre o projeto USE Conecte que 
envolveu a equipe de T.I. – Tecnologia de Informação da USE – colaboradores de São 
Bernardo do Campo e permitiu às Casas Espíritas acesso à tecnologia do GSuite, e aos 
aplicativos do Google, como o Google Meet – aplicativo para reuniões.  
A aceitação da campanha foi muito boa. Estamos até a presente data com 183 (cento e oitenta 
e três) Casas Espíritas inscritas, sendo que 42 (quarenta e duas) são Casas não unidas à 
USE. 
Essas Casas já estão utilizando o e-mail com domínio: @usesp.org.br 
 
4 – Treinamento USE Conecte: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário participou a todos, que a equipe de T.I. 
realizará um treinamento para utilização das ferramentas da tecnologia do GSuite, amanhã, 
dia 24 de abril de 2020, no horário das 20h às 21h30. 
O “link” para participação do treinamento será disponibilizado nos grupos do CA – Conselho 
de Administração e do CDE – Conselho Deliberativo Estadual. 
 
Deliberações: 

 Walteno criará a conta: treinamento.feesp@usesp.org.br para ser enviada à 
FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo; 

 A.J. Orlando informa que a licença do GSuite é quadrienal, e a próxima 
renovação terá que ser feita em 2022. 
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5 – Cilene - Salário/Trabalho: 
A.J. Orlando comentou que a Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira e Rosana 
Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente estão vendo sobre a Medida Provisória nº 
936/2020, do Governo Federal, que trata da redução proporcional da jornada de trabalho e do 
salário de funcionários, para que possamos estudar a sua aplicabilidade no caso da secretária 
Cilene Pereira Cardoso. 
Foram feitos vários comentários a respeito, porém Elisabete comunicou que o trabalho feito 
em “home office” não se enquadra nas atividades com direito a essa redução de horário e 
salário. 
 
6 – Acompanhamento Cancelamento 18º Congresso: 
A.J. Orlando solicitou as informações sobre cancelamento das inscrições realizadas até 
agora, ao que informado que foram 18 (dezoito) solicitações de cancelamento, sendo 7 (sete) 
não revertidas, ou sejam, cancelamentos em definitivo. 
O Sr. Presidente identificou que o aplicativo do Congresso ainda mantém as informações do 
evento, salientando que deveríamos tirar do ar o aplicativo e o site, não permitindo mais 
inscrições neste momento, porém deixarmos ativo o domínio utilizado para o Congresso. 
 
 

 
 
7 – Departamento de Mediunidade - Resultados de Pesquisa: 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento de Mediunidade apresentou uma 
pesquisa realizada junto ao Estado de São Paulo, enfatizando que ela será norteadora para 
as ações do Departamento junto aos Órgãos. 
Explicou que os temas atualmente abordados nos eventos foram solicitados pelos próprios 
órgãos, como: Mediunidade em Jovens, Formação de Tarefeiros para Reuniões Mediúnicas, 
etc. 
O Sr. Presidente mencionou que essas pesquisas levantam necessidades atuais que as 
pessoas têm, e que os Departamentos da USE, não podem ter poucas pessoas, ou pouca 
representatividade dos Órgãos nele, pois envolvendo mais pessoas, e de diferentes regiões, 
teremos outras ideias em relação aos temas de Mediunidade, por exemplo. 
Com um grupo mais diversificado, ouvindo mais o Estado, o Departamento pode montar um 
quadro de necessidades para um período maior, de 5 anos ou mais, e levarmos temas 
diversos ao CFN – Conselho Federativo Nacional. 
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Silvio pontuou que o CFN tem duas demandas: nacionais e regionais, e que muitos 
trabalhados na área de Mediunidade do CFN, foram levantados pela USE. 
 
8 – Situação atual das Casas André Luiz: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente registrou a difícil situação pelo que 
passam as Casas André Luiz, pois devido a restrição de atividades na venda de artigos, 
objetos e móveis, de onde vinha boa parte da arrecadação, a situação financeira da 
instituição é crítica. 
Ela realçou que eles precisam de itens pessoais - como máscaras, roupas, e recursos 
financeiros mesmo. 
A Aliança Espírita Evangélica, e a FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo se 
propuseram a auxiliá-los, e a USE também deverá fazê-lo. 
 
9 - Apresentação de Departamento na Reunião de maio/2020: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário não poderá fazer a apresentação do 
Departamento de T.I. – Tecnologia de Informação na reunião do mês de maio de 2020, devido 
a afazeres profissionais. 
Foi colocado então, que a apresentação na reunião do dia 09 de maio de 2020, deverá ser do 
Departamento de Doutrina. 
 
Deliberação: 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral entrará em contato com Marco Antonio Milani 
Filho – Diretor do Departamento de Doutrina, cientificando-o da apresentação. 
 
Prece Final:    Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio  
Horário Término:    23h40  
Próxima Reunião Eletrônica:  30 de abril de 2020 
Próxima Reunião Presencial:  A definir data. 
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07 DE MAIO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo 

 
Local:    Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma Google Meet 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   21h05 
 
Leitura:   A.J. Orlando - “O Evangelho Segundo o Espiritismo” de 
    Allan Kardec - cap. XVIII - Muitos os chamados e poucos 
    os escolhidos – itens 3 e 4 - A porta estreita 
 
Prece Inicial:   Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Assuntos discutidos: -  
 
1 – Secretaria: 
Adesões: - 
Centro Espírita Irmã Rosária, da cidade de Campinas, enviou e-mail em 27 de abril de 
2020, solicitando explicações sobre o cadastramento na USE. Cilene Pereira Cardoso 
– Secretária enviou à Casa, via e-mail, o formulário de adesão, e solicitou que nos 
enviassem o Estatuto deles, e a Ata de constituição da Diretoria atual. 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário contatou Marco Antonio Milani Filho – 
Presidente da USE Regional de Campinas, que informou conhecer a Casa, e que eles 
têm práticas estranhas à Doutrina Espírita, e por este motivo, não deveriam entrar no 
processo de adesão à USE. 
A.J. Orlando declarou que temos dois procedimentos em relação à adesão das Casas 
Espíritas: 
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 Um procedimento da Secretaria, sequencial da documentação, que sendo 
recebido é analisado, podendo os Órgãos Regional e Local terem participado 
do início do processo, ou participarem apenas depois da finalização da 
sequência da documentação. 

 Outro processo proposto por Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
seria de visita à Casa, pelos Órgãos Local e Regional, fazendo isto parte do 
processo de adesão, para que a própria Casa, tenha maior conhecimento sobre 
a USE. Neste processo há um formulário eletrônico a ser preenchido, com os 
dados da Casa Espírita. Os documentos como Estatuto e Ata também são 
solicitados e analisados, mas a visita é a parte fundamental do processo. 

No caso do Centro Espírita Irmã Rosária, o processo de adesão terá continuidade com 
a análise da documentação, quando recebida, e será dada parecer à Casa sobre a 
sua adesão ou não, e explicado a eles, qual a análise final sobre o processo. 
 
Estatuto USE Araraquara: - 
Recebemos o Estatuto da USE Intermunicipal de Araraquara, para ser analisado e 
aprovado. 
Na análise inicial constatou-se algumas divergências entre o Estatuto que foi enviado 
pelo Órgão, e o Modelo Padrão da USE. 
A.J. Orlando participou que no processo de aprovação de Estatutos e Regimentos 
Internos, decidimos que se o novo documento está conforme o Modelo Padrão da 
USE, não é necessário seu envio ao Departamento Jurídico. Coloca-se o mesmo para 
aprovação. Se, não estiver de acordo com o padrão, nós indicamos as correções a 
serem feitas, e devolvemos ao Órgão para atualização e posterior retorno a nós da 
USE. 
 
Deliberação: 
Em relação ao Estatuto da USE Intermunicipal de Araraquara, serão feitas as 
correções necessárias, e ele será enviado ao Pascoal Antonio Bovino – 
Segundo Vice-Presidente, para que providencie as orientações ao Órgão.  
 
Atas Pendentes: -  
Atas de reuniões Pendentes - 2019: 
 DE – Eletrônica – 22/02/2019 – Hélio – em elaboração 
 Congresso – 30/03/19 – Newton – em elaboração  
 Ata DE – Presencial – 04/05/19 – Eronilza – fazendo anotações  
 DE - Eletrônica – 09/05/19 – NÃO TEMOS DADOS   
 DE - Eletrônica – 26/09/19 – NÃO TEMOS DADOS  
 Congresso – 02/11/19 – Eronilza irá verificar recuperação de dados 
 
Atas de reuniões Pendentes – 2020: 
 DE – Eletrônica – 16/01/2020 – Hélio – enviada 1ª versão 
 DE – Eletrônica – 23/04/2020 – Hélio – enviada 1ª versão 
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2 – Tesouraria: 
Fluxo de Caixa (abril de 2020) 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira apresentou o Fluxo de Caixa de 
abril de 2020, discorrendo sobre seus valores. 
A.J. Orlando perguntou se não estaríamos isentos de taxas cobradas pelo Sicredi, em 
virtude do valor que temos investido. Elisabete explicou que nos títulos de cobrança 
nós pagamos as taxas. 
Foram feitas comentários sobre as taxas cobradas pela Sicredi e sobre tarifas 
cobradas por outras instituições financeiras. 
 

 

 
Cancelamento - Inscrições do Congresso: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro realçou que tivemos 12 (doze) 
solicitações de cancelamento de inscrições do 18º Congresso até esta data. 
Além disso tivemos 4 (quatro) novas inscrições para o Congresso.  
Abaixo quadro com os cancelamentos de inscrições: 
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3 – Conversa com Marcelo Uchôa: 
A.J. Orlando citou que em reunião com Marcelo Soares Uchôa – do Departamento de 
Comunicação realizada na última terça-feira, dia 05 de maio de 2020, ficou acertada 
a saída do mesmo à frente do Departamento. O Sr. Presidente enfatizou que utilizando 
a prerrogativa que tem para desconvidar a pessoa que tenha sido convidada por ele, 
teve uma conversa preferindo valorizar o trabalho do Marcelo e da Regina 
Mercadante. Marcelo ficou triste com a situação, mas compreendeu que há diferenças 
nos modos de ação empregados por ele, e dos pretendidos pela USE, bem como 
insatisfação, de ambas as partes. 
 
4 – Trabalho - Comissão do Pacto Áureo: 
O Sr. Presidente registrou que os responsáveis em cada área do CFN – Conselho 
Federativo Nacional são: 1 (um) Coordenador Nacional da FEB – Federação Espírita 
Brasileira, 4 (quatro) Coordenadores Regionais e Coordenadores Estaduais (que são 
das Federativas), mostrando a abertura da FEB em relação à participação das 
Federativas. 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio e do Departamento de 
Mediunidade é integrante na área de Mediunidade do CFN, e comentou que na 
reunião da Comissão Regional Nordeste de 2020, tiveram 2 (dois) dias de reuniões, 
notando que existe um despreparo muito grande das Federativas em relação a essas 
reuniões e às áreas do CFN. Em muitas delas, o Presidente participa da reunião em 
3 (três) ou 4 (quatro) áreas diferentes, pela falta de colaboradores, e de quadro 
completo de pessoas para trabalhar nas áreas, em suas Federativas. 
Silvio pontuou que as decisões do CFN são bem democráticas, e salientou por 
exemplo, que existem documentos em discussão por 2 (dois) ou 3 (três) anos, sem 
chegar-se a definições. 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário concordou com as colocações e trouxe 
uma reflexão sobre a preocupação com um documento sobre o Pacto Áureo, que 
possa causar desgaste na relação da USE com a FEB. 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente destacou que a nossa proposta 
sobre o assunto, deve sugerir, sem sermos agressivos e sem fazermos críticas. Ela 
mencionou o documento preparado pela FERGS – Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, através do seu Presidente – Gabriel Nogueira Salum que tem toda um 
abordagem de respeito e valorização à FEB. 
A.J. Orlando colocou-se a favor da posição da Rosana, não relatando no documento 
uma oposição à situação atual da FEB, e reportando ao CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual que aceitamos o documento, mas a forma de apresentar deve ser elaborada. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário afirmou que podíamos nos unir a 
outras Federativas com nosso documento, para termos maior sucesso em apresentar 
uma proposta que possa ser aceita pelo CFN. 
O Sr. Presidente comunicou que todos podiam participar da revisão desse documento 
do Pacto Áureo, preparado pela Comissão do CDE. 
Vamos continuar com as 5 (cinco) propostas aprovadas pelo CDE, mas desenhando 
uma estratégia de como nós iremos apresentar ao CFN. 
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Deliberações: 
 A.J. Orlando propôs que seja feita uma reunião com Marco Aurélio de 

Almeida Rosa da FEB, como sugerido pelo Newton, com a participação 
do: Silvio, Pascoal, Newton e A.J. Orlando. 

 O documento sobre o Pacto Áureo será enviado aos Órgãos (após revisão 
e compilação feitas pela Diretoria Executiva e pela Comissão), junto com 
a Pauta da próxima Reunião do CDE, aproximadamente no dia 20 de maio 
de 2020. 

 
5 – Departamento de Comunicação: 
O Sr. Presidente anunciou que fez reunião na terça-feira, dia 05 de maio, com Renato 
César do Nascimento Rodrigues e Marco Antônio Soares de Oliveira, do 
Departamento de Comunicação esclarecendo a saída do Marcelo Soares Uchôa, e 
repassando as atividades da área, a esses dois colaboradores. 
Relatou que estará à frente do departamento momentaneamente, e que em próxima 
reunião do departamento com os demais assessores, fará uma distribuição de tarefas 
da área. 
 
6 – Campanha USE Conecte: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário discorreu sobre o número de Casas 
Espíritas que solicitaram adesão ao USE Conecte e estão utilizando a ferramenta do 
Google Meet. São 245 (duzentos e quarenta e cinco) Casas, de 83 (oitenta e três) 
cidades. Dessas, 134 (cento e trinta e quatro) Casas, são adesas à USE. 
Foi realizado um treinamento sobre as ferramentas que a Casa tem acesso, através 
do domínio @usesp.org.br, com a participação de mais de 200 (duzentos) inscritos. 
O vídeo do treinamento está disponível no Facebook da USE do Estado de São Paulo, 
e já teve até esta data mais de 800 (oitocentos) acessos. 
Walteno ressaltou que a receptividade foi muito boa, e que está sendo válido como 
instrumento de divulgação para a USE. 
 
7 – Pauta Reuniões CA e CDE – junho/2020: 
A.J. Orlando elucidou que foi pedido aos Órgãos Regionais e Locais, temas a serem 
discutidos nessas reuniões de junho de 2020. 
Foram elencados alguns assuntos a serem tratados, tais como: 

 Relatório do Pacto Áureo; 
 Departamento de Comunicação; 
 18º Congresso Estadual Espírita; 
 USE Conecte; 
 Apresentação dos Departamentos sobre os assuntos das suas respectivas 

áreas, que serão tratados na reunião de Julho de 2020, CR Sul – Comissão 
Regional Sul; 

 Manual aos Centros Espíritas. 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral enfatizou sobre as Atas a serem aprovadas 
nessas reuniões. 
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Atas do CA – Conselho de Administração a aprovar: 
 02 de junho de 2019 (em conjunto com CDE); 
 07 de dezembro de 2019; 
 07 de março de 2020. 

 
Atas do CDE – Conselho Deliberativo Estadual a aprovar: 

 02 de junho de 2019 (em conjunto com CA); 
 08 de dezembro de 2019; 
 08 de março de 2020 (reunião extraordinária). 

 
8 – Proposta de Trabalho do IEE – Instituto Espírita de Educação: 
A.J. Orlando conversou com Esterlita Moreira sobre proposta a ser desenvolvida pelo 
IEE. 
Como a instituição possui experiência e colaboradores na área de Cursos sobre a 
Doutrina, e em outras capacitações, eles se propõem a auxiliar Casas Espíritas que 
não tenham recursos, e colaboradores treinados, visando a melhoria das suas 
atividades junto ao público que as frequenta. Seriam treinamentos de capacitação e 
auxílio com equipamentos, quando houver necessidade. 
Maurício explanou que uma USE (Órgão Local ou Regional) indicaria uma Casa, e 
que o IEE daria treinamentos, cursos (preparando de trabalhadores), auxiliaria na 
organização das atividades da Casa Espírita, bem como poderia conseguir recursos 
(ex.: projetor, câmera, microfone, pintura no salão) se necessários. 
O Órgão que indicasse a Casa deverá estar junto, trabalhando em conjunto com o IEE 
durante esse período de reestruturação.  
Após concluído com aquela Casa, o trabalho seria reiniciado com outra. 
A.J. Orlando expressou-se sobre ideia de diagnóstico de gestão apresentado por Ivan 
Rene Franzolim, indo até as Casas, fazendo um diagnóstico, e depois auxiliando-as 
nas suas necessidades. Continuou com a tese de juntar a ideia do IEE com a ideia de 
diagnóstico de gestão, para realizar essa capacitação. 
Deliberação: 
Será agenda uma reunião com Ivan Rene Franzolim, A.J. Orlando e Pascoal 
Antonio Bovino, para apresentação do Projeto do IEE, e conversar sobre os 
diagnósticos que o Ivan propôs anteriormente. 
 
9 - Dirigente Espírita: 
O Sr. Presidente abordou que para a última edição do Dirigente Espírita – maio/junho 
de 2020, utilizou o “Power Point” como software de edição. 
Solicitou a aquisição de licença do software “Adobe Indesign”, com custo aproximado 
de R$ 90,00 (noventa reais)/mês. A aquisição foi aprovada por unanimidade. 
 
Horário encerramento:   23h30 
Prece de encerramento:   Rosana Amado Gaspar– 1ª Vice-Presidente 
Próxima reunião eletrônica:  14 de maio de 2020 
Próxima reunião presencial:  A definir data 
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09 DE MAIO DE 2020 
 

Reunião Eletrônica da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo 

 
Local:     Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma - Google Meet 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   9h10  
 
Leitura:   A.J. Orlando - do Livro: “O Evangelho Segundo o Espiritismo” 
    de Allan Kardec - cap. IV - Ninguém pode ver o reino de Deus, 
    se não nascer de novo - item 25: Necessidade da Encarnação. 
 
Prece Inicial:   Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
  
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando - Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Ângela Bianco – Família 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade  
Filipe Felix dos Santos - Mocidade 
Mário Gonçalves Filho - Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Juliana Moraes das Chagas - Secretária de Doutrina - Departamento de Mocidade 
Paulo Roberto Bueno - Secretário de Integração - Departamento de Mocidade 
Walteno Santos B. da Silva - Departamento de Infância / Primeiro Secretário 
André Poeta Lopes - 2º Secretário - Departamento de Arte 
Fernando Oliveira Porto - 1º Secretário - AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
Renata Duarte Alves de Oliveira - Secretária - AECE - Atendimento Espiritual no C. Espírita 
Saulo Quintana Gomes - Secretário de Doutrina - Departamento de Mocidade 
Andrea Laporte - Assessora - Departamento de Doutrina 
Marco Antonio Soares de Oliveira - 2º Secretário - Departamento de Comunicação 
Alysson Ismael Santos - Secretário Administrativo - Departamento de Mocidade 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: - 
A.J. Orlando deu boas-vindas a todos os presentes, agradecendo a participação.   
Paulo Roberto Bueno - Secretário de Integração do Departamento de Mocidade explicou que 
houve problema com a plataforma que seria utilizada para realizar o Momento de Integração, 
no início desta reunião, e que no próximo mês teremos a Integração nos momentos iniciais.  
O Sr. Presidente destacou a Nota de Esclarecimento emitida pela USE no dia 03 de maio 
de 2020, onde foram colocadas reflexões a respeito de mensagens místicas que têm sido 
circuladas no meio espírita. O objetivo da Nota é que a comunidade espírita faça uma análise 
melhor daquilo que circula, e utilize regras para não divulgarmos assuntos que não sejam 
construtivos dentro do conhecimento da Doutrina Espírita. Ele explicou que a Nota foi baseada 
na questão 737, de “O Livro dos Espíritos” de Allan Kardec. 
 
O Sr. Presidente comentou que o grupo montado para definir orientações nesses tempos de 
pandemia composto por: A.J. Orlando - Presidente, Fernando Oliveira Porto – Secretário do 
Departamento de Atendimento Espiritual, Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento 
Jurídico/Administrativo, Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina, e 
Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Família, está elaborando um Manual para 
Instituições Espíritas, orientando sobre o retorno das atividades, que deve ser programado 
após liberação pelas autoridades competentes. 
Nesse retorno temos que ver um novo modelo de atendimento às pessoas, incluir temas em 
palestras e estudos relacionados à situação atual de isolamento.  
Ele registrou que a decisão final do retorno das atividades cabe sempre ao dirigente do Centro 
Espírita, que deve perguntar-se: “É interessante que o Centro abra suas portas, atividades, 
neste momento?” 
A.J. Orlando pontuou que o momento atual não é ideal para divulgação desse material, até 
para não confundir ou antecipar ações, quando a própria orientação do Governo do Estado é 
pela manutenção da quarentena até o dia 31 de maio de 2020, conforme divulgação de ontem 
- 08 de maio, pelo  governador do Estado. 
 
O Sr. Presidente abordou sobre o USE Conecte (baseado na utilização da ferramenta Google 
Meet - do Google), que teve uma aceitação muito grande, mesmo fora do Estado de São 
Paulo.  
A.J. Orlando elucidou que nesses casos de solicitações fora do Estado, ele entra em contato 
com a Federativa, explicando a liberação da ferramenta para aquela instituição, e pegando o 
aval da Federativa para essa liberação. Tivemos solicitações de fora do Estado: de Rondônia, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
Falou também sobre o treinamento realizado da ferramenta que teve a participação de mais 
de 200 (duzentas) pessoas.  
 
O Sr. Presidente reportou sobre uma reunião com as Federativas da CR Sul - Comissão 
Regional Sul: CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, USE, FEP – 
Federação Espírita do Paraná, FEC – Federação Espírita Catarinense, FERGS – Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul e FEMS – Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, e com o 
presidente da FEB – Jorge Godinho Barreto Nery, que será realizada hoje, 09 de maio de 
2020, a partir das 16h, sobre o tema: “O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento 
Espírita”. 
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A.J. Orlando sinalizou sobre o Dirigente Espírita, que foi lançado na edição de maio/junho, 
em modo digital. Informou que anteriormente o resultado era negativo de R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais) por edição, incluído aí o valor de R$ 1,00 (um real) a cada exemplar 
enviado às instituições pelos correios. Mencionou que hoje não temos despesas com o Jornal, 
e ainda recebemos o valor das publicidades. 
O Sr. Presidente declarou que o Circuito Aberto, espaço na, agora, revista digital, dedicado 
aos Departamentos, necessita contar sempre com a participação destes, sendo esta área um 
modo de conversar com os Dirigentes Espíritas. 
Os Departamentos poderiam apontar conceitos, ideias a serem discutidas, e reflexões dos 
Departamentos para com o Estado. 
 
A.J. Orlando comunicou a saída do Diretor do Departamento de Comunicação - Marcelo 
Soares Uchôa, e participou que neste período ele está assumindo a pasta da Comunicação. 
Falou que foi feita uma reunião com os Secretários do Departamento: Renato Cesar do 
Nascimento Rodrigues e Marco Antônio Soares de Oliveira, onde foram elencadas as ações, 
que foram solicitadas ao Marcelo, e que serão agora desenvolvidas. Realçou que serão 
definidas várias prioridades para o Departamento, as quais, serão avisadas posteriormente a 
todos da Diretoria Executiva e dos Departamentos. 
O Sr. Presidente ressaltou a qualidade daquilo que o Marcelo realizou à frente do 
Departamento, e agradeceu o trabalho desenvolvido. Houve um desligamento amigável, por 
não haver compatibilidade entre o modo de trabalho dele, e o da USE de São Paulo. 
 
A.J. Orlando lembrou que no próximo dia 05 de junho de 2020, a USE completará 73 (setenta 
e três) anos de instituição. Haverá uma atividade virtual, pela Internet, naquela data à noite, 
para a qual serão convidados os Dirigentes de Órgãos da USE. 
 
O Sr. Presidente colocou algumas reflexões para todos da USE. Discorreu que foram 
enviados aos Departamentos algumas solicitações que não tiveram respostas por parte deles. 
Citou o documento: “Orientação ao Centro Espírita”, que necessita ser analisado e 
apresentado na reunião da CR Sul – Comissão Regional Sul, agora em julho de 2020. Houve 
baixíssima participação dos Departamentos nessa análise, que venceu no dia 07 de maio. 
Salientou sobre o Manual de Orientação às Casas, que terá ações práticas que possam ser 
recomendadas a elas, no retorno das suas atividades. Foram solicitadas sugestões para 
enriquecer o Manual que está sendo elaborado. Nenhuma sugestão foi recebida até o 
momento. 
Como reflexão enfatizou os seguintes pontos: 

 Os Departamentos pensam que não deveriam fazer parte desses trabalhos da 
Diretoria Executiva? 

 Os temas não estão sendo interessantes? 
 Os assuntos não são mérito da USE? 

 
2 - Secretaria:  
Processo de União: -  
Hélio Alves Corrêa relatou que o Centro Espírita Irmã Rosária, da cidade de Campinas, enviou 
e-mail em 27 de abril de 2020, solicitando explicações sobre o cadastramento na USE. Cilene 
Pereira Cardoso – Secretária enviou à Casa, via e-mail, o formulário de adesão, e solicitou o 
Estatuto deles, e a Ata de constituição da Diretoria atual. 



 
 

 

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

Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina expôs que conhece a Casa, 
e que eles não têm alinhamento com as práticas doutrinárias da USE. 
A.J. Orlando esclareceu que a Casa quando contata a USE não sabe o que fazemos, e nem 
como deve agir em relação ao nosso cadastro. Por isso, o direcionamento aos Órgãos 
pertinentes, para que façam visita e contato com a Casa. Ele explanou que nós da Secretaria, 
devemos seguir os critérios de união, com análise da documentação, e todo o restante do 
processo. Se a decisão for pela não adesão, nesse instante a Casa seria avisada. 
Marco Milani confirmou que a USE Intermunicipal de Campinas realizará as conversas com a 
Casa. 
Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento de Estudos Sistematizados argumentou 
que a USE SP deveria contatar o Órgão Local, e não enviar o Formulário de União para a 
Casa, a fim de que os Órgãos façam diretamente a visita, e com isto fiquem cientes do 
processo de adesão. 
O Sr. Presidente narrou que no processo anteriormente executado, os documentos eram 
solicitados, e depois havia a participação dos Órgãos aprovando a documentação apenas. 
Com sugestão feita pelo Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro foi montado outro 
procedimento, onde a D.E. analisa os documentos, utilizando os 3 (três) critérios estatutários 
para união, e em paralelo é feita pelos Órgãos Local e Regional, visita à Casa, verificando as 
atividades dela, e checando se tem condições de estar ou não adesa à USE, incluindo os 
documentos (ata de reunião de eleição e estatuto social). 
Maurício falou que o processo de cadastro é feito no Site da USE, que dá um aceite, e avisa 
que alguém entrará em contato com a Casa, para dar prosseguimento. 
A.J. Orlando afirmou que na adesão provisória, a Casa só poderá votar depois de 6 (seis) 
meses de adesão, participando a partir daí das Assembleias da USE.  
 
Deliberação: 
Recebida a solicitação de união de uma Casa, será respondido que um Órgão Local, irá 
visitá-los. O Órgão irá auxiliar na coleta do Estatuto, Ata de Eleição, e verificará as 
atividades da Casa. Isto fará parte do Processo de União das Casas Espíritas. 
 
USE Intermunicipal de Araraquara: - 
Hélio anunciou que recebemos o Estatuto da USE Intermunicipal de Araraquara, para 
ser analisado e aprovado. Na análise inicial constatou-se algumas divergências entre 
o Estatuto que foi enviado pelo Órgão, e o Modelo Padrão da USE. 
Com as correções necessárias feitas, ele foi enviado ao Pascoal Antonio Bovino – 
Segundo Vice-Presidente para que providencie as orientações ao Órgão. 
 
Atualização de dados de colaboradores dos Departamentos: -  
Hélio informou que Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária entrará em contato com os 
Departamentos, para atualização de dados dos seus colaboradores, incluindo data de 
nascimento e Casa Espírita que cada um frequenta. 
 
Recadastramento de Órgãos: - 
Hélio expressou que continua executando a atualização dos dados dos Órgãos Regionais e 
Locais, com mensagens pessoais aos Secretários e/ou Presidentes dos Órgãos através do 
WhatsApp. 
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3 – Tesouraria: 
Fluxo de Caixa – abril/2020: - 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou e trouxe explicações sobre o 
Fluxo de Caixa do mês de abril de 2020. 
Mostrou que temos receita alta em função dos valores recebidos referente às inscrições para 
o 18º Congresso Estadual, e que se em uma projeção retirarmos esse total recebido, 
ficaremos com saldo final negativo. 
As principais despesas atualmente estão na conta de livros, e nas despesas com pessoal. 
 

 

 
 
18º Congresso Estadual de Espiritismo: -  
Maurício descreveu que pagamos 3 (três) parcelas do valor do Congresso acertado com o 
Tauá Hotel, na importância de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) cada uma, 
correspondendo a 60% do valor total. Restam ainda 2 (duas) parcelas a pagar do mesmo 
valor. 
Em relação ao cancelamento de inscrições, devido ao adiamento do evento para 2021, ele 
demonstrou que até agora tivemos 12 (doze) solicitações de cancelamento, num montante 
total de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), mas ainda durante esta fase da pandemia, 
tivemos 4 (quatro) novas inscrições. 
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4 - Apresentação - Departamento de Doutrina: 
Marco Antonio Milani Filho – Diretor apresentou o departamento e a forma de trabalho da 
equipe. Expôs a ênfase que o departamento tem dado à coerência doutrinária, e que tem 
incentivado as Casas a permanecerem dentro desses princípios.  
Continuou abordando seminário que foi realizado no CEAK – Centro Espírita Allan Kardec, de 
Campinas, importante instituição local, que exerce boa influência nas outras casas da região. 
A fala nesses eventos, é no sentido do diálogo sem imposição, para que haja conscientização 
dos princípios doutrinários. 
Em seguida propôs um esquema lógico para a aceitação de uma afirmação (feita no meio 
espírita), visando a identificação se ela está coerente com o corpo da doutrina espírita.  
Fernando Oliveira Porto – Primeiro Secretário do AECE - Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita perguntou se não seria interessante ter uma comissão permanente para tratar as 
questões de doutrina, pois esta comissão ajudaria a USE ter um discurso unificado sobre os 
temas doutrinários. 
Marco Milani respondeu que não compete ao Departamento de Doutrina tomar essa decisão 
e que essa seria uma atribuição da Diretoria Executiva, entretanto o departamento pode atuar 
como suporte. 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento de Mediunidade questionou se 
não seria interessante ter uma organização onde houvesse conversas estruturadas entre os 
Departamentos. Sugeriu ter uma reunião do Departamento de Doutrina com os outros, há 
cada 3 (três) ou 4 (quatro) meses, por exemplo. 
Marco Milani destacou em fazer essa reunião não por demanda, mas por pauta, até pela falta 
que isto faz a todos os Departamentos, trazendo os debates. Ele citou a ação que foi feita nos 
estudos sobre a pandemia, como modelo que poderia ser seguido. 
O Sr. Presidente sinalizou ter ficado muito feliz com essa ideia, pois há dois anos a proposta 
foi por uma integração entre os Departamentos, o que está prestes a acontecer agora. Ele 
comentou que no Estatuto da USE não existe um Departamento de Doutrina, e nem mesmo 
nas Federativas do país. 
Foram feitos comentários no sentido do Departamento de Doutrina, ser uma Assessoria, não 
no nome, mas na relação com as outras áreas da USE. 
Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina 
Espírita abordou que em 2009 houve a mudança do Departamento de Orientação Doutrinária, 
e o seu desmembramento em 3 (três) áreas: Mediunidade, Estudos e Atendimento Espiritual. 
A.J. Orlando lembrou que o grupo para discussões na área doutrinária já existe. Hoje temos 
4 (quatro) departamentos. As três áreas citadas, e o Departamento de Doutrina. Ele alegou 
que não é suficiente termos o grupo, mas sim termos ações a partir desse grupo. 
Walteno Santos B. da Silva - Primeiro Secretário do Departamento de Infância realçou que 
temos que observar quais são as nossas diretrizes ou metas, em relação à Doutrina, e que 
devíamos definir duas ou três demandas anuais, como pauta estratégica, fundamentando a 
proposta, para o trabalho anual, em uma visão mais ampla. Ele esclareceu que devemos 
observar o dever que a USE tem em relação à sociedade. 
Várias colocações foram discutidas no sentido do levantamento das necessidades a serem 
trabalhadas na parte doutrinária. 
Marco Milani solicitou que cada Departamento envie a ele, um tópico, necessidade, um tema 
doutrinário, ou uma reflexão de cada área, para que até o próximo final de semana, dia 17 de 
maio, ele possa compilar esses temas. 
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O Sr. Presidente registrou que a redação final de um documento que tivesse ampla 
participação de diferentes áreas da USE, estabeleceria nosso conceito sobre diversos temas 
doutrinários, levando isso ao Estado como palavra ou posição oficial da USE.  
 
Deliberação: 
Cada Departamento tem como prazo até a próxima sexta-feira, dia 15 de maio, para 
levantar 1 (um) tema relevante da sua área, que seja vista como necessidade a esse 
alinhamento doutrinário. 
 
5 – EEP 2021 - Eventos Mensais: 
A.J. Orlando informou que o grupo constituído pela USE, Aliança Espírita Evangélica e FEESP 
– Federação Espírita do Estado de São Paulo, para o evento EEP 2021 – Encontro Espírita 
Paulista, decidiu realizar eventos “lives”, ao longo dos próximos meses. Os eventos teriam 
uma hora e meia aproximadamente de duração, com temas associados à mediunidade. 
O primeiro evento será no dia 30 de maio – sábado.  
O objetivo desses eventos virtuais é de divulgar o encontro de 2021, e para este primeiro, 
estamos buscando confirmação de Haroldo Dutra Dias ou Divaldo Pereira Franco. 
 
6 – Eventos dos Departamentos: 
O Sr. Presidente apontou a importância de os departamentos realizarem eventos virtuais para 
o Estado, nesta época de pandemia. Citou como exemplo, o evento realizado pelo 
Departamento de Infância e a grande quantidade de interessado, inscritos e participantes. 
Comentou que cada Departamento deveria estar desenvolvendo ações para realizar reuniões 
virtuais, tendo como foco suas funções básicas. 
 
7 - Grupos de Trabalho: 
GT – Inclusão e Acessibilidade: - 
A.J. Orlando participou que irá assumir a coordenação do grupo, contando com o auxílio de 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira e Mário Gonçalves Filho – Diretor do 
Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita. 
 
GT – Encontros Fraternos 2020: -  
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento de Mediunidade relatou a proposta 
de uma data anual para o Encontro, com uma sede. O evento tem que fazer parte da agenda 
anual do estado, e ainda teremos que definir a relação das etapas de preparação, e os 
resultados esperados. A.J.Orlando comenta que este novo foco difere da decisão tomada 
anteriormente em 2019 para realização de mais encontros buscando uma maior proximidade 
da DE e Departamentos com os órgãos. 
 
GT – Divisão Territorial: -  
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral salientou que a primeira etapa definida foi contato com 
os Órgãos Regionais, com situação crítica (Órgão não atuando na sua região), que são: 
Cachoeira Paulista, Jundiaí, Marília, Mogi-Mirim, Nova Alta Paulista e São João da Boa Vista. 
Foram feitos contatos com Mogi-Mirim, Nova Alta Paulista e São João da Boa Vista. 
Está agendada reunião hoje (virtual), 09 de maio, às 15h com Vanderly Inácio de Vargas, da 
USE Regional de Nova Alta Paulista, para levantamento da situação da região. 
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GT – Avaliação de Produções Artísticas: -  
A.J. Orlando comentou que recebeu documento e requisitos de avaliação desenvolvidos pelo 
Departamento de Arte. Vai propor um documento, incluindo modelo de análise de livros pelo 
Departamento de Doutrina. 
 
GT – Evasão de Jovens do Centro Espírita: -  
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade tem feito reuniões com o 
grupo, buscando definir um embasamento para propor as ações. 
 
GT – Contribuição Associativa: -  
Comentou-se sobre a alteração estatutária necessária para atender as propostas de modelo 
de contribuição financeira. 
A.J. Orlando questionou alguns modelos apresentados quanto a lógica dos pagamentos das 
contribuições por parte dos Órgãos, sendo que as Casas Espíritas têm o dever do pagamento, 
de acordo com o Estatuto atual da USE. Existe uma relação estabelecida de direitos e 
deveres. A USE une instituições, ela não une os Órgãos, que são uma extensão da USE. 
 
GT – Recepção18º CEE – Processo, Layout e Materiais: -  
Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Família colocou sobre o plano inicial, onde o 
material a ser utilizado pelo congressista (crachás, pastas, etc.) estivesse no quarto de hotel 
onde ele ficará hospedado. Para os outros congressistas (passantes) teríamos a entrega de 
material em local pré-determinado. 
Teremos também que ter controle sobre os participantes das Rodas de Conversa, talvez com 
pulseiras de cores diferentes. Cada participante teria, 2 (duas) ou 3 (três) pulseiras 
dependendo das Rodas de Conversa das quais participaria. 
A.J. Orlando sugeriu que no próprio crachá poderiam estar designadas as Salas das Rodas 
de Conversa, e as de acesso aos congressistas, com cores diferentes, por exemplo. Foram 
feitas algumas propostas para implementar no controle dos congressistas. 
 
8 – Palavra Livre: 
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento de Arte pediu autorização para realização de 
evento virtual de Arte, talvez um Sarau, utilizando os canais da USE. 
Foi esclarecido que o USE Conecte não é um portal para propaganda de eventos por exemplo, 
e sim uma opção para reuniões virtuais. 
 
9 – Anexos desta Ata:  
Fazem parte desta Ata, a convocação para esta reunião, os “slides” da Apresentação do 
Departamento de Doutrina, as correspondências recebidas em abril de 2020, bem como a 
Nota de Esclarecimento relacionada ao covid-19 emitida pela USE em abril de 2020.  
 
10 – Próxima Reunião da Diretoria Executiva: 
A próxima reunião eletrônica, através do “Google Meet” acontecerá no dia 14 de maio de 
2020, quinta-feira, a partir das 22h. 

      
A próxima reunião mensal da Diretoria Executiva com os Departamentos será no dia 06 
de junho de 2020, sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 12h40, com prece 
proferida por Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária. Eu, Hélio Alves Corrêa - 
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Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com o Senhor 
Presidente. 
           
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
 

CONVOCAÇÃO 
 

Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da USE SP 
dia 9 de maio de 2020, 

 
Reunião Eletrônica – em decorrência do Decreto 64.881 de 22/03/2020 declarando quarentena no Estado 

de São Paulo. 
 

Os Diretores da Diretoria Executiva e Departamentos devem, nos termos do Estatuto, justificar suas 
ausências. Os Diretores Departamentais que se ausentarem devem encaminhar um dos seus 
secretários para participação da reunião. Conforme parágrafo 5ª, artigo 57, do Estatuto da USE, por 
ocasião da eleição da nova Diretoria Executiva, os membros das Comissões Diretoras dos 
Departamentos continuarão a responder pela direção de seus departamentos até que sejam nomeados 
os novos membros para os respectivos cargos. 
 
Solicitamos aos Diretores de Departamentos que enviem à Diretoria Executiva as atas ou memórias de 
reuniões realizadas pelos respectivos Departamentos. 

PAUTA DA REUNIÃO  
 

1 SAUDAÇÃO, LEITURA, PRECE INICIAL 
 

 

2 MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA 
 

 

3 SECRETARIA 
 

Secretaria DE 

4 TESOURARIA 
 

Elisabete Figueiredo / 
Maurício Romão 

5 DEPARTAMENTOS APRESENTAÇÃO: 
 Doutrina 
 

DE e Diretores 

6 DEMAIS ASSUNTOS 
 EEP 2021 – Eventos Mensais 
 Eventos dos Departamentos 
 Encontros Fraternos Virtuais 
 GT – Encontros Fraternos 2020 
 GT – Inclusão e Acessibilidade 
 GT – Avaliação de Produções Artísticas 
 GT – Divisão Territorial 
 GT – Evasão de Jovens do Centro Espírita 
 GT – Contribuição Associativa 
 GT – Recepção18º CEE – Processo, Layout e Materiais 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hélio e Newton 
 
 
 
 

7 PRÓXIMAS REUNIÕES 
Presencial – a definir 
Eletrônica – 14/05/2020 (22h30) 
 

 

Fraternalmente, 
Hélio Corrêa Alves – Secretário Geral   A.J. Orlando – Presidente 
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USE – CONTROLE DE RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS 

ABRIL DE 2020 
 

Descrição do Material –JORNAL Órgão – Procedência Período 

Correio Fraterno Editora Correio Fraterno – São Bernardo do Campo / SP MAR/2020 

Mundo Espírita FEP – Curitiba / PR MAR/2020 

Opinião CCEPA – Porto Alegre / RS MAR/2020 

 

Descrição do Material–REVISTA Órgão – Procedência Período 

RIE – Revista Internacional de 
Espiritismo 

Casa Editora O Clarim – Matão / SP ABR/2020 
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