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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 06 de março de 
2021, de maneira eletrônica, utilizando a Web - Internet, através da plataforma Zoom, 
conforme carta de convocação datada de 19 de fevereiro de 2021, enviada aos Órgãos. 
 
Presentes: Estiveram representadas 10 (dez) USEs Regionais, a saber: Assis, Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, Bauru, Campinas, Grande ABC, Jales, Marília, Ribeirão Preto, 
São Paulo e Taubaté, conforme inscrições em Formulário Eletrônico disponibilizado aos 
Órgãos e Presença registrada na reunião do Zoom - endereço: 822-9495-5418 
 
Às 14h20, em segunda convocação, o Senhor Aparecido José Orlando, Presidente da USE, 
CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos, dando boas-vindas a todos os 
representantes dos Órgãos.  
 
A.J. Orlando fez a leitura de: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec, do 
capítulo XIX - A Fé que Transporta Montanhas, item 11 - Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. 
 
A Prece de Abertura foi proferida por Marco Antonio Milani Filho - da USE Regional de 
Campinas. 
 
1 - Palavra da Presidência: 
O Sr. Presidente deu boas-vindas a todos os representantes de Órgãos Regionais e 
colaboradores da USE, dizendo que há um ano atrás aconteceu uma reunião presencial deste 
Conselho, na sede da USE do Brás, onde foi citado que 32 (trinta e duas) pessoas estavam 
fazendo um trabalho de digitação e digitalização das Atas da USE. 
Hoje temos aproximadamente 2.200 (duas mil e duzentas) atas encontradas e concluídas 
dentro desse trabalho. 
As Atas do CDE - Conselho Deliberativo Estadual têm a sua totalidade - 100% (cem por cento) 
recuperadas, digitadas e digitalizadas. 
Do CA, de um total de 123 (cento e vinte e três) Atas, faltam 13 (treze) que não foram 
encontradas. 
Declarando uma parte histórica do Movimento Espírita Paulista, temos as Atas de reuniões 
anteriores à constituição da USE, inclusive a primeira Ata do Órgão, de 05 de janeiro de 1946. 
Temos também todas as Atas das Assembleias Gerais realizadas até 2018, tanto as 
Ordinárias, quanto as Extraordinárias. 
No site da USE, será disponibilizado todo esse trabalho realizado e compilado. 
 
2 – Secretaria: 
Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral enfatizou que estão sendo preparados Formulários para 
atualização do Cadastro das Casas Espíritas, Órgãos Locais, Órgãos Regionais, e 
Instituições. Esses formulários terão informações mais simplificadas, e serão disponibilizados 
agora no mês de março de 2021, para todos os envolvidos. 
 
A.J. Orlando explicou que até pela própria LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor 
atualmente, temos que tomar todos os cuidados com dados recebidos das pessoas, e sua 
utilização. Por este motivo, foram desenvolvidos esses novos formulários, para facilitar a 
coleta de dados, e também reduzir o número de informações dos colaboradores, onde vamos 
solicitar apenas nome, telefone e e-mail. 
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Foi colocada para aprovação a Ata da última reunião do CA realizada em 05 de dezembro de 
2020.  
 
Deliberação: 
A Ata da última reunião deste Conselho, de dezembro de 2020 foi aprovada por 
unanimidade. 
 
3 – Tesouraria: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro apresentou “slides” com gráfico 
comparativo de contribuições anuais dos últimos anos, tabulado por Órgão Regional das 
contribuições recebidas. 
Ele mostrou o Fluxo de Caixa, com posição até fevereiro de 2021, e trouxe informações sobre 
os valores mostrados. 
 
Foi colocado para aprovação o Fluxo de Caixa de 2020, bem como dos meses de janeiro e 
fevereiro de 2021. 
 
Deliberação: 
Os valores e demonstrativos foram aprovados por unanimidade. 
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Walteno Santos B. da Silva - Terceiro Secretário destacou o trabalho conjunto da Secretaria 
e do Financeiro, realizado para coletar informações das Casas visando melhorias da 
arrecadação para USE. É importante o aumento do número de Casas contribuintes da USE, 
pois temos 320 (trezentos e vinte) instituições das quais não temos sequer e-mail de contato. 
Ele colocou que iremos enviar as Listas para as Regionais, das Casas que não contribuíram, 
com o valor anual, para auxílio e melhora da arrecadação. 
 
A.J. Orlando explanou sobre a importância da contribuição associativa anual, para a 
manutenção da USE.  
Ele comentou também que foram reabertas as inscrições do Congresso em fevereiro, mas 
está sendo considerado que esse Congresso não seja mais realizado de forma presencial. Na 
reunião do dia 17 de março, com a Comissão Organizadora do 18º Congresso Estadual do 
Espiritismo, será tomada a decisão.  
Tivemos 500 (quinhentas) inscrições feitas na primeira etapa em 2020, mas depois da 
suspensão por causa da pandemia, houve uma desistência de 6% (seis por cento), sendo 
feita restituição do valor pago.  
 
4 – Regimentos Internos de Órgãos Regionais: 
Apresentado o Regimento Interno da USE Regional de Sorocaba, que se encontra em 
conformidade com o regimento interno padrão aprovado pelo CA. 
Deliberação: foi aprovado o Regimento Interno da USE Regional de Sorocaba, por 
unanimidade. 
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A.J. Orlando informou sobre a USE Intermunicipal de Espírito Santo de Pinhal, que continua 
inativa, mesmo após reunião realizada para reativação do Órgão. 
Foram feitos vários comentários a respeito do assunto, bem como a respeito da situação 
política dos Órgãos, e das dificuldades de aproximação com vários deles. 
 
5 – Alteração do Estatuto Social da USE: 
A.J. Orlando observou que no dia 28 de março de 2021, teremos a realização de uma AGE – 
Assembleia Geral Extraordinária, para alteração no Estatuto da USE, incluindo a possibilidade 
das reuniões da USE serem realizadas de maneira virtual. 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo mencionou que até o 
dia 31 de março continuam sendo válidas as reuniões virtuais, mesmo não estando 
especificadas no seu estatuto. Para que as reuniões virtuais possam ter validade, após esse 
prazo, temos a necessidade dessa alteração estatutária. 
O Sr. Presidente pontuou que a convocação para AGE foi publicada no Jornal Agora São 
Paulo, em edição de 26 de fevereiro de 2021, e que a reunião será feita utilizando a plataforma 
Zoom. 
 
Deliberação: 
A alteração específica com inclusão de possibilidade de reuniões virtuais no Estatuto 
Social da USE foi aprovada por unanimidade. 
 
6 - Reunião do CFN - 23/02/2021: 
A.J. Orlando registrou que em virtude da grande demanda de assuntos das reuniões anuais 
de novembro do CFN – Conselho Federativo Nacional foram programadas reuniões virtuais 
para os meses de fevereiro, maio e agosto. A primeira delas foi realizada no dia 23 de fevereiro 
de 2021, e as informações dessa reunião foram colocadas no último Dirigente Espírita. 
O Sr. Presidente abordou que uma grande quantidade de assuntos está sendo trabalhada nas 
4 (quatro) reuniões das Comissões Regionais do CFN. Ele anunciou também que dando 
continuidade à Comissão de Sustentabilidade foi desenvolvido o livro com tema: “O Livro 
Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita”, e que a comissão irá sugerir ações sobre 
o assunto. Em relação à Campanha Comece pelo Começo teremos algumas peças para 
retomada da campanha a nível nacional. 
 
7 – Eleições USE 2021: 
A.J. Orlando reportou que temos divulgado desde dezembro de 2020, o ciclo de eleições da 
USE, de diversas maneiras e por vários canais. 
No mês de março as Instituições Espíritas devem fornecer as informações necessárias aos 
Órgãos Locais, Regionais e à USE do Estado de São Paulo. 
No mês de abril, os Órgãos Locais devem realizar as eleições das suas Comissões 
Executivas, bem como as indicações para os Órgãos Regionais, e para o CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual. Em maio acontecem as eleições dos Órgãos Regionais, e indicações 
para o CA – Conselho de Administração. 
Em junho acontecerá a Assembleia Geral Ordinária da USE do Estado de São Paulo, onde 
será dada posse aos novos membros dos Conselhos, feita a aprovação dos relatórios desta 
gestão. Também acontece na mesma data a primeira reunião do CDE, que faz a eleição da 
nova Diretoria Executiva da USE para o triênio 2021/2024. 
O Sr. Presidente pediu para que os Órgãos Regionais trabalhem junto com os Órgãos Locais 
nas suas eleições de abril, em suas regiões. 
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8 – Encontros Fraternos 2021: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente ressaltou que no dia 21 de março de 
2021, das 15h às 18h30 teremos a reunião dos Encontros Fraternos com as USEs Regionais 
de Campinas, Ribeirão Preto, e, São José do Rio Preto. O tema do encontro será: “A qualidade 
do ensino e da prática espírita”.  
Cada Órgão Regional irá abordar suas realizações principais.  
 
9 - Curso de Liderança: 
Pascoal Antonio Bovino comunicou que os participantes dessa primeira edição do Curso estão 
sendo convidados, e que este será um Piloto baseado em curso do CFN e da FERGS – 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 
O curso será realizado aos sábados por três meses, das 15 horas às 18 horas, com número 
máximo de 50 (cinquenta) pessoas, com início dia 13 de março de 2021; as aulas terão parte 
teórica e parte dinâmica, e, o curso terá 6 (seis) módulos. 
Ele convidou os presidentes das Regionais presentes nesta reunião, ou que indicassem uma 
pessoa da sua região para participarem deste curso. 
Expôs que entre os coordenadores do curso estão presidentes de 5 (cinco) Órgãos Regionais, 
a saber: Baixada Santista e Vale do Ribeira, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, 
e, São Paulo. 
 
10 – Palavra aos Departamentos: 

• Comunicação:  
Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor do Departamento teceu comentário 
sobre o evento de capacitação na elaboração de cartazes para eventos. Serão 3 (três) 
encontros nos dias 20 de março, 03 de abril, e, 15 de maio de 2021. O público alvo 
são as pessoas dos departamentos na área de comunicação. 
 

• Doutrina: 
Marco Antonio Milani – Diretor sinalizou que está à disposição dos Órgãos Regionais, 
para em parceria com os Departamentos levarem temática para eventos futuros de 
acordo com as solicitações.  
Esse trabalho pode ser desenvolvido junto a quaisquer regionais que solicitarem, em 
formato de seminário, “live”, ou roda de conversa. 

 
• AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 

Mauro Antonio dos Santos – Diretor participou que no próximo dia 14 de março 
teremos um seminário organizado pela USE Regional da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira, com o tema: “Atendimento Fraterno e Recepção: virtual e presencial”, com a 
presença de Helena Bertoldo da Silva - da FERGS – Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul.  

 
• Mocidade:  

Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento elucidou que está em andamento a 
pesquisa: “O Jovem e o Movimento Espírita”, e pediu encaminhamento do “link” 
visando uma maior divulgação para termos o maior número de respostas possíveis. 
Ele lembrou que as assessorias estão desenvolvendo as COMEs – Confraternizações 
de Mocidades Espíritas a serem realizadas no feriado da Páscoa, entre os dias 2 e 4 
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de abril de 2021, e, relatou que o treinamento para Dirigentes de Mocidades será 
realizado depois desses eventos. 
Em relação ao processo eleitoral ele pediu para os Órgãos Regionais acompanharem 
o trabalho ou as indicações para o Departamento de Mocidade dos Órgãos da sua 
região, pois esta é a base do trabalho da mocidade no Estado. 

 
• APSE – Assistência e Promoção Social Espírita:  

Pascoal Antonio Bovino – Diretor realçou sobre o seminário virtual programado para o 
dia 27 de março das 15 horas às 18 horas com o tema: “O trabalho assistencial em 
harmonia com as necessidades da época”, cujo expositor será: João Luiz de 
Nascimento Ramos - Vice-presidente da USE Regional de Cachoeira Paulista. 

 
• Jurídico – Administrativo: 

Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento esclareceu aos representantes do CA, 
que a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados – sob o número 13.709 de 2018 entrou 
em vigor em setembro de 2020, e que a partir de agosto de 2021 teremos fiscalização 
e multas. 
Ela solicitou atenção para os Órgãos e Casas Espíritas. 
Em todo cadastro a ser feito das pessoas, para qualquer evento, os dados têm que 
estar centralizados e termos tratamento para cada um deles. 
Ela salientou ainda que temos a questão de dados sensíveis, tais como religião, 
preferência sexual, doenças, diagnóstico de enfermidades, os quais, têm uma parte 
especial tratada nessa lei. 

 
11 - Palavra aos Órgãos: 

• Marco Antonio Milani - da USE Regional de Campinas discorreu que estão na fase 
vermelha em relação à pandemia na região de Campinas. A maioria das Casas está 
com as portas fechadas, mas algumas estão com atividades. 
Manifestou-se sobre na fase atual, termos uma reflexão a respeito da necessidade 
dessas Casas estarem abertas. 
A.J. Orlando apontou que a definição da USE continua a mesma: em primeiro lugar – 
cumprir as decisões governamentais; em segundo lugar – a decisão de abrir é de cada 
Casa Espírita. 

 
• Guaracy Nascimento - da USE Regional de Assis solicitou assessoria do 

Departamento Jurídico/Administrativo em relação às reuniões virtuais, e sobre a LGPD 
para darmos assistência às Casas e aos Órgãos da região. 

 
• Allan Kardec Pita Veloso – da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira 

narrou que a abertura das Casas é influenciada muitas vezes pelos próprios Diretores 
das Casas, e que precisamos fazer um trabalho de consciência com as lideranças 
espíritas do Estado. 
Expressou que será realizado seminário nesse sentido pela USE Regional da Baixada. 
Ele pediu eventos do Departamento de Doutrina para a sua região, bem como 
confirmou que após o seminário do AECE está sendo feito um grande trabalho junto 
às equipes de Atendimento Fraterno on-line. 
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• Eduardo Pereira – da USE Regional de Bauru argumentou sobre o seminário feito 
em Bauru sobre LGPD, que teve excelente aceitação. 

 
• Julia Nezu Oliveira  - da USE Regional de São Paulo parabenizou A.J. Orlando pelo 

trabalho de digitação e digitalização das Atas da USE. A recuperação da memória da 
USE é um trabalho histórico, que merece todas as nossas considerações. 
Ela afirmou que no dia 28 de fevereiro foi realizada a 10ª Caravana da União, sendo 
esta a última desta gestão. O evento onde foi abordado sobre a Casa Espírita no pós-
pandemia teve 2 (duas) horas de duração. Foi debatido sobre acolhimento pelos 
Centros das pessoas que tiveram perdas financeiras, afetivas ou de entes queridos. 
As Caravanas são eventos que levaram a uma maior aproximação dos Órgãos Locais 
com as Casas Espíritas da região metropolitana de São Paulo. 

 
12 - Palavras Finais: 
O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,  nesta reunião eletrônica.  
 
13 – Anexos desta Ata:  
Fazem parte desta Ata, a convocação para esta reunião; “slides” sobre o Curso de Liderança; 
cartaz dos Encontros Fraternos de março de 2021. 
 
14 – Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração: 

● 05 de junho de 2021, sábado, à tarde. 
 
A Reunião foi encerrada às 17h10, com prece proferida por Dalva Ferreira - da USE Regional 
de Marília. Eu, Hélio Alves Correa, Secretário Geral, lavrei a presente ata que será assinada 
por mim e pelo Senhor Presidente. 
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