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06 DE JANEIRO DE 2021 
 

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  
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando - 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 
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 
Renato César do Nascimento R. Caetano - Departamento de Comunicação 
 
Assuntos discutidos: -  
 
1 – Informação: 
1.1 - Vídeo Institucional da USE: -  
A.J. Orlando convidou Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor do 
Departamento de Comunicação para expor sobre o vídeo institucional da USE nesta 
reunião. 
Renato colocou que está em conjunto com a equipe do departamento desenvolvendo 
o vídeo institucional da USE SP, e que foi criada uma estrutura para o vídeo, 
basicamente com a seguinte composição: 

• Breve história da USE; 
• Seus objetivos; 
• Estrutura Organizacional; 
• Atividades; 
• Canais de Comunicação. 

Ele apresentou o projeto do vídeo institucional, e o primeiro vídeo montado para ser 
mostrado à Diretoria Executiva. 
Citou que o prazo de entrega da primeira versão finalizada, será entre o final de março 
e início de abril. 
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Foram feitos vários comentários a respeito dessa primeira versão do vídeo. 
A.J. Orlando comentou sobre a possibilidade de criarmos vídeos menores, como 
pílulas, além desse primeiro vídeo que seria o institucional propriamente dito. 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário ressaltou que o vídeo deveria tornar claro 
o que a USE faz, explicar o que a USE pode oferecer e ter algo sobre os 
Departamentos. 
O Sr. Presidente salientou que devemos reforçar o que nós fazemos, colocando as 
pessoas dos Órgãos e dos Centros Espíritas como integrantes e participantes da USE. 
Temos que reforçar que o produto da USE só é obtido pela união dos dirigentes. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário explicou que tendo várias direções 
para a montagem do vídeo, podemos trazer problemas ao Departamento de 
Comunicação na tentativa de abranger todas as ideias. Ele também sugeriu a inclusão 
de um ápice para o vídeo. 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio explanou que as pessoas ao 
assistirem precisam receber uma energia para que se sintam parte do processo, e 
engajadas no mesmo. 
Foi discutido sobre termos uma linha de raciocínio para construção do vídeo. 
 
Deliberação: 
Foi definido que a linha de raciocínio nesse primeiro vídeo institucional, será: 

• A história da USE; 
• A participação das Casas Espíritas, das pessoas, e dos participantes dos 

Órgãos da USE; 
• Os Conselhos da USE do Estado de São Paulo. 

 
1.2 - Encontro de Trabalhadores de Arte Espírita do Estado de São Paulo: 
A.J. Orlando enviou um vídeo para a Diretoria Executiva sobre esse evento, a realizar-
se no dia 30 de janeiro de 2021. 
Ele pontuou que em 29 de dezembro de 2020, recebeu o vídeo de Lirálcio Alves Ricci 
– Diretor do Departamento de Arte e questionou-o sobre o apoio da USE colocado no 
evento. O representante da ABRARTE – Associação Brasileira de Artistas Espíritas, 
no Estado de São Paulo enviou e-mail explicando a ideia do Encontro e como será 
realizado. Nesse e-mail foi solicitado o apoio da USE e transmissão exclusiva pelo 
YouTube através do canal da USE. 
O Sr. Presidente destacou ao Lirálcio que para darmos apoio a qualquer evento, a 
USE deve entender os objetivos e o que irá acontecer em que cada um deles, até para 
certificar-se de que está alinhado com os objetivos da instituição. 
A.J. Orlando observou que na reunião deste sábado com os Departamentos realçará 
que nenhum Departamento tem autorização para aceitar ou acertar o apoio da USE 
em qualquer evento, sem a autorização da DE. 
 
Deliberação: 
Foi aprovado o apoio da USE nesse evento da ABRARTE. Maurício fará 
divulgação no site da USE. Marco Antonio Soares da Silva – 2º Secretário do 
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Departamento de Comunicação fará a divulgação do evento no Facebook da 
USE. 
 
1.3 – Zoom 
A.J. Orlando informou que não iremos alterar a licença do aplicativo Zoom para 500 
(quinhentas) pessoas. Por ora, vamos manter no nível até 100 (cem) participantes. 
O vencimento da assinatura será todo dia 18 (dezoito) de cada mês.  
As transmissões de eventos continuarão sendo feitas via YouTube e Facebook da 
USE.  
 
Deliberação: 
Manteremos a assinatura mensal do Zoom para a sala de 100 (cem) pessoas. 
 
1.4 – USE Intermunicipal de Espírito Santo do Pinhal: 
O Sr. Presidente participou que na última segunda-feira, dia 04 de janeiro de 2021, foi 
realizada reunião para reativação do Órgão, com representantes de Casas Espíritas 
daquela região. Esse Órgão faz parte da USE Regional de São João da Boa Vista. 
Agora temos dois Órgãos Locais da região em funcionamento: São João da Boa Vista 
e Espírito Santo do Pinhal. Necessitaremos reativar mais um Órgão Local, entre os de 
Caconde, Mococa, São José do Rio Pardo e Tambaú, para que depois disso, 
trabalhemos na reativação do Órgão Regional. 
 
1.5 – Contribuição: 
A.J. Orlando apontou a necessidade de definirmos datas e modos de envio da 
contribuição associativa anual. 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente propôs enviarmos a primeira 
remessa agora por e-mail, e depois em março checamos as Casas que não pagaram, 
para fazermos então a cobrança via boleto impresso, numa nova remessa. 
Foi colocado que estamos com 891 (oitocentos e noventa e um) e-mails válidos para 
o envio dos boletos. 
O Sr. Presidente sinalizou sobre definirmos a data de 22 de fevereiro de 2021, como 
vencimento para os Boletos.  
 
Deliberação: 
Será disparada a primeira remessa de cobrança da contribuição associativa 
anual nos primeiros dias de fevereiro, com vencimento para 22 de fevereiro de 
2021. Essa primeira remessa será feita em modo eletrônico (e-mail). 
No início de março de 2021, Maurício irá checar os Centros que não fizeram o 
pagamento, e a esses será enviado boleto impresso, em uma nova remessa. 
 
2 – Requisitos para reuniões da AGO e CDE – junho/2021 – eletrônicas: 
A.J. Orlando elucidou que pediu para Walteno e para Julia Nezu Oliveira – Diretora do 
Departamento Jurídico/Administrativo todos os requisitos necessários para realização 
das reuniões de junho de 2021 (AGO – Assembleia Geral Ordinária e CDE – Conselho 
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Deliberativo Estadual) se a forma das mesmas for virtual, e não presencial, devido à 
pandemia. 
Ou seja, quais requisitos devem ser obedecidos e cumpridos para que haja 
possibilidade de registro da ata da Assembleia e reunião, de forma a atender as 
demandas do cartório e dispositivos legais (tais como: Lista de Presenças, Atas, etc.). 
Rosana pontuou sobre a importância de consultarmos o cartório para esse tópico. 
 
3 – Centros Unidos da Cantareira: 
A.J. Orlando solicitou que a Secretaria acompanhe os processos de união dos Centros 
Espíritas da USE Intermunicipal da Cantareira, que foi criada recentemente. 
Julia Nezu Oliveira ficou responsável pelo contato com as Casas daquela região e por 
solicitar a documentação para união. 
 
4 -  LGPD: 
O Sr. Presidente enfatizou sobre o plano para implementação do Projeto LGPD – Lei 
Geral de Proteção de Dados na USE. 
Walteno esclareceu que está trabalhando em alguns pontos do Projeto, e que enviará 
um plano para o Sr. Presidente a fim de deliberação sobre esse assunto. 
 
5 – Planilha APSE: 
A.J. Orlando enviou e-mail ao Walteno, contendo detalhes a respeito desse Cadastro 
das Casas Espíritas, e de como configurá-lo para uso. O e-mail contém o acesso ao 
Sistema criado, para o Cadastro. 
 
6 – Cadastro de Centros e dos Órgãos em Formulários Eletrônicos: 
Walteno irá reunir-se com o pessoal de Tecnologia de Informação, para estudarem os 
prospectos de formulários de atualização dos dados, das Casas Espíritas, dos 
Órgãos, e, das Instituições Fundadoras/Especializadas. 
Na próxima reunião, de 13 de janeiro de 2021, ele irá apresentar um modelo para 
discussão. 
Em relação à atualização de dados das Casas Espíritas, Walteno mencionou que 
estamos com 67% da atualização concluída de um total de 1.347 Centros unidos. 
 
7 – Pauta Reunião DE + Departamentos: 
Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina enviou e-mail 
trazendo um tópico para a Reunião do próximo sábado – 09 de janeiro de 2021 – 
sobre discussão a respeito de eventuais desvirtuamentos doutrinários nas edições 
lançadas após a desencarnação de Allan Kardec nas obras: “O Céu e O Inferno”, e “A 
Gênese”. 
A.J. Orlando declarou que as reuniões estão muito mais informativas, do que com 
temas para serem discutidos. Ele perguntou aos Diretores quais os assuntos que 
poderiam serem levantados na reunião deste sábado com Departamentos. 
Rosana abordou a respeito de reflexão sobre quais ações estamos tomando para que 
os Órgãos se fortaleçam e façam o seu papel. 
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Foi também discutido pelos presentes, a inclusão de questões do Estatuto da USE, e 
o papel dos Departamentos.  
Silvio argumentou que não é discutido pelos departamentos, as ações que os mesmos 
sendo braços da Diretoria Executiva, devem fazer. Os Departamentos não entendem 
o que deve ser feito, e qual seu escopo de ação. 
Walteno reportou que para algumas áreas, não existem pessoas nos Órgãos, ou em 
alguns casos, não temos Departamentos montados nos Órgãos. 
A discussão foi colocada no sentido de algumas vezes, o Departamento da USE, ir 
até o Órgão Local, fazer o evento, para orientar o Órgão, e da próxima vez, o Órgão 
deverá realizar o evento com colaboradores locais. O Departamento da USE, deve 
evitar fazer o evento direto ao público, sem participação do Órgão Local.  
 
Deliberação: 
Hélio preparará pauta para a próxima reunião. Incluindo a discussão sobre 
atuação dos departamentos, escopo e metodologia desse trabalho. Incluir 
também o tópico Diretório dos Órgãos, explicando isso aos Departamentos. 
 
8 – Centro Cultural USE: 
A.J. Orlando relatou que as ações realizadas no Centro Cultural da USE, no Brás 
serão informadas na reunião deste sábado com os Departamentos. 
 
9 – Congresso Atibaia – DM: 
O Sr. Presidente registrou que Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de 
Mocidade fez proposta para termos uma parte em paralelo no Congresso Estadual de 
2021, com uma conversa com os jovens, tendo Rossandro Klinjey, como convidado. 
Dessa discussão sairia uma síntese a ser apresentada no domingo, no encerramento 
do Congresso. Esse tópico também será discutido na reunião do sábado. 
 
Horário encerramento:  23h20 
Prece de encerramento:  Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente 
Próxima reunião eletrônica: 13 de janeiro de 2021 
Próxima reunião presencial: A definir data. 
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09 DE JANEIRO DE 2021 
 

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

 
Local:     Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma - Zoom - Endereço: 880.3334.7061. 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   9h10  
 
Leitura:    A.J. Orlando – Presidente – Livro: “O Evangelho Segundo o  
     Espiritismo” – Allan Kardec – Cap. XVIII – Muitos os chamados,  
     poucos os escolhidos – item 15 – Dar-se-á àquele que tem 
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 Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Ângela Bianco – Família 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
Mário Gonçalves Filho - Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
Julia Nezu Oliveira – Jurídico/Administrativo 
Pascoal Antonio Bovino – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Ana Luiza de Almeida Boiago – Infância 
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade 
Renato César do Nascimento R. Caetano – Comunicação 
Alexandre Fontes da Fonseca – Ciência e Pesquisa Espírita 
Ana Luiza de Almeida Boiago - Infância 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira - 2º Secretário - Departamento de Comunicação 
Juliana Bertoldo – 2ª Secretária – Departamento de Mediunidade 
Juliana Moraes de Chagas – Secretária de Doutrina – Departamento de Mocidade 
 
Ausências Justificadas: 
Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor de Patrimônio 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
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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, desejou um feliz ano novo, e pediu que juntos 
possamos dar continuidade a esse trabalho de união, que iniciamos em 2018. 
Ele observou que teremos eleições para a USE nos meados deste ano, mas independente 
disto, devemos dar continuidade a esse trabalho pela USE e pelo Movimento Espírita, juntos 
nesta empreitada no nosso Estado. 
O Sr. Presidente participou que na última segunda-feira, dia 04 de janeiro de 2021 foi realizada 
reunião para reativação da USE Intermunicipal de Espírito Santo do Pinhal, com 
representantes de Casas Espíritas daquela região. Esse Órgão faz parte da USE Regional de 
São João da Boa Vista. Agora temos dois Órgãos Locais da região em funcionamento: São 
João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal. Necessitaremos reativar mais um Órgão Local, 
entre os de Caconde, Mococa, São José do Rio Pardo e Tambaú, para que depois disso, 
trabalhemos na reativação do Órgão Regional. 
A.J. Orlando citou apoio da USE à ABRARTE - Associação Brasileira de Artistas Espíritas no 
evento que realizarão no dia 30 de janeiro de 2021 – Encontro de Trabalhadores de Arte 
Espírita do Estado de São Paulo. Ele enfatizou que recebemos cartaz com apoio da USE, 
sem que a Diretoria Executiva tivesse sido contatada para isto. 
O Sr. Presidente comunicou que nenhum Departamento está autorizado a fornecer a 
logomarca da USE a qualquer evento, para apoio da USE, sem que a Diretoria Executiva tome 
conhecimento do mesmo. 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente colocou que o tipo do logo utilizado no 
cartaz desse evento não está adequado, significando uso inadequado da logomarca. 
A.J. Orlando explicou que o aspecto conteúdo de evento é muito importante na sua realização, 
para que haja envolvimento, participação e resultados nos nossos eventos. Ele abordou sobre 
a divulgação correta que deve ser feita, pois temos quantidade muito grande de eventos como 
opções ao público e que um tempo mínimo de divulgação seria de um mês, para que as 
pessoas se programassem e para que tenhamos bom público. 
Foi comentado sobre os cartazes para os eventos. 
O Sr. Presidente e Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor do Departamento de 
Comunicação teceram colocações sobre o CANVA – aplicativo para confecção de cartazes, 
“banners”, imagens, etc. Renato explanou sobre a antecedência necessária para preparação 
do cartaz, elucidando que o Departamento está sempre pronto a ajudar.  
Em março de 2021, teremos um treinamento do pessoal de Comunicação, sobre elaboração 
de cartazes. 
 
2 - Secretaria:  
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral apontou sobre o trabalho conjunto com o pessoal de 
T.I. – Tecnologia de Informação no desenvolvimento de novo formulário para atualização de 
dados das Casas Espíritas, Órgãos e Entidades. 
Foi discutido pelos presentes sobre os dados que deverão estar no novo Formulário. 
Rosana sinalizou a dificuldade de termos contatos das Casas Espíritas, e que apesar da 
insistência junto aos Órgãos Locais, não conseguimos essas informações. Como o formulário 
anterior solicitava muitos dados, não era preenchido. 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo declarou sobre a 
necessidade de termos todos os cargos da Comissão Executiva, no formulário para 
atualização. 
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A.J. Orlando afirmou que enviávamos e-mails para as Casas e não tínhamos resposta. A partir 
daí nasceu a ideia dos e-mails corporativos também para os Centros. 
Os e-mails institucionais para os Órgãos foram criados e facilitaram muita essa comunicação. 
As Casas Espíritas tal qual os Órgãos, possuindo e-mails específicos, significa que não 
teremos mais problemas, pois a cada troca de gestão que acontecia, necessitávamos trocar 
o e-mail de contato deles. 
 
Deliberação: 
Nos novos formulários deverão ser mantidos todos os Cargos da Comissão Executiva 
para os Órgãos, e todos os cargos da Diretoria Executiva para as Casas e Entidades. 
No formulário de atualização das Casas Espíritas, incluir os representantes da Casa, 
junto ao Órgão Local. 
 
3 – Tesouraria: 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira apresentou o Fluxo de Caixa de dezembro 
de 2020, e trouxe informações sobre os valores apresentados. 
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4 – Atuação dos Departamentos junto aos Órgãos: 
Rosana realçou sobre a atuação dos Departamentos junto aos Órgãos da USE. Ela destacou 
que é importante que os órgãos sejam estimulados a realizarem eventos, encontros, e 
conexões entre suas Casas.  
A USE tem realizado várias ações nesse sentido, atuando diretamente nas Casas Espíritas, 
e nós temos que estimular os Órgãos a atuarem junto aos Centros. 
Ela ressaltou colocação do Filipe – do Departamento de Mocidade sobre elaborarmos um 
manual de auxílio aos Órgãos, sobre como eles têm que agir perante as suas Casas. 
A.J. Orlando lembrou que devemos discutir qual o papel dos Departamentos junto aos Órgãos, 
e qual as responsabilidades dos Órgãos Locais e Regionais. 
Julia colocou que o trabalho dos Departamentos não deve ser paternalista, e sim, seguir o 
que está no Estatuto da USE; os departamentos devem repensar sua atuação junto aos 
Órgãos, e, que talvez essa reflexão, seja feito de maneira melhor a partir desta reunião. 
Foi discutido o assunto entre os participantes. 
Filipe reportou a dificuldade de captação de pessoas pelos Órgãos Locais e registrou que nas 
reuniões e eventos com os Órgãos, mesmo as virtuais, devemos deixar a palavra com os 
representantes dos Órgãos Locais, para incentivá-los. 
Rosana narrou a dificuldade das pessoas por não saberem como atuar nos Órgãos Locais.  
Comentou como exemplo a USE Regional de São Paulo, onde foi feito trabalho junto aos 
Órgãos Locais, tentando explicar as ações deles junto às Casas. 
Ela anunciou que devemos sedimentar as informações da USE, para que as pessoas do 
Estado conheçam o que a USE faz, o que os Órgãos fazem, ou seja, qual o papel de cada um 
no Movimento Espírita. 
Juliana Moraes de Chagas – Secretária de Doutrina do Departamento de Mocidade 
expressou-se no sentido de oferecermos as diretrizes e propormos para cada região uma 
construção de trabalho. Não só elaborarmos manual ou cartilha, mas também, trabalharmos 
na região ajudando o Órgão a montar os seus Departamentos de maneira correta, com os 
Secretários por exemplo, pois muitas vezes eles nem têm conhecimento da composição de 
um Departamento. 
Hélio discorreu sobre a necessidade do levantamento dos Departamentos junto aos Órgãos 
Locais e Regionais, para termos os contatos dos colaboradores de cada Departamento dos 
Órgãos. Esse trabalho intitulado “Diretório dos Departamentos” servirá de base para os 
contatos a serem realizados pelos componentes da próxima gestão. 
Rosana e Filipe mencionaram sobre a preocupação com a continuidade, para que não 
tenhamos a cada gestão, o trabalho de recomeçar os cadastros. 
 
Deliberação: 
Foi definida uma equipe de trabalho para a montagem de documentos contendo 
orientações a Departamentos e Órgãos, visando esclarecimento sobre a atuação dos 
Departamentos da USE, e dos Órgãos Locais e Regionais. 
Componentes da equipe: 

• Coordenadora: - Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
• Julia Nezu Oliveira – Diretora - Departamento Jurídico/Administrativo 
• Filipe Félix dos Santos – Diretor – Departamento de Mocidade 
• Juliana Moraes de Chagas – Secretária de Doutrina – Departamento de Mocidade 
• Mauro Antonio dos Santos – Diretor – Departamento do AECE   
• Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor – Depto. de Comunicação 
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5 – Sobre obras de Kardec: “alteradas” – Cuidados: 
Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina expôs sobre os cuidados que 
devemos ter com a divulgação de descobertas de manuscritos de Kardec e da época de 
Kardec, que colocados em livros, podem gerar conflitos na parte doutrinária do Espiritismo. 
Ele relatou lançamento de livros como de – Paulo Henrique de Figueiredo – “Nem Céu, nem 
Inferno”, sobre o qual, o foco das nossas discussões, deve ser no aspecto doutrinário, e não 
nos aspectos histórico e jurídico. 
Devemos ter muito cuidado quando formos divulgar ou falar em nome da USE, nos 
posicionarmos, para não sermos contrários aos princípios doutrinários. Ele salientou que essa 
obra tem elementos questionáveis, em termos doutrinários, e que sua reflexão, não é pessoal, 
mas foi realizada dentro do Departamento. Foi discutido pelos presentes o assunto. 
 
6 - Pesquisa no Movimento Espírita: 
Alexandre Fontes da Fonseca – Assessor de Ciência e Pesquisa Espírita trouxe proposta para 
realização de um curso de Ciência e Espiritismo, duas vezes neste ano de 2021, sendo que 
a primeira realização seria aos sábados, a partir de 10 de abril. Ele esclareceu que está 
preparando questionário para verificar conhecimento dos espíritas a respeito da parte de 
ciência, com o objetivo de recolher concepções gerais que as pessoas têm. 
A.J. Orlando sugeriu para Alexandre fazer um comunicado sobre o que será feito. Enviaremos  
esse comunicado aos Órgãos, e depois enviamos o questionário. 
Alexandre informou que no dia 06 de fevereiro de 2021 teremos uma live da Assessoria com 
o tema: “Retrospectiva dos Principais Estudos e Pesquisas Espíritas de 2020”. 
 
7 - Evasão de jovens dos Centros Espíritas: 
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade pontuou sobre o projeto a 
respeito da evasão dos jovens. Foi feita a construção do formulário para pesquisas, e o 
mesmo encontra-se em reavaliação pela comissão que o elaborou. Após esta etapa, será 
enviado à Diretoria Executiva para aprovação. O início da pesquisa será na segunda quinzena 
de janeiro de 2021. Filipe salientou sobre o prazo de dois meses para o retorno das respostas, 
mas não como prazo definitivo, devido à situação da pandemia. 
O público-alvo da pesquisa será: presidente de Centros Espíritas, Dirigentes de Mocidades,  
Jovens participantes de Mocidade, Jovens ex-participantes, Pais ou Responsáveis por jovens. 
 
8 - Centro Cultural da USE (Brás) – Rosana: 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente confirmou que foi solicitado AVCB – Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros para a sede da USE no Brás.  
Ela argumentou que Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor de Patrimônio arrumou uma 
pessoa para desenvolver o Projeto de Acessibilidade do local. Uma das exigências da 
Prefeitura é licença para reunião em local com mais de 250 (duzentos e cinquenta) pessoas. 
Rosana descreveu também que o arquiteto do licenciamento passou as exigências da Anistia, 
que estamos providenciando, e que o Silvio está verificando a fase física da primeira parte da 
retomada das obras, que envolvem: orçamento do serralheiro, orçamento do engenheiro civil 
para a entrada e banheiros, e, orçamento do pedreiro para terminar a frente do local. 
 
9 – Departamentos: 

• Mediunidade: 
Juliana Bertoldo – Segunda Secretária do Departamento de Mediunidade anunciou 
que acontecerá um ciclo de palestras sobre “O Livro dos Médiuns” de Allan Kardec, 
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em comemoração aos 160 (cento e sessenta anos) de lançamento do livro. O primeiro 
evento será no dia 15 de janeiro de 2021, às 20 horas, com o expositor: Jacobson 
Santana - Tema: “O Livro dos Médiuns e a Prática Espírita”. Todas as cinco palestras 
serão virtuais com transmissão pelos canais da USE.  
Ela apresentou como outros eventos do Departamento: Treinamento de Monitores, no 
dia 22 de fevereiro, e, o Seminário sobre Reuniões Mediúnicas (em duas partes), nos 
dias 02 e 09 de maio de 2021. 
 

• AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor do Departamento reportou que no próximo dia 30 
de janeiro, teremos reunião com Dirigentes da área de Atendimento Espiritual, em 
continuidade ao trabalho de envolvimento dos Órgãos Locais com o Departamento. O 
objetivo será o planejamento do trabalho para o ano, sendo construído com maior 
número de pessoas do Estado. A reunião será através do Google Meet. 
Ele declarou também que o Departamento está estudando a possibilidade de construir 
uma proposta de trabalho para a Campanha do Evangelho de Lar, com participação 
dos Órgãos. O Departamento forneceria o material, e os Órgãos fariam o trabalho de 
divulgação e implantação. 

 
• Arte: 

Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento explicou sobre o evento: Encontro de 
Trabalhadores de Arte Espírita do Estado, da ABRARTE, com apoio da USE. O evento 
seria em novembro (presencial), e foi antecipado para janeiro, em modo virtual. 
 

• Família: 
Ângela Bianco – Diretora do Departamento salientou sobre o 2º Encontro da Família 
Espírita que acontecerá no dia 30 de janeiro de 2021, a partir das 10 horas com o 
convidado Alberto Almeida. A transmissão será através do Stream Yard, e realizada 
nos canais da USE. 

 
10 – Anexos desta Ata: 
Fazem parte desta Ata: a Convocação para esta reunião; Controle de Recebimento de 
correspondências de dezembro de 2020; Cartaz do Ciclo de Palestras de 160 anos de: “O 
Livro dos Médiuns”; Cartaz do 2º Encontro da Família Espírita; Cartaz do Encontro de 
Trabalhadores da Arte Espírita. 
 
11 – Próxima Reunião da Diretoria Executiva: 
A próxima reunião eletrônica, através do “Google Meet” acontecerá no dia 13 de janeiro de 
2021, quarta-feira, a partir das 21 horas. 

      
A próxima reunião mensal da Diretoria Executiva com os Departamentos será no dia 03 
de fevereiro de 2021, sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 12h20, 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 
Presidente. 
           
Hélio Alves Corrêa     A.J. Orlando 
Secretário Geral     Presidente 
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USE – CONTROLE DE RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS 
DEZEMBRO DE 2020 

 

Descrição do Material – 
JORNAL 

Órgão – Procedência Período 

Comunica Ação Espírita ADE – PR – Curitiba / PR NOV/DEZ/2020 

Correio Fraterno Editora Correio Fraterno – S. Bernardo do Campo / SP NOV/DEZ/2020 

Flama Espírita (A) União da Mocidade Espírita de Uberaba – Uberaba / MG JUL-DEZ/2020 

 
 

Descrição do Material – REVISTA Órgão – Procedência Período 

Reformador FEB – Brasília / DF JAN/2021 

Fraternidade ABF – Lisboa / Portugal DEZ/2020 

 
 

USE SP – 07/JAN/2021 – I 
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13 DE JANEIRO DE 2021 
 

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:   21h10 
 
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 
Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Assuntos discutidos: -  
 
1 – Processo União – Águas de Lindóia: 
A.J. Orlando declarou que o Lar Espírita Bezerra de Menezes da cidade de Águas de 
Lindóia enviou toda documentação para o processo de união da Casa Espírita junto à 
USE. O processo foi enviado para o Departamento Jurídico fazer análise e liberação. 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário mencionou sobre catalogarmos os 
dados do Centro Espírita unido, em uma planilha, para termos isto registrado. O Sr. 
Presidente destacou para termos apenas informações de identificação da Casa, nessa 
planilha. As outras informações ficariam em outro documento. 
A.J. Orlando participou que separou os processos físicos de União, que temos na sede 
da USE, e a partir desses dados vai montar uma planilha, com o número do processo 
de união, e o número do CNPJ da Casa. Com o número do processo de união, pode 
identificar-se a documentação física que temos.  
O Sr. Presidente continuou abordando que separou as correspondências trocadas 
com os Órgãos Locais, por USE Regional, organizando essa documentação e 
facilitando o acesso à mesma. 
A.J. Orlando apontou que Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento 
Jurídico/Administrativo enviou para a Secretária Cilene Cardoso Pereira, os 
documentos dos centros unidos da USE Intermunicipal de Cantareira. Cilene preparou 
os certificados que serão enviados para o endereço de residência dos presidentes dos 
Centros Espíritas. 
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Deliberação: 
Aguardar a aprovação pelo Departamento Jurídico/Administrativo do processo, 
de união do Lar Espírita Bezerra de Menezes de Águas de Lindóia, que está 
completo em termos de documentação. 
Contatar o Departamento em duas semanas, para saber como está o andamento 
dessa aprovação. 
 
2 -  LGPD: 
Walteno explicou que conversou com Cilene, sobre os dados que ela está 
processando em relação aos Centros Espíritas. Foram instalados nos 2 (dois) 
computadores da sede da USE em Santana, os programas antivírus. Foi adquirida 
licença anual da McAfee para 5 (cinco) computadores, no valor de R$ 140,00 (cento 
e quarenta reais). 
Ele reportou que também comunicou Cilene, sobre pastas criadas no Google Drive, 
para armazenar as informações da Secretaria, não deixando nos computadores da 
USE. Foram criadas pastas no Google Drive, para as seguintes informações: 

• Inscrições de Congresso; 
• Cursos; 
• Membros das Diretorias e Departamentos; 
• Membros dos Órgãos; 
• Planilha dos Centros Espíritas. 

 
Deliberações: 

• A.J. Orlando pediu para Walteno emitir comunicado aos Departamentos 
visando diminuir a quantidade de dados pessoais dos participantes de 
processos de treinamentos, eventos, seminários, cursos, etc. no 
formulário de participação. Deverá ser incluído também no formulário 
uma nota para coleta e utilização de dados pessoais, com aceite pela 
pessoa, e com opção para receber lembretes e convites da USE e seus 
departamentos, sobre eventos futuros. 

• A.J. Orlando solicitou para Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro 
Tesoureiro encaminhar à Cilene, os dados e documentação necessária, 
para o USE+. 

 
3 – Planilha APSE: 
Walteno anunciou que conseguiu acessar as planilhas enviadas sobre Cadastro de 
Centros Espíritas. Na realidade recebemos a estrutura de banco de dados em SQL, 
para ser criado, e depois incluídos ou importados os dados. Segundo o mesmo, 
necessita ser feita toda a parte de programação para esse Cadastro. 
O Sr. Presidente propôs incluirmos mais pessoas para auxiliar, de outros Órgãos, ou 
até de outras instituições para que o Walteno coordene a tarefa, e não a execute. 
A.J. Orlando irá contatar Luiz Eduardo Ribeiro – Presidente da USE Intermunicipal de 
São José dos Campos para verificar a possibilidade de auxiliar nesse trabalho. 
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4 – EFU 2021: 
A.J. Orlando relatou que a partir de abril de 2021 retomaremos os Encontros Fraternos 
de Unificação. Ele comentou que sendo o Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-
Presidente coordenador dos eventos, a equipe de trabalho deveria iniciar as reuniões 
visando o planejamento dos Encontros deste ano. 
 
5 – Congresso Atibaia – DM: 
O Sr. Presidente comunicou que no grupo do WhatsApp da Comissão Organizadora 
do Congresso Estadual - Filipe Félix dos Santos – Diretor do Departamento de 
Mocidade postou uma proposta para que seja desenvolvido com os jovens algum 
trabalho no sábado à tarde (seria uma reunião especifica para a Mocidade), com a 
participação do Rossandro Klinjey. 
O Sr. Presidente argumentou que o nosso Congresso, não possui atividades 
desenvolvidas especificamente para as diversas faixas etárias, e colocou as seguintes 
questões: 

• O jovem tem condições de pagar os pernoites? 
• Faremos alguma atividade específica para a Mocidade, até no sentido de 

motivá-los a participar do Congresso? 
• Teremos um valor reduzido ou diferenciado para inscrição nesse caso 

específico? 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio discorreu sobre as condições 
financeiras envolvidas na participação dos jovens, como transportes, refeições, hotel, 
etc., e, sobre o objetivo dessa participação em apenas 1 (um) dia do Congresso. 
Foram abordados vários aspectos tais como: uma sala específica para a atividade dos 
jovens; o auxílio da USE na participação de eventos aos jovens, mesmo em outros 
Estados; teremos aproximadamente 50 (cinquenta) jovens participando da 
programação normal do Congresso; poderemos colocar esses jovens para o evento 
deles, como passantes; poderemos incluir lanches, mas não almoço; poderíamos ter 
100 (cem) vagas nesse evento paralelo da Mocidade, a um custo de R$ 70,00 (setenta 
reais) cada uma. 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente observou que para fazermos algo 
nesse sentido, teríamos que pensar em almoço, e demais despesas. Ela sugeriu em 
acertarmos um valor de subsídio aos jovens que forem participar. 
 
Deliberação: 
Após as discussões, A.J. Orlando pontuou que aguardássemos a reunião da 
próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, da Comissão Organizadora do 
Congresso, onde Filipe apresentará a proposta do Departamento de Mocidade. 
 
6 – Segurança das Mídias: 
A.J. Orlando expôs sobre as novas regras de compartilhamento de dados do 
WhatsApp e salientou que nas últimas semanas 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de 
“downloads” foram feitos do aplicativo Telegram para conversas. 
Ele citou que participa de alguns grupos que já estão mudando. 
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Foram colocados pelos participantes, opções como Signal e outros aplicativos para 
troca de mensagens pessoais e em grupos. 
 
Deliberação: 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral irá levantar os prós e contras, sobre 
WhatsApp e outros aplicativos de conversas, em relação a privacidade, dados 
compartilhados, e outros aspectos. 
 
7 – Outros assuntos: 
Walteno apresentou modelo de Formulário para atualização dos dados dos Órgãos 
Locais que foi desenhado pela equipe de Tecnologia de Informação. 
O formulário será adequado para atualização do cadastro, das Casas Espíritas, dos 
Órgãos Locais, dos Órgãos Regionais, e, das Fundadoras e Entidades 
Especializadas. Serão colocados todos os cargos comuns das Diretorias e Comissões 
Executivas, bem como os indicados para respectivas comissões e conselhos. 
Casa Espírita – indica um representante para participar da AGO – Assembleia Geral 
Ordinária da USE do Estado de São Paulo, em junho; 
Casa Espírita – indica quatro representantes para participarem do Conselho do Órgão 
Local; 
Órgão Local – indica quatro representantes para participarem do Conselho do Órgão 
Regional; 
Órgão Local – indica três representantes para participarem do CDE - Conselho 
Deliberativo Estadual; 
Órgão Regional – indica dois representantes para participarem do CA - Conselho de 
Administração. 
Walteno irá fazer as alterações e apresentará o novo modelo para aprovação. 
 
Horário encerramento:  22h50 
Prece de encerramento:  Silvio César C. da Costa – Diretor de Patrimônio 
Próxima reunião eletrônica: 20 de janeiro de 2021 
Próxima reunião presencial: A definir data. 
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03 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

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:   21h15 
 
Prece Inicial:   Walteno Santos B. da Silva – Terceiro 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 
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 – Encontros Fraternos: 
Pascoal Antonio Bovino - Segundo Vice-Presidente informou que o grupo que 
coordena os Encontros Fraternos iniciou o planejamento. O primeiro Encontro deste 
ano será no dia 21 de março. 
O objetivo deste ano é fazer reuniões com todas as USEs regionais. O que significa 
que serão 3 (três) Regionais por encontro. No primeiro evento estarão as USEs 
Regionais de Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. A próxima reunião 
dos coordenadores será no dia 16 de fevereiro, às 18h30. 
Depois dessa reunião teremos definidos os temas e a maneira como será distribuída 
a reunião. As datas já estão definidas, e inclusive colocadas no PGA - Plano Geral de 
Atividades. 
O grupo entrará em contato com os Presidentes das Regionais, e mesmo com as 
mudanças que irão acontecer nas presidências, iremos programar esses contatos.  
Serão 8 (oito) encontros ao longo do ano.  
 
Foi comentado sobre os temas levantados, formando grupos para posterior trabalho 
sobre os assuntos, para que as regiões não fiquem passivas, aguçando o trabalho 
dos Órgãos Regionais. 
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2 – Curso de Liderança: 
Pascoal colocou que existe um grupo de colaboradores preparando o Curso de 
Liderança. Fazem parte do grupo: Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento 
Jurídico/Administrativo, João Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE Regional 
de São José do Rio Preto, Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento de 
Doutrina, Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente, Alexandre Fontes da 
Fonseca – Assessor de Ciência e Pesquisa Espírita, e, Juliana Moraes das Chagas – 
Secretária de Doutrina do Departamento de Mocidade – entre outros. 
Foram realizadas reuniões semanais e agora estão definindo o conteúdo dos módulos 
e a maneira como será apresentada. Serão 6 (seis) módulos com 2 (duas) aulas cada 
um.  
No PGA estão reservados os sábados no período da tarde, com período de 3 (três) 
horas para cada aula. Serão 12 (doze) reuniões na sequência, a partir de 13 de março 
de 2021. Haverá tempo para trabalho com dinâmicas de grupo. 
A Juliana e o Paulo Roberto Bueno – Secretário de Integração do Departamento de 
Mocidade, responderão por essa parte das dinâmicas. 
 
3 – Ata CDE - Comissão: 
Os tópicos abaixo foram colocados na Ata do CDE de 06 de dezembro de 2020. 
Proposta do Cacacci - (USE Distrital Brás/Mooca): restaurar comissão do Pacto Áureo, 
sendo este um trabalho de médio e longo prazo junto ao CFN. Ele falou de propor 
essa discussão a nível nacional. Sugeriu utilizarmos o tema no próximo Congresso 
Estadual, colocando para debate junto às outras Federativas, que seriam convidadas 
para o evento. 
Proposta do Amorim - (USE Distrital do Ibirapuera): criar uma comissão “permanente” 
para tratar de assuntos do CFN. Seria uma comissão de avaliação "contínua" dos 
assuntos relativos ao Movimento Espírita tanto Estadual, quanto Nacional. 
A proposta do Cacacci foi retirada por ele mesmo. 
Foi colocada em votação a proposta do Amorim. 
Aprovada a criação da Comissão, que irá definir as suas ações e quem será o 
Coordenador. 
 
Objetivo da Comissão: Avaliação dos assuntos relativos ao Movimento Espírita, tanto 
Estadual, quanto Nacional. 
 
A.J. Orlando esclareceu que ele foi designado como coordenador da comissão, em 
reunião realizada entre os integrantes da mesma. Ele propôs naquela reunião que 
cada um fizesse sugestão de temas a serem discutidos, e aplicará uma metodologia 
para priorizar os temas. 
O Sr. Presidente sugeriu que Rosana fizesse parte da Comissão. 
Houve comentários sobre a Comissão, e qual o trabalho a ser realizado. 
Rosana aceitou participar da Comissão que foi criada. 
Assim a Comissão, passa a contar com 8 (oito) membros, a partir desta data, sendo 
a seguinte a sua composição: 
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Antonio Carlos Amorim - da USE Distrital do Ibirapuera; 
A.J. Orlando – Presidente da USE do Estado de São Paulo; 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo, 
Luis Salvador Cacacci - da USE Distrital Brás/Mooca; 
Marco Antônio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina; 
Paulo Roberto Francisco - da USE Distrital do Jabaquara; 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente; 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio. 
 
4 – Processo de União: 
A.J. Orlando ressaltou sobre o processo de união da seguinte instituição: 
● Lar Espírita Bezerra de Menezes 

N# 28.376 
CNPJ: 50.087.725/0001-37 
Endereço: Av. Monte Sião, 709 – Bairro Bela Vista 
CEP: 13.940-000 
Cidade: Águas de Lindóia 
Órgão Local: USE Intermunicipal de Circuito das Águas 
Órgão Regional: USE Regional de Campinas 
 

Deliberação: 
Foi aprovado por unanimidade a união da Casa Espírita. 
 
5 – Reunião Extraordinária - CFN: 
O Sr. Presidente explicou que teremos reuniões extraordinárias  do CFN – Conselho 
Federativo Nacional nas últimas terças-feiras dos meses de fevereiro, maio e agosto 
de 2021, objetivando a discussão de assuntos mais urgentes, não esperando até 
novembro para esses tópicos serem apresentados na reunião ordinária. 
As reuniões serão em 23 de fevereiro próximo, 25 de maio, e, 24 de agosto. 
Com isto as reuniões ordinárias do CFN podem ser mais deliberativas, com espaço 
maior para discussão dos assuntos nas reuniões extraordinárias. 
Outro aspecto seria de que os assuntos podem ser discutidos, de maneira sequencial, 
sem esperarmos, muitas vezes, vários meses para termos sequência no mesmo.  
A.J. Orlando salientou que a quantidade de assuntos que o CFN está trabalhando é 
muito grande, e que será difícil para as federativas trabalharem com tantos temas. 
Foram colocados 279 (duzentos e setenta e nove) temas a serem trabalhados, sendo 
que a Comissão Regional Sul trabalhará 81 (oitenta e um) temas. 
Ele expôs que não conseguiremos trabalhar com tantos temas, pois não temos 
colaboradores para isto. 
Discutiu-se sobre o levantamento de temas para o CFN, sem haver priorização dos 
que devam serem trabalhados. 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente pontuou que algumas Federativas 
muitas vezes colocam os temas, sem respaldo, e sem discussão prévia nos seus 
Estados.  
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6 – Piloto de Cobrança: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro mencionou que foram emitidos no 
final do mês de janeiro de 2021, e enviados por e-mail 969 (novecentos e sessenta e 
nove) boletos referentes à contribuição associativa anual da USE, para as instituições 
espíritas. 
Às Casas Espíritas que pagaram no ano de 2020, quando receberam boletos pelo 
correio, ou às que não tínhamos e-mail relacionado, foram enviados aproximadamente 
170 (cento e setenta) boletos pelo mesmo modo. 
Ele discorreu que encaminhou boletos para todas as Casas do Estado que temos 
como unidas, com exceção daquelas que fazem parte dos 5 (cinco) Órgãos que estão 
no Projeto Piloto de arrecadação para 2021. 
O próximo passo seria pedirmos a esses Órgãos do Projeto, uma relação das Casas 
que estão adesas e conferir com o nosso cadastro. 
A.J. Orlando recordou do que foi tratado, participando a todos que, quando o Órgão 
fizesse o pagamento, ele deveria enviar a lista dos Centros que compõem aquele 
valor. 
 
Deliberação:  
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral redigirá carta em 04 de fevereiro, 
explicando sobre o Projeto Piloto e solicitando aos 5 (cinco) Órgãos Locais 
envolvidos, a informação da quantidade de Casas Espíritas de cada um. 
 
7 - Mudança de Estatuto: 
A.J. Orlando explanou que independente das sugestões que vierem para mudar o 
Estatuto da USE, não é viável, convocar agora, reunião para alteração do Estatuto. O 
ideal seria num determinado momento da próxima gestão utilizar esse trabalho da 
Comissão de Estatuto, e daí fazer efetivamente as alterações do Estatuto. 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente comunicou que a Comissão de 
Estatuto tem se reunido a cada 15 dias. Durante todo processo chegaram várias 
propostas que ainda não foram analisadas.   
Eles têm discutido cada artigo e analisado as propostas que às vezes se referem a 
determinados pontos polêmicos, ou contraditórios à própria USE. 
Rosana confirmou que tem uma proposta aprovando uma minuta de Estatuto com 
alguns tópicos que não mexeriam com a estrutura da USE em si. 
Foi conversado sobre a reunião de alteração estatutária ser extraordinária. 
Rosana descreveu também sobre o entendimento de juristas e legisladores, a respeito 
das finalidades da USE, não serem só religiosas, e sim culturais, e outras. 
Foi colocado que as Assembleias precisam ser reuniões presenciais pelo Estatuto, 
não podendo ser reuniões eletrônicas. 
 
Deliberações: 

 A Comissão do Estatuto, vai fazer uma apresentação para a DE, da 
proposta com essas alterações. 
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 Iremos verificar para orientar aos Órgãos Locais, a procurarem os 
cartórios da sua jurisdição para buscarem definições à respeito das 
eleições desses órgãos em abril de 2021.  
 

8 – DI – Material Virtual: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário apresentou o material virtual que o 
Departamento de Infância introduziu neste ano de 2020, nos seus eventos e oficinas. 
Ele observou que o Projeto Semeadura possui 3 (três) “lives” orientando sobre como 
fazer oficinas virtuais, com mais de 4.000 (quatro) mil visualizações no YouTube. 
O Projeto Despertar (para capacitar evangelizadores), possui 6 (seis) módulos. 
O material contém também parábolas para evangelizadores, vídeos de dicas e 
orientações para o ensino das crianças. 
O Departamento pediu solicitação para disponibilizar esse material dentro do site da 
USE do Estado de São Paulo. 
 
Deliberação: 
Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro irá ver com Walteno, sobre a 
disponibilização do material no site da USE. 
 
 
Horário encerramento:  23h10 
Prece de encerramento:  Maurício A. Ferreira Romão – Primeiro Tesoureiro 
Próxima reunião eletrônica: 10 de fevereiro de 2021 
Próxima reunião presencial: A definir data 
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06 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

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

 
Local:     Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma - Google Meet - Endereço: cqt-hxxz-ssc 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   9h10  
 
Leitura:    A.J. Orlando – Livro: “O Evangelho Segundo o Espiritismo” de 
     Allan Kardec - Cap. XXIV – Não por a candeia embaixo do 
     alqueire - Itens: 13 a 16 -  A Coragem da Fé. 
Prece Inicial:   Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
  
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 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
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 Filho - Doutrina 
Mário Gonçalves Filho - Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
Julia Nezu Oliveira – Jurídico/Administrativo 
Pascoal Antonio Bovino – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Renato César do Nascimento R. Caetano – Comunicação 
Alexandre Fontes da Fonseca – Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa – Mediunidade 
Walteno Santos B. da Silva – T.I. – Tecnologia de Informação 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Andrea Laporte - Assessora - Departamento de Doutrina 
Marco Antonio Soares de Oliveira - 2º Secretário - Departamento de Comunicação 
 
Ausências Justificadas: 
Newton Carlos Guirau - Primeiro Secretário 
Ana Luiza de Almeida Boiago – Diretora do Departamento de Infância 
Filipe Félix dos Santos – Diretor do 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 iniciou comentando dois assuntos: 
Primeiro - GEP - Grupo Espírita Paulista - formado pela USE, FEESP (Federação Espírita 
do Estado de São Paulo), e Aliança Espírita Evangélica, que teve como projeto inicial a 
realização de um grande evento em maio de 2021, para a comemoração de 160 anos do 
lançamento de: “O Livro dos Médiuns”, de Allan Kardec. 
A ideia das 3 (três) instituições se unirem foi o principal objetivo dessa união. 
O evento se iniciará no dia 21 de maio - sexta-feira à noite, e continuará por todo sábado e 
pelo domingo de manhã - dias 22 e 23 de maio de 2021. 
Serão utilizados os capítulos do Livro, e a dificuldade tem sido em nomear os títulos das 
palestras, considerando o aspecto mais técnico dos capítulos. 
Teremos a participação do Haroldo Dutra Dias, Jucelma Coelho de Minas Gerais, e Eulália 
Bueno, entre outros. 
Teremos então 5 (cinco) palestras que serão intercaladas por “TED Talk” de 20 (vinte) 
minutos, que serão desenvolvidas por representantes das entidades. 
No domingo - dia 23 de maio - teremos uma mesa redonda com um representante de cada 
instituição. 
Os representantes da USE são: A.J. Orlando - Presidente, Julia Nezu Oliveira - Diretora do 
Departamento Jurídico/Administrativo, Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro, e, 
Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Família, que se reúnem com os representantes 
das outras instituições, às sextas-feiras, pela manhã, não apenas para o evento, mas também 
para organização das “lives” que estão ocorrendo em conjunto entre essas instituições. 
Com essas reuniões do grupo e contato maior entre os seus representantes, passa a haver 
uma integração dentro do Movimento Espírita e conhecimento de certos posicionamentos das 
instituições. Os pontos divergentes estão sendo tratados sem a pretensão de imposição ou 
debate desses aspectos. 
Existe no grupo um planejamento para novas ações do GEP, com sugestões para tratar de 
temas ligados à Valorização da Vida.  
 
Segundo - 18º Congresso Estadual de Espiritismo. 
O Sr. Presidente citou que hoje teremos uma reunião da Comissão Organizadora do 
Congresso. 
Uma das decisões tomadas foi a de reabrir as inscrições para o Congresso, que será realizado 
de forma presencial em junho de 2021. 
Precisamos de novas inscrições para que o Congresso não seja deficitário. 
Utilizaremos no Tauá Hotel Atibaia, o Espaço América que tem capacidade para 3.000 (três 
mil) pessoas. Nesse salão podemos ter até 900 (novecentas) pessoas, devido à situação de 
pandemia, embora 700 (setecentas) pessoas é o número ideal para equalizarmos as finanças 
do evento.  
O Hotel está seguindo todos os protocolos sanitários exigidos pela área da saúde, e, 
esperamos que grande parte dos participantes estejam vacinados até junho. 
Devido a essa configuração apenas com um salão, foi redefinida a estrutura do congresso, e 
ao invés de termos atividades paralelas, pensamos em usar esse salão com todos os eventos 
acontecendo em série.  
Mantivemos 3 (três) palestras especiais (sexta, sábado e domingo), com Rossandro Klinjey, 
Haroldo Dutra Dias, e, Humberto Schubert Coelho. 
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No sábado, redefinimos as Rodas de Conversa, transformando-as no formato “Ted Talk”. 
Serão 5 (cinco) Rodas com 2 (duas) pessoas desenvolvendo o tema, cada uma em tempo de 
20 (vinte) minutos. 
O desenvolvimento do tema é mais uma motivação para que os participantes façam 
perguntas sobre o tema. 
Haverá também uma parte artística, sem grandes presunções de ser grandiosa, mas de forma 
que possamos usar a Arte espírita no Congresso. 
Sobre as Rodas de Conversa, estamos definindo como moderadores - representantes da 
Diretoria Executiva.  Teremos assim uma síntese de cada Roda, que poderá ser apresentada 
para o público participante. 
Foi consultado o Departamento de Mocidade para criar uma atividade em paralelo contendo 
a participação dos jovens. A atividade está sendo desenvolvida pelo Departamento. 
A ideia inicial seria a participação dos jovens, mas se houver algum adulto que queira 
participar, serão mantidos os protocolos devido à pandemia, em conformidade com o tamanho 
da sala. 
 
2 - Secretaria:  
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral ressaltou sobre os processos de união. 
Estão com o Departamento Jurídico/Administrativo: 

 Processo de união do Centro de Estudos Psíquicos e de Filantropia Allan Kardec, da 
cidade de Socorro; 

 Processo de união do Centro Espírita A Caminho da Luz, da cidade de Socorro. 
  

Processo de união aprovado em reunião da Diretoria, do dia 03 de fevereiro: 
 Lar Espírita Bezerra de Menezes - N# 28.376 

CNPJ: 50.087.725/0001-37 
Endereço: Av. Monte Sião, 709 – Bairro Bela Vista 
CEP: 13.940-000 
Cidade: Águas de Lindóia 
Órgão Local: USE Intermunicipal de Circuito das Águas 
Órgão Regional: USE Regional de Campinas 

 
Atualização do PGA 2021: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário realçou que está atualizando o PGA, de 
acordo com solicitações que está recebendo dos Departamentos. Ao término dessas 
atualizações, fará a publicação no site da USE, da nova versão, e enviará as alterações 
realizadas a todos colaboradores da USE do Estado de São Paulo. 
 
Documentação do CA e CDE – Atas: 
A.J. Orlando destacou que finalizou a parte de recuperação, organização, digitalizaç˜ão e 
digitação das Atas do CA e CDE. 
Das 304 (trezentas e quatro) Atas do CDE – Conselho Deliberativo Estadual, não foi possível 
encontrar 3 delas. Do CA – Conselho de Administração temos concluídas 110 (cento e dez) 
Atas das 123 reuniões realizadas. Dos dois conselhos, apenas 16 (dezesseis) Atas ainda não 
foram recuperadas. Colocamos em ordem cronológica e iremos disponibilizar no site todas as 
atas até o ano de 2018. 
O Sr. Presidente recomendou a leitura das atas para o conhecimento da história do nosso 
movimento.  
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A.J. Orlando observou que estão trabalhando na parte de documentação histórica, com todos 
os documentos sobre os Congressos e outros eventos de importância, realizados. 
 
3 – Tesouraria: 
Fluxo de Caixa – janeiro de 2021: - 
Elisabete apresentou o Fluxo de Caixa, e trouxe informações sobre os valores apresentados. 
Tivemos um total de Receitas de R$ 9.536,45 (nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e 
quarenta e cinco centavos), para um total de Despesas de R$ 8.941,40 (oito mil, novecentos 
e quarenta e um reais e quarenta centavos).  
O saldo atual disponível da instituição é de R$ 25.543,65 (vinte e cinco mil, quinhentos e 
quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), enquanto o saldo de aplicações está em 
R$ 353.956,49 (trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais, e 
quarenta e nove centavos). 
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Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro mencionou que foram emitidos no final do 
mês de janeiro de 2021, e enviados por e-mail 969 (novecentos e sessenta e nove) boletos 
referentes à contribuição associativa anual da USE, para as instituições espíritas. 
Às Casas Espíritas que pagaram no ano de 2020, quando receberam boletos pelo correio, ou 
às que não tínhamos e-mail relacionado, foram enviados aproximadamente 170 (cento e 
setenta) boletos pelo mesmo modo. 
Ele discorreu que encaminhou boletos para todas as Casas do Estado que temos como 
unidas, com exceção daquelas que fazem parte dos 5 (cinco) Órgãos que estão no Projeto 
Piloto de arrecadação para 2021. 
Voltaram entre 15% (quinze por cento) e 20% (vinte por cento) dos e-mails enviados. Está 
havendo um trabalho, com Walteno, para identificar esses e-mails que retornaram, para 
procurarmos nova pessoa de contato. Em caso de não conseguirmos, serão enviados os 
boletos através do correio. 
Walteno explicou que esse trabalho com o Maurício está trazendo novas perspectivas. 
No mínimo conseguiremos 50% (cinquenta por cento) a mais de arrecadação, apenas com 
esse trabalho em conjunto entre a Secretaria e a Tesouraria. 
Walteno pontuou que precisamos de um trabalho organizacional na USE – um Banco de 
Dados, por exemplo, que seria de grande valia para a instituição. 
Maurício registrou que será feito um levantamento no final de fevereiro, dos Centros que não 
pagaram, para que preparemos o envio da segunda remessa dos boletos. 
Sobre o Projeto Piloto de arrecadação com os 5 (cinco) Órgãos Locais foi elucidado que 
iremos enviar carta de comunicação a eles, para que nos forneçam quantas Casas Espíritas 
estão sob sua jurisdição. Nesses locais, os Órgãos irão pagar ao invés das Casas. 
Esses Órgãos deverão explicar como fizeram essa arrecadação, para que possamos dividir 
com o Estado essas experiências. 
 
4 – Reunião Extraordinária CFN – 23/02/2021: 
O Sr. Presidente informou que teremos reuniões extraordinárias do CFN – Conselho 
Federativo Nacional nas últimas terças-feiras dos meses de fevereiro, maio e agosto de 2021, 
objetivando a discussão de assuntos mais urgentes, não esperando até novembro para esses 
tópicos serem apresentados na reunião ordinária. 
As reuniões serão em 23 de fevereiro próximo, 25 de maio, e, 24 de agosto. 
Com isto as reuniões ordinárias do CFN podem ser mais informativas, com espaço maior para 
discussão dos assuntos nas reuniões extraordinárias. 
Outro aspecto seria de que os assuntos podem ser discutidos, de maneira sequencial, sem 
esperarmos muitas vezes, vários meses para termos sequência no mesmo.  
 
As reuniões do CRSul aconteciam ao longo do final de semana e no domingo havia um 
fechamento com todas as áreas. Esse formato será mantido também de forma virtual. 
Haverá um plenário comum usando a plataforma: “Zoom” e depois dividido o ambiente em 
várias salas. 
 
A.J. Orlando reportou que já divulgou os temas previstos das respectivas áreas. Foi editado 
para isso USE Informativo especial. 
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Mas na concepção do Sr. Presidente, há um excesso de temas sendo trabalhados nas 
respectivas áreas. Ao fazer esse levantamento de temas que as Comissões Regionais do 
CFN irão trabalhar, ele descobriu que o número é de 270 (duzentos e setenta) temas 
aproximadamente.  
Na Comissão Regional Sul, serão 81 (oitenta e um) temas, sendo 19 (dezenove) na área de 
Infância, 15 (quinze) na Unificação, 13 (treze) na área de Estudos. 
O Sr. Presidente manifestou-se no sentido de as áreas trabalharem cobrando uma priorização 
dos temas. Ele irá externar isso na área de Unificação. 
 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor do Departamento do AECE - Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita concordou que são muitos os temas tratados em cada área, e que precisamos 
trabalhar de uma forma mais racional. 
Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina participou que tudo isso 
deveria promover sinergia, e não é possível ter sinergia da maneira que está ocorrendo. 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente também concorda com as ponderações 
feitas pelo A.J. Orlando. Grande parte das federativas trabalha de forma diferente do modelo 
que nós trabalhamos. Elas trabalham diretamente com os Centros, nós, entretanto, 
trabalhamos com os Órgãos. 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento de Mediunidade tem 
acompanhado não somente o CRSul, mas também os encontros das outras regionais do CFN. 
Quando observamos a área da própria federativa que sugeriu o tema, ela mesma não está 
alinhada com a sua proposta, pois, em verdade, foi uma sugestão do Presidente da Federativa 
e não do responsável da área. 
Walteno Santos B. da Silva – Diretor do Departamento de Tecnologia de Informação sinalizou  
sobre eficácia do trabalho, em relação aos temas trazidos pelo CFN. Deveriam ser definidas 
as prioridades a serem trabalhadas, colocando em um “ranking”, os mais importantes para o 
Movimento Espírita nos primeiros lugares. 
Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina 
Espírita comentou que nem todos aqueles temas que estão lá, são novos para a sua área. A 
maioria serão avaliações do que está sendo feito. Mas sem dúvida, o processo sendo mais 
bem direcionado entre as áreas, buscando a sinergia, será muito importante. 
 
A.J. Orlando confirmou que temos que dar liberdade para os temas serem trazidos. Mas 
precisamos priorizar os temas, e avaliar o relacionamento dos temas entre as áreas. 
Se a área assumir a responsabilidade em todos os projetos que vem de fora (das áreas do 
CFN), a área necessita ter recursos para realizar tudo, ou passa a agir apenas nos temas do 
CFN. 
Recomendou que todas os Departamentos da USE se coloquem nas suas respectivas áreas 
do CRSul, sobre a necessidade de priorização dos temas, e, de sinergia entre as diferentes 
áreas. 
 
5 – Adulteração das obras de Francisco Cândido Xavier – Processo Jurídico: 
A.J. Orlando trouxe para a reunião as informações sobre o processo que a Associação Chico 
Xavier, de Santo Amaro, São Paulo – SP, move contra a FEB – Federação Espírita Brasileira, 
em relação às obras adulteradas de Francisco Cândido Xavier. 
 
Como sumário do assunto, ele lembrou do grupo de pessoas de vários estados que 
analisaram as alterações das obras feitas nos livros com psicografia de Chico Xavier. 
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O Sr. Presidente salientou que a FEB iniciou um trabalho preferindo abordar que a política 
que ela pratica é totalmente idônea.  
Esse grupo, principalmente a UEM - União Espírita Mineira, enviou ofício à FEB, questionando 
essas alterações, anexando a análise feita pelo grupo. 
A partir disso, a FEB iniciou um processo de resposta a cada uma das alterações citadas 
declarando que a maior parte das alterações se referem a erros ortográficos que poderiam 
ter, pontuações e etc.  
A FEB também partiu do princípio que se a maior parte dos pontos são improcedentes, ela 
toma que os demais não têm tanta importância; esquecendo-se de que se houver uma 
modificação apenas, sem autorização pelo autor, isso já é uma adulteração. 
Outra posição é que a FEB só iria aplicar as alterações que fossem procedentes a partir das 
próximas edições. 
A UEM trabalhou para apaziguar os ânimos a fim de que não houvesse uma briga jurídica. 
 
Agora essa Associação Chico Xavier, que tem domicílio em Santo Amaro – São Paulo, com 
fundação em 2020 entrou com uma ação civil, onde pede ao Juiz que seja feita a retirada do 
mercado de todas as obras adulteradas, e, as obras que a FEB tem no estoque sejam 
destruídas. Ou seja, mantendo-se o conteúdo original de todas as edições. 
A Associação foi criada para a preservação da Obra de Chico Xavier, entre outros objetivos. 
 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente questionou a quem interessa essa 
situação, pois a sede dessa instituição é uma casa, que parece ter sido criada especificamente 
para isso. Vamos avaliar se merece a nossa credibilidade para esse tipo de processo. 
Foram feitos vários comentários a respeito do assunto, entre os participantes da reunião. 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo colocou que serão 
muitas perguntas e o Movimento Paulista vai querer saber uma opinião; então foi muito boa 
essa discussão.   
 
6 – Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita – Questionário sobre Ciência e Ciência 
Espírita: 
Alexandre Fontes da Fonseca, da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita abordou sobre 
o resultado do Questionário até o momento. 
Temos 429 (quatrocentos e vinte e nove) respostas, sendo que 20 (vinte) pessoas não têm 
interesse no Curso, e 409 (quatrocentos e nove) respostas do questionário completo. 
Irá analisar as respostas, e dar um tempo maior para as pessoas responderem.  
Ele apontou que irá escrever para o Dirigente Espírita sobre as questões levantadas sobre o 
tema. O Sr. Presidente propôs a colocação de textos no site da USE, sobre essas questões 
levantadas. 
 
7 – Departamento de Infância – Alterações na programação de Eventos: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário explanou que na Capacitação Inicial de 
Evangelizadores Espíritas, temos 30 (trinta) novas pessoas no projeto. 
Ele continuou expondo que o Departamento tem 2 (dois) projetos. O de Capacitação, em 
andamento, e o de Inclusão, que será trabalhado posteriormente. 
Haverá um Curso Piloto do Departamento começando às sextas-feiras, em março de 2021, 
com o objetivo de união dos colaboradores do Estado. O Curso terá 11 (onze) módulos e será 
realizado no lugar dos Seminários anteriormente programados. 
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8 – Departamentos: 
 Doutrina: 

Marco Antônio Milani Filho – Diretor do Departamento expressou-se no sentido de que 
a partir do dia 22 de fevereiro, com início às 20 horas, teremos um Grupo de Estudos 
para análise comparativa do livro: “O Céu e o Inferno”, de Allan Kardec, com a obra de 
Paulo Henrique Figueiredo – “Nem Céu Nem Inferno). Serão 20 (vinte) pessoas 
participando, e o material posteriormente será disponibilizado, após a conclusão dos 
estudos, como foi feito com os estudos da obra: “A Gênese”. 

 
 AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 

Mauro Antonio dos Santos – Diretor do Departamento relatou que tiveram 30 (trinta) 
pessoas presentes na Reunião do Departamento realizada em janeiro, que contou 
com a participação de 18 (dezoito) Órgãos. 
Foram apresentados e aprovados os temas, sendo que em cada mês cada Órgão 
Regional ou Local, apresenta um tema. Foram definidas algumas datas de eventos, 
que serão enviadas para atualização do PGA. 
No dia 27 deste mês, a USE Regional de São Paulo está encarregada de apresentar 
o tema “Sexualidade e Espiritismo”. 
Haverá uma parte de interatividade nesses eventos, provocando as reflexões e 
conversas. 

 
 Mediunidade:  

Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento comunicou que foi 
concluída a pesquisa sobre Mediunidade, com aproximadamente 300 (trezentas) 
respostas dos questionários. O trabalho será compilado para posterior divulgação. Em 
relação às perguntas referentes à pandemia, tivemos visões bem interessantes, e, 
pouquíssimas pessoas se colocaram a favor da prática mediúnica nesse período. 
Sobre o ciclo de palestras a respeito de: “O Livro dos Médiuns” de Allan Kardec, ele 
esclareceu que amanhã, dia 07 de fevereiro acontecerá o encerramento desse ciclo. 
No dia 21 de fevereiro acontecerá um Seminário: “Preparação para Monitores de 
Cursos de Mediunidade”, com foco na importância do estudo da Mediunidade e na 
preparação do monitor. 

 
 Comunicação: 

Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor do Departamento enfatizou que 
três encontros estão programados para um curso de capacitação a ser realizado neste 
ano, com módulos e prática. Haverá reunião do Departamento neste dia 06 de 
fevereiro; estiveram no Paraná em reunião da área, de onde trouxeram documentos 
de orientação da FEB – Federação Espírita Brasileira, e da FEP – Federação Espírita 
do Paraná. 
Será montado pelo Departamento, material a respeito do curso, para ser levado à 
Diretoria Executiva e ao Estado. 

 
 APSE: 

Pascoal Antonio Bovino – Diretor do Departamento anunciou que Luiz Antonio ‘       
Monteiro, de Taubaté faz parte oficialmente da equipe. 
No dia 27 de março, teremos um seminário do APSE. 
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Participamos de uma reunião do CRSul e definimos os módulos para o Curso de 
Preparação de Trabalhadores do APSE. Esse curso deverá começar provavelmente 
no mês de março, e cada federativa irá ser responsável pela apresentação de um ou 
dois módulos. Essas apresentações serão gravadas e disponibilizadas para todas as 
federativas do CRSul.  
 

 Jurídico/Administrativo: 
Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento teceu comentário sobre a LGPD – Lei 
Geral de Proteção de Dados, no sentido de que a USE Regional de São Paulo fez um 
Seminário sobre o tema, e no próximo dia 28 de fevereiro, por solicitação dos Órgãos 
da região Oeste, farão novo evento. 
Existe a ideia de preparar um cartilha orientativa para as Casas Espíritas conhecerem 
a abrangência e aplicação da Lei. 
Ela argumentou sobre reuniões virtuais. Alguns cartórios estão aceitando os registros 
de reuniões virtuais, outros não. Estamos pensando se será necessário fazer alguma 
coisa híbrida. 
Foi discutido esse assunto bem como o de alteração estatutária da USE, permitindo 
assembleia virtual, já com pensamento nas eleições de junho de 2021. 
Deliberações: 

 Consulta da Júlia ao Cartório de Registros onde a USE está registrada, na cidade 
de São Paulo, para verificar em relação à Assembleia Geral de junho de 2021, se 
ela necessitará ser presencial, ou se poderá ser com participação via Internet, 
ou ainda, de forma híbrida (participantes presenciais, e, participantes pela 
Internet). 

 Preparar comunicação aos Órgãos Locais, sobre consulta aos cartórios das 
suas localidades, verificando a possibilidade de fazerem assembleias - como 
reuniões eletrônicas. 
Esse comunicado será no sentido orientativo aos Órgão, para que fiquem 
regularizados em relação às suas assembleias de abril de 2021. Hoje temos no 
Estado 46 (quarenta e seis) Órgãos Locais com CNPJ, que estão nessa condição. 

 Preparar Assembleia Geral Extraordinária para o final de março de 2021, 
propondo alteração do Estatuto da USE, incluindo a opção de reunião eletrônica, 
para a Assembleia Geral Ordinária de junho, referente às eleições da USE. 

 
 Família e Eventos:  

Ângela Bianco – Diretora do Departamento narrou sobre evento em Bragança Paulista, 
da entidade Casa da Benção, com a solicitação pela participação da USE. 
Foram feitos vários comentários a respeito do assunto, inclusive no sentido de que o 
Órgão Local de Bragança Paulista não está formalizado, e a respeito da tratativa que 
daremos sobre a participação da USE. 
Deliberação:  
Marco Antônio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina, através da 
USE Regional de Campinas irá assumir as tratativas com a Casa Espírita, em 
relação à possível participação da USE no evento. 
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9 – Outros Assuntos: 
A.J. Orlando afirmou que segundo informações do Filipe Félix dos Santos – Diretor do 
Departamento de Mocidade - 300 (trezentas) pessoas responderam ao questionário 
preparado pela Mocidade. 
 
10 – Anexos desta Ata:  
Fazem parte desta Ata, a convocação para esta reunião, relatório de correspondências 
recebidas. 
 
11 – Próxima Reunião da Diretoria Executiva: 
A próxima reunião eletrônica, através do “Google Meet” acontecerá no dia 10 de fevereiro de 
2021, quarta-feira, a partir das 21h. 

      
A próxima reunião mensal da Diretoria Executiva com os Departamentos será no dia 06 
de março de 2021, sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 12h20, com prece 
proferida pela Andréa Laporte - Assessora do Departamento de Doutrina. 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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USE – CONTROLE DE RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS 
JANEIRO DE 2021 

 
 
 

Descrição do Material – 
JORNAL 

Órgão – Procedência Período 

Mundo Espírita FEP – Curitiba / PR JAN/2021 

O Clarim Editora O Clarim – Matão / SP DEZ/2020 

O Clarim Editora O Clarim – Matão / SP JAN/2021 

Opinião CCEPA – Porto Alegre / RS DEZ/2020 

Opinião CCEPA – Porto Alegre / RS JAN/FEV/2021 

 
 
 

Descrição do Material – REVISTA Órgão – Procedência Período 

RIE Editora O Clarim – Matão/SP DEZ/2020 

RIE Editora O Clarim – Matão/SP JAN/2021 

Revista O Espírita 
CEFE – Casa Espírita Fonte de Esperança – 
Brasília / DF 

SET-DEZ/2020 

 
 
 

USE SP – 03/FEV/2021 – I 
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06 DE MARÇO DE 2021 
 

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

 
Local:     Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma - Zoom - Endereço: 880.3334.7061. 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   9h15  
 
Leitura:   Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral - Livro: “O Evangelho 
    Segundo o Espiritismo” - de Allan Kardec - cap. IX –  
    Bem-aventurados os mansos e pacíficos - item 7 - A paciência 
Prece Inicial:   Walteno Santos B. da Silva - Terceiro 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 Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos e Assessorias - Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Ângela Bianco – Família 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
Mário Gonçalves Filho - Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
Julia Nezu Oliveira – Jurídico/Administrativo 
Pascoal Antonio Bovino – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Ana Luiza de Almeida Boiago – Infância 
Filipe Felix dos Santos – Mocidade 
Renato César do Nascimento R. Caetano – Comunicação 
Alexandre Fontes da Fonseca – Ciência e Pesquisa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo Roberto Bueno - Secretário de Integração - Departamento de Mocidade 
Saulo Quintana Gomes - Secretário de Doutrina - Departamento de Mocidade 
Andrea Laporte - Assessora - Departamento de Doutrina 
Marco Antonio Soares de Oliveira - Segundo Secretário - Departamento de Comunicação 
Juliana Moraes Chagas - Secretária de Doutrina - 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 expôs sobre o Congresso Estadual a ser realizado em junho, que reabrimos as 
inscrições e pretendemos realizar presencialmente. 
A Comissão Organizadora está acompanhando os indicadores, tais como novas inscrições e 
cancelamentos. Vamos realizar mais uma reunião em 17 de março onde tomaremos a decisão 
de cancelar ou não, o evento. Estamos também atentos às recomendações em relação à 
pandemia. 
 
O Grupo Espírita Paulista, formado pela USE, Aliança Espírita Evangélica e FEESP – 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, teria uma “live” com Divaldo Pereira Franco, no 
evento de maio de 2021, que será virtual. Em função da doença do mesmo, ele declinou o 
convite, aceitando fazer um fechamento das “lives”, que serão 11 (onze) no total, em abril. 
Existe uma equipe técnica viabilizando a realização dessas “lives”. 
 
O Sr. Presidente elucidou sobre a ação civil contra a FEB referente às obras de Francisco 
Cândido Xavier movida pela Associação Chico Xavier, de Santo Amaro, São Paulo – SP. 
O Ministério Público não concordou com essa ação por uma questão técnica. 
A.J. Orlando estudou o conteúdo da avaliação realizada por esse grupo, que chama de edição 
antiga, próxima à primeira edição. Mas essa edição utilizada era antiga, mas não a primeira 
edição, que deveria ter sido a base do trabalho. Quando comparada a última edição e a 
primeira, a FEB, em seu trabalho de comparação verificou que, com apenas algumas 
exceções, as edições eram iguais. Com isto, a FEB decidiu e informou que irá retornar as 
edições atuais para a primeira edição. Quanto às diferenças existentes, a FEB considerou que 
a utilização de sistema OCR para auxiliar na digitalização foi a responsável por algumas 
diferenças, não identificadas no processo de revisão. 
 
A.J. Orlando pontuou sobre o ENLIHPE 2021 – Encontro Nacional da Liga dos Historiadores 
do Espiritismo. Em função da pandemia não foi realizado o evento de 2020. Ele abordou que 
Marco Antonio Milani – Diretor do Departamento de Doutrina é um dos coordenadores desse 
trabalho, e este ano o evento deverá ocorrer em São Paulo, não estando definido ainda, se 
será on-line ou presencial. 
Marco apontou que para o evento deste ano, já receberam 5 (cinco) trabalhos. 
 
2 - Secretaria:  
Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral observou sobre os Processos de União que estão com 
o Departamento Jurídico que são: 

• Centro de Estudos Psíquicos Allan Kardec – da cidade dessocorro; 
• Associação Grupo Espírita Nossa Casa – da cidade de São José dos Campos; 
• Casa de Oração e Fraternidade Francisco de Assis – da cidade de Pinhalzinho. 

 
Colocado em votação o Processo de união da seguinte instituição: 

• Casa da Benção Mantenedora da Ação Social Espírita - N# 28.383 
CNPJ: 59.017.913/0001-63 
Endereço: Av. Euzébio Savaio, 995 – Vila Santa Libania 
CEP: 12.904-140 
Cidade: Bragança Paulista 
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Órgão Local: USE Intermunicipal de Bragança Paulista 
Órgão Regional: USE Regional de Campinas 

Deliberação: O processo de união foi aprovado por unanimidade. 
Em relação aos Procedimentos Internos da Secretaria, foi discutido e acertado que serão 
enviados aos Diretores, para estudos e correções: 

• PI-001 – Processo de União de Instituição Espírita 
• PI-002 – Processo para Ata de Reunião – Diretoria Executiva – Presencial 
• PI-003 – Processo para Ata de Reunião – Diretoria Executiva – Eletrônica 
• PI-004 – Processo para Estatutos e Regimentos Internos dos Órgãos de Unificação 
• PI-005 – Processo de Isenção no Pagamento de Contribuições Associativas 

 
Walteno Santos B. da Silva - Terceiro Secretário participou que está em desenvolvimento o 
formulário para inscrição à AGE – Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em 28 
de março de 2021. O formulário será enviado aos e-mails institucionais criados às Casas 
Espíritas, e às Casas que estão com cadastro atualizado e recebendo os boletos da 
contribuição associativa. 
Ele registrou também que está finalizando o formulário para inscrição à reunião do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual, que será realizado no mesmo dia da AGE. 
 
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, e trouxe informações sobre os valores mostrados. 
No mês de fevereiro de 2021, tivemos um “superávit” de R$ 33.353,00 (trinta e três mil, 
trezentos e cinquenta e três reais). 
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4 – Vídeo Institucional da USE: 
Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor do Departamento de Comunicação 
destacou as atividades a serem realizadas e as etapas concluídas visando a finalização do 
vídeo institucional da USE. 
O trabalho tem previsão de entrega para o final do mês de abril de 2021. 
 

 

 
 
5 – Pesquisa: “O Jovem e o Centro Espírita”: 
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade afirmou que temos até a data 
de hoje 369 (trezentos e sessenta e nove) do questionário enviado. Temos entre as respostas 
participantes de outros estados como Goiás, Ceará, etc.  
Ele explanou que a pesquisa está trazendo várias informações que poderão ser trabalhadas 
no futuro pelo Departamento. 
Citou como exemplo, que a maior parte dos dirigentes de mocidade está nessa posição há 
mais de 3 (três) anos.   
Confirmou também que os dirigentes mais recentes na direção, querem ficar menos tempo, e 
os mais antigos tendem a ficar mais tempo. 
Ele mencionou que 58 (cinquenta e oito) dirigentes de mocidade responderam a pesquisa, e 
a maior parte acredita que fatores externos influenciam a saídas dos jovens. 
Filipe solicitou que seja feito um reenvio da pesquisa para os centros espiritas. 
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A.J. Orlando perguntou sobre um prazo para o término do projeto, ao que Filipe respondeu 
que haverá essa segunda onda de envio, e em seguida irão encerrar as estatísticas. 
 
6 – Patrimônio: 
Sílvio César Carnaúba da Costa – Diretor esclareceu que foram feitas algumas intervenções 
na sede da USE em Santana, devido a problemas de infiltração no salão térreo, e de 
vazamentos em alguns pontos. Os trabalhos foram concluídos e as paredes pintadas 
novamente. Também foram trocadas algumas telhas na Secretaria, Biblioteca e Salões. 
Sobre o Centro Cultural no Brás, Silvio explicou que tem alguns orçamentos recebidos para 
retomar as obras, e que o grande problema atual é escassez de material de construção e 
elevação de preços desses materiais de maneira muito forte. 
 
7 – Assembleia Geral Extraordinária: 
A.J. Orlando pediu uma lista do que será necessário para realizarmos a assembleia no dia 28 
de março de 2021, visando a alteração estatutária. 
O Sr. Presidente lembrou que cada cartório de registros tem uma maneira de focar, desde a 
convocação até a apresentação de documentos, e que baseado neste fato, temos que ter a 
verificação completa para realização da AGE em março, e orientarmos os Órgãos Locais no 
sentido de que eles busquem as informações necessárias para suas eleições e assembleias 
que serão realizadas em abril de 2021. 
Ele manifestou que devemos agendar uma reunião para organizarmos esses pontos, visando 
a nossa assembleia extraordinária de março. 
 
8 - Encontros Fraternos: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente reportou que no dia 21 de março teremos 
a reunião dos Encontros Fraternos com as USEs Regionais de Campinas, Ribeirão Preto, e, 
São José do Rio Preto. 
Cada Órgão Regional irá abordar suas realizações principais.  
 
9 – Criação da Área de Arte do CFN:  
Lirálcio Alves Ricci – Diretor do Departamento de Arte declarou que foi criada uma comissão 
para preparar os documentos e organização da nova área de Arte no CFN – Conselho 
Federativo Nacional. Ele salientou que a comissão está fazendo reuniões regulares, e que 
haverá apresentação na reunião da Comissão Regional Sul do CFN em abril de 2021. No mês 
de novembro, na reunião do CFN será apresentado o documento final. 
 
10 – Curso de Liderança Espírita: 
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. 
Os coordenadores do curso são: Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente; Pascoal 
Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente; Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento 
de Doutrina; Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo; João 
Lúcio Cruz de Campos – Presidente da USE Regional de São José do Rio Preto; Allan Kardec 
Pita Veloso – Presidente da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira; Filipe Felix 
dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade; e, Juliana Moraes Chagas - Secretária 
de Doutrina do Departamento de Mocidade. 
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Paulo Roberto Bueno - Secretário de Integração do Departamento de Mocidade fará as 
dinâmicas de grupo. 
Pascoal colocou que cada um dos monitores convidou 8 (oito) pessoas para participarem do 
curso, e pediu aos diretores, que quiserem participar, entrar em contato com ele. 
 
11 - Livraria Virtual: 
Rosana discorreu que devemos fazer um trabalho mais direto, ou mais próximo, para 
tentarmos parcerias com os Órgãos, a fim do fortalecimento da Livraria virtual. Ela enfatizou 
que os Órgãos Locais receberão 10% sobre os valores das vendas, na parceria com a USE, 
e que esse valor no caso da USE Regional de São Paulo, será ela que distribuirá aos Órgãos 
Locais. 
A.J. Orlando propôs dividir o trabalho entre os Diretores, para atingirmos o maior número de 
órgãos locais, nessa parceria. Solicitou que os diretores voluntários para este trabalho 
manifestassem essa contribuição para a Rosana, que ficou responsável pela divisão dos 
órgãos para serem contatados. 
 
12 – Departamentos: 

• Mocidade: 
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento comentou que as assessorias estão 
desenvolvendo as COMEs – Confraternizações de Mocidades Espíritas a serem 
realizadas no feriado da Páscoa, entre os dias 2 e 4 de abril de 2021.  
Ele sinalizou que o treinamento para Dirigentes de Mocidades será realizado depois 
desses eventos. O material a ser utilizado está pronto, e está sendo elaborado o roteiro 
para o treinamento. 

 
• Ciência e Pesquisa Espírita: 

Alexandre Fontes da Fonseca – Assessor relatou que será providenciado o cartaz para 
o curso de Ciência e Espiritismo, e serão abertas as inscrições. Sobre o questionário 
a respeito do conhecimento sobre ciência e ciência espírita, ele argumentou que tem 
mais de 400 (quatrocentos) retornos, e, que irá providenciar a tabulação dos dados. 

 
• Doutrina: 

Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento fez convite e continua à disposição 
para trabalhos em conjunto com outros Departamentos, como foi realizado com o 
Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita. Ele realçou sobre a 
busca de sinergia nesse suporte com eventos juntos aos outros departamentos. 

 
• AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita: 

Mauro Antonio dos Santos – Diretor anunciou que foi realizado no dia 27 de fevereiro 
o evento: “Diálogo sobre Atendimento Espiritual”, com apoio do Departamento de 
Comunicação e presenças do Departamento de Infância e Eventos. 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.  
Ele ressaltou artigo escrito no periódico: Dirigente Espírita sobre a Campanha do 
Evangelho no Lar e no Coração, a fim de que a campanha possa ser retomada, 
visando que as pessoas realizem o Evangelho, nos seus lares. 
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• Comunicação: 
Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor do Departamento teceu 
comentários 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. 
Foi comentado sobre a importância de termos nos departamentos, pessoas que 
tenham conhecimento na confecção de cartazes e outros tópicos relativos à 
comunicação. 

 
• Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita: 

Mário Gonçalves Filho – Diretor narrou sobre o trabalho realizado com o Departamento 
de Doutrina, no evento da USE Intermunicipal do Circuito das Águas, que foi bem 
produtivo e poderá ser replicado em outros locais. 
Ele continuou dizendo que terão ao longo do ano teremos 4 (quatro) reuniões prévias 
do 6º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo, nos terceiros domingos, 
das 9 horas às 11 horas, sendo que a primeira será realizada no dia 21 de março de 
2021. 

 
• Jurídico/Administrativo:  

Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento descreveu que no dia 28 de fevereiro 
de 2021, realizaram um evento com a USE Intermunicipal de Carapicuíba, sobre LGPD 
– Lei Geral de Proteção de Dados. Sobre o mesmo assunto será realizado em abril 
evento com Paulo Henrique Batimarchi da AJE – Associação Jurídico Espírita do 
Estado de São Paulo  

 
13 – Anexos desta Ata:  
Fazem parte desta Ata, a convocação para esta reunião; relatório de correspondências 
recebidas em fevereiro/2021; “slides” sobre o Curso de Liderança; cartaz dos Encontros 
Fraternos de março de 2021; cartaz de Formação Continuada de Monitores de Grupos de 
Estudos. 
 
14 – Próxima Reunião da Diretoria Executiva: 
A próxima reunião eletrônica, através do “Google Meet” acontecerá no dia 10 de março de 
2021, quarta-feira, a partir das 21h. 

      
A próxima reunião mensal da Diretoria Executiva com os Departamentos será no dia 03 
de abril de 2021, sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 12h20, com prece 
proferida por Ana Luiza de Almeida Boiago – Diretora do Departamento de Infância. 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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USE – CONTROLE DE RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS 
FEVEREIRO DE 2021 

 
 

Descrição do Material – 
JORNAL 

Órgão – Procedência Período 

Mundo Espírita FEP – Curitiba / PR FEV/2021 

O Clarim Editora O Clarim – Matão / SP FEV/2021 

Comunica Ação Espírita ADE – PR – Curitiba / PR JAN/FEV/2021 

Correio Fraterno Editora Correio Fraterno – São Bernardo do Campo / SP JÁN/FEV/2021 

 
 
 

Descrição do Material – REVISTA Órgão – Procedência Período 

RIE Editora O Clarim – Matão/SP FEV/2021 

Fraternidade A.B.F. - Lisboa JAN/2021 

Fraternidade A.B.F. - Lisboa FEV/2021 

Reformador FEB – Brasília / DF FEV/2021 

 
USE SP – 26/FEV/2021 – I 
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24 DE MARÇO DE 2021 
 

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:   21h00  
Prece Inicial:   A.J. Orlando - 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 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Procedimentos - Aprovação: - 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral participou sobre os Procedimentos da Secretaria que 
foram enviados à Diretoria Executiva para apreciação. 
São os seguintes procedimentos aprovados: 

 PI-001 – Processo de União de Instituição Espírita; 
 PI-002 – Processo para Ata de Reunião – Diretoria Executiva – Presencial; 
 PI-003 – Processo para Ata de Reunião – Diretoria Executiva – Eletrônica; 
 PI-004 – Processo para Estatutos e Regimentos Internos dos Órgãos de Unificação; 
 PI-005 – Processo de Isenção no Pagamento de Contribuições Associativas. 

 
Deliberação: 
Os procedimentos foram aprovados, por unanimidade, e serão colocados em prática 
agora, na forma de teste oficial durante os próximos processos referentes a cada 
tópico, nestes 3 (três) meses, para verificarmos a eficácia e ajustes necessários. 
 
2 – Isenções/desligamentos:  
Solicitaram isenção na contribuição associativa em 2021:  

Casa Espírita Fé e Amor – Pirangi   I. Jaboticabal R. Rib. Preto 
  Centro Espírita Obreiros do Bem – Taubaté   I. Taubaté R. Taubaté 
  A.E. Henrique de Castro – Tatuapé    D. Tatuapé R. São Paulo 
  C.E. Guilherme Prado – Paraguaçu Paulista  I. Paraguaçu R. Assis 
  C.E. Luiz Ismael - Ibirapuera    D. Ibirapuera R. São Paulo 
  C.E. Dr. Ivan de Souza Lopes – S. J. dos Campos  I. S.J.Campos R. Taubaté 
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Deliberação: 
As isenções acima foram aprovadas por unanimidade. Hélio irá verificar os próximos 
passos para aviso às Casas e aos Órgãos envolvidos, com Maurício Ferreira A. Romão 
– Primeiro Tesoureiro, e Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário. 
 
Solicitaram desligamento da USE, as seguintes instituições: 

G.E.P.E. Herculano Pires – Guarulhos        I. Guarulhos R. São Paulo 
                  Serv. E. Proteção Infância –SEPI – Amparo I. Circuito     R. Campinas  
                     Casa do Caminho Paulo de Tarso- Amparo  I. Circuito     R. Campinas 
                     C.E. Caminho de Damasco – Garça             I. Garça       R. Marília 
                     C.E. Casa de Emmanuel – Jundiaí               I. Jundiaí      R. Campinas 
 
A.J. Orlando informou que deve haver uma resposta formal para as Casas que tiverem se 
manifestado. E os Órgãos devem ser incluídos nessas comunicações entre as partes. 
 
Deliberação: 
Walteno irá fazer contato com as Casas acima citadas, e com os Órgãos Locais, 
trazendo o resultado desses contatos para a Diretoria Executiva. 
 
3 – Processos de União: 
Foram apresentados os processos de união das seguintes instituições, que já estão com 
parecer completo do Departamento Jurídico/Administrativo, e documentação completa: 

 Centro de Estudos Psíquicos e de Filantropia Allan Kardec 
N# 28.382 
CNPJ: 71.265.417/0001-24 
Endereço: Rua Florencio Espiridião, 181 – Centro 
CEP: 13.960-000 
Cidade: Socorro 
Órgão Local: USE Intermunicipal do Circuito das Águas 
Órgão Regional: USE Regional de Campinas 

 
 Casa de Oração e Fraternidade Francisco de Assis 

N# 28.384 
CNPJ: 37.203.398/0001-73 
Endereço: Rua Doutor Hugo Rocha, 77 – Jardim Albertina 
CEP: 12.995-000 
Cidade: Pinhalzinho 
Órgão Local: USE Intermunicipal de Bragança Paulista 
Órgão Regional: USE Regional de Campinas 

 
 Associação Grupo Espírita Nossa Casa 

N# 28.385 
CNPJ: 38.084.531/0001-82 
Endereço: Rua Olinda, 84 – Parque Industrial 
CEP: 12.235-830 
Cidade: São José dos Campos 
Órgão Local: USE Intermunicipal de São José dos Campos 
Órgão Regional: USE Regional de Taubaté 
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Deliberação: 
Foram aprovados por unanimidade os processos de união das instituições acima. 
 
Os seguintes processos de união estão em andamento: 

G.E. Caminho do Mestre – Santo Amaro – São Paulo   
Centro Espírita Emmanuel – Mooca – São Paulo 
Associação Espírita Dr. Domingos Prado – Ipaussu 
C.E. Espírita Nosso Lar – Campinas 
Sociedade Espírita Núcleo Assistencial União e Fé - Santo Amaro – São Paulo 
C.E. A Caminho da Luz – Socorro – com Departamento Jurídico/Administrativo 

 
4 – Convocações CDE/AGE: 
A.J. Orlando sugeriu colocarmos o “link” para inscrição da AGE – Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 28 de março de 2021, no grupo do WhatsApp do CDE 
– Conselho Deliberativo Estadual, avisando com letras e cores diferentes, solicitando para 
que os Órgãos que estão ali representados enviem o “link” para os Centros Espíritas da sua 
jurisdição. 
O Sr. Presidente colocou que como temos a lista de quem pagou a contribuição anual, 
devemos enviar para essas instituições o “link” para inscrição na AGE. 
A.J. Orlando pediu para verificar com Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento 
Jurídico/Administrativo, quais as alterações que serão realizadas no Estatuto, a fim de 
mostrarmos essas alterações nas reuniões do CDE e da AGE. 
 
5 –Parceria com Órgãos: 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente citou que está separando os Órgãos que 
receberão contato no qual será explicado a respeito da parceria com a USE.  
Essa explicação compreende a apresentação do que é a parceria para o Órgão; como são 
feitas as vendas e entregas através da Candeia; características e condições que serão 
trabalhadas visando o contrato, para fechar a parceria.  
Cada pessoa da equipe da Diretoria Executiva ficará responsável pelo contato com os Órgãos 
de uma determinada região. 
Ela salientou que está em contato com os Órgãos Locais de Jaú, Jacareí e Araçatuba. 
No caso da USE Regional de São Paulo, a parceria será feita com o Órgão Regional, que fará 
o repasse dos valores para os seus Órgãos Locais. 
 
6 – E-mails institucionais – Centros: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário irá informar a A.J. Orlando sobre o assunto. 
 
7 – Projeto Piloto – Forma de Pagamento: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro ressaltou que apenas 2 (dois) Órgãos 
responderam por e-mail, sobre o número de Casas Espíritas unidas, que fazem parte da sua 
jurisdição, para acertarmos os valores a serem pagos à USE do Estado de São Paulo, como 
contribuição associativa dentro do Projeto Piloto. 
Ficou definido que Maurício e Rosana irão contatar os Órgãos negociando para que os 
pagamentos dos valores sejam feitos em depósito à USE. 
Maurício irá contatar as USEs Intermunicipais do Circuito das Águas, de Jacaré e de Jaú. 
Rosana contatará as USEs Distritais da Freguesia do Ó, e, do Tucuruvi. 
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8 – Outros Assuntos: 
Walteno comentou que para o evento do Departamento de Infância necessitaremos de uma 
licença do Zoom para “large room”, ou seja, com capacidade para 500 (quinhentas) pessoas. 
No último evento da Infância tivemos uma sala nessas condições, que ficou cheia. 
Isto teria um custo adicional para a USE de US$ 50.00 (cinquenta) dólares a mais pela licença 
por um mês. 
Ele sinalizou que teremos 11 (onze) eventos da Infância programados para os próximos 3 
(três) meses, com essa característica de grande público participando pela Internet. 
A.J. Orlando propôs manter a licença com esse modo expandido pelos próximos três meses 
para atender a demanda do Departamento de Infância, e depois verificaremos a condução do 
processo, talvez com a redução do valor pago. 
 
Horário encerramento:   22h45 
Prece de encerramento:   Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Próxima reunião eletrônica:  31 de março de 2021 
Próxima reunião presencial:  A definir data 
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07 DE ABRIL DE 2021 
 

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  
 
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 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Comunicado USE - Vacina: 
A.J. Orlando enviou nova versão do comunicado sobre vacina, com objetivo de manifestar 
que a USE apoia a vacinação. Ele fez a proposta baseada nas ideias iniciais dele e da Rosana 
Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente, com a colaboração dos demais. 
 
Deliberação: 
Foi aprovado o comunicado por unanimidade. 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro colocará o comunicado no site, e 
haverá divulgação nas mídias sociais da USE. 
 
2 – Resultados Reunião Tauá Hotel:  
Maurício Ferreira A. Romão expôs sobre a reunião feita com a gerente Viviane Dias do Tauá 
Hotel, no dia 05 de abril de 2021. 
No início destacaram sobre a piora dos indicadores, recorde de mortes, etc., e alguns tópicos 
relativos à pandemia atual. Foi explicado que a nossa decisão é de não realizar o Congresso 
agora, passando-o para o ano que vem, na mesma época, mantendo as condições do contrato 
atual, acertadas para os 250 (duzentos e cinquenta) quartos previstos. 
A parcela restante a pagar pela USE no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 
seria quitada em data próxima à realização do evento no próximo ano. 
A gerente do hotel enfatizou sobre a difícil situação financeira, devido à pandemia, e que iria 
levar a proposta da USE para a sua Diretoria, dando-nos o retorno até o dia 19 de abril. 
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A.J. Orlando mencionou que após a posição definitiva acertada com o hotel, será emitido 
comunicado aos congressistas sobre o que está acontecendo, e que estamos suspendendo 
o evento de junho deste ano e postergando para junho de 2022. 
 
3 – Solicitações de Isenção: 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral informou que a instituição abaixo solicitou isenção na 
contribuição associativa em 2021:  

C. E. Vicente de Paulo – Cabrália Paulista   I. Bauru R. Bauru 
 

Deliberação: 
A isenção acima foi aprovada por unanimidade. Hélio irá comunicar Cilene Cardoso 
Pereira – Secretária para envio de Carta à instituição e aos Órgãos envolvidos. 
 
4 – Solicitação de desligamento: 
Hélio participou que a USE Intermunicipal de Ribeirão Preto pediu o desligamento da 
instituição abaixo, pois eles há um bom tempo não participam da USE: 

Corassol Centro de Orientação Reintegração e Assistência Social 
Rua Legionário Maurício, 69 
CEP: 14060-310 - Ribeirão Preto - SP  
CNPJ: 01.905.513/0001-04 

 
Deliberação: 
O desligamento da instituição foi aprovado por unanimidade. 
 
Recebemos também e-mail do Centro Espírita Casa de Emmanuel, de Itatiba – SP, através 
do Sr. João Batista Moreira, solicitando desligamento da instituição, por não terem condições 
de arcar com o pagamento da contribuição associativa anual. 
 
Deliberação: 
Hélio entrará em contato com a instituição propondo a isenção do pagamento da 
contribuição associativa referente ao ano de 2021, ao invés do cancelamento da união. 
 
5 – Processos de União: 
Hélio citou os processos de união pendentes que temos no momento: 

 Sociedade Espírita Núcleo de Assistência União e Fé – Santo Amaro 
Feita análise dos documentos, falta aprovação dos Órgãos e encaminhar ao 
Departamento Jurídico/Administrativo 
 

 C.E. A Caminho da Luz – de Socorro - processo com Jurídico/Administrativo 
 

 C. Estudos Espíritas Nosso Lar – Campinas 
Feita análise dos documentos, falta aprovação dos Órgãos e do Jurídico 

 
 A. E. Domingos Prado - Ipaussu 

Faltam documentos 
 

 Centro Espírita Emmanuel - Mooca 
 Faltam documentos 
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 G. E. Caminho do Mestre – Santo Amaro 
Faltam documentos 
 

6 – Sou Jovem Espírita: 
A.J. Orlando colocou que recebemos da FEB – Federação Espírita Brasileira - Circular sobre 
o Projeto: Sou Jovem Espírita. Ele encaminhou a circular recebida para as áreas de 
Comunicação Social e Mocidade. 
Foi solicitado para participarmos de reunião pelo Zoom, no próximo dia 14 de abril referente 
ao projeto. 
 
7 – Divulgação do OCE: 
O Sr. Presidente explicou que irá encaminhar documentação para a Diretoria Executiva 
referente ao assunto. 
A FEB fez proposta para lançamento oficial do documento: OCE – Orientação ao Centro 
Espírita autorizando a participação das federativas em filmagens. Cada federativa abordaria 
um tópico do livro nas filmagens. Esse material seria enviado à FEB, que editará e fará a 
distribuição. 
Ele comentou como exemplo, que podemos falar sobre Mediunidade, onde Silvio César 
Carnaúba da Costa – Diretor do Departamento, ou um dos vice-presidentes seriam 
responsáveis pela preparação do material. 
 
8 – Reuniões CRSul (16 a 18 de abril): 
A.J. Orlando reiterou que nas próximas reuniões da Comissão Regional Sul do CFN – 
Conselho Federativo Nacional os departamentos participarão, além dos vice-presidentes. Ele 
pontuou que se mais alguém quiser participar basta procurá-lo. 
 
9 – Pauta Reunião DE + Departamentos (10 de abril): 
A.J. Orlando reportou que pensa em fazer trabalho em grupo nessa reunião, com um dos 
temas definidos pelo CDE – Conselho Deliberativo Estadual, que trata do Processo de 
Engajamento à USE. Sobre o pertencimento do colaborador junto aos Órgãos. 
Foram feitos vários comentários a respeito do assunto abordando visões equivocadas da USE 
que os próprios Diretores de Departamentos possuem, e sobre dúvidas de funções e trabalhos 
dos Departamentos e dos Órgãos. 
 
Horário encerramento:   22h15 
Prece de encerramento:   Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Próxima reunião eletrônica:  14 de abril de 2021 
Próxima reunião presencial:  A definir data 
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10 DE ABRIL DE 2021 
 

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

 
Local:     Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma - Zoom - Endereço: 8239-780-7281 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   9h15  
 
Prece Inicial:   Andréa Laporte – Assessora do Departamento de Doutrina 
  
Diretoria Executiva - Presentes: 
A.J. Orlando – Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Walteno Santos B. da Silva - Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Ângela Bianco – Família 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
Julia Nezu Oliveira – Jurídico/Administrativo 
Pascoal Antonio Bovino – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Ana Luiza de Almeida Boiago – Infância 
Alexandre Fontes da Fonseca – Ciência e Pesquisa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Andrea Laporte - Assessora - Departamento de Doutrina 
 
Ausências Justificadas: 
Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: - 
A.J. Orlando observou sobre a reunião que estava programada para ser realizada no último 
dia 03 de abril e foi transferida para hoje. 
O Sr. Presidente colocou que a reunião da Comissão Regional Sul do CFN – Conselho 
Federativo Nacional será realizada no período de 16 a 18 de abril de 2021. 
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Na sexta-feira e no domingo pela manhã, teremos momentos de reunião com todos os 
representantes das federativas em um mesmo ambiente. Nos demais instantes, o ambiente 
será dividido para as áreas que compõem o CFN. 
Haverá a utilização de "padlet" - que é uma ferramenta digital para construção de murais 
virtuais colaborativos.   
Cada federativa deverá preparar apresentação em “slides” com fotos dos seus participantes 
que estarão nas diversas reuniões que irão acontecer. 
A.J. Orlando comunicou que no domingo, das 10h45 às 12h30, teremos uma Roda de 
Conversa com o tema: “A pandemia e o Movimento Espírita”. 
 
O Sr. Presidente ressaltou que no dia 28 de março de 2021 na reunião do CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual a Comissão Organizadora do 18º Congresso Estadual de Espiritismo 
apresentou proposta de cancelamento do evento previsto para junho de 2021. O CDE aprovou 
o cancelamento, e foi definido que haveria reunião com o Tauá Hotel de Atibaia, para 
acertarmos as ações a serem desenvolvidas tendo como base esse cancelamento. 
Foi feita reunião com a gerente Viviane Dias do Tauá Hotel, no dia 05 de abril de 2021, com 
participação pela USE de: Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro, Ângela Bianco 
– Diretora do Departamento de Família, Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente, 
e, Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo. 
Maurício explicou que foi solicitado ao hotel manter todas as condições contratuais acertadas 
para os 250 (duzentos e cinquenta) quartos previstos.  
O evento seria adiado para o ano de 2022, no mês de junho. Para novos ingressantes 
teríamos um novo valor a ser estipulado. A parcela restante a pagar pela USE no valor 
aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) seria quitada em data próxima à realização 
do evento no próximo ano. 
A gerente do hotel lembrou sobre a difícil situação financeira, devido à pandemia, e que iria 
levar a proposta da USE para a sua Diretoria, dando-nos o retorno até o dia 19 de abril. 
A.J. Orlando enfatizou sobre a Medida Provisória 1.036 de março de 2021, atualmente em 
vigor, que apenas 12 (doze) meses após o término da pandemia, o hotel iria ressarcir o valor 
pago pela USE, se o cancelamento partisse deles.  
Ele esclareceu que após a posição definitiva acertada com o hotel, será emitido comunicado 
aos congressistas sobre o que está acontecendo, e que estamos suspendendo o evento de 
junho deste ano e postergando para junho de 2022. 
 
Deliberação: 
Para o congressista que solicitar cancelamento da sua participação, após a reabertura 
para novas inscrições será comunicado que o Congresso foi adiado para 2022, 
colocaremos a Lei atual em vigor, como base de negociação, e a mesma seria pela não 
devolução do valor da inscrição. 
 
Foram feitos pelos participantes vários comentários a respeito do assunto. 
 
2 - Secretaria:  
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral informou que recebemos as informações sobre as 
novas Comissões Executivas para o triênio 2021/2024, dos seguintes Órgãos Locais: 

 USE Intermunicipal de Assis 
 USE Intermunicipal de Bauru 
 USE Intermunicipal de Embu das Artes 
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Ele expôs que em reunião da Diretoria Executiva do dia 24 de março de 2021 foram aprovados 
os processos de união das seguintes instituições espíritas: 

 Centro de Estudos Psíquicos e de Filantropia Allan Kardec – de Socorro - #28382 
 Associação Grupo Espírita Nossa Casa – de São José dos Campos - #28385 
 Casa de Oração e Fraternidade Francisco de Assis – de Pinhalzinho - #28384 

 
Foi apresentado o processo de união da seguinte instituição, com parecer completo do 
Departamento Jurídico/Administrativo, e documentação completa: 
 

 Sociedade Espírita Núcleo Assistencial União e Fé 
#28.386 
CNPJ: 68.159.649/0001-93 
Endereço: R Dr. Carlos Infantil Marques, 125 – Jardim São Bernardo 
CEP: 04.844-500 
Cidade: São Paulo 
Órgão Local: USE Distrital de Santo Amaro 
Órgão Regional: USE Regional de São Paulo 

 
Deliberação: 
Foi aprovado por unanimidade o processo de união da instituição acima. 
 
Walteno Santos B. da Silva - Terceiro Secretário mostrou o novo formulário desenvolvido 
para atualização dos Órgãos Locais. Esse formulário foi desenvolvido utilizando o aplicativo 
Google Forms, com reduzido número de informações, para facilitar e agilizar o preenchimento 
por parte dos Órgãos. 
 
A.J. Orlando pontuou que reduzimos os dados coletados das pessoas, para nome, e-mail e 
telefone. 
 
Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente comentou em dividir as informações por 
camadas, uma inicial para termos as informações básicas, e outra posterior com informações 
mais completas. 
 
Foi comentado pelos participantes sobre a não utilização do e-mail por grande número de 
pessoas que estão simplesmente utilizando o WhatsApp. Devemos pensar em termos de 
futuro, na própria exclusão ou adequação do campo e-mail, para alguns cargos, ou 
colaboradores das instituições e Órgãos Locais e Regionais. 
 
3 – Tesouraria: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro fez uma apresentação das contribuições, 
com o número de instituições por Órgão Regional. Neste ano foram emitidos 962 (novecentos 
e sessenta e dois boletos) para as Casas Espíritas. 
 
Foram enviados nesta remessa de 2021, aproximadamente 600 (seiscentos) boletos pelo 
correio. 
 
Rosana apontou que na USE Distrital da Freguesia do Ó irão fazer um evento para união das 
Casas Espíritas, e que deste evento sairá o valor para pagamento à USE da contribuição 
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associativa, que está incluída no Projeto Piloto onde os Órgãos pagam e não as Casas. Ela 
afirmou também que para algumas Casas foi solicitado um valor mínimo de contribuição a fim 
de participarem do novo modelo. 
A.J. Orlando discorreu sobre a importância de sabermos o que os Órgãos fizeram para 
arrecadarem o valor pago à USE, pelo Projeto Piloto. Necessitamos comparar o valor que 
arrecadamos no Piloto, com o valor que arrecadávamos daquele Órgão no modelo anterior. 
Ele frisou que é importante compararmos: 

 O valor arrecadado no modelo anterior - quantas casas pagaram; 
 O valor arrecadado no Piloto; 
 O valor do potencial de arrecadação do Órgão em relação ao número das Casas. 

 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira trouxe o Fluxo de Caixa, e trouxe 
informações sobre os valores apresentados referente ao mês de março de 2021. Tivemos no 
período um total de receitas de R$ 24.373,76 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e três 
reais e setenta e seis centavos), um total de despesas de R$ 9.166,03 (nove mil, cento e 
sessenta e seis reais e três centavos), com um “superavit” de R$ 15.207,73 (quinze mil, 
duzentos e sete reais e setenta e três centavos). 
 

 

 

Regionais
# Pag 2021 # Emitidos Pag/Emit

Regional Aracatuba 4 23 17%
Regional Assis 8 27 30%
Regional Baixada Santista e Vale do Ribeira 12 49 24%
Regional Bauru 12 40 30%
Regional Cachoeira Paulista 5 13 38%
Regional Campinas 7 63 11%
Regional Franca 2 36 6%
Regional Grande ABC 7 28 25%
Regional Ilha Solteira 2 11 18%
Regional Jales 5 32 16%
Regional Jau 1 7 14%
Regional Jundiai 2 0
Regional Marilia 13 32 41%
Regional Mogi Mirim 2 13 15%
Regional Nova Alta Paulista 0 8 0%
Regional Piracicaba 8 44 18%
Regional Presidente Prudente 2 16 13%
Regional Ribeirao Preto 23 142 16%
Regional Rio Claro 8 29 28%
Regional Sao Joao da Boa Vista 1 23 4%
Regional Sao Jose do Rio Preto 3 38 8%
Regional Sao Paulo 49 204 24%
Regional Sorocaba 18 61 30%
Regional Taubate 8 23 35%

202 962 21%
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Regionais
# Pag2020 Difer 21-20 %21/20

Regional Aracatuba 7                -3 57%
Regional Assis 6                2 133%
Regional Baixada Santista e Vale do Ribeira 14              -2 86%
Regional Bauru 15              -3 80%
Regional Cachoeira Paulista 6                -1 83%
Regional Campinas 15              -8 47%
Regional Franca 6                -4 33%
Regional Grande ABC 7                0 100%
Regional Ilha Solteira 2                0 100%
Regional Jales 7                -2 71%
Regional Jau 5                -4 20%
Regional Jundiai -            2
Regional Marilia 12              1 108%
Regional Mogi Mirim 2                0 100%
Regional Nova Alta Paulista 1                -1 0%
Regional Piracicaba 14              -6 57%
Regional Presidente Prudente 8                -6 25%
Regional Ribeirao Preto 32              -9 72%
Regional Rio Claro 8                0 100%
Regional Sao Joao da Boa Vista 4                -3 25%
Regional Sao Jose do Rio Preto 4                -1 75%
Regional Sao Paulo 73              -24 67%
Regional Sorocaba 20              -2 90%
Regional Taubate 12              -4 67%

280 -78 72%
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4 – LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados: 
Walteno sinalizou que irá conseguir fazer o desenvolvimento de algumas partes exigidas pela 
Lei, até o mês de junho de 2021. 
Julia Nezu Oliveira enfatizou que diversas Casas Espíritas estão solicitando formulário da 
LGPD para solicitação de dados de seus colaboradores. 
 
5 - Planilha do APSE: 
Walteno registrou que recebeu as fontes do sistema, e necessitará fazer algo mais técnico, 
pois envolve desenvolvimento e banco de dados, sendo mais complexo do que 
imaginávamos. 
Walteno mencionou como opção uma apresentação do pessoal da FEC – Federação Espírita 
Catarinense, para observarmos o software deles funcionando, e verificarmos se o mesmo é 
viável para nós. 
Pascoal realçou que irá agendar uma reunião com o pessoal da FEC para vermos essa 
apresentação. 
 
6 - GPS Espírita: 
Pascoal contatou pessoa responsável por este item, a qual ficou de nos retornar agendando 
data para iniciarmos o trabalho neste item. 
 
7 - Encontros Fraternos - 25/04/2021: 
Pascoal colocou que a próxima reunião dos Encontros Fraternos será no domingo, dia 25 de 
abril de 2021, de modo online, com a participação das USEs Regionais de Cachoeira Paulista 
e de Taubaté, com o tema: “Qualidade do Ensino e da Prática Espírita durante e após a 
pandemia”. 
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8 - Parceria Livraria Virtual: 
Rosana anunciou que está em contato com os Órgãos para fecharmos mais parcerias de 
vendas. Ela citou que os Diretores poderiam ser divididos em grupos, para os contatos diretos 
com os Órgãos Locais. A.J.Orlando solicitou à Rosana que fossem indicados os órgãos para 
ele tomar as providências de contato sobre este assunto. 
O Órgão receberá 10% (dez por cento) sobre o valor da venda, mas as pessoas às vezes não 
se interessam, pois acham que terão que ficar responsáveis pelo envio dos livros, quando 
essa função é feita pela Livraria Candeia. 
 
9 – Departamentos: 

 AECE – Atendimento Espiritual no Centro Espírita:  
Mauro Antonio dos Santos – Diretor declarou que o Departamento estará presente nas 
reuniões da CRSul – Comissão Regional Sul do CFN, no período de 16 a 18 de abril. 
A USE foi incumbida de falar sobre o atendimento espiritual no pós-pandemia. 
Ele reiterou que como não temos condições de realizar isso sem ouvir o movimento 
espírita, nós apresentaremos uma enquete que daria percepções importantes em 
relação ao assunto. Ele salientou também que no próximo dia 05 de maio teremos um 
evento do Departamento sobre acolhimento e atendimento espiritual. 

 
 Ciência e Pesquisa Espírita: 

Alexandre Fontes da Fonseca - Diretor relatou que hoje iniciaremos o curso de Ciência 
e Pesquisa Espírita, com quase 100 (cem) inscritos, sendo 55 (cinquenta e cinco) do 
Estado de São Paulo. Ele explanou que em setembro repetirá o mesmo curso 
ministrado agora. 

 
 Mediunidade:  

Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor destacou que atuando junto ao CFN vê que 
a realidade nos Estados é muito diversa. Aqui no Estado de São Paulo a USE trabalha 
junto aos Órgãos Locais que são os elos com as Casas Espíritas, na aplicação dos 
cursos de monitores. Em outros Estados são as próprias federativas que aplicam os 
cursos de monitores.  
Ele elucidou que muitas Casas usam como programa o MEP – Mediunidade Estudo e 
Prática do CFN, mas outros programas de estudos da mediunidade são utilizados.  
O Departamento irá preparar um programa de estudos do Livro dos Médiuns, como 
auxiliar às Casas que querem iniciar estudos nesse sentido. 

 
 Patrimônio: 

Silvio manifestou que serão feitas algumas intervenções e acertos na sede da USE, 
em Santana, no salão do piso inferior. 
Segundo ele já estão em ordem as plantas e o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros. 

 
 Infância: 

Ana Luiza de Almeida Boiago – Diretora do Departamento reportou evento realizado 
no dia 09 de abril, de capacitação para evangelizadores e educadores espíritas. Ela 
participou que hoje temos uma equipe de mais de 20 (vinte) pessoas trabalhando de 
diversos locais, com planejamento de trabalho para os próximo seis meses. 
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Nessa reunião tivemos mais de 600 (seiscentas) pessoas participando. Ela 
argumentou que o trabalho é um produto do estado, coletivo, participativo, dando 
continuidade à ideia que foi lançada. 

 
 Família: 

Ângela Bianco – Diretora descreveu que fará eventos a cada dois meses, para 
capacitação de trabalhadores, e  troca de experiências objetivando termos mais 
colaboradores no departamento. Ela confirmou que irá montar essa estrutura para 
depois termos continuidade nesse processo de preparação de trabalhadores, e, que 
mensalmente está fazendo “post” sobre a complexidade da família, relacionado à 
Campanha da Família. 

 
10 – Anexos desta Ata:  
Fazem parte desta Ata, a convocação para esta reunião; relatório de correspondências 
recebidas em março de 2021. 
 
11 – Próxima Reunião da Diretoria Executiva: 
A próxima reunião eletrônica, através do “Google Meet", acontecerá no dia 14 de abril de 
2021, quarta-feira, a partir das 21h. 

      
A próxima reunião mensal da Diretoria Executiva com os Departamentos será no dia 01 
de maio de 2021, sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 11h40, com prece 
proferida por Ângela Bianco – Diretora do Departamento de Família. 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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21 DE ABRIL DE 2021 
 

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  
 
Prece Inicial:   Walteno Santos B. da Silva – Terceiro 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 
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 
 
Diretores de Departamentos - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira - Jurídico/Administrativo 
Marco Antonio Milani Filho - Doutrina 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Adulterações das obras psicografadas por Chico Xavier: 
A.J. Orlando iniciou a reunião expondo que Geraldo Campetti Sobrinho – Vice-Presidente da 
FEB – Federação Espírita Brasileira na última reunião da Comissão Regional Sul do CFN – 
Conselho Federativo Nacional, realizada no período de 16 a 18 de abril de 2021, fez uma 
apresentação sobre ações e posicionamentos contra à FEB no caso de adulterações das 
obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. 
Geraldo Campetti citou os ofícios da UEM – União Espírita Mineira, contra a adulteração de 
116 (cento e dezesseis) obras de Chico Xavier, e apresentou as respostas da FEB, mostrando 
em especial a última expedida em dezembro de 2020. 
Ele também abordou sobre as ações cíveis, contra a FEB, uma movida pelo Associação Chico 
Xavier, com sede em Santo Amaro, São Paulo, que foi indeferida pela justiça, e, outra por um 
grupo de Belo Horizonte, e que a FEB agora está respondendo judicialmente.  
 
Na reunião da Comissão Regional Norte um advogado do Piauí, registrou moção de apoio à 
FEB, pelas federações daquela Comissão Regional. 
Depois da apresentação de Geraldo Campetti, na reunião da Comissão Regional Sul foi feita 
solicitação pelo Presidente da FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – Gabriel 
Salum, para que as federativas do Sul aprovassem moção de apoio à FEB. 
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A.J. Orlando salientou na reunião, que só assinaria a moção depois que a mesma fosse 
aprovada em reunião da Diretoria Executiva da USE do Estado de São Paulo. 
Por este motivo, ele trouxe o assunto, encaminhando o ofício da FEB aos Diretores e 
colocando-o na pauta desta reunião. 
 
O Sr. Presidente solicitou a palavra de Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento 
de Doutrina e Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo, 
presentes a esta reunião, que foram convidados para manifestarem-se em termos doutrinários 
e jurídico, sobre o assunto. 
 
Julia argumentou que no termo deveriam estar destacadas as 116 (cento e dezesseis) obras 
que são polêmicas, quanto às alterações. 
 
Como não estão destacadas quais são as obras, os que assinarem concordarão com a Nota 
de Apoio e Compromisso de maneira total, endossando dessa maneira todas as alterações 
feitas em todas as obras feitas pela FEB. 
 
Ela explicou que o texto da Nota está muito abrangente, e respaldaremos, com a nossa 
anuência, toda e qualquer alteração nos livros de Chico Xavier feita pela FEB. 
 
Marco Milani ressaltou que no primeiro parágrafo da Nota cita o “irrestrito apoio à FEB”, sem 
haver citação de quais obras, o que pode ser entendido como todas as obras. No segundo 
parágrafo ele discorreu sobre a colocação: “As federações espíritas ... realizam permanente 
análise técnica e profunda da literatura espírita...”, o que não é realizado desta forma. 
Em continuação ele apontou sobre o trecho: “a FEB Editora pauta-se pelo respeito e 
valorização das obras... assim como o faz nas demais obras espíritas publicadas em 
consonância com a Codificação de Allan Kardec...” enfatizando que tivemos adulterações 
deliberadas, e mesmo discrepâncias em relação às obras de Kardec, na 5ª edição de “A 
Gênese” por exemplo, onde foi retirado trecho referente ao corpo de Jesus. 
 
Marco Milani observou na Nota ainda o texto: “Manifestamos .... a nossa solidariedade com a 
gestão da FEB ... razão pela qual adotaremos outrossim as medidas éticas e legais que nos  
sejam possíveis ...”. 
 
Ele pontuou que doutrinariamente é um cheque em branco para a FEB, pois os que 
assinarem, colocam-se juridicamente a favor da posição da FEB. É um atestado de 
conveniência com trechos antidoutrinários, que tenham sido publicados pela FEB Editora. 
 
Marco explanou que em relação às alterações das 116 (cento e dezesseis) obras que são 
polêmicas, as alterações que estão lá não são antidoutrinárias. 
 
O Senhor Presidente abriu para comentários pelos membros da DE. 
 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente mencionou que Gabriel da FERGS 
sinalizou que esse documento não teria valor jurídico, ou seja, não poderá ser levado em 
conta no processo movido contra a FEB. 
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Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário destacou que as observações da Julia e do 
Marco foram muito pertinentes. Segundo ele o ideal era não termos essa discussão, mas 
temos que deixar claro, que nós não somos contra a FEB, somos contra posicionamentos e 
tomada de decisões. Ele comentou que a maior preocupação, nosso dever, deve ser o de 
termos bom relacionamento com as outras federativas e com a FEB. 
 
Julia esclareceu que devemos acompanhar outros grupos que estão entrando contra a FEB, 
para não sermos pego, sem conhecimento, quando nos perguntarem sobre o assunto. 
Segundo ela, na liderança, precisamos colocar as coisas de fato como elas são, com 
conhecimento de causa. 
 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário declarou que se assinarmos a Nota sinalizamos 
à FEB que estamos junto e endossando os atos da Editora, podendo no futuro 
comprometermos a própria imagem da USE no Movimento Espírita. 
 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente comunicou que a USE poderia fazer uma 
carta agradecendo a FERGS, mas sem assinar a moção de apoio. Por outro lado, podemos 
elaborar uma carta dando apoio à FEB, no sentido em que ela merece o nosso respeito, em 
relação às obras que estão sendo questionadas. 
 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio expressou-se que no entendimento 
dele o apoio é à Editora da FEB. Ele frisou sobre a carta em branco que o Marco afirmou e 
sobre a possível utilização do documento pela FEB diante do Movimento Espírita. O 
posicionamento dele é pelo não apoio à moção, mas demonstrou interesse no modelo de 
carta que o Pascoal sugeriu. 
 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral reportou que tem posição contrária à assinatura da 
moção de apoio. 
 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro teceu comentário alinhando-se à ideia da 
carta do Pascoal, mas de maneira mais específica, fechada, sem assinar a moção. 
 
Deliberação: 
Por unanimidade a decisão da Diretoria foi de não assinar a carta, com o teor que nela 
está contido. 
Colocada em votação uma outra carta de apoio à FEB, com teor próprio elaborado pela 
USE, tivemos 6 (seis) votos a favor, e 2 (votos) contrários à elaboração dessa carta, 
deixando de votar o Presidente e considerando a ausência de Eronilza Souza da Silva, 
para os números finais. A.J. Orlando comenta que as decisões da DE deveriam ser por 
consenso. 
Ficou aprovada a elaboração de carta pela USE, com apoio à FEB, em relação às obras 
que estão sendo questionadas. 
Walteno irá montar a minuta da Carta a ser enviada à FEB, que será depois analisada 
pelos demais Diretores. 
 
2 – Cadastro de Instituições Espíritas:  
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário informou que temos no cadastro da USE 
1.347 (mil, trezentos e quarenta e sete) instituições. Foram enviados boletos referente a 
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contribuição associativa de 2021 para quase todas, com exceção de aproximadamente 100 
(cem) Casas Espíritas das quais não temos informações atualizadas. 
Ele anunciou que estão sendo conciliados os dados das instituições, e que será montado um 
fluxo com Maurício e Cilene Cardoso Pereira – Secretária para acompanhamento dos dados 
dessas Casas. Nesse controle estarão as adesões, desligamentos e isenções. 
 
Hélio participou sobre pedido de isenção na contribuição associativa em 2021:  

C. E. Bezerra de Menezes – Jaboticabal    I. Jaboticabal R. Ribeirão Preto 
Abrigo Noturno São Francisco de Assis–Vera Cruz I. Marília R. Marília 

Deliberação: 
As isenções acima foram aprovadas por unanimidade. Hélio irá comunicar Cilene 
Cardoso Pereira – Secretária para envio de Carta às instituições e aos Órgãos 
envolvidos. 
 
Hélio relatou que a Associação Espírita Caminho da Paz – de Piracicaba solicitou redução no 
valor pago referente à contribuição associativa para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
 
Deliberação: 
A redução do valor de contribuição foi aprovada por unanimidade. Maurício irá preparar 
boleto com novo vencimento, e com o valor estipulado e enviará ao Hélio, que 
providenciará Carta Resposta à instituição, com o boleto em anexo. 
 
3 – Encontro Fraterno: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente lembrou a todos que neste domingo, dia 
26 de abril de 2021, das 15 horas às 18h30 teremos o Encontro Fraterno de Unificação com 
as USEs Regionais de Cachoeira Paulista e Taubaté, de modo “on-line”. O tema do Encontro 
será: “A qualidade do Estudo e a Prática Espírita durante e após a pandemia”. 
 
Horário encerramento:  23h00 
Prece de encerramento:  Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-Presidente 
Próxima reunião eletrônica: 28 de abril de 2021 
Próxima reunião presencial: A definir data 
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05 DE MAIO DE 2021 
 

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 
Prece Inicial:   A.J. Orlando - Presidente 
  
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 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – PGA 2021: 
A.J. Orlando expôs que o PGA – Plano Geral de Atividades que está no site da USE tem 
informações incorretas relativas a eventos, devido a várias alterações que estão ocorrendo, 
em relação às datas programadas. Ele propôs deixar no PGA as atividades que acontecerão 
até o final desta gestão, ou talvez até mesmo retirá-lo do site. 
Foi colocada a ideia de termos no site – no PGA - as atividades principais, e com datas já 
definidas tais como reuniões e eventos agendados. 
 
Deliberação: 
Aprovada a retirada do PGA do site, e colocação de algumas atividades, tais como: 
reuniões do CA – Conselho de Administração, CDE – Conselho Deliberativo Estadual, 
AGO – Assembleia Geral Ordinária, como destaques, em eventos a realizar, ou outro 
tópico que chame a atenção do público em geral. 
Incluir também no site, chamada para a reunião do CA a realizar-se no dia 05 de junho 
de 2021, em primeira chamada às 13h30, para aprovação de contas desta gestão. 
 
2 – Carta à FEB – Federação Espírita Brasileira:  
O referido assunto foi deixado para a próxima semana, devido à ausência de Walteno Santos 
B. da Silva – Terceiro Secretário e de Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente. 
 
3 – Congresso – Cancelamentos/Devolução (Morte): 
O Sr. Presidente comunicou que depois que enviamos a carta comunicando a não realização 
do congresso neste ano, e redefinindo-o para o ano de 2022, nós tivemos 7 (sete) solicitações 
de cancelamento envolvendo um total de 12 (doze) inscrições. 
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Um dos cancelamentos refere-se a um congressista que faleceu, e que a filha está solicitando 
a devolução do valor pago. Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira irá contatar a 
pessoa verificando se a filha é dependente real, ou inventariante, para fazermos esse acerto. 
Para os demais que solicitaram cancelamento será enviado a carta que foi acertada, e não 
será feita a devolução de imediato. 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro relatou que de todos os e-mails enviados 
referente ao assunto, 391 (trezentos e noventa e um) foram entregues, sendo que mais de 
60% (sessenta por cento) dos endereçados abriram o e-mail, e destes é que temos apenas 
essas 7 (sete) solicitações de cancelamento. 
A.J. Orlando ressaltou que devemos aguardar mais algumas semanas, para verificarmos se 
teremos mais solicitações de cancelamentos. 
 
4 – Temário COMEs 2022: 
O Sr. Presidente esclareceu que enviou à Diretoria Executiva o temário das Confraternizações 
das Mocidades que serão realizadas em 2022, para análise por parte dos senhores diretores. 
O Departamento enviou dois temas a serem desenvolvidos: “Céu e o Inferno – e se não fosse 
tão simples assim”, e, “Falando de racismo – entender para mudar”. Foram feitos comentários 
a respeito do assunto, e ficou definido que será agendada reunião com Filipe Félix dos Santos 
– Diretor do Departamento de Mocidade para este sábado – dia 08 de maio de 2021, na parte 
da manhã, a fim de que a decisão seja tomada tendo em vista que o evento será realizado 
sob a nova gestão da USE. 
A.J. Orlando irá convidar Marco Antonio Milani Filho – Diretor do Departamento de Doutrina 
para fazer parte da reunião. 
 
5 – Processo de União: CE A Caminho da Luz - Socorro: 
Foi apresentado o processo de união da seguinte instituição, com parecer completo do 
Departamento Jurídico/Administrativo, e documentação completa: 
 

• Centro Espírita A Caminho da Luz 
#28.381 
CNPJ: 02.158.420/0001-26 
Endereço: R. Voluntários da Pátria, 350 - Centro 
CEP: 13.960-000 
Cidade: Socorro - SP 
Órgão Local: USE Intermunicipal do Circuito das Águas 
Órgão Regional: USE Regional de Campinas 

 
Deliberação: 
Foi aprovado por unanimidade o processo de união da instituição acima. 
 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral participou sobre pedido de isenção na contribuição 
associativa em 2021, das seguintes instituições: 

Assoc. E. Lauro Machado – Francisco Morato  I. Cantareira  R. São Paulo 
 Sociedade Espírita Anjo Ismael – Ribeirão Preto  I. Rib. Preto R. Rib. Preto 
 C.E. Santo Agostinho – Ribeirão Preto  I. Rib. Preto R. Rib. Preto 
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Deliberação:  
As isenções acima foram aprovadas por unanimidade. Hélio irá comunicar Cilene 
Cardoso Pereira – Secretária para envio de Carta às instituições e aos Órgãos 
envolvidos. 
 
6 – Registro da AGE de 28/03: 
Hélio verificará a situação de todos os documentos, preparando-os de forma eletrônica, para 
que sejam assinados por quem de direito, e dado entrada o mais rápido possível no Cartório, 
a fim de que possa ser registrada a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 28 de março 
de 2021, que tratou de alteração estatutária da USE. 
 
7 – Aliança Espírita Evangélica: 
A.J. Orlando destacou que Eduardo Miyashiro – Diretor Geral da Aliança Espírita Evangélica 
entrou em contato com ele, e informou que irão encaminhar a USE Intermunicipal de 
Guarulhos para o Cartório de Protesto de Títulos, referente a um valor de R$ 35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais), não recebido apesar de várias tentativas de contatar o Órgão. 
Informou que Julia Nezu Oliveira – Diretora do Departamento Jurídico/Administrativo irá 
contatar o pessoal de Guarulhos, a fim de verificar a situação atual do Órgão em relação a 
essa pendência financeira. 
 
8 – Encontros Fraternos: 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente mencionou que devido às eleições dos 
Órgãos Locais e Regionais, não teremos em junho de 2021, os Encontros Fraternos de 
Unificação. 
 
9 – Reunião da Diretoria Executiva com Departamentos de maio de 2021: 
A referida Reunião da Diretoria Executiva, que estava agendada para o dia primeiro de maio 
de 2021, não foi realizada por falta de temas para análise. 
 
Horário encerramento:   22h10 
Próxima reunião eletrônica:  12 de maio de 2021 
Próxima reunião presencial:  A definir data 
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12 DE MAIO DE 2021 
 

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  
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando – 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 
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 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Reunião com DM sobre Temários COMEs: 
A.J. Orlando informou que, no dia 08 de maio de 2021 – sábado, foi realizada reunião com o 
Departamento de Mocidade para discussões e análises a respeito do Temário apresentado e 
proposto por jovens do Estado. 
O Departamento enviou dois temas a serem desenvolvidos: “Céu e o Inferno – e se não fosse 
tão simples assim”, e, “Falando de racismo – entender para mudar”.  
Dessa reunião participaram pelo DM: Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento; 
Juliana Moraes das Chagas – Secretária de Doutrina do Departamento; Saulo Quintana 
Gomes – Secretário de Doutrina do Departamento; membros da Diretoria Executiva 
(A.J.Orlando, Rosana Amado Gaspar e Hélio  Alves Corrêa) e Marco Antonio Milani Filho – 
Diretor do Departamento de Doutrina da USE SP. 
Os temas foram discutidos e optou-se por deixar os documentos referente ao tema, abertos 
para comentários e colocações dos participantes da reunião (no Google Drive), a fim de 
embasarem as decisões finais do Departamento em relação ao Temário. 
Os comentários podem ser inseridos até o dia 15 de maio de 2021. 
 
2 – Cadastro para Assembleia Geral Ordinária da USE – junho/2021: 
Foi discutido pelos presentes sobre a necessidade de Formulário visando a inscrição dos 
membros para a AGO – a ser realizada no dia 06 de junho de 2021 – domingo – pela manhã. 
Foi acertado que seria providenciado e enviado o “link” de inscrição para a AGO, pelo Walteno 
Santos B. da Silva – Terceiro Secretário. 
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A.J. Orlando citou que o próximo passo em relação aos Cadastros seria a preparação de 
Formulário do Google a fim de termos a atualização dos membros do CA – Conselho de 
Administração, que são dos Órgãos Regionais. 
O terceiro passo seria um Formulário para o cadastro dos membros do CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual, que são dos Órgãos Locais, Instituições Fundadoras e Especializadas. 
Esses Formulários do Google devem ser preparados e colocados nos grupos do WhatsApp 
do CA e do CDE. 
 
3 – Entrada no Cartório documentação AGE: 
O Sr. Presidente informou que a Secretária: Cilene Cardoso Pereira dará entrada amanhã, 
dia 13 de  maio, junto ao Cartório no Bairro de Santana – São Paulo – SP, no processo para 
registrar a Ata da AGE – Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de março de 2021, 
que trata de alteração estatutária contemplando as reuniões virtuais da USE e dos seus 
Órgãos. 
Todos os documentos foram coletados, conferidos e assinados na preparação do processo. 
Foram feitos vários comentários a respeito do assunto. 
 
4 – Enviar Carta à FEB: 
A.J. Orlando fez considerações sobre a proposta de carta a ser endereçada à FEB – 
Federação Espírita Brasileira como apoio diante das investidas e processo que a referida 
instituição vem sofrendo em relação às obras adulteradas de Chico Xavier. 
Ele relatou que na sua visão – expressada na reunião da Comissão Regional Sul, não deveria 
ser o CFN – Conselho Federativo Nacional a manifestar apoio, pois isto seria feito por maioria 
simples, e que a UEM – União Espírita Mineira (que posicionou-se pedindo esclarecimentos 
e não concordando com a FEB) seria voto vencido, embora contrária à manifestação de apoio. 
Ele reiterou na reunião que seria interessante dar liberdade às federativas que quisessem se 
manifestar e dar o referido apoio. 
A.J. Orlando explicou juridicamente o que é adulteração – qualquer alteração de obra, sem 
consentimento do autor, ou que não for por reforma ortográfica. 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente comentou sobre a colocação de apoio à 
FEB, não de acordo com o que as federativas estão fazendo, mas como instituição. 
Rosana Amado Gaspar - Primeira Vice-Presidente discorreu sobre uma carta de apoio com 
fim específico e enfatizado no documento. Ela crê que não cabe mais enviar a carta.  
O Sr. Presidente expôs que pensando em termos jurídicos, qual o valor de salientarmos que 
apoiamos a FEB? 
Ele pontuou que quando a FEB elucida que voltará as novas edições dos livros, à sua primeira 
edição, ela concorda que alterou as obras. 
No seu entendimento, não cabe dizer, que as alterações não foram modificações doutrinárias, 
que a FEB não alterou, sendo que ela mesmo admite que modificou ao voltar à primeira 
edição. 
Foram feitos vários comentários a respeito. 
Também não manifestaram apoio pelo manifesto apresentado ao Movimento Espírita as 
federativas do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Ceará. 
 
Deliberação: 
O assunto foi retirado da pauta. Não será preparado documento de apoio à FEB. 
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5 – LGPD: 
Walteno Santos B. da Silva – Terceiro Secretário reportou reunião com Daniele Vicenzi 
Villares Burkart da USE Intermunicipal de Bauru, que trouxe excelentes orientações sobre 
aplicação da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados e ferramentas para adequações à lei. 
Ele destacou que está montando um plano de ação sobre o tema, sendo o primeiro passo um 
levantamento dos dados que estão no computador da Secretaria da USE. Depois disso será 
feita a organização de arquivos eletrônicos e documentos físicos da USE, bem como a 
definição da Política de Privacidade da USE. 
Outro passo seria um curso orientativo para as Casas Espíritas, em relação à adequação 
delas às exigências da lei. 
A.J. Orlando sinalizou que a USE poderia estudar uma assessoria na área de dados e 
informações, convidando a Daniele para tomar parte. 
 
 
Horário encerramento:  22h30 
Prece de encerramento:  Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor de Patrimônio 
Próxima reunião eletrônica: 19 de maio de 2021 
Próxima reunião presencial: A definir data 
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05 DE JUNHO DE 2021 
 

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

 
Local:     Web - Internet 
Utilizando:   Plataforma - Zoom - Endereço: 870.0624.2727 
     CNPJ: 43.305.762/0001-09 
 
Horário Início:   9h05  
 
Prece Inicial:   A.J. Orlando - 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 B. da Silva - Terceiro Secretário 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro 
Elisabete Márcia Figueiredo – Segunda Tesoureira 
Silvio César Carnaúba da Costa - Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Lirálcio Alves Ricci – Arte 
Ângela Bianco – Família 
Mauro Antonio dos Santos - AECE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
Marco Antônio Milani - Doutrina 
Mário Gonçalves Filho - Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita 
Julia Nezu Oliveira – Jurídico/Administrativo 
Pascoal Antonio Bovino – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Ana Luiza de Almeida Boiago – Infância 
Filipe Felix dos Santos – Diretor do Departamento de Mocidade 
Renato César do Nascimento R. Caetano – Comunicação 
Alexandre Fontes da Fonseca – Ciência e Pesquisa Espírita 
Silvio César Carnaúba da Costa – Mediunidade 
Walteno Santos B. da Silva – Tecnologia de Informação  
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Paulo Roberto Bueno - Secretário de Integração - Departamento de Mocidade 
Andrea Laporte - Assessora - Departamento de Doutrina 
Marco Antonio Soares de Oliveira - 2º Secretário - Departamento de Comunicação 
Juliana Moraes Chagas - Secretária de Doutrina - Departamento de Mocidade 
Ana Clara Spera - Secretária de Artes - Departamento de Mocidade 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Mensagem da Presidência: - 
 
Aniversário de 74 anos da USE - SP 
A.J. Orlando citou os 74 (setenta e quatro) anos de fundação da USE. Trouxe lembrança 
através dos que foram Presidentes da USE, que fizeram um esforço, unindo os seus 
colaboradores para unificar o Movimento Espírita. Lembrando os presidentes, estende a 
comemoração a todos os colaboradores da USE, representantes do CA – Conselho de 
Administração, CDE – Conselho Deliberativo Estadual, e a todos os que participaram do 
fortalecimento da instituição USE. 
 
Lembrou sobre as unificações - que antes da USE já tínhamos ações no Estado que eram 
feitas para unificar os espíritas da cidade ou de cada região. 
 
Ressaltou sobre Edgar Armond - primeiro presidente da USE - que foi artífice da união das 
Entidades Fundadoras da USE, em 1947. Ele ficou três anos na presidência, não sendo 
reeleito, e daí assumiu Francisco Carlos Castro Neves pelo período de dois anos. Francisco 
era advogado, foi Ministro do Trabalho, no governo de Jânio Quadros, e procurador da USE 
por vários anos. 
 
A.J. Orlando então discorreu e nomeou todos os presidentes da USE até o momento: 
Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Nestor Masotti, Antônio Schiliró, Nedir 
Mendes da Rocha, Antonio César Perri de Carvalho, Attílio Campanini, José Antônio Luiz 
Balieiro, e Julia Nezu Oliveira. 
 
O Sr. Presidente colocou que sendo o Brasil, o maior país espírita do mundo, o Estado de 
São Paulo tem o maior movimento espírita do mundo, devido ao número de Casas Espíritas 
e pessoas envolvidas. 
Agradeceu a toda Diretoria Executiva da USE na gestão de 2018-2021 e a todos Diretores de 
Departamentos – nomeando cada um deles. 
Salientou que esteve nos últimos três anos, todos os dias com dedicação total à USE. Foi 
muito bom esse tempo todo, e foi excelente estarmos juntos. 
 
A.J. Orlando desejou para a futura Diretoria Executiva uma ótima gestão, lembrando que as 
dificuldades existem, mas trabalhando com pessoas que gostam do que fazem, como os 
colaboradores da USE, as coisas firam mais fáceis de serem resolvidas. 
 
Pascoal Antonio Bovino – Segundo Vice-Presidente pediu a palavra para retribuir as palavras 
de agradecimento do Sr. Presidente. Ele enfatizou que a USE cresceu muito nesta gestão e 
que todos aprendemos muito em relação a organização e planejamento. 
Parabenizou em nome dos demais componentes da Diretoria Executiva, A.J. Orlando pelo 
trabalho realizado. 
 
2 - Secretaria:  
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral mencionou que as seguintes instituições solicitaram 
isenção na contribuição associativa em 2021:  
C.E. Kardecista Caridade e Luz – São Roque I. Sorocaba  R. Sorocaba 
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C.E. Santo Agostinho – Sinal Verde – Sorocaba I. Sorocaba R. Sorocaba 
 Deliberação: 
As isenções acima foram aprovadas por unanimidade. 
 
Foi apresentado o processo de união da seguinte instituição, com parecer completo do 
Departamento Jurídico/Administrativo, e documentação completa:  

• Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar 
#25.214 
CNPJ: 01.990.042/0001-80 
Endereço: Rua da Abolição, 1553/1557 – Ponte Preta  
CEP: 13.041-445  
Cidade: Campinas 
Órgão Local: USE Intermunicipal de Campinas  
Órgão Regional: USE Regional de Campinas  

 
Deliberação: Foi aprovado por unanimidade o processo de união da instituição acima. 
 
3 – Tesouraria: 
Maurício Ferreira A. Romão – Primeiro Tesoureiro fez a apresentação do Relatório da 
Tesouraria do período desta gestão de junho/2018 a maio/2021. 
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Foram feitos vários comentários a respeito das contas, evolução do patrimônio da USE, e 
outras a respeito do resultado financeiro da instituição. 
 
4 – Assembleia Geral Ordinária: 
A.J. Orlando sugeriu a proposição de nomes para serem convidados a participar da Mesa 
Diretora da AGO que será realizada neste dia 06 de junho – domingo. Ele observou que pelo 
menos o Presidente deveria ser alguém que morasse próximo à capital, para facilitar a 
tramitação de documentos necessários. 
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia deverão ser representantes dos Centros 
Espíritas. 
Foi comentado que necessitamos na Mesa Diretora, de um presidente, dois vice-presidentes 
e três secretários. 
Foram sinalizados alguns nomes que podem ser convidados. 
A sequência da AGO foi descrita: abertura – indicação da Mesa Diretora – apresentação do 
Relatório de Atividades e Financeiro da gestão – posse dos membros do CA – posse dos 
membros do CDE. 
A Mesa Diretora constituída continua coordenando a primeira reunião do CDE do triênio 
2021/2024, com os seguintes tópicos: 

• Congresso - adiamento para 2022;  
• Comissão de temas do CDE:  
• Lançamento oficial da tradução da Gênese em ebook;  
• Comissão de revisão do estatuto;  
• Comissão de Eleição da nova DE – Diretoria Executiva. Será chamada a Comissão de 

Eleições, com apresentação que será feita pela Esterlita Moreira. Será validada a 
chapa, e automaticamente a comissão se dissolve; 

• Eleição da nova Diretoria Executiva:  
• A Mesa convida a nova DE para manifestar-se; 
• Leitura e aprovação da Ata da AGO; 
• Prece Final. 

 
5 - Relatório de Atividades da Gestão 2018/2021: 
A.J. Orlando apresentou o Relatório de Atividades composto de um resumo inicial da gestão; 
atividades realizadas pela USE; relatórios de atividades dos departamentos; e documentos 
de órgãos governamentais e financeiros referentes à USE. 
Na reunião da AGO será destacado o Relatório completo, e em seguida o Maurício explanará 
sobre o Relatório Financeiro. 
 
6 – Departamentos: 

• Doutrina: 
Marco Antônio Milani – Diretor do Departamento registrou que tem uma proposta de 
continuidade com a perspectiva de convidar um representante por Órgão Regional 
para contribuir na composição do departamento. A ideia é formar a partir desse grupo 
a nova composição. 
Ele agradeceu a todos da DE pelo apoio recebido. 
 

• AECE: 
Mauro Antonio dos Santos – Diretor do Departamento do AECE – Atendimento 
Espiritual no Centro Espírita abordou que no último dia 30 de maio de 2021 realizaram 
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um seminário com a USE Intermunicipal de Santos com o tema: “Conflitos no Lar e o 
Atendimento Espiritual às Famílias”, que foi transmitido pelo YouTube. 
Ele agradeceu o apoio dos demais departamentos para com o AECE e o apoio 
recebido da Diretoria Executiva nesta gestão. 

 
• Ciência e Pesquisa Espírita: 

Alexandre Fontes da Fonseca – Assessor da Área trouxe a informação de que em 
julho de 2021 haverá uma “live” com o Professor Silvio Seno Chibeni. Será visto com 
o professor, o tema e será elaborado cartaz para divulgação. 
Ele também agradeceu ao apoio da gestão que está se encerrando. 

 
• Mocidade:  

Filipe Felix dos Santos – Diretor apontou que está fazendo a transição do 
Departamento para a nova equipe diretiva. Ele fez os agradecimentos pontuando os 
momentos felizes e produtivos que tiveram dentro da Mocidade, em todo esse tempo, 
que estiveram à frente do Departamento. Pontuou sobre a participação do Presidente 
nos eventos que realizaram pela Mocidade nesta gestão. 
Juliana Moraes Chagas - Secretária de Doutrina do Departamento de Mocidade 
declarou a importância e o aprendizado que ganhou nesse tempo todo integrada no 
grupo e agradeceu a interação com todos. 
Paulo Roberto Bueno - Secretário de Integração do D.M. reportou que foram três anos 
muito intensos de atividades e responsabilidades. Agradeceu dizendo que o legado de 
aprendizado foi muito grande. 

 
• Mediunidade: 

Silvio César Carnaúba da Costa – Diretor também agradeceu pelo apoio recebido e 
pela oportunidade de trabalho. Reiterou que o período foi marcante em termos de 
aprendizado, e uma vez mais agradeceu à Diretoria Executiva e ao Sr. Presidente, por 
ouvir e ajudar. 

 
• Estudos Sistematizados: 

Mário Gonçalves Filho – Diretor comunicou que o Departamento está em fase de 
transição., e que uma nova coordenação irá assumir na próxima gestão. 
Estão agendadas duas prévias do 6º EPAEE – Encontro Paulista da Área de Estudos 
do Espiritismo, evento que acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro deste ano. 
Agradeceu a todos que o auxiliaram nestes 12 (doze) anos que esteve à frente do 
departamento, em especial à Diretoria Executiva e a todos os Departamentos. 

 
• Jurídico/Administrativo: 

Julia Nezu Oliveira – Diretora realçou que A.J. Orlando deixou uma produção muito 
grande realizada enquanto Presidente. Ela frisou sobre o trabalho em relação à 
memória histórica da USE. Atas resgatadas de todos os tempos, do CA, do CDE, de 
Assembleias, Reuniões – deixando registrada de maneira eletrônica as ações da USE, 
como foram feitas. 
Ela relatou a importância da Galeria dos Presidentes, que foi confeccionada. 
Participou sobre o apoio dado ao ENLHIPE – Encontro Nacional da Liga de 
Pesquisadores do Espiritismo - entidade especializada em pesquisa histórica. 
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Expôs ainda sobre a importância do USE Conecte, das orientações ao Movimento 
Espírita através da USE, da maneira como conduziu os temas no CFN – Conselho 
Federativo Nacional. 
Ela parabenizou a toda Diretoria Executiva pela missão cumprida. 
 

• APSE: 
Pascoal Antonio Bovino – Diretor explicou sobre a criação da comissão formada por 
pessoas de todo o Estado, para o Departamento, que terá um novo diretor na próxima 
gestão.  
Ele informou que o Curso de Liderança se encerrou em 29 de maio de 2021, 
agradecendo a cada participante e à equipe de trabalho, elucidando que está sendo 
programada a repetição do curso para o segundo semestre. 
Manifestou seus agradecimentos pela ajuda de todos, e pela assistência recebida por 
parte de toda Diretoria Executiva. 

 
• Família: 

Ângela Bianco – Diretora esclareceu que está à frente do departamento há mais ou 
menos dois anos, tem reuniões mensais com a equipe do CR Sul – Comissão Regional 
Sul do CFN em um trabalho das federativas. Como é um departamento novo, estamos 
ampliando o campo de atuação a cada tempo. Ela agradeceu a todos pelo apoio 
recebido. 

 
• Infância: 

Ana Luiza de Almeida Boiago – Diretora agradeceu inicialmente à Julia Nezu Oliveira 
por abrir as portas da USE a ela, e a todos por terem auxiliado no trabalho do 
Departamento. 
Ela expressou-se com otimismo sobre o aprendizado que adquiriu, agradecendo a 
todos da Diretoria Executiva e dos Departamentos, em seu nome e dos colaboradores 
do Departamento da Infância, pela confiança, carinho e fortalecimento que receberam. 

 
• Comunicação:  

Renato César do Nascimento R. Caetano – Diretor fortaleceu a mensagem de 
agradecimento a todos pela acolhida, e auxílio. 

 
• Arte: 

Lirálcio Alves Ricci – Diretor agradeceu em nome dos componentes do Departamento 
a todos da Diretoria e dos Departamentos. 

 
• Tecnologia de Informação: 

Walteno Santos B. da Silva – Diretor agradeceu a oportunidade de estar juntos com 
todos os companheiros. Ele teceu comentário sobre a liderança do A.J. Orlando em 
relação às orientações trazidas durante a pandemia, para o Movimento Espírita. 
Agradeceu também pelo apoio recebido de todos, em relação à equipe de Tecnologia. 

 
7 – Palavra Livre: 
Também fizeram agradecimentos ao Sr. Presidente: Newton Carlos Guirau – Primeiro 
Secretário; Eronilza Souza da Silva - Segunda Secretária; Andrea Laporte - Assessora do 
Departamento de Doutrina. 
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8 – Anexos desta Ata:  
Fazem parte desta Ata, a convocação para esta reunião, relatório de correspondências 
recebidas em maio de 2021.  

   
A próxima reunião mensal da Diretoria Executiva com os Departamentos será no dia 03 
de julho de 2021, sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 11h50, com prece 
proferida por Rosana Amado Gaspar – Primeira Vice-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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USE – CONTROLE DE RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS 

MAIO DE 2021 
 
 
 
 
 
 

Descrição do Material – 
JORNAL 

Órgão – Procedência Período 

O Clarim Editora O Clarim – Matão / SP MAIO/2021 

Opinião CCEPA – Porto Alegre / RS MAIO/2021 

Mundo Espírita FEP – Curitiba / PR MAIO/2021 

 
 
 
 
 
 

Descrição do Material – REVISTA Órgão – Procedência Período 

Fraternidade ABF – Lisboa / Portugal MAIO/2021 

Revista O Espírita 
Casa Espírita Fonte de Esperança – Brasília / 
DF 

JAN-ABR/2021 

RIE Editora O Clarim – Matão/SP MAIO/2021 

Reformador FEB – Brasília / DF MAIO/2021 
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