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Ata de 04 de março de 2007 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e sete, realizou-se na sede da USE – 
Estadual, sito à Rua Dr Gabriel Piza, 433 na cidade de São Paulo, SP,  a Reunião do Conselho 
de Administração (CA) da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE. 
Com início às 09h 35, em segunda convocação, conforme edital de Convocação. Participaram 
da Reunião, as Regionais de: Taubaté, São Paulo, Baixada Santista,  Mogi-Mirim,  Sorocaba, 
Ribeirão Preto, Franca, Bauru, Marília e Assis. Leitura da Página do Livro Pão Nosso, 
Psicografado por Francisco Candido Xavier, pelo Espírito de Emannuel - Lição 111 - 
Grandiais Amigos, por Pascoal Antonio Bovino e prece inicial por Paulo Ribeiro. A Regional 
de Araçatuba, justificou ausência. José Antonio Luiz  Balieiro, fez saudação inicial a todos, 
reforçando o a passagem dos 150 anos de Espiritismo e sua importância para o Movimento 
Espírita. Motivando às Regionais a realizarem atividades em 2007, evidenciando essa 
comemoração.13º CONGRESSO ESTADUAL Suzete Maria A. Amorim, representante da 
Regional de São Paulo, informou que a divulgação está em plena atividade, pela internet 
(boletins periódicos), site, folders, cartazes e contatos pessoais. Informou também que terá 
um pacote à parte (convite, com valor de R$ 20,00) para os interessados em assistir  "somente 
as palestras". Teremos opções facilitadas de Hotéis (organização da RW Turismo) e um 
alojamento coletivo para facilitar principalmente a participação dos jovens. Praça de 
alimentação entre outros assuntos também estão em andamento. Pediu também a 
colaboração dos presentes na divulgação do evento. José C. Abreu, da Baixada Santista, 
informou que incentivaram as Instituições Espíritas daquela Região  a colaborarem na 
participação dos jovens. Informações detalhadas encontram-se no site da USE, link para o 
Congresso. SECRETARIA: Pascoal  informou que o Calendário Geral das atividades já está 
disponível e o mesmo será reenviado para todos. Também encaminhará  a relação de contatos 
de todos os órgãos de unificação.  Regionais de todo o Estado. Isso facilitará a comunicação 
e a troca de trabalhos. Informou que a USE participará do 2º Congresso Espírita Brasileiro, 
no mês de abril de 2007, em Brasília/DF e fará exposição das atividades desenvolvidas. Para 
isso, solicitou aos  órgãos que editam jornais, revistas ou realizam  programas de rádio e 
televisão, que enviem essas informações  para catalogarmos e levarmos esses dados. Essas 
informações também estarão disponíveis no 13º Congresso Estadual de Espiritismo. 
TESOURARIA: Rosana Amado Gaspar apresentou o Balancete Demonstrativo de Janeiro 
à Dezembro de 2006, sendo : SOCIAL: saldo inicial de R$ 939,50 (novecentos e trinta e nove 
reais e cinquenta centavos) e saldo final de: R$ 3078,01 (três mil e setenta e oito reais e um 
centavo); DISTRIBUIDORA: saldo inicial de: R$ 11.666,43 (onze mil e seiscentos e sessenta 
e seis reais e quarenta e três centavos) e saldo final de R$ 8764,76 (oito mil e setecentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos); SALDO TOTAL: R$ 11.842,77 (onze mil e 
oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos). Balieiro informou que o Jornal 
Dirigente Espírita tem o controle financeiro do Social. Até o presente momento, recebemos 
R$ 46,500 (quarenta e seis mil reais e quinhentos reais) de Contribuições Sociais. Quanto à 
Campanha da Reforma, também apresentou demonstrativo. Ressaltou a necessidade de 
aumentarmos o quadro de colaboradores do Programa USE de Relacionamento. Todos 
aprovaram o Balancete e Demonstrativos. REFORMA DA SEDE SOCIAL: Paulo Ribeiro 
informou que a reforma está em andamento e solicitou empenho de todos nas contribuições 
para a finalização das obras. REUNIÃO FRATERNA DE UNIFICAÇÃO: Francis 
apresentou o cronograma da Reunião Doutrinária que acontecerá simultaneamente no dia 
25/03/2007- domingo,  nas cidades de: Itanhaém, Sorocaba e São Carlos. Essa reunião tem 



 

 

objetivos específicos: troca de trabalhos (experiências) e abraços fraternos. Os assuntos 
administrativos e informativos deverão acontecer por escrito. A convocação com todos as 
informações específicas será encaminhada via e-mail e correspondência para todos os órgãos. 
ÁREAS GEOGRÁFICAS:  Balieiro apresentou a ideia de fortalecermos nossos contatos no 
Estado, contribuindo assim com o fortalecimento de todas as Regionais.  
SESQUICENTENÁRIO: Balieiro entregou à todos o roteiro das atividades desenvolvidas 
para as comemorações desse evento, em 21/04/2007, em São Paulo, no Imigrantes e Paulo 
Ribeiro ressaltou os detalhes. Ressaltou a importância de todos os órgãos e casas espíritas 
façam a comemoração no dia 18/04/2007. PALAVRA LIVRE: A Regional de São Paulo 
apresentou por escrito a organização das Reuniões que acontecem mensamente com a 
Diretoria e também realizam a cada três meses uma reunião geral com todos os 
departamentos. Souza também relatou detalhes das participações no Congresso. RIBEIRÃO 
PRETO: informou da realização da 25ª Edição da CONRESP na cidade de Matão/SP, no 
período de 17 à 20 de abril de 2007.Em 31/03/2007 realizarão uma atividade junto à AME 
em Ribeirão Preto/SP em homenagem ao 150 anos de Espiritismo entre outras atividades 
que farão acontecer. TAUBATÉ: enviará carta à USE, solicitando maiores esclarecimentos a 
cerca de alguns assuntos específicos. BAURU:  realizarão a comemoração dos 150 anos de 
Espiritismo terão espaço nas USEs Intermunicipais. Na cidade de Bauru/SP, acontecerá uma 
atividade para todas as Instituições. Em 15/04/2007 será o lançamento oficial do Carimbo 
e Selo de Comemoração, com o apoio dos Correios - outras informações foram encaminhadas 
por escrito. FRANCA: Eurípedes Valentim Ferreira agradeceu a presença dos representantes 
da USE, Pascoal e Balieiro nas atividades de unificação na cidade de Franca/SP.MARILIA: 
solicitou atenção especial ao trabalho específico com os pais dos evangelizando nas 
Instituições Espíritas. BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA: destacou as diversas 
atividades que realizarão durante as comemorações dos 150 anos, peças teatrais, palestras e 
outros eventos. Ressaltou que essa divulgação terá reforço em toda a Região. Em abril, o 
Departamento de Mocidade da Baixada realizará a 30ª COMELESP, na cidade de Santos/SP. 
Balieiro fez o encaminhamento da Reunião com prece de encerramento. Próxima reunião do 
CA 09/06/2007. Eu, Francis Fernando Lobo, 2º Secretário lavrei a presenta Ata que após 
lida e aprovada será assinada por todos. 
 







 

 

Ata de 02 de setembro de 2007 
Conselho de Administração 

 
Aos dois dias  do mês de setembro do ano de dois mil e sete, realizou-se na sede da USE – 
Estadual, sito à Rua Dr Gabriel Piza, 433 na cidade de São Paulo, SP,  a Reunião do 
Conselho de Administração (CA) da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo – USE. Com início às 8h 30 , em primeira convocação, não havendo quorum, a 
reunião foi suspensa por trinta minutos, aguardando a segunda convocação, conforme 
edital. A segunda convocação teve início às 9h, com a participação, conforme lista de 
presença específica, além de diretores e departamentos, as Regionais de São Paulo, Taubaté, 
Cachoeira Paulista, Baixada Santista e Vale do Ribeira, Ribeirão Preto,   Bauru, 
Marília, Mogi-Mirim, Sorocaba e  Jundiaí.  A página de abertura, extraída do livro "Pão 
Nosso", psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel,  lição 132, 
"Em tudo" ,  foi lida por Aylton Paiva e a prece proferida por Paulo Ribeiro. Em seguida, 
distribuição da pauta e apresentação de todos. O presidente, José Antonio Luiz Balieiro, 
fez a saudação inicial, ressaltando os objetivos da reunião, interagindo com os participantes 
assuntos ligados a unificação. Informou também sobre as mudanças na sede da USE, assim 
como a mudança da USE - Regional de São Paulo para a sede da USE-Estadual. As 
diretorias já se reuniram e acertaram a distribuição das tarefas para a manutenção da sede. 
A ADELER também fará uso das instalações da sede da USE Estadual conforme aluguel já 
acertado de 1 (um) salário mínimo mensal. Expediente das USE´s Regionais: José A. Luiz 
Balieiro, sugeriu que as regionais tragam as informações gravadas em disquete ou CD para 
facilitar a multiplicação das experiências.  Aylton Paiva, de Bauru, destacou que as USE´s 
Regionais de Bauru e Jaú, realizarão dia 23 de setembro de 2007, das 8h 30 às 18h, 
Encontro de Dirigentes Espíritas, com o tema "Unificando corações - uma releitura do 13º 
Congresso Estadual". Será realizado na cidade de Bauru, abordando os temas apresentados 
no Congresso. Nos dias 20 e 21 de outubro, a Intermunicipal de Promissão realizará 
encontro da Família. Miguel de Pier, da Regional de Marília, sugeriu à Diretoria da USE 
Estadual que motivasse  a leitura da obra "Orientação ao Centro Espírita" editado pela FEB. 
José da Conceição Abreu, relatou as atividades da USE Regional da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira: visita do presidente da USE Estadual EM 18/08/07; Mês Espírita da USE 
Municipal de Praia Grande no mês de agosto de 2007 e  Encontro de Expositores que 
acontecerá com a coordenação do Srº Paulo Ribeiro, da USE Estadual, na data de 
22/09/2007 com o apoio da USE Intermunicipal de Guarujá. Propôs também a 
continuidade do trabalho enfocando o tema "acessibilidade". Mário Waltrick, da USE 
Regional de Taubaté, apresentou as seguintes experiências: buscam o trabalho de 
Unificação do Movimento Espírita, aproximando as realidades, destacando as atividades 
desenvolvidas pelo Movimento Espírita do Litoral Norte e o intenso trabalho de incentivo 
à retomada das atividades na região da Serra da Mantiqueira. Em 16/09/2007, acontecerá 
um evento com as Regionais de Taubaté e Cachoeira Paulista, buscando a aproximação 
dessas Regionais. Comentou também sobre a realização do Encontro Fraterno em São José 
dos Campos, apresentando sugestões para que as próximas edições possam abordar 
também a estrutura organizacional da USE. Avelino Ferreira, da Regional de Mogi-Mirim 
relatou que farão acontecer um evento unindo os órgãos locais, com o tema "Orientação 
ao Centro Espírita". Hélio da Regional de Sorocaba, relatou sobre o ciclo de palestra 
"Melhorando a Si mesmo" ; Reunião com Trabalhadores de Casa Espírita realizado em 
Iperó/SP e Itaporanga/SP; Seminário para Educadores Infantis realizado em Angatuba/SP  
;Seminário de Mediunidade; Seminário de Implantação. Suzete Maria Andreoti Amorim, 



 

 

da Regional de São Paulo,  relatou sobre a mudança para a sede da USE Estadual; Para 
facilitar o trabalho de unificação, dividiram a Regional em 04 (quatro) blocos. Sobre o 13º 
Congresso Estadual, realizado em junho de 2007 na cidade de Guarulhos, informou que o 
relatório final será apresentado em Dezembro, na reunião do CDE. Em breve os 
congressistas receberão o CD contendo todo o material doutrinário. Informou também 
que foi registrada a presença de 255 congressistas e um fluxo de participação nas demais 
atividades, como abertura, palestras e atividades artísticas de aproximadamente 6500 
participantes. Sobre a divulgação dos  vídeos do Congresso, os mesmos aguardam 
autorização dos expositores. Realizarão na capital um curso de libras e demais atividades de 
inclusão social. Secretaria, Pascoal  cita o oferecimento de           São José do rio Preto, 
implantar pagina com informações das casas espiritas com interatividade própria, casa com 
programa que pode ser utilizado por todas as USE´s a que não  tem pagina e a que já tem 
e quer melhorar. a Use quer melhorar e implantar o projeto Celeiro e os departamentos 
terão seu link e serão responsáveis pela atualização. A pagina será implantada com 
programa a ser utilizada por deficientes visuais em linguagem de libras, o prazo para 
mudança é de um mês com o objetivo de que possa haver reuniões on-line entre as USE´s, 
pediu-se colaboradores com conhecimento na área para colaborar nesta atividade. O 
calendário para 2008 esta sendo preparado, e será entregue na reunião de dezembro em 
Bauru, pedindo que todos passem as informações para que este calendário não tenha datas 
conflitantes, houve solicitação dos órgãos para que se fechasse este calendário até outubro, 
ficou decidido que a proposta do calendário 2008 será enviado a partir de 10/09 para todos 
os órgãos, esperando resposta de todos, Balieiro solicitou que as datas comemorativas 
fossem marcadas para coincidir  com os encontros fraternos, Tesouraria, Rosana amado 
Gaspar fala sobre o balancete, oferecido cópia  para todos os participantes, falando sobre a 
contribuição social, salientando os gastos feitos com a reforma e solicitando aos órgãos que 
trabalhassem em favor do  fortalecimento da contribuição e também sobre o PUR, 
imunidade de IPTU conseguida por Marilia de Castro e também  a restituição dos impostos 
de 2002 a 2004. Sobre acordo com a FEB que esta em dia, Paulo Ribeiro falou sobre o 
jornal Dirigente Espirita informando que as despesas do jornal diminuíram muito, Aylton 
Paiva, fala sobre o Dirigente Espirita não ser para o publico comum e sim para os Dirigentes 
dos C.E., Balieiro disse esperar retorno dos órgãos quanto a trabalhar melhor as 
Contribuições Sociais, e Dirigente Espirita, Evany Figueira, fala sobre os artigos a serem 
publicados no jornal sem polemicas. Atividades realizadas e programadas para o 2º 
semestre, José Antônio Luiz Balieiro falou sobre os encontros fraternos e o resultado que 
estará no próximo numero do Dirigente Espirita,  informou que nos próximos anos 
deveram aumentar as quantidades de reuniões até que aconteçam reuniões de dois em dois 
órgãos., difundindo a ideia de fraternidade. Citou os encontros  a se realizarem no 2º 
semestre ,Educadores da Infância, Comunicação,  Mocidade, Assistência Social, Evany 
Figueira, solicitou um seminário para discutir a estrutura do departamento de Mocidade e 
finalmente a reunião de 08 e 09 de dezembro CA e CDE. Reforma Estatutária da USE, 
proposta da USE Regional de Marilia e Use Intm. Taubaté a ser encaminhada para a 
Comissão formada em ultima reunião, Aylton Paiva relata parecer da comissão para 
reforma do estatuto da USE. Departamentos da USE, Doutrina: Julia relatou os encontros 
do DOD, do ESDE e Assistência Espiritual e Mediunidade sobre a realização deste 
encontro  e a pretensão dos encontros para o 1º e 2º semestre de 2008, Pascoal informou 
sobre o encontro de Infância e departamento de comunicação, salientou o encontro em 
Matão e sua importância e pediu o comparecimento dos órgãos para a formação de 
comunicadores, Merhy através do Pascoal pediu a participação com o envio de artigos dos 



 

 

órgãos, justificou a ausência de Marilia de Castro do Dep. Jurídico por estar com problemas 
de saúde em família, pedindo vibrações para Clodoaldo Leire, e também Neli Prado 
ausente por ter feito cirurgia e estar em fase de recuperação, mas preparando recepção para 
as reuniões de dezembro. Paulo Ribeiro relatou o abraço enviado pelos colaboradores do 
programa Momento Espirita. Palavras aos órgãos, Em Cachoeira Paulista dia 23/09 Emer, 
Encontro de Juventude, Aylton Paiva pede foco para o  plano de trabalho para o 
Movimento Espirita Brasileiro 2007-2012.e cita os e-mails do presidente sobre a reuniões 
não presenciais, Evany figueira, sobre o Plano de trabalho. José Antonio Balieiro encerra a 
reunião agradecendo a todos pela presença reforçando a reunião do CA e CDE em Bauru,  
Helena Bragatto desculpa-se por ter chego atrasada e relata a reunião de regional realizada 
em São Carlos,  fez a prece de encerramento. Eu, Francis Fernando Lobo, 2º Secretário 
lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 
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