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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CA – DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – USE 
 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e nove, realizou-se na sede da USE, na rua 
Dr. Gabriel Piza, 433, São Paulo, SP, a Reunião do Conselho de Administração (CA) da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE. Com início às 9:25h, em segunda 
chamada, por José Antonio Luiz Balieiro, presidente, com representantes das Regionais de 
Baixada Santista e Vale do Ribeira, Marília, Ribeirão Preto e São Paulo, perfazendo o total 
de quatro representações oficiais. O registro completo das presenças está em folha específica, 
registrada a justificativa de ausência de Paulo Ribeiro. Feita leitura do texto “Propaganda 
eficaz” do livro “Vinha de Luz”, por Helena Bragato, da USE Regional Ribeirão Preto, e 
proferida prece por Antonio Menegueti, do departamento do Livro. José Antonio Luiz Balieiro, 
presidente, fez a abertura da reunião com fala enfatizando a importância das atividades 
desenvolvidas por este conselho e a necessidade de estimular a atuação das USEs Regionais, 
prestando ainda esclarecimentos sobre a programação de datas de reuniões oficiais da USE, 
com a Assembléia Geral Extraordinária marcada para o dia 7 de junho, antecedendo a 
Assembléia Geral Ordinária, em que acontecerá a prestação de contas da Diretoria Executiva, 
posse do CDE e eleição da nova Diretoria Executiva. Sobre a eleição, foi explanado sobre o 
calendário eleitoral em todos os órgãos. Aconteceram várias manifestações a respeito da 
importância da participação ativa das instituições nas eleições dos vários órgãos da USE, em 
um exercício democrático e fraterno. Pascoal Antonio Bovino, secretário geral, informou que a 
secretaria remeteu vários documentos relativos às eleições, e colocou-se à disposição para os 
esclarecimentos que se fizessem necessários. Rosana Amado Gaspar, segunda tesoureira, 
com apoio de Raimundo Nonato Porto, primeiro tesoureiro, apresentou o balanço de 2008, em 
que o destaque é o equilíbrio entre receitas e despesas, e o balancete dos dois primeiros 
meses de 2009, destacando o ingresso das contribuições sociais deste ano. Diversos 
representantes manifestaram-se pela importância do equilíbrio financeiro do movimento 
useano, incluindo as instituições espíritas. Balieiro, em seguida, convidou a todos que reflitam 
nos procedimentos e ações executáveis pelas USEs Regionais para a ampliação da atuação 
da USE, incluindo repensar a distribuição geográfica das Regionais. Após informou que as 
negociações autorizadas pelo CA em dezembro para permuta da sede estão suspensas por 
falta de interesse de eventuais compradores. O próximo item da pauta, apresentado por 
Pascoal, foi sobre o curso de “Gestão de Centro Espírita”, com base em material do Conselho 
Federativo Nacional e no livro “Orientação ao centro espírita”, já iniciado em Ribeirão Preto e 
que será iniciado brevemente em Bauru, contempla também a questão da sustentabilidade 
financeira. Também está sendo estudada a realização na cidade de São Paulo. A carga horária 
é de 36h em reunião presencial, além das atividades desenvolvidas com estudos pessoais. Os 
representantes presentes participaram com questionamentos e sugestões de 
encaminhamentos e temas para o curso. Pascoal em seguida abordou os Encontros Fraternos 
de Unificação, que acontecerão nos dias 28 de março em Araçatuba, das 14h às 18h, e São 
Paulo, das 16h às 19h, e dia 29 em Limeira, das 9h às 13h. Nestes encontros se fará o 
relançamento da campanha “Comece pelo começo”, divulgação do 14º Congresso Estadual de 
Espiritismo, e “Tarefas da casa espírita”, abordagem de temas relacionados ao livro 
“Orientação ao centro espírita”, além dos temas locais- em Araçatuba a CONEAN no dia 29, 
em São Paulo o “Ato público pela vida” no dia 28 pela manhã. Neide Schneider, do DOD, 
convidou a todos para participar do Encontro sobre Mediunidade. Pascoal, em seguida, 
informou sobre a adequação do Calendário de Atividades da USE. Foi solicitado a todos que 
reportem, com fotos e dados, as reuniões comemorativas ao dia 18 de abril, em homenagem 
ao lançamento de “O Livro dos Espíritos”. Em seguida Pascoal informou sobre a programação 
do Congresso, que já tem cerca de 330 inscrições, que serão aceitas até 30 de abril. Informou 
ainda sobre recepção, hospedagem, alimentação e venda de livros. Balieiro informou sobre o 
procedimento de reserva de hospedagem. O último item da pauta foi a palavra livre, em que 
Marília de Castro, do DOAJ, reforçou o convite para a participação no “Ato público pela vida”; 
Miguel de Píer, da USE Regional de Marília, informou que nas reuniões da Intermunicipal Tupã 
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se fará sempre a leitura de um capítulo do livro “Orientação ao centro espírita”; Clodoaldo de 
Lima Leite, do Depto. de Relações Públicas, falou sobre o Conselho Nacional de Assistência 
Social e o Projeto de Lei sobre Assistência Social, que provocará graves problemas à ação das 
instituições filantrópicas de assistência, educação e saúde; Helena Bragato, da USE Regional 
Ribeirão Preto, expressou preocupação pela agitação produzida no período de eleições em 
que entra a USE, clamando pela fraternidade entre todos. Como encerramento, às 13:20h, uma 
prece foi proferida por Francis Fernando Lobo, segundo secretário. Pascoal Antonio Bovino, 
secretário geral, secretariou a reunião e eu, Antonio Carlos Amorim, lavrei a presente ata, que 
será submetida a todos e, em seguida, assinada. São Paulo, 8 de março de 2009. 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
realizada no dia 13 de Setembro de 2009, conforme convocação publicada no 
Jornal Dirigente Espírita, edição de Julho/Agosto de 2009. Estiveram 
representadas dez USES Regionais, a saber: Baixada Santista, Bauru, 
Cachoeira Paulista, Franca, Jundiaí, Marília, Ribeirão Preto, São Paulo, 
Sorocaba e Taubaté. Ás 09h10, em segunda convocação na sede social, Rua 
Gabriel Pizza, 433, São Paulo, Capital, o Senhor Presidente deu início aos 
trabalhos, com a leitura do trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo, Lucas, 
23-34, e, prece inicial proferida por Miguel de Píer, da USE Regional de 
Marília. Dentro da palavra da presidência, o Senhor Presidente José Antonio 
Luiz Balieiro, falou sobre o 14º Congresso Estadual Espírita em Serra Negra, 
com presença aproximadamente de 1.300 pessoas – encontro voltado à 
educação e a amar, foi um encontro de pessoas motivadas por Jesus. Falou 
sobre o custo de aproximadamente R$ 110.000,00, em valores gerais do 
Congresso. Foram feitos na última semana de agosto em 13 (treze) locais, os 
Encontros Fraternos junto às USES Regionais do Estado. Nesses encontros 
chegamos a 18 (dezoito) USES Regionais presentes, com discussões dos 
assuntos locais de cada região. O ponto alto foi a união e solidariedade entre 
todos, e, mais de 300 pessoas acompanharam essas reuniões. O foco que são 
os grupos pequenos com a presença de um ou dois diretores representando a 
Diretoria Executiva terá continuidade nos próximos Encontros. Finalizando a 
fala da Presidência, o Senhor Presidente citou a produtiva reunião de 12 de 
Setembro, da Diretoria Executiva com os Departamentos, esperando três anos 
de muitas atividades de todos os setores da USE Estadual. Dando início ao 
Expediente Administrativo, a secretária geral – Neyde Schneider, falou 
sobre a fase de recadastramento das USES Regionais, e também sobre a 
consulta feita sobre o funcionamento dos órgãos. Em seguida a primeira vice-
presidente Júlia Nezu Oliveira, fez uma rápida apresentação dos principais 
tópicos do 14º Congresso Estadual, e, a apresentação sobre a visão 
panorâmica do que é a USE Estadual de São Paulo e o que a instituição faz no 
Estado. O Senhor Presidente, falou sobre a presença da USE de São Paulo na 
Bienal no Rio de Janeiro, no estande da FEB, junto a outras federativas do 
país, com cinco (cinco) títulos de livros. Continuou ele fazendo abordagem 
sobre a situação atual do Estatuto da USE de São Paulo. Falou que o 
registro inicialmente foi negado pelo Cartório, que diz sermos uma associação 
civil e não uma organização religiosa. Estão sendo feitos contatos para resolver 
esta situação da melhor maneira jurídica possível. O Senhor Presidente disse 
que assim que for resolvido este caso, será providenciado pela USE um 
informe aos órgãos e um modelo de estatuto aos órgãos que necessitarem, 
para que sejam possíveis as adequações legais dos mesmos à nova legislação 
civil. Foi lembrado também que as Casas Espíritas serão orientadas quanto á 
maneira de como devem fazer a adequação dos seus estatutos a essa nova 
legislação. A Sra. Júlia Nezu, lembrou que o encaminhamento da situação está 
em ordem, e as Casas que tiverem problemas devem contatar-nos, pois 
existem várias que estão com a sua situação já regularizada. O Senhor 
Presidente em relação a providências estatutárias feitas pela Diretoria 
Executiva, na adequação de departamentos e serviços, mostrou a todos o novo 
quadro dos mesmos. Na explanação, ele abordou a ênfase empresarial dada 
ao Departamento de Artes. O Departamento de Atendimento Espiritual foi 



criado, como uma das áreas doutrinárias da USE Estadual de São Paulo. O 
Departamento de Comunicação está em organização. No Departamento de 
Educação Espírita estão alocados os assuntos da família. O Departamento do 
ESDE foi também criado na atual gestão, como desdobramento da parte 
doutrinária, bem como o Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade. 
Existe também agora o Departamento de Eventos. Em relação aos outros 
departamentos o de Relações Públicas passa a ter também a parte 
Institucional da USE. Para cada departamento existe um facilitador, que é o 
canal entre a Diretoria Executiva e o Diretor respectivo do Departamento. Foi 
explicado que a cada três meses existem as reuniões com os Departamentos. 
Nas outras reuniões mensais os facilitadores trarão os assuntos dos 
departamentos para a Diretoria Executiva. O Senhor Presidente deixou a 
palavra aberta aos membros da Conselho de Administração, sem haver 
comentários pertinentes. A nova adequação dos departamentos foi aprovada 
por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o desdobramento do 
Departamento de Orientação Doutrinária, para os seguintes outros três 
departamentos: Departamento de Atendimento Espiritual, Departamento do 
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE, e, Departamento de Estudo 
e Educação da Mediunidade. Foi então falado sobre a denominação do 
Departamento de Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Luiz 
Fernando Andrade Penteado, da USE Regional de São Paulo, falou da 
diferença entre assistência social e assistencialismo. Aylton Guido Coimbra 
Paiva, diretor do departamento do SAPSE, falou da ação social como um 
passo adiante já dado dentro do conceito, e, Adalgiza Campos Balieiro, diretora 
do Departamento de Educação Espírita, disse sobre nos inserirmos no contexto 
das instituições já existentes, e não criarmos novidades a todo tempo. Mário 
Waltrick, da USE Regional de Taubaté, fez breve exposição sobre 
responsabilidade da Assistência Social, dentro deste conceito. Foi aprovado 
por unanimidade mudar a denominação do Departamento de Serviço 
Assistencial Espírita para Departamento de Serviço de Assistência e Promoção 
Social Espírita. O Senhor Presidente apresentou então os diretores de 
Departamentos e respectivos colaboradores a todos os presentes. Dando 
sequência à reunião foi aberto espaço para a exposição do trabalho das 
regionais. Iniciou-se com Miguel de Píer, da USE Regional de Marília, que 
falou sobre o 24º Encontro de Diretores e Dirigentes Espíritas da Região de 
Marília. Falou também sobre duas colunas espíritas diárias em jornal de Tupã, 
e programas espíritas de TV e Rádio na cidade. Nos meses de Abril e Outubro, 
são feitas, em Tupã, programações especiais de Mês Espírita. O Sr. José da 
Conceição Abreu, representante da USE Regional da Baixa Santista falou 
então sobre a primeira reunião feita na Baixada Santista da USE Regional 
local. Disse sobre todos os departamentos locais existentes e os trabalhos que 
já estão sendo efetuados naquela Regional. Falando pela Regional de São 
Paulo, o Sr. Luiz Fernando trouxe por escrito o resumo de atividades, incluindo 
os encontros dos blocos Norte, Oeste, Sul, Centro e Leste, destacando o papel 
da Regional de São Paulo como facilitadora para desenvolvimento das 
atividades das diferentes regiões da capital. Pela USE Regional de Sorocaba, o 
Sr. Wagner Tadeu Dias, falou sobre o Mês Espírita em andamento agora no 
mês de Setembro; mês Espírita em Itararé em Outubro; curso a partir de 
Outubro para monitores ao ESDE; Clube do Livro de Sorocaba com mais de 
2.000 sócios e a partir de agora com duas opções para os sócios (livro de 



romance e livro de estudos). O Senhor Presidente comentou sobre criação de 
equipes de trabalho para atingirmos todo o Estado de São Paulo. Em seguida, 
o Sr. José Emílio da Silva, da USE Regional de Franca, discorreu sobre Curso 
de Evangelizadores realizado em Janeiro; Semana Regional Espírita feita em 
Março com participação de 86 Casas Espíritas; Semana do Livro Espírita em 
Abril; disse que em Outubro será realizado o 38º Mês de Kardec, em Novembro 
a CONFRADE. Fala também que está em construção a sede própria da USE 
Intermunicipal de Franca, abrigando a USE Regional local. O Sr. Mariano de 
Souza Silva, da USE Cachoeira Paulista disse sobre a dificuldade de termos 
jovens na USE local, e que visando isto o Rodrigo Neris, Diretor do 
Departamento de Mocidade, está realizando em Cachoeira Paulista, o EMERC 
– Encontro das Mocidades Espíritas da Região de Cachoeira Paulista, e 
também sobre os eventos de mês espírita na região. Em relação à palavra dos 
Diretores de Departamentos falaram: Aylton Paiva, pelo SAPSE, dizendo 
sobre diretrizes e objetivos do departamento. Ressaltou a importância da 
divulgação do Manual do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita da 
FEB e, que para esse trabalho, o departamento do SAPSE precisará do apoio 
das USES Regionais levando-o às Intermunicipais, Municipais e Distritais a fim 
de que elas o divulguem junto aos Centros e Entidades Assistenciais Espíritas. 
Segundo ele as ações sociais espíritas têm que estar baseadas em 
fundamentos legais, para evitarmos problemas futuros com as legislações 
existentes. Fernando de Oliveira Porto, pelo Departamento de Atendimento 
Espiritual, apresentou o projeto do trabalho baseado em dois equilíbrios 
básicos, o primeiro entre a espiritualidade e as nossas ações, e, o segundo 
sobre a capacitação e adequação de cada região às necessidades específicas 
de cada uma delas. Será enviado questionário a todos os órgãos, para 
levantamento de dados de todo o Estado, no início dos trabalhos do 
departamento. O Sr. Merhy Seba pelo Departamento de Relações Públicas e 
Institucionais falou sobre o departamento como um suporte para as ações da 
USE Estadual, para as campanhas em atividade, e, também sobre o projeto da 
Revista Unificação a ser lançada em 2010. Será uma revista com o tema: 
Francisco Cândido Xavier – 100 anos – A obra e o movimento espírita, 
compreendendo as obras de Chico Xavier divididas nas seguintes vertentes: 
Codificação e Unificação; Educação e Comunicação; Evangelho e 
Mediunidade; Centro Espírita e Sociedade Humana. Adalgiza Campos Balieiro, 
Diretora do Departamento de Educação Espírita viabilizará a continuidade da 
temática do 14º Congresso, através da convivência do amor através do 
conhecimento, sendo distribuídos para isto textos preparados do Evangelho, 
visando as questões familiares atuais, e, compreendendo a nova situação da 
família. Será proposto um modelo de educação atendendo as exigências do 
Estado e visando a formação Evangélica das famílias. Dando continuidade aos 
Departamentos, falou Sylvia Schober, pelo Departamento de Artes, sobre a 
proposta inicial que é trabalhar com os órgãos e casas espíritas estimulando a 
arte como forma de divulgação da Doutrina. O Departamento já possui material 
que pode ser distribuído aos que solicitarem. Foi falado sobre a valorização da 
arte na Casa Espírita, a importância disto para o Movimento Espírita. Luis 
Fernando da USE Regional de São Paulo, diz que todos os órgãos precisam de 
subsídios do Departamento de Artes para serem levados às Casas Espíritas. 
Wagner Tadeu Dias, da USE Regional de Sorocaba, falou sobre o Festival de 
Música Espírita que será realizado em Sorocaba, no mês de novembro de 



2009. José da Conceição Abreu, da USE Regional Baixada Santista disse 
sobre a divulgação de espetáculos espíritas ser mais bem trabalhada pelas 
Casas e pelos órgãos. O Senhor Presidente falou sobre as Campanhas em 
andamento, e a inclusão das mesmas nos folders de divulgação dos órgãos. 
Representando a USE Regional de Ribeirão Preto, o Senhor Presidente falou 
também sobre a 36ª FLERP – Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, a ser 
realizada em Outubro de 2009.  Abordando o Calendário para 2010, pede 
para que não sejam marcados eventos em conflito com as datas programadas 
para as reuniões e comemorações previstas no Calendário da USE estadual. 
Sobre o Projeto Centenário de Chico Xavier, foi discorrido sobre o 3º 
Congresso Espírita Brasileiro em Brasília, e demais atividades envolvidas nas 
comemorações desse Centenário, como selos, livros e Dvds. Como sugestões 
para os órgãos, ficam as visitas fraternas levando o pão e evangelho a todos. O 
Senhor Presidente disse que no dia 11 de Abril, haverá comemoração sobre o 
Centenário de Chico Xavier, em praça pública, das 09h00 às 12h00. Essas 
comemorações serão simultâneas em 6 (seis) cidades do estado. Na cidade de 
São Paulo será na Rua Dona Maria Paula, em frente à Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, com a participação de várias instituições espíritas 
estaduais. Ribeirão Preto, Araçatuba e Bauru já estão confirmadas como 
cidades onde também ocorrerão essas comemorações simultâneas.  Faremos 
nesta semana uma condensação sobre as opiniões recebidas a respeito dos 
trabalhos das regionais. Os órgãos podem enviar nesta semana, até 18 de 
Setembro, as respostas solicitadas sobre o assunto. Balieiro, em seguida, falou 
sobre o problema do patrocínio para o Jornal Dirigente Espírita, e da 
necessidade de levantamento de assinaturas, ou publicidade, como 
contribuição à manutenção financeira do Jornal. Dando seqüência à reunião a 
Sra. Rosana Amado Gaspar apresentou o Balanço Geral do 14º Congresso 
Estadual de Espiritismo, e o Balancete de Verificação de Janeiro a Agosto de 
2009, com os seguintes resultados: receitas de R$ 235.341,79; despesas de 
R$ 200.049,73, e, um Saldo Final apurado de R$ 40.252,71. Colocada em 
votação o resultado financeiro do respectivo Balancete foi aprovado por 
unanimidade. O Senhor Presidente avisou que os vídeos do 14º Congresso 
serão distribuídos em fins de Setembro de 2009, e, que três cidades têm 
intenção de sediar o próximo – 15º Congresso Estadual Espírita que são: São 
José dos Campos, Franca e Presidente Prudente. A sede do próximo 
Congresso será decidido na reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual 
de Dezembro de 2009. A reunião foi encerrada às 13h20, com prece de 
encerramento proferida por Suzete Maria A. Amorim da USE Regional de São 
Paulo. Eu, Hélio Alves Correa – 2º. Secretário, lavrei a presente ata que será 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
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ATA DE REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E DELIBERATIVO ESTADUAL DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 13 
de Dezembro de 2009, conforme carta de convocação datada de 24 de 
Novembro de 2009 enviada aos Órgãos. Estiveram representadas 09 (nove) 
USEs Regionais, 11 (onze) USEs Distritais e 18 (dezoito) USEs Intermunicipais 
e Municipais. Ás 09h30, em segunda convocação na sede social, Rua Gabriel 
Pizza, 433, São Paulo, Capital, a Senhora Júlia Nezu Oliveira – Primeira Vice-
Presidente, deu início aos trabalhos com a leitura da Pauta de Reunião, e, 
prece inicial proferida por Neli Del Nery Prado – Segunda Vice-Presidente. 
Falando sobre procedimentos legais, a Sra. Júlia Nezu Oliveira informou que 
o Estatuto da USE foi registrado no Cartório em Novembro de 2009; que o 
Departamento Jurídico está providenciando o Manual e os Regimentos Internos 
dos Órgãos. Citou ainda que estamos registrados como Organização Religiosa 
e que  foi enviado via e-mail esse Estatuto para os Órgãos. O Sr. Presidente, 
José Antonio Luiz Balieiro, discorreu que para os órgãos que têm 
personalidade jurídica, Tiago Cintra Essado e Luiz Carlos Storino do 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica estão trabalhando para 
indicar um modelo para orientação dos Estatutos.  Os órgãos que não tenham 
personalidade jurídica não necessitam de adequação para Registro em 
Cartório. Os órgãos que estejam baseados em Regimentos Internos, com 
alteração prevista para personalidade jurídica, deverão ter a sua situação 
aprovada pelo Conselho de Administração da USE do Estado de São Paulo, 
pois o Cartório local lhes pedirá essa aprovação. Júlia Nezu Oliveira fez a 
apresentação sobre a utilização do Logo da USE, de acordo com as normas 
propostas em carta que será enviada aos Órgãos. O Sr. Presidente José 
Antonio Luiz Balieiro citou que a marca USE está registrada até o ano de 2014. 
Disse também que será providenciado o envio aos Órgãos do modelo de papel 
timbrado com o cabeçalho oficial da USE. O Sr. Presidente afirma que todos 
nós temos que seguir totalmente aquilo que está no Estatuto e as situações 
legais decorrentes deste Estatuto, para evitarmos futuros problemas, como 
impedimentos e até mesmo perda da posse de bens das instituições espíritas. 
Dando seqüência na reunião, a Sra. Júlia Nezu Oliveira fez uma apresentação 
com o título de: Orientação sobre a Literatura Espírita, preparado pela 
Comissão Regional Sul do Conselho Federativo Nacional (composto pelas 
federativas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e 
São Paulo). O Sr. José Silvio Spinola Gaspar, Diretor do Departamento do 
Livro disse que uma das metas do seu Departamento nesta gestão é preparar 
orientações e ferramentas para que saibamos como analisarmos o livro 
espírita. O Sr. Presidente disse que as sugestões sobre o tema poderão ser 
enviadas pelos Órgãos à USE até o final do mês de Dezembro de 2009, e, que 
a apresentação feita sobre o tema será enviada aos Órgãos para apreciação. 
Relativo ao item da Pauta - Plano Geral de Trabalho, o Sr. Presidente  relatou 
que no ano de 2009, a campanha institucional foi: Comece pelo Começo. Em 
2010 a campanha será: Viver em Família. Merhy Seba, responsável pela 
Assessoria de Relações Públicas e Institucionais fez uma apresentação sobre 
as Campanhas Institucionais da USE de 2009 e 2010, dando ênfase ao 
relançamento a partir de Maio de 2010 da Campanha: Viver em Família. Em 
relação ao Departamento do Serviço de Assistência e Promoção Social 
Espírita, o Sr. Aylton Guido Coimbra Paiva – Diretor do Departamento 
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apresentou o relatório de atividades de agosto a dezembro de 2009 e pediu 
uma atenção especial ao diagnóstico do SAPSE enviado aos Órgãos sobre a 
situação atual da área, retornando o mesmo o mais breve possível à USE. Foi 
apresentado pelo Sr. Presidente o Calendário de 2010, do Plano Geral de 
Trabalho, fazendo  a citação das datas mais importantes para que se evitem 
conflitos no calendário, principalmente em relação às datas dos Encontros 
Fraternos, reuniões do Conselho de Administração  e  do Conselho Deliberativo 
Estadual. Em relação à Tesouraria, a Sra. Rosana Amado Gaspar – Primeira 
Tesoureira apresentou o Balancete de Verificação de Janeiro a Novembro de 
2009, com os seguintes resultados: Receitas de R$ 270.033,51; Despesas de 
R$ 256.824,59 e um Saldo Final apurado de R$ 18.169,57. Foi colocado em 
votação o resultado financeiro do respectivo Balancete, e, a projeção financeira 
para o ano de 2010. Os itens foram aprovados por unanimidade. Esclarecendo 
sobre a Contribuição Social, o Sr. Presidente relatou que a obrigação social é 
com a USE, e não com os órgãos (regionais, intermunicipais, municipais e 
distritais) individualmente. Colocada em votação o valor da Contribuição Social 
das Sociedades Unidas para o ano de 2010  foi aprovado por unanimidade em 
R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais). O Sr. Presidente cita que a reforma com 
a construtora está combinada para iniciar-se em 02 de Janeiro de 2010  e pede 
a colaboração espontânea dos órgãos para que possamos equilibrar as Contas 
Financeiras em relação aos próximos meses, tendo em vista que as 
Contribuições Sociais de 2010 começarão a ser recebidas em Fevereiro de 
2010. Em relação à indicação da cidade sede para o 15º Congresso 
Estadual de Espiritismo, a ser realizado em 2012, foram citadas as seguintes 
concorrentes: Franca, São José dos Campos e Presidente Prudente. 
Representando São José dos Campos, Denise Pane, apresentou o Plano 
Básico da cidade citando os pontos positivos da mesma. Representando 
Franca, Adolfo de Mendonça Junior apresentou uma Carta da USE 
Intermunicipal local citando o apoio de entidades da Região, e, outros aspectos 
relativos à cidade apresentada. O Sr. Presidente fez a leitura da Carta  de 
apresentação da candidatura da cidade de Presidente Prudente. Foi então 
colocada em votação para o Colegiado (Conselho de Administração e 
Conselho Deliberativo Estadual), a cidade sede para o próximo Congresso 
Estadual. Foram 19 (dezenove) votos para Franca e 14 (quatorze) votos para 
São José dos Campos. Foi eleita então a cidade de Franca como sede do 15º 
Congresso Estadual de Espiritismo. Seguindo a reunião, o Sr. Presidente falou 
sobre o Centenário de Chico Xavier, citando os eventos previstos para 02 de 
Abril de 2010 – sexta-feira, às 20h (vibrações) em cada núcleo espírita  e 11 de 
Abril de 2010 – domingo. Serão desenvolvidas atividades simultâneas no dia 
11 de Abril, das 9h00 às 12h00, com a primeira parte musical e depois 
apresentações locais (palestras e/ou depoimentos)dos espíritas de todo o 
Estado de São Paulo, centralizadas nas seguintes cidades: Bauru, São Paulo, 
Sorocaba, Araçatuba, São José dos Campos e Ribeirão Preto.  As cidades 
terão os seguintes coordenadores em relação à USE Estadual: Bauru – Neli 
Del Nery Prado; São Paulo: Luis Fernando Andrade Penteado – USE Regional 
de São Paulo, Júlia Nezu Oliveira, Neyde Schneider, Rosana Amado Gaspar e 
Adonay Fernandes de Andrade;  Sorocaba – Hélio Alves Corrêa; Araçatuba – 
Pascoal Antonio Bovino  e João Thiago Garcia; São José dos Campos – 
Aparecido J. Orlando; Ribeirão Preto – José Antonio Luiz Balieiro. O evento 
terá a coordenação das seguintes instituições espíritas: USE - Aliança – 
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FEESP – ABRAPE – AME – AJE,  União Fraterna e FEAL/Radio Boa Nova. O 
Sr. Presidente também fez a apresentação das comemorações previstas para o 
Centenário de Chico Xavier em nível nacional. A Sra. Júlia Nezu Oliveira tem 
todas as apresentações referente às últimas reuniões do Conselho Federativo 
Nacional realizadas em Novembro de 2009. Foi colocada como proposta que 
todos os Órgãos que desejarem receber essas informações enviem e-mail a 
ela. Vinte e quatro Órgãos apresentaram Relatório de Atividades, a saber: 
USEs Intermunicipais de Araraquara, Ourinhos, Presidente Venceslau, São 
José dos Campos, Campinas, Rancharia, Cotia, Rio Claro, Jacareí e Santos. 
USEs Regionais de Marília, Presidente Prudente, Taubaté, Bauru, Cachoeira 
Paulista e Baixada Santista/Vale do Ribeira. USEs Distritais da Penha, 
Freguesia do Ó, Pirituba, Tatuapé, Ibirapuera e Tucuruvi. USEs Municipais de 
Osasco e São Caetano do Sul. Na Palavra aos Órgãos, foram feitas as 
seguintes citações: pela USE Distrital Centro de São Paulo, o seu 
representante Clodoaldo de Lima Leite cita que farão um trabalho junto ao 
Deputado João Andrade para que o mesmo mantenha as conquistas atuais da 
área de seguridade social. O encontro terá como local a sede da ACM, na 
cidade de São Paulo, no dia 21 de Dezembro de 2009, às 09h00. Citou 
também que no dia 20 de Março de 2010, haverá uma marcha em Defesa da 
Vida. Wellington Aparecido Rocha Balbo – da USE Intermunicipal de Bauru, 
compartilha a informação de que em Bauru existe um Grupo de Trabalho de 
Oradores (GTO) para a formação de novos expositores. Foram formados 40 
(quarenta) oradores dentro deste trabalho. Essa sugestão está sendo colocada 
dentro do Celeiro de Trabalhos da USE. Fernando Oliveira Porto, do 
Departamento de Atendimento Espiritual, está distribuindo um questionário 
sobre a situação atual do Atendimento Espiritual nas Sociedades Unidas, para 
que possa desenvolver os trabalhos da sua área baseados nesses resultados. 
Júlia Nezu Oliveira falou que haverá no Bloco Leste de São Paulo um curso 
para monitores do ESDE (Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita), no dia 17 
de Janeiro de 2010. A reunião foi encerrada às 13h50, com mensagem 
mediúnica trazida pelo companheiro José Isuino da Silva, da USE Distrital São 
Miguel Paulista. Eu, Hélio Alves Correa – Segundo Secretário lavrei a presente 
ata que será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


