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Ata da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo Estadual da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE – realizada no 
dia 21 de junho de 2009, no Centro de Convenções do Circuito de Águas 
em Serra Negra – SP, no ambiente do 14º Congresso Estadual de 
Espiritismo, com a presença aproximada de 1200 congressistas, entre  
eles representantes das USE´s Regionais, Intermunicipais, Municipais e 
Distritais, convidados e convocados que foram para este evento.  A lista 
de presenças registrou a participação dos representantes dos órgãos no 
CDE, como também a presença de nove dos diretores executivos das 
USE, a saber: Presidente: José Antônio Luiz Balieiro, 1ª Vice Presidente: 
Julia Nezu Oliveira, 2ª. Vice Presidente: Neli Del Nery Prado, Secretária 
Geral: Neyde Schneider, 2º. Secretário: Hélio Alves Corrêa, 3º. Secretário: 
João Thiago de Oliveira Garcia, 1ª. Tesoureira: Rosana Amado Gaspar, 2º. 
Tesoureiro: Adonay Fernandes de Andrade e o Diretor de Patrimônio: 
Pascoal Antonio Bovino.  A reunião teve início às onze horas, presidida 
por José Antônio Luiz Balieiro e secretariada por Neyde Schneider. O 
presidente fez breve saudação   aos congressistas e conselheiros 
presentes, enquanto a Secretária Geral deu informações quanto a 
presença  de representantes e a necessidade da assinatura na lista de 
presenças.  Pela secretaria geral foram registrados dados estatísticos do 
14º. Congresso: presença de 1211 congressistas, 112 cidades, 27 órgãos 
de unificação paulistas, 9 estados brasileiros, a participação de Nestor 
João Masotti, presidente da Federação Espírita Brasileira,  presidente de 
honra do evento, Antônio César Perri Carvalho, representando o 
Conselho Espírita Internacional, diretores da FEB e as presenças dos 
expositores âncoras da realização Divaldo Pereira Franco, José Raul 
Teixeira, Alberto Ribeiro Almeida e Sandra Maria Borba Pereira.  
Esclareceu ainda o presidente que o congresso estava sendo dedicado ao 
companheiro Attílio Campanini. Foi ainda informado aos conselheiros e 
órgãos dados sobre o lançamento da Campanha Comece pelo Começo e 
a disponibilidade do seu material de divulgação.  Finalmente, foi 
registrado que as cidades de São José dos Campos, Franca (estas com 
antecedência) e Presidente Prudente (esta no período do congresso) 
candidataram-se à organização do 15º. Congresso Estadual de 
Espiritismo, em 2012, propostas que serão avaliadas e encaminhadas 
para decisão do CDE em reunião do mês de dezembro de 2009.  Nada 
mais havendo a tratar, com o agradecimento pela presença e participação 
dos conselheiros nesta reunião extraordinária do CDE, foi a mesmo 
encerrada, dando-se sequência às atividades do congresso.  Eu, Neyde 
Schneider – Secretária Geral, que esta lavrei, para constar, por ser 
verdade, dato e assino juntamente com o presidente.   Estância Serra 
Negra, 21 de junho de 2009. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


