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Ata da reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, em sua sede, em 04 de julho de 2009, com a presença dos 
diretores anotada em registro próprio, com início às 13h25, com leitura da mensagem “Confia sempre”, por 
Adonay Fernandes de Andrade, Segundo Tesoureiro, e prece proferida por José Antonio Luiz Balieiro, presidente.  
O Senhor Presidente em seguida falou sobre como serão os procedimentos para esta gestão. Tínhamos 
anteriormente duas reuniões ordinárias mensais, uma aos primeiros sábados de cada mês (presencial) e uma reunião 
de plantão na 3ª quinta-feira de cada mês. Deixou o assunto em aberto para ser debatido entre os presentes. Ficou 
delineado que a primeira reunião mensal (ordinária) será no primeiro sábado de cada mês, com início às 13h00, 
com exceções das de Setembro de 2009 que será no dia 12, segundo sábado; e, de Novembro de 2009 que também 
será no segundo sábado (14 de Novembro).  A cada três meses, a reunião da Diretoria Executiva será junto com os 
Departamentos, onde a prioridade dos assuntos será dos Departamentos. A primeira reunião com os Departamentos 
será a de Setembro/2009. Nas outras reuniões, a prioridade serão os assuntos da Diretoria Executiva, com o convite 
feito aos departamentos para participarem das mesmas.  A outra reunião ordinária (não presencial) será nas 
terceiras quintas de cada mês, sendo a mesma não deliberativa, tratando apenas de assuntos administrativos, com 
horário variável de acordo com a disponibilidade de tempo dos Diretores.  O calendário do 2º Semestre de 2009 foi 
confirmado com algumas alterações, e depois será enviado a todos os Diretores, pela Secretaria, na nova versão. As 
datas de 29 e 30 de Agosto, reservadas para os Encontros Fraternos, serão utilizadas para uma visita pessoal dos 
diretores da USE Estadual, a todas as USEs Regionais do Estado. Será uma reunião de visita às USEs, levando o 
material da USE (campanhas e divulgação), e onde o representante da USE Estadual, fará uma apresentação 
(palestra) com material uniforme distribuído a todos. O tema da apresentação será: Vivência no Amor pelos 
caminhos da Educação, como continuidade ao tema abordado no 14º Congresso Estadual do Espiritismo.  Foi 
colocado em discussão como será feita a divisão das regiões do Estado, sendo definido que os diretores farão um 
contato inicial com as Regionais para exporem o trabalho a ser feito, e verificarem as melhores datas (29 ou 30 de 
Agosto). Na reunião de Setembro serão levantados os dados para o PGA-2010/2011, para que o calendário esteja 
concluído até a reunião de Outubro de 2.009.  A secretária geral Neyde Schneider fez a distribuição da 
correspondência recebida a todos os interessados, com destaque para a do Conselho Federativo Nacional e referente 
ao Projeto de Lei 3.021/08.  Balieiro falou sobre o compromisso da USE-SP, em conjunto com a Aliança e a 
FEESP, na elaboração dos eventos com relação ao Centenário de Chico Xavier. A comemoração em São Paulo, e 
em cinco cidades do Interior será no dia 11 de Abril de 2.010 (Domingo), das 09h00 às 12h00.  No artigo 56 do 
Estatuto Social da USE-SP, em relação aos nomes dos Departamentos, foi sugerido pelo Presidente que os 
Departamentos nesta gestão da Diretoria Executiva tivessem as seguintes denominações: Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita, Atendimento Espiritual, Mediunidade, Evangelização da Infância, Mocidade, Serviço 
Assistencial Espírita, Educação Espírita e Família, Comunicação Espírita, Orientação Administrativa e Jurídica, 
Relações Públicas e Institucionais, Livro Espírita, Artes, Finanças e Eventos.  As seguintes pessoas serão 
convidadas como diretores para os Departamentos: Marta Rios Guimarães (Evangelização da Infância), Rodrigo 
Neris (Mocidade), Adalgisa Campos Balieiro (Educação Espírita e Família), Tiago Cintra Essado (Orientação 
Administrativa e Jurídica), Merhy Seba (Relações Públicas e Institucionais), Moacir Camargo (Artes), Raimundo 
Nonato Porto (Finanças), Mário Gonçalves Filho (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita), Paulo Ribeiro 
(Mediunidade), Fernando Porto (Atendimento Espiritual), Aylton Guido Coimbra Paiva (Serviço Assistencial 
Espírita), José Silvio Spinola Gaspar (Livro Espírita), Eva Barbosa Bugolin (Eventos).  O Departamento de 
Comunicação Espírita não teve nomes sugeridos na presente reunião.  Foram confirmados os seguintes 
Facilitadores de Departamentos, entre os Diretores (os não presentes serão convidados): João Thiago Garcia 
(Mocidade e Evangelização da Infância), Aparecido J. Orlando (Serviço Assistencial Espírita), Neyde Schneider 
(Educação Espírita e Família), Júlia Nezu Oliveira (Comunicação Espírita, e, Relações Públicas e Institucionais), 
Pascoal Antonio Bovino (Livro Espírita e Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita), Adonay Fernandes de 
Andrade (Orientação Administrativa e Jurídica; e, Artes), Rosana Amado Gaspar (Finanças e Eventos), Hélio 
Alves Corrêa (Mediunidade), Neli Del Nery Prado (Atendimento Espiritual).  O presidente Balieiro propõe aos 
diretores, que as despesas de manutenção da sede sejam arcadas a partir de agora pela USE Estadual, sem a atual 
divisão com a USE Regional de São Paulo. Isto não afeta nem altera a utilização do espaço pela Regional.  A 
proposição foi aceita pela Diretoria Executiva.  Será elaborado um levantamento contábil de todo o patrimônio da 
USE-SP, e o mesmo será conferido com o patrimônio físico existente na sede administrativa.  A 1ª Tesoureira 
Rosana apresentou e fez a leitura do Relatório Financeiro Parcial do 14º Congresso Estadual de Espiritismo, de 
Serra Negra, sendo que o resultado financeiro provisório, até esta data, está em R$ 19.238,96 (Dezenove mil, 
duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). O resultado final do Congresso será apurado 
posteriormente.  A 1ª Tesoureira apresentou também os resultados financeiros da USE Estadual do mês de Junho de 
2009. Os relatórios financeiros apresentados foram aprovados pela Diretoria Executiva. A próxima reunião 
ordinária presencial será no dia 01 de Agosto de 2009 (sábado).  Com encerramento, às 18h20, Hélio Alves Corrêa 
proferiu a prece de encerramento. Eu, Hélio Alves Corrêa, segundo secretário, secretariei a reunião e lavrei a 
presente ata que, após lida e discutida, será por todos assinada. 
 



Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE Estadual de São Paulo em 01 de Agosto de 2009 sob a 
presidência de José Antonio Luiz Balieiro. Horário Início: 13h25. Leitura da Mensagem:  “Causas 
Anteriores da Aflição” – Evangelho Segundo o Espiritismo.  Leitora:  Neli Del Nery Prado – Segunda Vice-
Presidente. Prece de Abertura: Pascoal Antonio Bovino – Diretor de Patrimônio. Palavra da Presidência: 
Apresentação de Luiz Carlos Storino como Representante do Departamento de Orientação Administrativa e 
Jurídica e da Eva Barboza Bugolin como Diretora do Departamento de Eventos. Secretaria – Correspondência 
Recebida: E-mail de Martha Rios Guimarães – Diretora do Departamento de Evangelização da Infância - O curso 
de Educadores Espíritas em Serra Negra teve a presença de 50 participantes. Ela tem outros cursos programados 
para Guarulhos, Santo Amaro, São Bernardo do Campo e Jabaquara – São Paulo até Novembro/2009; Convite ao II 
Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizado entre 31 de outubro e 02 de Novembro de 2009, em 
Macaé; Encontro Estadual de Mediunidade – 16/Agosto/2009 na sede da USE SP, para capacitação de monitores 
no Estudo e Prática Mediúnica. A ser realizado com monitoria do CFN. Proposta para novo modelo e dinâmica 
de Atas: Feita a exposição do novo modelo de Atas e Lista de Tarefas a ser implantada nas reuniões. O modelo foi 
aprovado pela Diretoria Executiva. Ata da Reunião Extraordinária do CDE em 21/06/09 no 14º Congresso 
Estadual da USE – SP: Feita a apresentação da Ata pela Presidência. Teve a presença de 1211 congressistas, 112 
cidades, e 9 estados brasileiros. Departamentos (Denominações, Diretores e Facilitadores): José Antonio Luiz 
Balieiro – Presidente - falou sobre os Facilitadores, que são os membros da Diretoria Executiva que atuarão junto 
aos Diretores para auxiliarem no planejamento e execução das atividades e trazerem os assuntos pertinentes dos 
Departamentos nas reuniões ordinárias mensais em que os mesmo não estiverem presentes. Explicou que os 
Diretores de Departamentos estarão trimestralmente nas reuniões e que, nas outras duas, os Facilitadores serão o 
meio de comunicação entre a DE e o Departamento; também fez uma breve exposição sobre os convites feitos aos 
Diretores e uma explanação sobre a atual situação de cada Departamento; Foram então definidos pela DE os 
Facilitadores dos Departamentos, que serão: Artes – Adonay Fernandes de Andrade; Atendimento Espiritual – Neli 
Del Nery Prado; Comunicação – Júlia Nezu Oliveira; Educação Espírita – Neyde Schneider; Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita – ESDE – Pascoal Antonio Bovino; Estudo e Educação da Mediunidade – Hélio Alves Corrêa; 
Eventos – Rosana Amado Gaspar; Evangelização da Infância – João Thiago Garcia; Finanças – Rosana Amado 
Gaspar; Livro Espírita – Pascoal Antonio Bovino; Mocidade – João Thiago Garcia; Orientação Administrativa e 
Jurídica – Adonay Fernandes de Andrade; Relações Públicas e Institucionais – José Antonio Luiz Balieiro; Serviço 
Assistencial Espírita – Aparecido J. Orlando. Palavra do Representante da AJE – Associação Jurídica Espírita: 
Storino falou sobre a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da AJE, em um trabalho do respeito às diferentes 
culturas religiosas. Programa da USE na Rádio Boa Nova: foi discutido o programa da USE na Rádio Boa Nova 
e decidido que se fará uma reunião para estabelecer a continuidade da linha doutrinária Espírita, respeitando as 
opiniões espiritualistas. Problemas no Registro do Estatuto da USE de São Paulo referente ao Novo Código 
Civil: Para adequação do Estatuto às exigências feitas pelo Cartório de Registros de São Paulo, em relação ao 
Novo Código Civil terá que ser feita uma convocação de reuniões do CA, CDE e Assembléia Geral Extraordinária. 
Foi definida a data de 13/Setembro/2009. 14º Congresso Estadual de Espiritismo: Serão enviadas cartas aos 
Congressistas no Dirigente Espírita e a todos os colaboradores e parceiros, agradecendo e ressaltando a participação 
de todos. A Primeira Tesoureira - Rosana apresentou e fez a leitura do Relatório Financeiro do 14º Congresso 
Estadual de Espiritismo, de Serra Negra. Resultados Financeiros: A Primeira Tesoureira apresentou também os 
resultados financeiros da USE Estadual do mês de Julho de 2009.  Os relatórios financeiros apresentados foram 
aprovados pela Diretoria Executiva.  Encontros Fraternos de Agosto de 2009: serão nos dias 29 e 30 de Agosto. 
Haverá palestra interativa, apresentação da USE – SP, debates e distribuição de material. Os encontros serão feitos 
da seguinte forma: 1ª parte - Vivência no Amor pelos caminhos da Educação será o tema de uma palestra interativa 
com duração máxima de 1 (uma) hora – 40 minutos para exposição e 20 minutos para debates; 2ª parte – 
Apresentação do Power Point sobre a USE Estadual – aproximadamente 10 minutos; falar sobre: Campanha 
Comece pelo Começo; Apóie o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE; TV CEI; Estudo e Educação da 
Mediunidade – EEM. Fazer debate com os presentes, sobre os problemas locais e regionais.  Total da 2ª parte 
– 1h30 – aproximadamente; 3ª parte - Fazer distribuição do material da USE – SP. Centenário de Chico 
Xavier: A comemoração em São Paulo e no Interior será no dia 11 de Abril de 2010 (Domingo), das 09h00 às 
12h00, que será neste dia, nos mesmos locais onde seriam feitos os Encontros Fraternos da USE – SP de Março de 
2010, os quais serão incluídos nessa comemoração. Importância das Reuniões da Diretoria Executiva: As 
reuniões da Diretoria Executiva devem ter prioridade na Agenda dos Diretores, e, devido ao grande número de 
assuntos a serem discutidos, às decisões a serem tomadas e ao tempo extenso da reunião, os Srs. Diretores devem 
evitar compromissos nos dias das reuniões para que estejam com horário mais livre. O Diretor como 
Representante da USE – SP: Nós, os diretores, devemos trabalhar mais junto aos órgãos do Movimento Espírita, 
do que diretamente com as Casas. Assim, divulgaremos mais a USE junto aos órgãos, evitando o acúmulo de 
compromissos junto a muitas Casas. Reunião da Diretoria Executiva de Outubro de 2009: Será realizada no dia 
03 de Outubro (sábado) em Ribeirão Preto. REBRATES: Foi definido pela DE o não pagamento da anuidade do 
ano de 2009 à REBRATES. A USE Estadual terá sempre um representante da Diretoria Executiva nas reuniões da 



REBRATES. O objetivo da participação da USE – SP nessas reuniões será o de passar as informações da 
REBRATES para os órgãos da USE Estadual, quando isto se fizer necessário. Uso do Logotipo da USE Estadual 
de São Paulo pelos Órgãos: Serão definidas as regras de uso do Logotipo da USE-SP pelos Órgãos, inclusive 
juridicamente. Postura da USE Estadual - SP no Trabalho de Divulgação do Espiritismo: orientar o Centro 
Espírita para que se ele se adeque, atenda e siga os princípios do Evangelho de Jesus.  Próxima Reunião 
Ordinária da Diretoria Executiva: será no dia 12 de Setembro de 2009 (sábado) com os Departamentos. Horário 
Término: 19h55. Prece de Encerramento: Neyde Schneider. Secretário:  Hélio Alves Corrêa lavrei a 
presente ata que, depois de lida e aprovada assino com o Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE Estadual de São Paulo em 12 de Setembro de 2009, 
Realizada em sua sede social, na Rua Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, Capital.  Horário de Início:  13h45. 
Leitura da Mensagem do Livro – Pão Nosso por Luiz Carlos Storino.  Prece de Abertura:  Adonay 
Fernandes de Andrade.  Diretoria Executiva - Presentes: José Antonio Luiz Balieiro – Presidente, Júlia Nezu 
Oliveira – 1ª Vice-Presidente, Neli Del Nery Prado – 2ª Vice-Presidente, Neyde Schneider – Secretária Geral, 
Hélio Alves Corrêa – 2º Secretário, João Thiago Garcia – 3º Secretário, Rosana Amado Gaspar – 1ª Tesoureira, 
Adonay Fernandes de Andrade – 2º Tesoureiro.  Departamentos  - Diretores Presentes: Departamento de Artes – 
Silvia Schober, Departamento de Educação Espírita – Adalgiza Campos Balieiro, Departamento de Relações 
Públicas e Institucionais – Merhy Seba, Departamento de Atendimento Espiritual – Fernando de Oliveira Porto, 
Departamento do ESDE – Mário Gonçalves Filho, Departamento de Comunicação – Luiz Cláudio Silva, 
Departamento de Infância Espírita – Martha Rios Guimarães, Departamento do Livro – José Silvio Spinola Gaspar, 
Departamento da Assistência Social – Aylton Guido Coimbra Paiva, Departamento de Estudo e Educação da 
Mediunidade – Paulo Ribeiro, Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica – Luiz Carlos Storino.  
Palavra da Presidência: Deu boas vindas aos responsáveis pelos Departamentos que estavam presentes. Enfatizou 
que esta é a primeira reunião desta nova Diretoria Executiva com os Departamentos. A próxima reunião nesses 
moldes será em Dezembro de 2009.  Em seguida, mostrou “slide” com os nomes dos responsáveis pelos 
Departamentos e Facilitadores da Diretoria Executiva que atuarão junto aos Diretores de Departamento, sendo um 
canal entre a DE e os mesmos.  Palavra dos Departamentos: Orientação Administrativa e Jurídica – Luiz 
Carlos Storino   - Disse que o Thiago Cintra Essado não pode estar presente nesta reunião. O Departamento irá 
reatualizar o Manual de Procedimentos Jurídicos existente. Informou que a construção ao lado da sede da USE 
afetou algumas de nossas paredes e que a Construtora fará todos os reparos necessários.  Ele estará conversando 
com o Diretor de Patrimônio, Pascoal Antonio Bovino sobre os reparos a serem realizados.  Junto com Júlia Nezu, 
estará no Cartório para levar os documentos requisitados em relação ao Registro do Estatuto da USE, e, se o 
assunto não for totalmente resolvido, será feito um procedimento junto à 1ª Vara de Registro Civil de São Paulo, 
para dirimir a maior pendência atual em Relação ao Cartório, o qual diz ser a USE uma Associação Civil e não 
Organização Religiosa, como é nossa solicitação. Em relação às contas bancárias, Storino informa que está 
havendo movimentação bancária normal até que seja resolvida a pendência no Cartório.  Infância Espírita  – 
Martha Rios Guimarães informa: foram feitos diversos Cursos no Estado e  distribuído material de apoio aos 
educadores, nesses Cursos.  Disse que atualmente a sua equipe de trabalho está reduzida e que nos Cursos fazem 
falta pessoas multiplicadoras para levarem o que foi ministrado adiante. Os Cursos realizados têm o material 
pautado nas Obras de Kardec (princípios básicos da doutrina) e abrangem: necessidades do educador, perfil do 
educador, planejamento de aulas, como adequar o departamento à Casa Espírita, elaboração de aulas, estruturação 
do departamento nas Casas, projeto de incentivo à leitura, projeto de diretoria júnior. O Departamento está 
trabalhando junto com Merhy Seba em um projeto para Evangelização, com o título de: “Comece pelo comecinho”, 
em alusão à campanha: “Comece pelo começo.”  Comunicação – Neyde Schneider, Júlia Nezu Oliveira, Martha 
Rios Guimarães, João Thiago Garcia.     Internet – João Thiago Garcia fez a apresentação do Projeto Internet 
para o site da USE do Estado de São Paulo. O site encontra-se em reestruturação. O novo domínio será: 
WWW.use-sp.org.br  Será um portal da USE,  que estará no ar até o final deste ano (2009).  Além da Página 
Principal, teremos as seguintes sessões no Portal: - O que é a USE; - Espiritismo; - Órgãos de Unificação; - 
Material de Apoio; - Lista de Notícias; - Eventos; - Contato. Os órgãos que não têm site poderão utilizar o site da 
use. Ex.: usesp.org.br\distritalpenha.  Os órgãos que têm site terão link direto do site da use, para o site do órgão.  
As contas de e-mail serão institucionais, por departamento e não pessoais.  Na primeira fase o Portal terá as 
seguintes páginas: Principal, O que é a USE, O que é o Espiritismo, Dados sobre a USE e sobre o Espiritismo. 
Prazo estipulado, até Dezembro/2009.  As próximas fases serão definidas de acordo com as prioridades da Diretoria 
e dos Departamentos.  A previsão é de que até o final do próximo ano (2010) o portal esteja completo.  Cada área 
do site (seção) terá os responsáveis pela sua atualização.  João Thiago mostrou também as páginas de exemplo.  O 
Jornal Dirigente Espírita terá opção de “download” e leitura de edições anteriores, no Portal.  Os custos 
apresentados inicialmente foram: Manutenção anual do domínio – R$ 30,00. Manutenção mensal do site – R$ 
30,00.  Programa da Rádio – Martha Rios Guimarães comunica o  Programa tem aproximadamente 45 minutos de 
duração, divididos  em três blocos: 1º Bloco do programa – com enfoque em datas importantes e Espiritismo de 
hoje. Notícias do dia a dia, são debatidas sob a ótica espírita. 2º Bloco – Notícias da USE. Notícias dos órgãos e 
não das Casas Espíritas. São abordados alguns tópicos relacionados às Obras Básicas. As notícias dos órgãos 
podem ser enviadas para divulgação à: useregionalsp@yahoo.com.br  3º Bloco – Continuação dos estudos relativos 
às Obras Básicas e participação dos ouvintes.  Dirigente Espírita – Martha Rios Guimarães:  O Jornal referente a 
Julho e Agosto trouxe reportagens sobre o 14º Congresso e sobre a fase de transição entre as diretorias da USE 
Estadual de São Paulo.  O de Setembro e Outubro está em fase de diagramação e será enviado à gráfica na próxima 
semana.  Martha fez exposição sobre o trabalho que é feito de seleção e revisão dos textos recebidos para o Jornal, 
antes de sua diagramação.  Balieiro enfatizou que Martha é nossa jornalista responsável pelas próximas edições do 
Jornal Dirigente.   Foi feito acordo com a FEB, para que a Revista Reformador da FEB e o Jornal Dirigente Espírita 
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da USE publiquem material dessas instituições.   Merhy Seba enviará página sobre as campanhas atuais a ser 
publicada no Jornal de Novembro e Dezembro com o  mesmo anúncio que será publicado na Revista Internacional 
de Espiritismo.  Balieiro disse que as assinaturas para o Jornal estão abertas e que houve o desligamento de um 
anunciante do jornal – CAPEMI,  que a USE está buscando um novo anunciante e que faltam anúncios de São 
Paulo (Capital) no Jornal Dirigente Espírita.  Atendimento Espiritual – Luiz Cláudio Silva - Evangelho no Lar 
Disse-nos que participou por uma semana da Feira do Livro Espírita de São José do Rio Preto.   Participará também 
das Feiras do Livro Espírita de Ribeirão Preto, São José dos Campos e Santo André, sempre levando o Evangelho 
no Lar. Falou sobre o incentivo que deve ser dado à participação de crianças no Evangelho no Lar. Enfatizou a 
importância da divulgação pela FEB da campanha do Evangelho na revista Reformador e deixou como sugestão às 
Casas Espíritas a implantação da campanha tira-dúvidas sobre o Evangelho no Lar, dizendo que as mesmas devem 
sensibilizar e incentivar os seus freqüentadores a fazerem o Evangelho no Lar. Aos Órgãos de Unificação fez a 
sugestão para colocação nos cartazes (rodapé)  da frase: Evangelho no Lar e no Coração.   Balieiro disse que a USE 
tem material da FEB para distribuir às Casas Espíritas sobre Evangelho no Lar e que também foi feito material em 
São Paulo, inclusive cartazes e corações da Campanha do Evangelho.  Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita – Mário Gonçalves Filho - Falou que o Departamento está em fase de planejamento com a formação de 
equipe de trabalho para a criação de polos regionais para o ESDE.  Haverá campanha permanente de difusão, 
divulgação, como fazer e como implantar o ESDE. Abordou a importância da divulgação dos livros do ESDE na 
Casa Espírita.  Será agendado um Encontro de Trabalho para reunir os multiplicadores e monitores atuais do ESDE 
do Estado de São Paulo.  Balieiro argumentou que o ESDE, como o material de estudo, vem sendo divulgado desde 
o ano passado; que encontros para implantação do ESDE deveriam ser feitos pelos órgãos, e não pelas Casas 
especificamente; que  não deve  haver solução de continuidade dos Grupos de Monitores do ESDE, através da 
formação de multiplicadores e que deveríamos manter um acompanhamento dos monitores  do ESDE no Estado,  
informando ao Mário sobre os novos multiplicadores formados.  Estudo e Educação da Mediunidade – Paulo 
Ribeiro - Paulo estará presente nos Encontros Principais do Departamento, que são dois encontros anuais sobre 
Mediunidade.  O último desses Encontros Estaduais sobre Mediunidade foi feito em Agosto de 2009. Falou que o 
Estudo da Mediunidade vem complementar o ESDE, na formação do conhecimento dos espíritas e definiu o Estudo 
sobre Mediunidade como “Uma nova fase para o Espiritismo e para os Espíritas”.  Disse também que o 
Departamento irá aprofundar o conhecimento do trabalhador espírita sobre o tema fluidoterapia.  Haverá uma 
página no Jornal Dirigente Espírita sobre Mediunidade, a qual será providenciada pelo Departamento.   
Atendimento Espiritual – Fernando de Oliveira Porto informa  estar preparando um Seminário Itinerante sobre 
Atendimento Espiritual.  A composição desse material servirá para subsidiar os trabalhos de Atendimento 
Espiritual no estado de São Paulo.  Este seminário trará uma visão panorâmica – seguindo as orientações ao centro 
espírita da FEB, e enfocará ainda as Dimensões Espirituais do Centro Espírita; o perfil dos freqüentadores do 
Centro Espírita; o desenvolvimento das Atividades do Atendimento Espiritual e a Fluidoterapia.  Discutiu-se 
questionário para diagnóstico da situação atual do Atendimento Espiritual nas Casas e a sugestão foi fazer-se uma 
pesquisa para levantar as necessidades de cada região.  Relações Públicas e Institucionais – Merhy Seba falou 
sobre as atribuições do Departamento que são: cuidar da imagem da USE, cuidar do material institucional, montar 
cadastro dos meios de comunicação, cadastro da imprensa espírita, sempre em parceria com a área de 
Comunicação.   Falou também sobre as Campanhas: Entre no Conhecimento Espírita pela porta de entrada ( de 
Agosto de 2009);  Conheça o mais completo Tratado de Mediunidade.   Sugeriu lançarmos uma revista com o 
nome: Unificação, referente ao Centenário de Chico Xavier.   O Foco da Revista seria: Francisco Xavier – 100 anos 
- Obra e Movimento Espírita, com os seguintes tópicos referentes às Obras de Chico: Codificação e Unificação; 
Educação e Comunicação; Evangelho e Mediunidade; Centro Espírita e Sociedade Humana.  O custo da revista 
sobre Centenário do Chico Xavier seria: 1.000 exemplares = 2.090,00; 2.000 exemplares = 2.640,00; 3.000 
exemplares = 3.230,00.  Falou-se em  criar  uma comissão para a revista referente ao Centenário de Chico Xavier. 
Educação Espírita - Adalgiza Campos Balieiro - A proposta de trabalho do Departamento é contribuir para a 
essência evangélica e doutrinária na área de educação, com a construção de um conhecimento, compreendendo o 
Evangelho, para mudarmos a nós, as nossas atitudes e as instituições.  Segundo ela, educação é mudança de 
comportamento – transformação na convivência.  O Departamento trabalhará em duas vertentes: Ambiente 
Evangélico e Ambiente Doutrinário.   O título do trabalho será: A meta somos nós.  Avaliarmos o Evangelho para 
nós, atingindo: Família, Escola e Casa Espírita.  No Atendimento à Família estará a compreensão da reconfiguração 
do modelo familiar existente, para um novo modelo.  Na Escola – proporá reflexões nos espaços existentes e na 
Casa Espírita - espaços para acolhimento. Haverá Encontros de Divulgadores Semestrais para cada área do 
Departamento. Em relação a recursos Adalgiza falou que necessitará de material gráfico a ser aprovado pela 
Diretoria Executiva.  Artes – Silvia Schober - O Departamento fará campanhas sobre a Arte na Casa Espírita 
através de eventos lítero-musicais, mostras de arte, oficinas, estudos e debates, com o fim de estimular o 
desenvolvimento da Arte Espírita como instrumento de educação na Casa Espírita.  Também fará o levantamento 
das frentes de trabalho existentes nas regiões do Estado, no campo das Artes.  Haverá apoios a outros eventos do 
Estado de São Paulo e uma aproximação maior entre a USE e a ABRARTE nas realizações desta, como a Semana 
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Nacional de Arte Espírita em 2010.  Balieiro salientou que institucionalmente a USE quer dar valor ao artista 
espírita, dar apoio jurídico a ele.  Departamento do Livro Espírita – José Silvio Spinola Gaspar – Apresentou  
os pontos principais para o trabalho do Departamento nos próximos 3 (três) anos, que são: 1 -  Padronização das 
Vendas de Livros, em relação a descontos e preços; 2 - Manutenção dos níveis de estoque de Livros na Sede da 
USE. Termos estoque relativo na Sede, para podermos trabalhar sem falta de livros, especialmente da FEB; 3 - 
Realização de 2 (dois) encontros anuais para mostrar as Obras Espíritas e a proposta do Espiritismo; 4 - Despertar 
as Casas para que elas trabalharem conscientizando os freqüentadores a lerem e estudarem os Livros Espíritas. 
5 - Futuramente termos a nossa biblioteca como centro de convivência e pesquisa para as pessoas; 6 - Termos 
convênio com o CEI para  trabalharmos de modo mais direto com o material que possui; 7 - Divulgarmos o Livro - 
Orientação ao Centro Espírita,  junto às Casas Espíritas.   Balieiro falou sobre a idéia de fazermos encontros com 
escritores, para autógrafos e outros eventos na nossa Sede. Disse ainda que estaremos na Bienal do Rio neste ano 
de 2009 no stand da FEB.  Em 2010 estaremos na Bienal de São Paulo. A USE Estadual de São Paulo está 
preparando títulos para serem lançados.  O primeiro será: Dr. Luiz Monteiro de Barros – Estudos e palestras.  
Serviço Assistencial Espírita – Aylton Guido Coimbra Paiva falou que o Departamento trabalhará dentro do 
Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro da FEB, através das Diretrizes para o Serviço Assistencial 
Espírita, com atuação junto aos órgãos estaduais.  O Manual de Apoio ao Serviço de Assistência e Promoção Social 
Espírita – SAPSE da FEB possui a fundamentação, as formas de atuação e os objetivos da atuação da sua área.  
Dentre os  objetivos a serem trabalhados estão: 1 - Divulgar o manual do SAPSE no Estado; 2 - Participar das 
reuniões da Comissão Regional Sul da FEB; 3 - Divulgar a legislação de competência federal e estadual, aos órgãos 
estaduais; 4 - Realização de diagnóstico do conhecimento do manual do SAPSE no Estado;  que o trabalho será 
focado junto aos órgãos (regionais), para a divulgação do manual do SAPSE e que pessoas das regiões do Estado 
de São Paulo serão preparadas para a divulgação desse manual.  Finanças - Raimundo Nonato Porto informou 
que o trabalho do setor financeiro segue normalmente, sem contratempos, ou problemas mais sérios.  O  presidente, 
Balieiro, mencionou que nesta reunião estiveram ausentes apenas 2 (dois) Departamentos: Mocidade e Eventos.   
Próxima Reunião da Diretoria Executiva: Será realizada no dia 3 de Outubro de 2009 (sábado).  Próxima 
Reunião Ordinária da Diretoria Executiva com Departamentos:  Será no dia 5 de Dezembro de 2009 (sábado). 
Horário de Término:  18h45.  Prece de Encerramento: Raimundo Nonato Porto.  Eu,  Hélio Alves Corrêa, 2º. 
Secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, assino com o Senhor Presidente.  
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Ata da Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE Estadual de São Paulo em 3 de Outubro de 2009, 
realizada em sua sede social, na Rua Gabriel Piza, 433, São Paulo, Capital, presidida por Julia Nezu Oliveira, 2ª. 
Vice-Presidente, com Horário de Início às 13h35.  Prece de Abertura por Neyde Schneider – Secretária Geral, 
com a presença dos seguintes diretores: Júlia Nezu Oliveira – 1ª Vice-Presidente, Neyde Schneider – Secretária 
Geral, Aparecido J. Orlando – 1º Secretário, Hélio Alves Corrêa – 2º Secretário, João Thiago Garcia – 3º 
Secretário, Rosana Amado Gaspar – 1ª Tesoureira e Adonay Fernandes de Andrade – 2º Tesoureiro. Secretaria: 
Na parte de correspondência, foram feitas as seguintes citações e leituras, pela Secretária Geral – Neyde Schneider: 
1 - Carta do Presidente - José Antonio Luiz Balieiro, a respeito dos problemas que causaram atraso na entrega dos 
DVDs do 14º Congresso Estadual. A carta foi enviada aos interessados; 2 - Correspondência sobre o Seminário 
SUAS – Sistema Único de Assistência Social da REBRATES - O Representante da Diretoria Executiva será 
Raimundo Nonato Porto; 3 - Convite para participação no 12º Encontro dos Delegados de Polícia Espíritas do 
Estado de São Paulo no dia 22/10/2009 – quinta-feira - às 19h30, na cidade de São Paulo na Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Júlia Nezu Oliveira representará a USE Estadual; 4 - Convite para 
participação no 24º Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas da USE Regional de Marília, a ser realizado 
em Tupã, no dia 25/10/2009; 5 – Correspondência sobre o 7º CONEC – Congresso de Espiritismo do Circuito das 
Águas, a ser realizado nos dias  24 e 25 de Outubro de 2009 no Centro de Convenções Circuito das Águas em Serra 
Negra – SP, que terá a participação do Presidente da USE, José Antonio Luiz Balieiro, pretendendo também estar 
presentes a Secretária Geral – Neyde Schneider, a 1ª. Tesoureira – Rosana Amado Gaspar e o Diretor do 
Departamento do Livro – José Silvio Spínola Gaspar; 6 – Cartaz sobre o 8º EECDME – Encontro Estadual de 
Comissão Diretora de Mocidade Espírita que será realizado nos dias 31 de Outubro, 01 e 02 de Novembro de 2009 
– em Franca. Tesouraria: Foi informado pela 1ª Tesoureira – Rosana Amado Gaspar, que a Livraria está com 
faturamento muito baixo. Rosana sugere comercialização de CDs e DVDs com pronta entrega, por exemplo, os 
DVDs do Conselho Espírita Internacional.  Aparecido J. Orlando (1º Secretário) sugere que a Livraria realize um 
trabalho mais próximo aos órgãos e Casas Espíritas nos eventos relacionados ao Livro (Feira, Clube do Livro, etc.). 
Mais que contatos, cartas, telefonemas, e-mails, é necessário mostrar que parcerias permitem maiores descontos 
para os órgãos e benefícios para a USE-SP, através de melhor negociação com as editoras pelo volume de compra. 
A USE seria então o elemento de contato para a compra de livros junto às editoras.  Rosana informa ainda que foi 
feito o reparcelamento da dívida junto ao INSS, com redução de juros e multas, referente a dívidas trabalhistas 
anteriores na parte de contribuições do empregador.  Material para o Conselho Federativo Nacional: Neyde 
salienta que o Material a ser levado para a próxima reunião do CFN, a realizar-se em Novembro de 2009, deve ser 
levantado até Outubro/2009.  Os Departamentos devem enviar o Material à Secretaria referente às suas realizações, 
do período de Novembro de 2008 a Outubro de 2009, o mais rápido possível.  Registro da Ata de Alteração do 
Estatuto da USE Estadual de São Paulo - Neyde informa que foi devolvido pelo Cartório em 02/Outubro/2009, 
sem registro, co pendências,  a ata de alteração do Estatuto com pendências.  Júlia Nezu Oliveira (1ª Vice-
Presidente) fará uma reunião com Luiz Carlos Storino, do Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica, 
para verificar o caminho mais rápido para resolvermos as pendências existentes.  Nessa reunião serão definidas as 
próximas ações em relação a este assunto.  A Diretoria está ciente de que se houver necessidade, serão feitas as 
convocações do Conselho de Administração, Conselho Deliberativo Estadual e Assembléia Geral Extraordinária.  
Comemoração do Centenário de Chico Xavier - A Secretária Geral, Neyde, deu ciência a todos que na última 
reunião realizada no dia 17/09/2009, sobre as comemorações do Centenário de Chico Xavier, reunião esta em 
conjunto com a FEESP, Aliança Espírita, União Fraternal, ABRAPE, Boa Nova e TV Mundo Maior foi definida 
uma carta que será encaminhada ás instituições espíritas trazendo os tipos de atividades que serão desenvolvidas 
nas comemorações do Centenário.  Serão realizadas dois tipos de atividades:  Preces e Vibrações Coletivas em 
todos os Núcleos e Instituições às 20h00 do dia 02 de Abril de 2010;  Evento aberto à participação popular a ser 
realizado em diversas regiões do estado de São Paulo no dia 11 de Abril de 2010.  Esses eventos abertos à 
participação popular serão realizados simultaneamente nas cidades de: Araçatuba, Bauru, Sorocaba, Ribeirão Preto, 
São José dos Campos e São Paulo, com a seguinte programação: 9h00 às 10h00 – Parte Artística; 10h00 às 11h45 – 
Palestras e Testemunhos sobre Chico; 11h45 às 12h00 – Vibração pela Paz Mundial.  Comemorações do Pacto 
Áureo - Neyde Schneider (Secretária Geral) e Júlia Nezu Oliveira (1ª Vice-Presidente) fizeram breve abordagem 
sobre o Pacto Áureo, que foi um encontro realizado na FEB no dia 05 de Outubro de 1949 com a participação de 
Federações e Uniões de âmbito estadual, a saber: Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Paraná, 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, União Espírita Mineira, União Social Espírita de São Paulo (USE), e 
também da Liga Espírita do Brasil e da Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. O 
objetivo foi a criação do Conselho Federativo Nacional, que oficialmente foi instalado no dia 01 de Janeiro de 
1950. Para estender o movimento de união por todo o Brasil, foi formada uma equipe fazendo os convites para a 
composição do CFN. Essa equipe, chamada de “Caravana da Fraternidade”, viajava organizando as federativas e 
levando a proposta de organização e coordenação que existia no sul do país para as regiões norte e nordeste. A 
Caravana da Fraternidade percorreu 11 (onze) estados do Brasil.  Nascimento de Allan Kardec - Dentro dessas 
comemorações a 1ª Tesoureira - Rosana salienta que Kardec sempre se anulou em relação à sua obra. Falou 
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também sobre a grandiosidade de Kardec enquanto espírito, no trabalho da Codificação da Doutrina Espírita.  João 
Thiago Garcia (3º Secretário) leu do Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo XX – Trabalhadores da Última 
Hora, um trecho da Missão dos Espíritas (Erasto, Paris, 1863):  “É chegada a hora em que deveis sacrificar os 
vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, à sua pregação. Ide e pregai: os Espíritos elevados estão 
convosco.”  João Thiago citou como exemplo o relato de uma jovem que abdicou de estar em festividades na sua 
cidade, para participar de reuniões da Mocidade Espírita, em determinado evento. Novos anunciantes do 
Dirigente Espírita:  Júlia informa que ainda não foram definidos. Estamos em negociações com alguns deles. Júlia 
e Rosana farão a coordenação com o objetivo de angariar novos anunciantes para o Jornal.  PGA 2010 - João 
Thiago está compilando as datas para a formatação e elaboração do PGA 2010. Ele enviará e-mail aos 
Departamentos solicitando as datas de eventos e programações previstas.  Portal da USE - A Diretoria Executiva 
aprovou a doação de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) para o rapaz que está desenvolvendo o site – Luiz Henrique 
Lins. A Fase I do Projeto do Portal tem data prevista até Dezembro/2009.  A Diretoria também aprovou o nome do 
domínio: www.usesp.org.br.  Em relação a valores para a concretização do projeto, foram ainda aprovados:  a) 
Pagamento único de R$ 30,00 (Trinta Reais) correspondente à reserva do domínio acima citado;  b) Pagamento 
mensal de R$ 30,00 (Trinta Reais) para hospedagem do portal em um servidor.  Revista Unificação - Júlia Nezu 
Oliveira fez a colocação que Merhy Seba (Assessor de Relações Públicas e Institucionais) propõe a alteração do 
conteúdo do Projeto sobre a Revista Unificação, que seria sobre o Centenário de Chico Xavier, para que esse 
conteúdo verse sobre Educação aproveitando os ganchos do 14º Congresso Estadual de Espiritismo, ficando a 
Revista como uma continuidade dos temas lá apresentados.  A Diretoria Executiva aprovou a continuidade do 
Projeto da Revista Unificação, com a mudança do conteúdo, e, com quantidade a ser definida pela Comissão que 
está encarregada de acompanhar o projeto.  Como sugestão da Diretoria Executiva os Encontros Fraternos de 
Março de 2010 poderiam aproveitar a revista como material a ser utilizado nos mesmos.  Também como sugestão 
da Diretoria Executiva fica a colocação de uma página, seção ou encarte, com breve citação em relação ao 
Centenário do Chico, por exemplo: Obras de Chico relacionadas à Educação. Essa sugestão colocada fica para que 
o Merhy veja a viabilidade da mesma.  Avaliação dos encontros fraternos - Júlia salienta que a avaliação dos 
Encontros Fraternos pode ser mensurada pelo excelente material relativo às reuniões que estão no Jornal Dirigente 
Espírita do bimestre de Setembro/Outubro de 2009.  Uso do Logo da USE – SP - João Thiago deu a idéia de 
criarmos um Manual da Identidade da Marca: o que é, como aplicar e utilizar a marca, uso correto da mesma, o que 
representa, etc. Ficou definido pela Diretoria Executiva, que João Thiago verificará os parâmetros técnicos na 
utilização do logo (tamanho, cores, etc.)  Júlia fará um texto sobre onde pode ser utilizado o logo, em quais 
propagandas e da necessidade de  aprovação revia pela Diretoria da USE para o uso do respectivo logo em eventos.   
Próxima Reunião da Diretoria Executiva:   Será realizada no dia 14 de Novembro de 2009 (sábado).  Horário 
do Término da reunião:  17h40.  Prece de Encerramento:  Rosana Amado Gaspar.  Secretário: Hélio Alves 
Corrêa, que lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada assino com o senhor Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da  UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO em 14 de Novembro de 2009.  Local: sede, rua Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, Capital.  
Horário de Início: 14h10.  Prece de Abertura:  José Antônio Luiz Balieiro – Presidente.  Diretoria Executiva - 
Presentes:  José Antônio Luiz Balieiro – Presidente, Júlia Nezu Oliveira – 1ª Vice-Presidente, Neli Del Nery Prado 
– 2ª Vice-Presidente, Neyde Schneider – Secretária Geral, Hélio Alves Corrêa – 2º Secretário, João Thiago Garcia 
– 3º Secretário, Raimundo Nonato Porto – Diretor do Departamento de Finanças, Fernando de Oliveira Porto – 
Diretor do Departamento de Atendimento Espiritual, Adalgiza Campos Balieiro – Diretora do Departamento de 
Educação Espírita.  Secretaria:  Na parte de correspondência, foram feitas as seguintes citações e leituras, pela 
Secretária Geral – Neyde Schneider: 1 – Convite para o 17º Mês Espírita de Itanhaém com palestras de 11 a 27 de 
Novembro; 2 – Convite do NEAJ – Núcleo de Educação e Apoio a Juventude para o 2º Semeare na Família, no dia 
13 de Dezembro de 2009, em Fortaleza – Ceará, com apoio da Federação Espírita do Estado do Ceará; 3 – Convite 
da USE Municipal de Osasco para seminário a realizar-se no dia 21 de Novembro,  para retomada de atividades.  – 
Júlia Nezu Oliveira representará a Diretoria da USE Estadual; 4 – Carta de agradecimento da EASP – Associação 
Paulista de Esperanto pela colaboração na realização do 21º Encontro de Esperanto da Cidade de São Paulo; 5 – 
Convite da ABRAPE – Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas para Fundação da sede em Sorocaba no dia 
14 de Novembro. Wagner Tadeu Dias (Presidente das USEs Regional e Intermunicipal de Sorocaba) representará a 
USE Estadual de São Paulo no evento; 6 – Convite para Palestra Espírita no dia 14 de Novembro e Encontro 
Regional (8ª Jornada da Casa Espírita) no dia 15 de Novembro, em Adamantina, com promoção da USE Regional 
da Nova Alta Paulista; 7 – Informativo da USE Municipal de São Caetano do Sul, dando ciência da Nova diretoria 
eleita em Abril de 2009 e de outros eventos locais; 8 – Convite para 5ª Festa Típica Francesa de Rua em 
Homenagem a Allan Kardec nos dias 24 e 25 de Outubro da – Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fomos 
representados no evento por Neyde Schneider – Secretária Geral e  Raimundo Nonato Porto – Diretor de Finanças; 
9 – Registro de participação no 7º CONEC – Congresso de Espiritismo do Circuito das Águas, realizado nos dias 
24 e 25 de Outubro de 2009. José Antônio Luiz Balieiro – Presidente representou a USE Estadual de São Paulo;  
10 – Adonay Fernandes de Andrade – 2º Tesoureiro representou a USE Estadual no 12º Encontro Anual da UDESP 
– União dos Delegados de Polícia Espíritas do Estado de São Paulo no dia 22 de Outubro de 2009 em São Paulo; 
11 – Convite para a 1ª Mostra Mundo Maior de Cinema – a realizar-se em São Paulo, SP, no dia 28 de Novembro 
de 2009.  Tesouraria:  Raimundo Nonato Porto do Departamento de Finanças apresentou os resultados do ano de 
2009 até o mês de Outubro. Os resultados foram aprovados pela Diretoria Executiva.  Sugestões: 1 - Adalgiza 
Campos Balieiro, do Departamento de Educação Espírita, sugeriu que fosse publicada no Jornal Dirigente Espírita 
a correspondência recebida. O assunto será tratado com a equipe coordenadora do Jornal;  2 - Neli Del Nery Prado 
– 2ª Vice-Presidente, deu a idéia de criar-se um Clube do Livro da USE Estadual, para Dirigentes Espíritas, que foi 
discutida e será levada ao Departamento correspondente.  Conselho Federativo Nacional – Reuniões Efetuadas - 
Relatos: José Antônio Luiz Balieiro – Presidente e Júlia Nezu Oliveira – 1ª Vice-Presidente falaram que as 
reuniões do CFN em Brasília nos dias 06, 07 e 08 de Novembro de 2009 foram muito produtivas.  Foram trazidos 2 
(dois) CDs com o conteúdo de tudo que foi discutido e apresentado nessas reuniões e os Relatórios dos Órgãos 
Federativos.  Esses CDs serão copiados e enviados aos Órgãos Estaduais de Unificação.  Foram mostrados aos 
Diretores presente os materiais do CEI – Conselho Espírita Internacional, do CFN – Conselho Federativo Nacional, 
e da FEB – Federação Espírita Brasileira.  José Antônio Luiz Balieiro disse que as reuniões são uma espécie de 
celeiro dos trabalhos dos Estados e que, das apresentações desses trabalhos, retiramos as sementes e os pontos 
necessários para trazermos ao nosso Estado.  Foi enfatizado que o CFN nomeou uma comissão e apresentou um 
documento para trabalhar junto aos Departamentos de Artes das Federativas.  Até o dia 30 de Junho de 2010 as 
Federativas devem opinar sobre o documento, enviando as opiniões e colaborações respectivas.  Citando uma das 
idéias apresentadas, José Antônio Luiz Balieiro falou sobre a Campanha do Bom Leitor desenvolvida pelo CEERJ 
– Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro.  Sugeriu  pensemos a respeito junto ao Departamento do Livro.   
A Reunião da Comissão Regional SUL do CFN será realizada no dia 15 de Abril de 2010, em Brasília.  A próxima 
reunião do CFN será nos dias 05, 06 e 07 de Novembro de 2010, em Brasília.  Acervo Histórico da USE do 
Estado de São Paulo:  José Antônio Luiz Balieiro - Presidente verifica  ainda não termos nada organizado e nem 
catalogado a respeito.  Encontro do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita.  Será no dia 15de 
Novembro na sede da USE – São Paulo.  Júlia Nezu Oliveira - 1ª Vice-Presidente apresentou uma Ficha de 
Acompanhamento a ser entregue aos participantes do Encontro.  Um dos objetivos é firmar a situação de 
acompanhamento e avaliação do ESDE no Estado de São Paulo.  P.G.T. – Plano Geral de Trabalho - Calendário 
de Atividades do Plano Geral de Trabalho.  Discutido o Calendário de Atividades para o ano de 2010. Como 
datas principais acertadas estão:  9 de Janeiro – Reunião da Diretoria Executiva; 6 de Fevereiro – Reunião da 
Diretoria Executiva; 7 de Fevereiro – Encontro Estadual Departamental – a ser definido o Departamento; 6 de 
Março – Reunião da Diretoria Executiva com os Departamentos; 7 de Março – Reunião do CA - Conselho de 
Administração Estadual; 14 de Março – Encontro Estadual de Mediunidade; 20 de Março – Ato Público em favor 
da Vida; 27 de Março – Encontros Fraternos Estaduais de Unificação (lançamento da Campanha Viver em 
Família); 11 de Abril – Encontro Estadual em Comemoração aos Cem Anos de Chico Xavier (Bauru, Ribeirão 
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Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba); 15 de Abril – Reunião da Comissão Regional Sul em Brasília; 
24 de Abril - Reunião da Diretoria Executiva; 25 de Abril – Encontro Estadual do Departamento do Livro; 
8 de Maio - Reunião da Diretoria Executiva; 12 de Junho - Reunião da Diretoria Executiva com os Departamentos; 
13 de Junho – Reuniões do CA - Conselho de Administração Estadual e do CDE - Conselho Deliberativo Estadual; 
3 de Julho - Reunião da Diretoria Executiva; 4 de Julho – Encontro Estadual para Formação de Educadores 
Espíritas da Infância; 14 de Agosto - Reunião da Diretoria Executiva; 15 de Agosto – Encontro Estadual de 
Mediunidade; 28 de Agosto - Encontros Fraternos Estaduais de Unificação; 11 de Setembro - Reunião da Diretoria 
Executiva com os Departamentos; 12 de Setembro – Reunião do CA – Conselho de Administração Estadual; 12 de 
Setembro – Encontro Estadual do Departamento de Atendimento Espiritual; 2 de Outubro - Reunião da Diretoria 
Executiva; 5, 6 e 7 de Novembro – CFN; 20 de Novembro - Reunião da Diretoria Executiva; 21 de Novembro - 
Encontro Estadual Departamental – a ser definido o Departamento; 11 de Dezembro - Reunião da Diretoria 
Executiva com os Departamentos; 12 de Dezembro - Reuniões do CA - Conselho de Administração Estadual e do 
CDE - Conselho Deliberativo Estadual.  Registro da Ata de Alteração do Estatuto da USE Estadual de São 
Paulo: Neyde Schneider, Secretária Geral, informa que o estatuto,  com a USE como organização religiosa, foi 
registrado pelo Cartório em 11 de novembro de 2009.  Ficam como providências a serem elaboradas: deixar o 
estatuto como documento eletrônico; enviá-lo às USES Intermunicipais e Municipais; alterar o regimento dos 
órgãos de acordo com o novo Estatuto.  Revista Unificação: Merhy Seba, do Departamento de Relações Públicas e 
Institucionais, será consultado para elaborar um projeto para a Diretoria Executiva, incluindo os nomes das pessoas 
que queira convidar para esse trabalho conjunto.  Comemoração dos Cem Anos de Chico Xavier.   Haverá 
reunião no dia 21 de Novembro das 09h00 às 11h00 na FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo.  Será 
uma Reunião de Trabalho, para verificarmos os detalhes das comemorações de 2010.  Foram definidos alguns 
coordenadores das comemorações nas diversas regiões do estado, onde acontecerão os eventos simultâneos, abertos 
à participação popular: Sorocaba – Hélio Alves Corrêa – 2º Secretário; Bauru - Neli Del Nery Prado – 2ª Vice-
Presidente; Ribeirão Preto - José Antônio Luiz Balieiro – Presidente; São Paulo - Júlia Nezu Oliveira – 1ª Vice-
Presidente e Neyde Schneider – Secretária Geral.  Falta definir os coordenadores de Araçatuba e São José dos 
Campos.  Reunião da REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor: Neyde Schneider – Secretária Geral 
representará a USE Estadual na reunião da REBRATES que acontecerá  no dia 19 de Novembro de 2009.  Data da 
Próxima Reunião do CA e CDE:  Ficou definido que as reuniões serão conjuntas no domingo dia 13 de 
Dezembro de 2009, na parte da manhã.  Contribuição social de 2010: O valor proposto pela Diretoria Executiva a 
ser encaminhado ao CDE - Conselho Deliberativo Estadual é de R$ 150,00 por Casa Espírita.  Orientação sobre a 
literatura espírita da FEB: Serão apresentadas na próxima reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual as 
bases para melhor orientação sobre a literatura espírita, da FEB – Federação Espírita Brasileira.  Próxima Reunião 
da Diretoria Executiva:  Será realizada no dia 5 de Dezembro de 2009 (Sábado)  na sede da USE do Estado de 
São Paulo às 13h00.  Horário do Término:  19h30.  Leitura: Feita por Neyde Schneider – Secretária Geral, de 
mensagem  aos trabalhadores do Movimento Federativo recebida na Reunião de Vibração da Secretaria Geral do 
CFN no dia 4 de Novembro de 2009, pelo médium Ricardo Silva.  Prece de encerramento: Neyde Schneider – 
Secretária Geral.  Secretário: Hélio Alves Corrêa, 2º Secretário, lavrei a presente ata, que assino com o Presidente, 
depois de aprovada. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE do Estado de São Paulo em 12 de Dezembro de 2009 
 
Horário Início:   14h30 
Leitura da Mensagem:  Jesus Te Escuta - Meimei  
Leitor:     José Antonio Luiz Balieiro – Presidente 
Prece de Abertura:         Neli Del Nery Prado – 2ª Vice-Presidente  
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
José Antonio Luiz Balieiro – Presidente  
Júlia Nezu Oliveira – 1ª Vice-Presidente  
Neli Del Nery Prado – 2ª Vice-Presidente  
Neyde Schneider – Secretária Geral  
Aparecido J. Orlando – 1º Secretário  
Hélio Alves Corrêa – 2º Secretário  
Rosana Amado Gaspar – 1ª Tesoureira  
Adonay Fernandes de Andrade – 2º Tesoureiro  
 
Departamentos - Diretores Presentes: 
Departamento de Educação – Adalgiza Campos Balieiro   
Departamento de Relações Públicas e Institucionais – Merhy Seba  
Departamento do ESDE – Mário Gonçalves Filho  
Departamento de Infância Espírita – Martha Rios Guimarães 
Departamento do Livro – José Silvio Spinola Gaspar  
Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade – Paulo Ribeiro  
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica – Luiz Carlos Storino  
 
Convidado: 
Eurípedes Valentim Ferreira – Presidente da USE Intermunicipal de Franca 
 
Palavra da Presidência: 
Foi feita uma reunião hoje de manhã na sede da USE, com os outros Órgãos coordenadores do Evento do 
Centenário de Chico Xavier previsto para Abril de 2010: FEESP – Aliança – União Fraterna – AJE – ABRAPE – 
AME. A reunião muito proveitosa e várias decisões foram tomadas, que depois serão encaminhadas a todos. 
 
1 - Ação dos Departamentos: 
a) Orientação Administrativa e Jurídica – Luiz Carlos Storino 
Estatuto 
Estatuto foi registrado no Cartório. Storino e Tiago Cintra Essado do Departamento de Orientação Administrativa e 
Jurídica estão trabalhando no Regimento dos Órgãos. O Estatuto da USE do Estado de São Paulo já foi distribuído 
eletronicamente aos Órgãos, e será providenciado posterior envio da cópia autenticada pelo Cartório. 
USE Intermunicipal de Santos  
Diretoria anterior não concordou com o procedimento das eleições e entraram com procedimento judicial. O juiz 
deferiu o procedimento nomeando Lamartins de Souza Gama como Administrador Judicial Provisório da USE 
Intermunicipal de Santos na data de 26/08/2009. 
Nilton Starnini não está empossado então como Presidente atual da USE Intermunicipal de Santos. 
 
b) Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – Mário Gonçalves Filho 
Foi feito no dia 15 de Novembro de 2009, o Primeiro Encontro Estadual do ESDE com a presença de 54 pessoas, 
18 Casas Espíritas e 12 cidades participantes. 
Nesse Encontro foram discutidas as atividades que o Departamento poderia desenvolver no Estado, e também foi 
feita a sugestão de um Encontro Anual de Monitores. 
Metas e Tarefas do Departamento: 
 Censos anuais de quantos grupos do ESDE existem em andamento no Estado; 
 Presença em 15/04/2010 na FEB (Reunião da Comissão Regional Sul do CFN em Brasília) levando até lá o 

resultado do primeiro Censo; 
 A indicação, no mínimo, de um representante de cada USE Regional para acompanhar os grupos do ESDE da 

Região; 
 Reunião do Departamento por Semestre, sendo a primeira no dia 26 de Junho/2010 junto ao Encontro Estadual 

do ESDE; 
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 Promoção para a realização de Cursos de Capacitação para Monitores; 
 Incentivos às Regiões para que as apostilas e livros de monitoria do ESDE sejam adquiridas junto a USE do 

Estado de São Paulo. 
Comentários e Idéias a serem trabalhadas: 
 A USE Regional de São Paulo está com Grupos em Andamento, com o apoio do Órgão, e poderia ter 

elementos agregados ao Grupo Estadual; 
 Estratégia para que os Diversos Blocos do Estado do ESDE unam-se regionalmente e estadualmente; 
 Prospecção das Casas Espíritas que possuem Grupos Instalados. 
Agenda do Departamento para 2010: 
17 de Janeiro/2010 - Curso de Monitores para o Bloco Leste de São Paulo; 
23 e 30 de Janeiro/2010 – Curso para Monitores em Ribeirão Preto; 
20 e 27 de Fevereiro/2010 – Curso de Monitores em São Paulo – região a ser definida; 
26 de Junho/2010 – Encontro Estadual do ESDE na sede da USE do Estado de São Paulo; 
Novembro – Reunião de Coordenadores em Bauru ou Ribeirão Preto. 
 
c) Estudo e Educação da Mediunidade – Paulo Ribeiro 
Falou sobre o material  para estudo hoje disponível via Internet, que está ao alcance de todos. 
Os autodidatas se utilizam deste material, e fazem a divulgação disto nas Casas. 
A Educação da Mediunidade está de uma maneira ou outra, suprida junto às Casas. 
Foram feitas sugestões para que o Departamento trabalhasse com Dirigentes Espíritas, com o Curso de 
Mediunidade da FEB,  e continuasse os trabalhos  e orientações atuais aos médiuns, que são muito importantes. 
Nos meses de Março e Agosto de 2010 ocorrerão os novos Encontros de Mediunidade Estadual. 
 
d) Educação Espírita - Adalgiza Campos Balieiro 
Falou que está concluído um Livro como suporte para Educação. Toda a base do trabalho foi centrada no 
Evangelho. Esse Material (Livro) está pronto. 
Precisa ser discutido e analisado, para então ser preparado para distribuição institucional pela USE do Estado de 
São Paulo. 
Tarefa: Reunião para que o material possa ser analisado:  
Orlando – Neli – Júlia – Paulo – Hélio – Storino – Gaspar = data: 08 e 09 /Janeiro/2010 em São Paulo. 
08/Janeiro/2010 – sexta-feira - à noite = 20h00 
09/Janeiro/2010 – sábado - de manhã = 09h00 
 
e) Relações Públicas e Institucionais – Merhy Seba 
Haverá o relançamento da Campanha Viver em Família. 
Lançamento da Campanha foi em Novembro/Dezembro de 1980. Presidente da USE do Estado de São Paulo na 
época era o Sr. Nestor João Masotti, atual presidente da FEB. 
Quatro folders serão utilizados para a campanha no ano de 2010, sendo eles lançados trimestralmente. 
Prazo para o lançamento do folder inicial: Abril, ou Junho de 2010. 
Novidades na campanha serão: os Anúncios (Frases) e Humanização nos Folders. 
 
f) Departamento do Livro Espírita – José Silvio Spinola Gaspar 
Foram iniciados os trabalhos do Departamento do Livro, e, foi feito convênio com o CEI para a distribuição de 
vídeos. 
Em Abril, no Encontro do Departamento do Livro previsto para 25 de Abril de 2010 serão abordados os seguintes 
assuntos:  
1 - Ressaltar a importância das Obras de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, para o Espírita; 
2 – Incentivo ao estudo das Obras Clássicas do Espiritismo; 
3 - Mostrar como avaliar uma obra espírita. 
O Departamento trabalhará com recomendações para que as Casas Espíritas, adquiram os livros indicados em 
Cursos como ESDE, livros de Obras Básicas, e, livros de Obras Clássicas, junto à nossa Livraria. 
 
2 - Reforma da Sede: 
A Idéia passada e acertada com o Engenheiro é a reforma pela construtora do piso do Salão da Sede da USE, e das 
trincas da parede, deixando para nós da USE a reforma do corredor. A idéia proposta pelo próprio Engenheiro foi 
refutada pelo mesmo, estando em conversações com a Diretoria da Construtora. 
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Luiz Carlos Storino (representando o Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica) e José Silvio Spinola 
Gaspar – do Departamento do Livro, representarão a USE e conversarão com o Engenheiro da Obra em 
Janeiro/2010 (data a ser marcada) na tentativa de  solucionar o problema. 
Roberto Bovino – Engenheiro e Adonay Fernandes de Andrade – Segundo Tesoureiro acompanharão essas 
conversações com o Engenheiro. 
Júlia Nezu Oliveira e Rosana Amado Gaspar representarão a Presidência da USE do Estado de São Paulo nessas 
conversações. 
 
3 - Uso do Logotipo da USE, Denominação de Órgãos: 
Orientação será  colocada para o CDE e para o CA na reunião de 13/12/2009 sobre esta posição atual da USE. 
A orientação será baseada no arquivo preparado por Júlia Nezu Oliveira sobre o uso do Logotipo da USE. 
 
4 - Tesouraria: 
Resultado Final de Novembro/2009 – R$ 18.169,57 
DVDs do 14º Congresso Estadual serão enviados aos que adquiriram o mesmo, pelo correio. 
 
5 - Plano Geral de Trabalho: 
Será mostrado amanhã, dia 13/12/2009 na reunião do CA e CDE. 
O Curso de Capacitação para Dirigentes Espíritas – será estudado para ser lançado em nível Estadual pela USE. 
 
6 - Jornal Dirigente Espírita – Definição do Responsável: 
A próxima Edição do Jornal Dirigente Espírita (Janeiro/Fevereiro de 2010) terá acompanhamento do Aparecido J. 
Orlando junto à Martha Rios Guimarães, ou à Júlia Nezu Oliveira. 
 
7 - 15º Congresso Estadual – Cidades Pretendentes: 
São José dos Campos – Presidente Prudente – Franca  
Será apreciada amanhã (13 de Dezembro de 2009) na reunião conjunta do CA e CDE. 
 
Próxima Reunião da Diretoria Executiva:  
Será realizada no dia 09 de Janeiro de 2010 (sábado). 
 
Próxima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva com Departamentos: 
Será no dia 06 de Março de 2010 (sábado). 
 
Horário Término:   19h20 
Prece de Encerramento: Júlia Nezu Oliveira 
Secretário:    Hélio Alves Corrêa  
 


