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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 Junho de 2010, conforme carta de convocação datada de 18 de Maio de 
2010 enviada aos Órgãos. Estiveram representadas 11 (onze) USEs 
Regionais, 07 (sete) USEs Distritais e 17 (dezessete) USEs Intermunicipais e 
Municipais. Ás 09h00, em segunda convocação na sede social, Rua Gabriel 
Pizza, 433 (quatrocentos e trinta e três), São Paulo, Capital, a Senhora Neyde 
Schneider – Secretária Geral deu início aos trabalhos com a leitura da Pauta de 
Reunião. O Sr. Presidente José Antonio Luiz Balieiro, fez leitura de trecho do 
Livro: Pão Nosso, e, a prece inicial proferida por Júlia Nezu Oliveira – Primeira 
Vice-Presidente. Dando boas vindas a todos e dentro da Palavra da 
Presidência, o Sr. José Antonio Luiz Balieiro pede que a reunião de hoje seja 
dedicada ao Sr. Nedyr Mendes da Rocha, ex-presidente da USE e grande 
trabalhador do Movimento Espírita, com vibrações fraternas a ele e a toda a 
sua família. Falou também sobre o desenlace do Sr. Juvanir Borges de Souza, 
ex-presidente da FEB – Federação Espírita Brasileira e, também, outro grande 
trabalhador do Movimento Espírita. O Sr. Presidente citou o aniversário de 63 
(sessenta e três) anos da USE, quando no último sábado (05 de Junho de 
2010), tivemos uma reunião Conjunta da USE com o CEERJ – Conselho 
Espírita do Estado do Rio de Janeiro, dando  início ao trabalho conjunto de 
divulgação e implantação do Livro Orientação aos Órgãos de Unificação. 
Dando seqüência à suas colocações, o Sr. Presidente fala sobre o texto lido do 
livro Pão Nosso, fazendo comentários sobre o Evangelho, a educação da 
Mediunidade e sobre a prática da Caridade para com todos. Foi explicado 
sobre o encontro com o CEERJ, realizado no último sábado, e que dentro 
deste trabalho conjunto para o Livro Orientação aos Órgãos de Unificação, 
estaremos no Rio de Janeiro no dia 14 de Agosto de 2010. As outras 
federativas também estão trabalhando no país todo em relação à divulgação e 
implantação do Livro, sempre em reuniões conjuntas. Ainda dentro deste tópico 
houve citações sobre as reuniões do CFN – Conselho Federativo Nacional e 
sobre o Terceiro Congresso Espírita Brasileiro, realizados no último mês de 
Abril de 2010. No próximo tópico da pauta - Sede Própria – 
Manutenção/Reforma, o Sr. José Antonio Luiz Balieiro disse que foi feita uma 
proposta da Construtora Ghimel, em relação à troca do imóvel da nossa sede 
por outro, mas que não foi aprovado pela Prefeitura de São Paulo, em razão do 
desmembramento do imóvel que nos seria cedido. Com a situação atual, 
estamos tentando possível troca, ou decisão sobre as reformas a serem feitas 
no imóvel atual da Sede. Foi pedida a autorização ao Conselho de 
Administração – CA para que a Diretoria Executiva possa fazer as análises e 
tomar as decisões necessárias em relação à sede e, na próxima reunião de 
Setembro/2010, sejam apresentadas as deliberações tomadas. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. Na Palavra da Secretaria, Neyde Schneider, 
Secretária Geral, falou sobre os Estatutos recebidos dos órgãos. Que os 
mesmos, quando recebidos são encaminhados ao Departamento Jurídico e 
depois ao Conselho de Administração. Júlia Nezu Oliveira esclarece que 
estamos preparando um novo modelo de Estatuto para os órgãos. Já existe um 
Regimento Interno que deve ser seguido pelos órgãos quando da 
transformação, ou início como pessoas jurídicas. Foi falado também sobre as 
siglas e como devem ser denominadas as USEs. Todos os órgãos devem 
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seguir a base indicada pelo Estatuto da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo e pelo seu Regimento Interno. Isto apenas para os 
Órgãos que possuem personalidade jurídica. Dentro deste assunto, André Luiz 
Galembeck, da USE Intermunicipal de Guarulhos disse que a USE Regional de 
São Paulo preparou um modelo de Estatuto e encaminhou a todos os Órgãos 
Distritais e Intermunicipais de São Paulo. Miguel de Píer da USE Regional de 
Marília, fala da falta de registros das Casas juntos aos Cartórios, 
principalmente aquelas que trocam de diretoria e não atualizam os seus 
registros nos Cartórios e dos problemas que muitas Casas estão tendo em 
relação ao acerto da documentação. Ramiro Antonio Vaz da USE Municipal de 
Osasco fala sobre o Estatuto enviado ao Departamento Jurídico da USE e 
pede posicionamento a respeito. Júlia Nezu Oliveira esclareceu, dizendo que 
retornará a ele a posição do Departamento Jurídico em relação ao Estatuto 
daquela USE Municipal. Jean Rodrigo Campos Júlio, da USE Regional Franca, 
pede para verificar a possibilidade de colocar, no site, os logotipos da USE a 
serem utilizados pelos órgãos e as respectivas regras para utilização do 
mesmo. Na seqüência da reunião, foi apresentado pela Secretária Geral, 
Neyde Schneider o calendário do Plano Geral de Trabalho do segundo 
semestre de 2010. O Sr. Gregório de Souza Pinheiro, representante da USE 
Intermunicipal de Itapeva, reclama da falta de acompanhamento e ausência da 
USE Regional de Sorocaba em relação à USE Intermunicipal de Itapeva. O Sr. 
Presidente, José Antonio Luiz Balieiro, cita a renúncia do Diretor de 
Patrimônio – Paschoal Antonio Bovino, que encaminhou o pedido à USE. 
Temos agora como Diretor interino o Sr. Ortiz Fraga, que foi apresentado a 
todos e, como encaminhamento, solicita ao Conselho Deliberativo Estadual a 
aprovação do nome do Sr. Ortiz como Diretor de Patrimônio. A aprovação foi 
feita por unanimidade. Dando início à fala dos Departamentos, o Sr. Merhy 
Seba, do Departamento de Assessoria de Relações Públicas e 
Institucionais fala sobre o Relançamento da Campanha da Família e da 
importância de todos os órgãos e dos departamentos dos órgãos trabalharem 
na divulgação da campanha. Folhetos, Cartazes, material para rádio, material 
para ser baixado pela Internet e outros modos de divulgação serão utilizados 
nesta campanha. Esse material é básico para a campanha, podendo os órgãos 
fazer banners, faixas, marcadores de livro, etc. para incentivar a Campanha. 
André Luiz Galembeck, da USE Intermunicipal de Guarulhos, disse que todos 
os órgãos deveriam criar um Departamento para a Família. Sidnei Ribeiro dos 
Santos, da USE Regional de Assis fala sobre Educação Infantil, e diz que ao 
mesmo tempo em que é feito o trabalho com as crianças, é feito também um 
trabalho com os pais, principalmente com orientações em relação à família. 
Neli Del Nery Prado, Segunda Vice-Presidente, disse que a Fundação Casa 
utiliza a Campanha da Família para orientação aos jovens internos, e que o 
material da campanha atual relançada será enviado novamente a essa 
Instituição. Ramiro Antonio Vaz da USE Municipal de Osasco, informa que o 
tema para Semana Espírita em Abril de 2011, em Osasco será sobre a Família. 
Em relação à Tesouraria, Rosana Amado Gaspar, Primeira Tesoureira 
apresentou o balancete de Janeiro a Maio de 2010, e expôs a situação atual 
financeira da USE. Waldemar Fabris, da USE Distrital de Pirituba traz, como 
sugestão, a divisão dos tópicos Jornal e Divulgação em itens separados do 
Balancete, para melhor compreensão por todos. O Sr. Presidente, José Antonio 
Luiz Balieiro cita as propagandas atuais acordadas para o Jornal Dirigente 
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Espírita: FEB – Federação Espírita Brasileira, FEP – Federação Espírita do 
Paraná, Candeia Livraria e Distribuidora, EME Editora, dentro da linha Espírita, 
e dos Colchões Castor e que, com essas propagandas, está fechado o Quadro 
de Anunciantes do Jornal. Dentro do atual quadro financeiro da USE, ele citou 
que se 150 (cento e cinqüenta) Sociedades Espíritas fizessem, até o final do 
ano, o aporte da contribuição anual, as finanças anuais de 2010 estariam 
equilibradas. Disse ainda o Sr. Presidente que a a USE é representante dos 
produtos da FEP – Federação Espírita do Paraná, no Estado de São Paulo. 
Com isto, em todos os produtos da FEP vendidos no Estado de São Paulo, a 
USE tem um percentual sobre as vendas. Na palavra do Departamento de 
Artes, Moacyr Camargo falou sobre a montagem da Equipe do Departamento 
e sobre a Primeira Semana Nacional de Arte Espírita que ocorrerá em Outubro 
de 2010, no período de 16 a 24, em todo o país. Serão feitas apresentações 
em várias cidades e a USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo participará do Evento. Representando o Departamento de 
Educação Espírita, a Secretária Geral Neyde Schneider falou sobre o 
Encontro de Educadores que acontecerá no dia 17 de Julho de 2010, das 
09h00 às 12h00, no CCDPE – Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa 
do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro. A Sra. Neli Del Nery Prado, 
Segunda Vice-Presidente, representando o Departamento de Educação 
Espírita da Infância informou sobre o Curso de Formação de Educadores 
Espíritas da Infância à distância feito como piloto em Botucatu. Disse ela que 
há três anos foram enviadas Apostilas de Oficinas da área de Infância para 
Inglaterra e Portugal, que em Agosto será iniciado um novo Curso à Distância  
e que, atualmente, está sendo preparado para ser levado à Suíça, Espanha e 
França. Pelo Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina 
Espírita, o Sr. Mário Gonçalves Filho falou sobre a procura pelo curso do 
ESDE e deu uma sugestão para que os órgãos criassem um setor do ESDE 
facilitando com isso a implantação em um maior número de Casas possíveis. 
Falou sobre a programação e as atividades previstas no Segundo Encontro 
Paulista de Monitores do ESDE, que acontecerá nos dias 17 e 18 de Julho de 
2010, no CCDPE – Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro.  Também discorreu sobre o Curso de 
Monitores do ESDE que será feito em Marília no próximo dia 04 de Julho de 
2010. O Sr. Nilton Del Rio da USE Intermunicipal de Itapeva, falou sobre a 
possibilidade de levar-se o Curso de Monitores do ESDE a Itapeva. Foi então 
colocada, a ele, a possibilidade do pessoal de Itapeva, participar do Encontro 
Estadual do ESDE, para transformarem-se em multiplicadores na Região. O 
Diretor do Departamento do Livro, José Silvio Spinola Gaspar mostrou o Livro 
“Visão Crítica de um Médico Espírita” com trabalhos e pesquisas do Dr. Luiz 
Monteiro de Barros, organizado por Washington L. N. Fernandes, cuja primeira 
edição,  com 1000 (mil) exemplares, foi doada à USE. Este livro sendo está 
sendo lançado como Edição USE. Falou também sobre a importância das 
Casas e dos Órgãos organizarem uma Videoteca para a melhor divulgação da 
Doutrina. Representando o Departamento de Mocidade, o Sr. Wellington 
Aparecido Rocha Balbo mostrou um vídeo sobre Encontro de Jovens das 
Regionais de Bauru e Marília e também falou sobre as primeiras prévias da 
COMJESP nas 4 (quatro) Assessorias do Estado e sobre a própria COMJESP 
– Confraternização das Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São 
Paulo a realizar-se em Guarulhos, no período de 21 a 24 de Abril de 2011. O 
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Diretor do SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, Aylton 
Guido Coimbra Paiva, falou sobre a apresentação do Manual do SAPSE que já 
foi feita nas cidades de Bauru, Marília e São Paulo. Está agendada a 
apresentação para as cidades de: Ribeirão Preto, Botucatu e Assis. A segunda 
etapa após a apresentação que consiste do estudo do manual por parte das 
Casas da Região está agendada em Bauru, para o dia 28 de Agosto de 2010. 
O Sr. Aylton Guido Coimbra Paiva lembra ainda que o Departamento faz 
apenas a apresentação do Manual nas cidades que solicitarem, para que com 
isto sejam habilitados os multiplicadores em cada Órgão. Assim a segunda 
parte, que se constitui de estudos e implantação do SAPSE, fica sob a 
responsabilidade do Órgão. Mauro Antonio dos Santos da USE Distrital de 
Pinheiros diz que o material todo sobre o SAPSE está à disposição no site da 
FEB. Luiz Fernando Andrade Penteado, da USE Regional de São Paulo, 
parabeniza o Sr. Aylton Guido Coimbra Paiva pelo trabalho realizado e enfatiza 
a importância dos multiplicadores nas Regionais, para que o trabalho então 
seja disseminado. O próximo tópico da pauta de reunião, Palavra aos Órgãos, 
teve as seguintes manifestações: Wellington Aparecido Rocha Balbo, da USE 
Intermunicipal de Bauru, trouxe informações sobre o trabalho da USE local, 
destacando o “Grupo Paulo dos Gentios”, que tem como um dos trabalhos o 
Encontro: “Falando com Amor”, o qual existe há mais de 5 (cinco) anos, com 
objetivo de formação de expositores espíritas na região. Sobre o Evento do 
Centenário de Chico Xavier, em Bauru, Neli Del Nery Prado, Segunda Vice-
Presidente falou que o trabalho de organização foi dividido entre várias cidades 
da Região e que houve a presença de mais de 800 (oitocentas) pessoas no 
Evento. O Jornal da Cidade local fez um encarte de 12 (doze) páginas sobre 
Chico Xavier. No evento local foram vários palestrantes com apresentações 
curtas de 10 (dez) minutos. Representando a USE Intermunicipal de 
Guarulhos, o Sr. André Luiz Galembeck, discorreu sobre a Semana Espírita 
local que será realizada em Setembro de 2010 e atingirá todas as Casas 
Espíritas locais, num total de 37 (trinta e sete) agora. Como sugestão, pede 
uma divulgação especial, no Jornal Dirigente Espírita, sobre o Livro Obras 
Póstumas. Pela USE Regional de Taubaté, o Sr. Mário Antonio da Silva 
Waltrick disse que após o Evento sobre Chico Xavier, houve aumento no 
número de pessoas que estão se dirigindo aos Centros Espíritas. A USE 
Intermunicipal de São José dos Campos, elaborou um documento sugerindo a 
palestrantes e Casas Espíritas que se fizesse orientação nas palestras e nos 
recados dados aos freqüentadores sobre o que é o Espiritismo, sua missão, o 
que é o centro espírita, quem são os espíritos e, também, fez  recomendação 
para leitura das Obras Básicas, como parte essencial à divulgação da Doutrina. 
Alberto Polita da USE Distrital do Ibirapuera cita a importância da divulgação 
das Obras Básicas em todas as Casas. Representando a USE Intermunicipal 
de Cotia, Madalena da Silva O. Belucci relatou que, em 21 de Abril de 2010, 
com apoio da Associação de Divulgadores de Campinas e de São Paulo, foi 
feita a inauguração da Web Radio – www.radiodimensaoespirita.com.br, e fez a 
divulgação do 9º Encontro Cultural Espírita, que será realizado em 25 de Julho 
de 2010, em Cotia. O Sr. Miguel de Píer, da USE Regional de Marília, disse 
que foi feita a divulgação do selo de Chico Xavier em Abril, na cidade de Marília 
e que a Use Intermunicipal de Tupã fez artigo sobre Chico Xavier no mesmo 
mês. Foi montado também um programa na televisão sobre Chico Xavier, e 
ainda disse que existe uma coluna diária em jornal da cidade, citando trechos 
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de livros psicografados como exemplo para a Divulgação da Doutrina Espírita. 
Falando pela USE Regional de Franca, o Sr. Jean Rodrigo Campos Júlio falou 
sobre os 40 (quarenta) anos de Encontro de Evangelizadores realizado em  
Janeiro de 2010 e sobre os 28 (vinte e oito) anos de Semana Regional da 
Família em Março de 2010, realizados na cidade. Disse que na abertura da 
Semana Regional da Família foi feito almoço (todo ele com a participação e 
organização das Casas Espíritas locais) para 1000 (mil) pessoas. Será feito 
novo almoço agora para 1500 (mil e quinhentas) pessoas no próximo dia 25 de 
Julho de 2010 no encerramento da 40ª (quadragésima) Semana Regional 
Espírita. Falou ainda que será feito um censo, com levantamento das 
atividades da Casas Espíritas da Região, para elaborar-se as atividades da 
USE Regional local objetivando os próximos dois anos. Pela USE Regional de 
São Paulo, Luiz Fernando Andrade Penteado falou sobre o trabalho não 
material, mas ideológico, da instituição USE, na divulgação e propagação da 
Doutrina Espírita. Falou também sobre o Evento do Centenário de Chico 
Xavier, no Parque da Independência, toda a experiência vivida e sobre a 
importância do evento do ponto de unificação de diversas Entidades Espíritas 
em torno do mesmo ideal. Dentro do próximo tópico da pauta, Encontros 
Fraternos de Unificação, a realizar-se nos dias 28 e 29 de Agosto, o Sr. 
Presidente José Antonio Luiz Balieiro discorreu dizendo que os principais 
assunto dos Encontros serão os Livros: Orientação aos Órgãos de Unificação, 
e, Orientação às Casas Espíritas e que esse evento ocorrerá nas cidades de: 
São Paulo, Bauru, Campinas e Catanduva. Sobre a 21ª Bienal do Livro, a 
realizar-se de 12 a 22 de Agosto próximos, no Anhembi, o Sr. Presidente disse 
que a USE estará presente no estande da FEB e que as demais Instituições 
Espíritas, que estiveram no Evento do Centenário de Chico Xavier serão 
convidadas. Nos dias 21 e 22 de Agosto teremos palestras de expositores 
espíritas no Teatro Elis Regina, do Anhembi com capacidade para 800 
(oitocentas) pessoas. Nesta Bienal teremos os seguintes lançamentos da USE: 
- Livro: Visão Crítica de um Médico Espírita com trabalhos e pesquisas do Dr. 
Luiz Monteiro de Barros, organizado por Washington L. N. Fernandes, - Livro:  
A meta somos nós, de Adalgiza Campos Balieiro, e, - Folhinha Espírita em 
comemoração ao Centenário de Chico Xavier. No próximo assunto, o Sr. 
Presidente falou sobre o 15º Congresso Estadual Espírita, a realizar-se no 
primeiro semestre de 2012, em Franca. Disse ele que o Encaminhamento de 
Sugestões ao Temário do Congresso está aberto de hoje até Setembro de 
2010, na data da próxima reunião do CA – Conselho de Administração. Falou 
também que na reunião de Dezembro do CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual haverá a definição das datas do Congresso e o fechamento do 
Temário do mesmo. A Comissão Organizadora do Evento será composta por: 2 
(dois) representantes do CA da USE (a serem definidos em Setembro de 
2010), 2 (dois) representantes do CDE (a serem definidos nesta reunião), 2 
(dois) representantes da USE Regional de Franca (cuja decisão será local), 2 
(dois) representantes da USE Intermunicipal de Franca (cuja decisão será 
local), e, 4 (quatro) representantes da USE – União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo (entre os membros da Diretoria Executiva e dos seus 
Departamentos). Como Representantes do CDE para o próximo Congresso 
Estadual inscreveram-se os Srs. Pedro Souza de Almeida, da USE 
Intermunicipal de Mauá, e Mauro Antonio dos Santos da Use Distrital de 
Pinheiros. O nome de ambos foi aprovado pelo CDE – Conselho Deliberativo 
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Estadual. Disse ainda o Sr. Presidente que foram feitas 3 (três) reuniões até 
aqui sobre o próximo Congresso Estadual. O Sr. Eurípedes Valentim Ferreira 
da USE Intermunicipal de Franca falou que alguns dados da infra-estrutura já 
estão acertados, como: local para palestras, contendo salas, anfiteatros, etc. A 
Primeira Tesoureira, Rosana Amado Gaspar, fez então breve exposição sobre 
Certificado Digital - documento eletrônico obrigatório para entrega de 
declarações de todas as pessoas Jurídicas. Disse que as Casas Espíritas e os 
Órgãos da USE que têm personalidade jurídica estão obrigados a terem o 
Certificado para a entrega de todos os documentos e declarações à Receita 
Federal a partir deste ano. O Sr. José Antonio Luiz Balieiro, Presidente, disse 
que a reunião de Dezembro do CA e do CDE será realizada no Interior de São 
Paulo. Que naquela ocasião as reuniões serão no sábado à tarde e no 
domingo pela manhã, que ainda haverá um evento no sábado à noite. Essas 
reuniões serão nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2010. A próxima reunião do 
CA – Conselho de Administração será no dia 12 de Setembro de 2010. Falando 
pela USE Intermunicipal de São Carlos, Helena Delphino Bragatto disse que, 
após os Eventos sobre Chico Xavier, o número dos que vêm às Casas 
Espíritas aumentará e muito, e questiona se estamos preparados para isto, 
citando a frase: “À frente dos que sabem, vão os que amam”. Citou ainda o 
Evangelho Segundo o Espiritismo como base a todos, quando da frase: 
“Espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento; instrui-vos eis o segundo”. A 
reunião foi encerrada às 14h10, com prece proferida pela Helena Delphino 
Bragatto da USE Intermunicipal de São Carlos. Eu, Hélio Alves Corrêa – 
Segundo Secretário lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo 
Senhor Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA 
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada 
no dia 12 de Dezembro de 2010, conforme publicação no Jornal Dirigente Espírita 
na edição de Novembro/Dezembro. Estiveram representadas 09 (nove) USEs 
Distritais e 14 (quatorze) USEs Intermunicipais e Municipais, 01 (uma) patrocinadora 
– Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, e, 05 (cinco) visitantes. Ás 09h20, em segunda 
convocação na sede social, Rua Gabriel Pizza, 433 (quatrocentos e trinta e três), 
São Paulo, Capital, o Senhor Presidente José Antonio Luiz Balieiro deu início aos 
trabalhos com a leitura de trecho do Livro: Pão Nosso, psicografia de Francisco 
Cândido Xavier, por Emmanuel, sob o título: “Murmurações” e a prece inicial 
proferida por Neyde Schneider – Secretária Geral. Dando boas vindas a todos e 
dentro da Palavra da Presidência, o Sr. José Antonio Luiz Balieiro fala sobre as 
remodelações que estão sendo feitas na sede da USE.  Fala também sobre o texto 
lido inicialmente e o murmúrio hoje existente em geral no próprio meio espírita. Muito 
se comenta e pouco se faz, em relação não só a USE, mas também ao meio espírita 
em geral. Trabalhar juntos, engrandecer o movimento espírita é o objetivo da USE, 
como representante do Estado de São Paulo no CFN – Conselho Federativo 
Nacional. Discorreu sobre os trabalhos feitos na reunião do CFN, em Brasília, no 
último mês de Novembro, e a importância do alinhamento dos trabalhos das 
federativas junto aos ideais da FEB - Federação Espírita Brasileira. Falou a respeito 
da reunião do CA - Conselho de Administração realizada no último sábado, 11 de 
Dezembro, tecendo comentários sobre o movimento fraterno de USEs Regionais já 
instaladas e em pleno funcionamento junto a USEs Regionais que estão com 
problemas nas suas áreas e atividades.  O Sr. Presidente enfatiza a necessidade da 
USE ser um ponto de referência material, e acima de tudo que ela está alicerçada 
em corações, em amizade e trabalho dos seus componentes. A Senhora Neyde 
Schneider – Secretária Geral leu a pauta da reunião. e também fez o Expediente da 
Secretaria Geral, dando ciência dos Votos de Boas Festas recebidos incluindo os do 
ex-presidente Antonio Schiliró e demais correspondências recebidas. Sobre a 
Reforma na SEDE da USE, Ortiz Fraga, Diretor de Patrimônio, fala sobre a equipe 
de trabalho, e, Paulo Ribeiro, Diretor do Departamento de Estudo e Educação da 
Mediunidade discorre sobre aquilo que já foi feito na sede, e a próxima etapa do 
trabalho que será o telhado. Paulo fala também sobre o Encontro Estadual de 
Mediunidade a realizar-se em 20 de Março de 2011, que será realizado na Sede da 
USE, até lá já reformada e concluída. José Silvio Spinola Gaspar, Diretor do Livro 
Espírita fala sobre a importância da sede reformada para todas as Atividades 
Doutrinárias e para o Movimento Espírita - como ponto de encontro de todos nós do 
Estado. Em relação à Tesouraria, Rosana Amado Gaspar, Primeira Tesoureira 
trouxe a posição financeira da USE no período de Janeiro a Novembro de 2010, e, 
também falou a respeito da importância da Contribuição Social Anual ser 
concretizada por um número maior de Casas Espíritas. Hoje de um número 
aproximado de 1.400 Casas, apenas 450 em média recolhem a Contribuição Social 
Anual. Sidnei Batista, da USE Distrital de Pinheiros, diz que a USE deveria enviar 
relação das Casas que não contribuem para que sejam agilizadas as cobranças 
diretamente pelos Órgãos. Newton Carlos Guirau, da USE Intermunicipal de Limeira 
recomenda  as seguintes sugestões: - Os Boletos poderiam ser enviados de maneira 
centralizada aos Órgãos e não às Casas Espíritas, a fim de que os mesmos façam 
as cobranças diretas às Casas; - A USE Estadual não aceitar isenção de taxa das 
Casas solicitadas diretamente a ela, devendo essa isenção ser submetida ao Órgão 
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da Região para que o mesmo delibere sobre a isenção ou não; - A USE enviasse 
Lista de Materiais necessários à reforma para os Órgãos a fim de que os mesmos 
possam fazer arrecadações locais. André Luiz Galembeck, da USE Intermunicipal de 
Guarulhos sugere o envio dos Boletos por e-mail e não por correspondência. O 
mesmo apresentou dúvidas sobre parcelamento junto ao INSS que foram 
respondidas pela Tesoureira, Rosana. Eurípedes Valentim Ferreira, da USE 
Intermunicipal de Franca solicita que os Boletos fossem enviados de maneira 
centralizada às USEs a fim de que as mesmas façam as cobranças diretas às 
Casas. Foi decidido que os Órgãos que solicitarem via e-mail para a Rosana, o envio 
dos Boletos aos mesmos e não diretamente às Casas Espíritas, terão esta 
solicitação executada pela Tesouraria. O Senhor Presidente, José Antônio Luiz 
Balieiro informa sobre os Livros das Edições USE: "A Meta Somos Nós", e, "A Visão 
de um Médico Espírita". Diz que preparamos "Kits" de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais), 
contendo além desses Livros, os seguintes títulos: "Família e Espiritismo", e, 
"Ciência Espírita", para que as pessoas nos auxiliem com as aquisições. Falou 
também sobre a Parceria feita com FEP – Federação Espírita do Paraná, 
salientando que todas as vendas feitas pela FEP no Estado de São Paulo terão um 
percentual de retorno a USE através de um contrato firmado com eles. No tópico 
Palavra dos Departamentos, Adalgisa Campos Balieiro - Diretora do Departamento 
de Educação Espírita e Família informa que foram retomados os trabalhos do 
Departamento, e dentro deles ontem, 11 de Dezembro de 2010, foi realizado no 
novo salão atual da sede da USE, o Primeiro Encontro de Educadores Espíritas para 
aprofundar temas a partir dos afazeres do cotidiano das nossas vidas. 
Representando o ESDE - Departamento de Ensino Sistematizado da Doutrina 
Espírita, Júlia Nezu Oliveira, falou sobre a importância do ESDE, e a disseminação 
desses Grupos de Estudos, no Estado e no País. Fez solicitação no sentido de que 
haja a criação de Departamentos do ESDE nos Órgãos. Relatou ainda sobre o 
Curso para Monitores do ESDE que será realizado em 27 de Fevereiro de 2011, e, 
sobre o 3º Encontro Estadual de Monitores do ESDE a realizar-se em Sorocaba, nos 
dias 09 e 10 de Julho de 2011. O Senhor Presidente deu ciência a todos que os 
Estatutos pendentes dos Órgãos foram liberados na reunião do CA - Conselho de 
Administração de ontem, 11 de Dezembro. Chama atenção ainda para 4 (quatro) 
datas que pede aos Órgãos que as deixe reservadas para a USE: - Último final de 
semana de Março e Agosto – Encontros Fraternos Estaduais, e, os 2º finais de 
semana de Junho e Dezembro – Datas de reuniões de CA e CDE. Essas datas são, 
segundo ele, os grandes pontos de convergência da USE e dos Órgãos. Falando a 
respeito do CD que cada Órgão poderá levar, ele fala que o mesmo contem: O PGT 
- Plano Geral de Trabalho para o biênio 2011-2012; Os Trabalhos das Federativas 
apresentados na última reunião do CFN, realizada em Brasília, no último mês de 
Novembro; Legislação em vigor, e passos para implementação do SAPSE - Serviço 
de Assistência e Promoção Social Espírita. Luiz Fernando Andrade Penteado, da 
USE Regional de São Paulo fala sobre não haver atividades conflitantes entre 
Regional e Estadual na capital do Estado. Disse que a USE Regional tem seus 
eventos na 3ª Semana de cada mês, e as USEs Distritais na 4ª Semana. O mesmo 
solicitou à Secretaria que não existam datas conflitantes no PGT com essas citadas 
por ele. Dando seqüência à reunião, o Senhor Presidente discorreu sobre o 
Sesquicentenário do Livro dos Médiuns. O Jornal Dirigente Espírita, edição de 
Janeiro/Fevereiro trará as comemorações e artigos alusivos a essa data. Os Órgãos 
e Casas deverão fazer atividades comemorativas diretamente nas suas regiões, 
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segundo instruções da FEB, que terá comemorações em Brasília e no Rio de 
Janeiro em relação à data. Com relação ao 15º Congresso Estadual do 
Espiritismo, em Franca - 2012, o Senhor Presidente fez a leitura dos nomes dos 
componentes da Comissão Organizadora do Congresso, falou sobre o período do 
Congresso que será de 28 de Abril a 1º de Maio, disse que haverá âncoras 
apresentando os mesmos trabalhos em salas diferentes para que todo o público 
assista a todas as palestras. Relatou ainda que na segunda-feira do Congresso, 
haverá 12 (doze) salas de aula com os Departamentos da USE, através dos seus 
Diretores e Facilitadores levando atividades dos mesmos aos congressistas. O início 
do Congresso será no sábado à noite. Eurípedes Valentim Ferreira, da USE 
Intermunicipal de Franca falou que o Colégio Pestalozzi será o local do Congresso, e 
que há um Conjunto Poli-Esportivo em construção atualmente no local. A próxima 
reunião da Comissão Organizadora do Congresso será em Janeiro - 2011 em 
Franca. Na seqüência da reunião os Órgãos manifestaram-se dentro do tópico: 
Palavra livre. André Luiz Galembeck, da USE Intermunicipal de Guarulhos, fala que 
na ata da última reunião do CA foi falado sobre reforma do estatuto, e porque este 
assunto não foi abordado nesta reunião. Waldemar Fabris, da USE Distrital de 
Pirituba, falou sobre a presença do Sr. Antonio Coscia, que esteve presente na 
construção da Sede da USE, e hoje está aqui nesta reforma, na reinauguração do 
Salão, participando desta reunião. Diz ser este um momento histórico, dando 
parabéns a todos os que participam desta reforma. Mauro Antonio dos Santos, da 
USE Distrital Pinheiros, fala sobre a implantação da SAPSE feita em Pinheiros, e 
sobre um Curso feito em 10 (dez) aulas, onde a colocação da experiência de 
multiplicadores da área facilitou a formação de novos trabalhadores nas Casas 
Espíritas locais para o SAPSE. Carlos Alberto de Britto, da USE Distrital do Tucuruvi, 
agradece à Diretoria Executiva da USE, pelo alinhamento do Estatuto da Distrital do 
Tucuruvi junto ao da USE, e pela colaboração da DE a fim de que esse Órgão passe 
a partir de agora a ter constituição jurídica, com estatuto já aprovado pelo Cartório. 
Falou ainda sobre atividades locais, com destaques para o Evangelho no Lar e 
Mocidade Espírita. Júlia Nezu Oliveira, Primeira Vice-Presidente, discorreu sobre a 
proposta feita ao CFN para criação da área de Educação nas federativas da FEB. 
Vera Lúcia Pires Munhoz, da USE Intermunicipal de Sorocaba, parabeniza a divisão 
do antigo DOD - Departamento de Orientação Doutrinária, em três áreas separadas 
e diz que as mesmas já estão implantadas em Sorocaba, com seminários e outras 
atividades programadas. Newton Carlos Guirau, da USE Intermunicipal de Limeira, 
relatou sobre o programa de trabalho na região para 2011. João Thiago Garcia, do 
Departamento de Mocidade, informa que na reunião que houve no dia 11 de 
Dezembro de 2010 o mesmo foi efetivado como novo Diretor Responsável pelo 
Departamento, não estando mais como interino. Avisa também que no próximo 
Dirigente Espírita estará um encarte sobre a COMJESP - Confraternização das 
Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo. O Senhor Presidente, 
José Antonio Luiz Balieiro, respondendo ao questionamento do Sr. André, da USE 
Intermunicipal de Guarulhos disse que a Diretoria Executiva conhece os trâmites 
legais para a reforma do Estatuto; considera que o Estatuto tem que ser reformado, 
conservando o trabalho feito anteriormente; que  a Diretoria Executiva não tomará 
nenhuma ação que não seja ética. Proporá sim uma reforma do Estatuto, levando 
dentro da legalidade ao CA e posteriormente ao CDE para aprovação. Este será um 
trabalho futuro a ser desenvolvido pela DE. Continuando a sua fala, fez diversas 
saudações; agradeceu aos trabalhadores pela reforma da sede da USE; mostrou 
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apresentação sobre os 60 (sessenta) anos da Caravana da Fraternidade; e, desejou 
a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, com um pedido para que todos  
lembrassem sempre do aniversariante eterno de todos os dias - Jesus. A reunião foi 
encerrada às 12h30, com a leitura de mensagem de Boas Festas enviada pelo Sr. 
Antonio Schiliró - ex-presidente da USE, feita por Neyde Schneider - Secretária 
Geral. Eu, Hélio Alves Corrêa – Segundo Secretário lavrei a presente ata que será 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


