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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 13 de Março de 
2011. Estiveram representadas 05 (cinco) USES Regionais, a saber: Bauru, Franca, Marília, 
Ribeirão Preto e São Paulo, conforme assinaturas na Lista de Presença.  Às 09h20, em 
segunda convocação, na sua sede social, à Rua Gabriel Pizza, 433, São Paulo, Capital,o 
Senhor José Antonio Luiz Balieiro, deu início aos trabalhos fazendo a leitura de duas 
mensagens dos dias 12 (doze) e 13 (treze), da Folhinha Comemorativa dos 150 Anos do 
Livro dos Médiuns, e, 100 Anos de Francisco Cândido Xavier – Edições USE. Falou sobre 
os preparativos para a Reunião da Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo 
Nacional da FEB – Federação Espírita Brasileira, a realizar-se no próximo mês de Abril, no 
período de 15 a 17, e, que dentro desses preparativos está o fortalecimento da proposta da 
área de Educação junto ao CFN. A delegação da USE será composta de 11 (onze) pessoas 
que representarão os nossos Departamentos junto às áreas da FEB. Disse também que nos 
dias 24 e 25 de Julho de 2011 acontecerá no Rio de Janeiro um Encontro Nacional de 
Mediunidade, da FEB, no qual São Paulo terá direito a 4 (quatro) representantes. Em 
relação aos Encontros Fraternos de Março o Senhor Presidente relatou que os mesmos 
foram antecipados para este final de semana aqui na sede da USE visando o fortalecimento 
dos laços regionais do Estado. Foi abordada então a Reunião Extraordinária do CA, no 
sábado, dia 12 de Março, realizada a partir das 16h30, onde dentro de uma programação 
festiva especial tivemos a presença de Wagner Gomes da Paixão, expositor e médium de 
Belo Horizonte, participante do Movimento Espírita na União Espírita Mineira que fez uma 
Conferência especial aos participantes da referida reunião. A Primeira Tesoureira Rosana 
Amado Gaspar, dentro da fala da Tesouraria fez a apresentação dos Balancetes de Janeiro 
a Dezembro de 2010, e, de Janeiro e Fevereiro de 2011. Discorreu também sobre a 
situação financeira atual da Instituição, bem como sobre os valores de doações recebidas e 
das despesas efetuadas em relação à Reforma da Sede. Luiz Fernando A. Penteado da 
USE Regional de São Paulo falou sobre descobrirmos formas de levantar valores para 
manutenção mensal do prédio da USE, depois de concluída a reforma. Rosana disse sobre 
Feira do Livro, e outras idéias para levantamento de fundos, agora possíveis depois da 
reforma. O próximo tópico abordado foi sobre a Reforma da Sede, onde José Silvio Spinola 
Gaspar, Diretor do Departamento do Livro Espírita nos trouxe a situação atual da Reforma, 
as obras que estão sendo feitas atualmente, e, também as próximas etapas do projeto 
incluindo banheiros, salas, corredor, etc. Ortiz Fraga, Diretor de Patrimônio falou sobre a 
dedicação das pessoas envolvidas com a reforma. Na parte da Secretaria, Neyde 
Schneider, Secretária Geral leu carta de José Conceição de Abreu, comunicando a 
desistência da sua representação neste CA. Leu também carta de Jean Rodrigo Campos 
Júlio, da USE Regional de Franca, justificando sua ausência. O Senhor Presidente, José 
Antonio Luiz Balieiro, informou que José Conceição de Abreu (Zezinho) fazia parte como 
representante do CA na Comissão Organizadora do 15º Congresso Estadual de 
Espiritismo (2012 – Franca), e que este é um assunto pendente a ser resolvido na próxima 
reunião do CA, com a indicação de outro representante. João Thiago Garcia, Diretor do 
Departamento de Mocidade apresentou o novo site da USE. Pediu atualização dos dados 
de todos os Órgãos, envio de notícias e dados para que o site esteja sempre atualizado. 
Falou que atualmente as páginas dos Órgãos estão com falta de dados ou com os mesmos 
desatualizados. O Senhor Presidente falou sobre os possíveis trabalhos conjuntos das 
USEs Regionais, visando o fortalecimento do Movimento Espírita no Estado. Assim 
disse ele, a USE Regional de Ilha Solteira pode aproximar-se da USE Regional de Jales. A 
de Mogi Mirim pode fazer o mesmo em relação a São João da Boa Vista. Presidente 
Prudente pode repetir a ação em relação à Nova Alta Paulista. Existem companheiros que 
estão empenhados nessas tarefas de trabalhos conjuntos, segundo o seu relato. Luiz 
Fernando A. Penteado da USE Regional de São Paulo, falou sobre a importância das USEs 
Regionais pensarem o real papel de cada uma, fazerem um levantamento das dificuldades 
existentes, e trabalharem essas dificuldades. Miguel de Píer, da USE Regional de Marília, 
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falou sobre a viabilização de reuniões conjuntas em grupos das USEs Regionais, com maior 
proximidade entre as cidades, facilitando o intercâmbio entre elas e diminuindo despesas de 
locomoção. Em relação à diminuição de despesas, José Antonio Luiz Balieiro falou sobre o 
exemplo dado pela Mocidade em reunião de Araraquara, onde foram somadas as despesas 
de todos os participantes da reunião e depois foi feita a divisão desse total pelo número de 
participantes, cabendo a cada participante o mesmo valor comum de despesas. No tópico 
referente ao 15º Congresso Estadual de Espiritismo, o Senhor Presidente disse que no 
Jornal Dirigente Espírita estão todas as informações da última reunião da Comissão 
Organizadora e a sistemática que será aplicada no Congresso. Luciano Cícero da Silva, da 
USE Regional de Franca falou sobre a expectativa de um Congresso realmente grandioso, 
e, que os trabalhadores locais estão muito empolgados com todos os preparativos 
realizados em elação a toda a parte da infra-estrutura do Evento. O Senhor Presidente, José 
Antonio Luiz Balieiro disse que está aberta a Apresentação de Projetos para o Cartaz 
definitivo do Congresso, que tem como prazo final o dia 15 de Maio de 2011. Sobre a 
Campanha Viver em Família, foi solicitado aos Órgãos para desenvolverem atividades com 
relação à Família dentro do Centro Espírita. As idéias sugeridas foram: Encontros, 
Seminários, e Trabalhos dos Departamentos em relação ao assunto. Na fala dos 
Departamentos da USE, João Thiago Garcia, Diretor do Departamento de Mocidade, 
reiterou que estamos dentro do segundo prazo de inscrições para a 9ª COMJESP – 
Confraternização das Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo. Deu 
alguns detalhes do Evento, e convidou a todos a continuarem o trabalho pela união das 
Mocidades em todo o Estado. Hélio Alves Corrêa, Segundo Secretário trouxe as 
informações do Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade. Falou sobre o 
Encontro Estadual de Mediunidade que acontecerá neste próximo domingo, 20 de Março de 
2011, na sede da USE, como parte das comemorações dos 150 Anos do Livro dos Médiuns. 
Abordou a temática, a dinâmica do referido Encontro, e, também a união das USEs Estadual 
e Regional de São Paulo na realização e apresentação do Encontro. Aylton Guido Coimbra 
Paiva, Diretor do SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita relatou a 
respeito do Seminário sobre a Atual Legislação da Assistência Social e Estudo do Manual 
de Apoio ao SAPSE. Que o mesmo será aplicado em Andradina no dia 20 de Março; em Jaú 
no dia 10 de Abril, e, em Ribeirão Preto nos dias 21 e 22 de Maio de 2011. A USE de 
Sorocaba ficou de confirmar a data para apresentação naquela cidade. Clayton Cesar 
Donato Prado, do Departamento de Artes agradeceu o apoio dos Órgãos que abriram as 
portas para o Departamento realizar as Cantatas Espíritas de Natal. Relatou a atividade feita 
na Câmara Municipal de São Paulo – Noite de Música e Arte Espírita em 26 de Outubro de 
2010; que foi criado um “Blog” para divulgação de Artistas Espíritas. Citou ainda que o 
Departamento estará presente no 8º Fórum Nacional de Arte Espírita em Brasília, de 23 a 25 
de Junho de 201. Divulgou ainda a nova composição do Departamento de Artes: Diretor – 
Clayton Cesar Donato Prado, Integrantes: Silvia Schober, Moacyr Camargo, e, Liralcio Ricci. 
Luiz Fernando A. Penteado da USE Regional de São Paulo, fez o convite para que o 
Departamento de Artes faça apresentação dos seus trabalhos e a do próprio Departamento 
nas reuniões da USE Regional de São Paulo, fortalecendo com isto a USE Estadual e 
também a Regional. Mário Gonçalves Filho, Diretor do Departamento do ESDE – Ensino 
Sistematizado da Doutrina Espírita abordou o 3º Encontro Paulista de Monitores do 
ESDE, que será realizado nos dias 09 e 10 de Julho de 2011 em Sorocaba. Nesta ocasião 
ele fez convite aos Órgãos para participarem desse Encontro. Na Palavra aos Órgãos 
Regionais, Miguel de Píer, da USE Regional de Marília, falou sobre o Mês Espírita da USE 
Intermunicipal de Tupã e sobre o Mês Espírita da USE Intermunicipal de Marília que 
acontecem neste mês de Março de 2011. Aylton Guido Coimbra Paiva, da USE Regional de 
Bauru apresentou Relatório de Ações da Região. A Próxima reunião do CA – Conselho de 
Administração da USE será no dia 12 de Junho de 2011. No próximo item da pauta – 
Encerramento das Comemorações do Centenário de Chico Xavier, o nosso 
companheiro, Wagner Gomes da Paixão, expositor e médium de Belo Horizonte, 
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participante do Movimento Espírita na União Espírita Mineira, fez uma apresentação e 
debate com todos os participantes, culminando com uma prece de agradecimento e 
encerramento da Reunião às 13h50. Eu, Hélio Alves Correa, Segundo Secretário, lavrei a 
presente ata que será assinada por mim e pelo Senhor José Antonio Luiz Balieiro, 
Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 11 de Junho de 
2011. Estiveram representadas 07 (sete) USES Regionais, a saber: Baixada Santista, 
Bauru, Cachoeira Paulista, Franca, Marília, Ribeirão Preto e São Paulo, conforme 
assinaturas na Lista de Presença. Às 14h40, em segunda convocação, na sua sede social, à 
Rua Gabriel Pizza, 433, São Paulo, Capital, o Senhor José Antonio Luiz Balieiro, deu início 
aos trabalhos com prece proferida pela Neli Del Nery Prado, Segunda Vice-Presidente da 
USE. O Senhor Presidente fez a abertura deixando aos Órgãos presentes a oportunidade de 
perguntarem sobre os Assuntos de interesse de cada Órgão. Miguel de Píer, da USE 
Regional de Marília questiona sobre os próximos filmes espíritas apoiados pelo Movimento 
Espírita. O Senhor Presidente disse que existe um filme preparado para Setembro, ou 
Outubro – E a vida Continua, com envolvimento da FEB – Federação Espírita Brasileira. Foi 
também citado: “O Filme dos Espíritos”, da Mundo Maior Filmes. Miguel de Píer, da USE 
Regional de Marília pergunta se no CFN – Conselho Federativo Nacional foi feita alguma 
citação sobre a votação do Brasileiro do Século, em ação pela Internet. O Senhor José 
Antonio Luiz Balieiro, Presidente, falou que o assunto ainda não foi levado ao plenário do 
CFN. Ele também citou que todas as ações efetuadas são válidas, mas devemos tomar o 
cuidado para não perdermos o foco do Movimento Espírita, que é auxiliar e orientar as 
Casas Espíritas quanto à recepção, encaminhamento, e orientação daqueles que as 
procuram. Continuou abordando carta postada na Internet comentando sobre Jacob de 
Melo, cobrança de palestras e conferências, e falando sobre um evento de uma Casa 
Espírita da USE Distrital do Tucuruvi. Alguém do Rio Grande do Norte fez a anotação 
judicial. A questão foi julgada e o companheiro, a USE Distrital Tucuruvi e a Casa Espírita 
foram penalizadas a pagar R$ 21.000,00 (Vinte e Hum Mil Reais). A pessoa que postou a 
carta na Internet assumiu o ônus da culpa, isentando a USE Distrital Tucuruvi e a Casa 
Espírita do pagamento de qualquer valor a respeito dessa ação. Foi citado que no Manual 
de Comunicação da FEB, existem instruções sobre as postagens de artigos e outros 
materiais na Internet. Luiz Fernando A. Penteado, da USE Regional de São Paulo, falou 
sobre os agenciadores de palestras. Disse que devemos tomar cuidados com agenciadores 
de palestras, com posturas, posições e falas, em relação ao Movimento Espírita. Citou ainda 
o cuidado que devemos ter com a comercialização de produtos de palestrantes em 
detrimento à divulgação da Doutrina Espírita e das mensagens edificantes do Espiritismo. 
Luiz Fernando indaga sobre o novo cargo do Senhor Presidente, junto à FEB. O Senhor 
Presidente explicou que foi indicado para o Conselho Superior da FEB, conselho este 
composto de 40 (quarenta) membros efetivos, 25 (vinte e cinco) destes eleitos pela 
Assembléia Geral da FEB e 15 (quinze) indicados pelo CFN. Houve uma reunião do CFN 
em Brasília, onde 24 (vinte e quatro) estados brasileiros estiveram presentes. Destes, 21 
(vinte e hum) indicaram-no para o Conselho Superior, em eleição secreta, com mandato de 
5 (cinco) anos, até o ano de 2016. O Conselho Superior da FEB tem uma função maior de 
acompanhamento, e não de ações diretas. Miguel de Píer, da USE Regional de Marília 
questiona sobre a legalidade da publicação de Obras Básicas por diversas editoras. Foi 
comentado que se a obra é de domínio público, pode ser traduzida, editada e publicada por 
qualquer editora. O Senhor José Antonio Luiz Balieiro discorreu sobre ações judiciais 
envolvendo a questão de discriminação e o preconceito no Livro: Obras Póstumas de Allan 
Kardec. Esta ação, segundo ele, é antiga e existe jurisprudência a respeito: um TAC - Termo 
de Ajustamento de Conduta, que será disponibilizado no site da USE em relação ao 
assunto, dirimindo as dúvidas e questionamentos a respeito. A Senhora Júlia Nezu Oliveira, 
Primeira Vice-Presidente da USE, mostrou o Manual de Comunicação Social Espírita, da 
FEB, que será distribuído aos Órgãos do Estado de São Paulo. Disse que haverá orientação 
feita através do Jornal Dirigente Espírita, sobre o Manual, e, que será marcado futuramente 
um Seminário para debate, discussão e divulgação do Manual. No tópico da Reunião sobre 
a Secretaria, foram tratados diversos assuntos. A Criação da USE Intermunicipal de 
Carapicuíba, abrangendo as cidades de: Barueri, Carapicuíba, Pirapora de Bom Jesus, e, 
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Santana do Parnaíba. Na reunião da USE Regional de São Paulo, de 21 de Maio de 2011, 
foi aprovado o desmembramento dessas cidades da USE Intermunicipal de Osasco, criando 
esta USE Intermunicipal de Carapicuíba. Recebemos a Carta da USE Regional de São 
Paulo, datada de 10 de Junho de 2011 abordando o assunto. Colocada em votação a 
criação da USE Intermunicipal de Carapicuíba foi aprovada por unanimidade. A Criação da 
USE Intermunicipal de Peruíbe, abrangendo as cidades de: Itariri, Pedro de Toledo e 
Peruíbe. Conforme Ata da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, datada de 
29 de Janeiro de 2011, foi registrado o desmembramento dessas cidades da USE 
Intermunicipal de Itanhaém, constituindo esse novo Órgão. Colocada em votação a criação 
da USE Intermunicipal de Peruíbe foi aprovada por unanimidade. Foi informado a todos a 
situação jurídica da USE Intermunicipal de Santos. Havia um litígio nesse Órgão, em 
relação a ultima eleição realizada. A decisão da Justiça foi pela realização de nova 
Assembléia. A nova diretoria foi eleita e já está empossada, agora amparada pela decisão 
judicial. Comentários diversos foram feitos por vários companheiros em relação aos 
cuidados que devemos ter, com documentação do Centro, pessoas na direção das Casas, 
moralização das pessoas que estão à frente das Casas e Órgãos, e sobre termos gerência 
transparente na gestão das Casas e dos Órgãos. No item seguinte da pauta, Tesouraria, 
Rosana Amado Gaspar, Primeira Tesoureira apresentou o Balancete de Janeiro a Maio de 
2011, e prestou vários esclarecimentos em relação à situação financeira atual da USE. O 
Senhor Presidente, José Antonio Luiz Balieiro, disse sobre o Comodato para a USE, de um 
imóvel no Brás. A Casa Espírita que é proprietária desse imóvel ofereceu-o em comodato a 
USE, por 50 (cinqüenta) anos renováveis por mais 50 (cinqüenta) anos. A idéia inicial é de 
fazermos de lá, no Brás, a Sede Operacional e Social para Eventos. A sede Administrativa 
da USE continuará em Santana. Hoje no local, existe um grupo pequeno espírita que o está 
utilizando e continuará lá com suas atividades. A Casa Espírita chama-se União Espírita 
Cristã Beneficente Laudelino Novaes de Brito, e está situada à Rua Brigadeiro Machado, 
269, no Bairro do Brás. Ao final desta reunião, os senhores conselheiros estão convidados a 
visitar o local. Segundo o Senhor Presidente, Rosana Amado Gaspar, Primeira Tesoureira 
está verificando a parte documental da instituição e o Departamento Jurídico da USE, está 
levantando todas as necessidades jurídicas relativas a esse Comodato. Na sequencia da 
reunião, o tópico abordado foi sobre a Reforma da Sede. Em relação a este item, José 
Silvio Spinola Gaspar, Diretor do Departamento do Livro Espírita agradeceu as contribuições 
e doações suficientes à reforma, ressaltando que agora falta uma pequena parte de 
acabamentos para a conclusão da mesma. O Senhor Presidente, José Antonio Luiz Balieiro 
disse que a Livraria será remodelada em relação às prateleiras, com a colocação do 
estoque de livros na parte de baixo das mesmas, e não mais em sala separada como estava 
anteriormente. No item seguinte da pauta: Congresso de Franca foi explicado pelo Senhor 
Presidente que o programa do congresso está na parte final, com as presenças confirmadas 
de André Luiz Peixinho, Alberto Almeida, Antonio César Perri Carvalho, e, a confirmar a 
presença de André Trigueiro. Haverá a participação como conferencista de Raul Teixeira. 
Para o evento haverá a inauguração de um ginásio na Escola Pestalozzi – Unidade I – em 
Franca, com capacidade para 2.500 (duas mil e quinhentas) pessoas. No Congresso 
estarão 1.500 (mil e quinhentas) pessoas inscritas. As inscrições estarão abertas de 1 de 
Setembro a 31 de Dezembro de 2011, pelo site da USE. No local do congresso estarão às 
livrarias da USE e do IDEFRAN – Instituto de Divulgação Espírita de Franca. As vendas de 
comestíveis (doces e salgados) serão feitas pela USE de Franca, com arrecadação para os 
Órgãos locais e para o Movimento Espírita de Franca. O próximo item abordado foi a 
Dissolução de Entidade Espírita. O Núcleo Eurípedes de Estudos e Confecção Teatral, 
situado à Rua Municipal, 264-A, na Vila Ré, em São Paulo, cadastrado na Receita Federal 
sob o CNPJ nº 00.777.852/0001-90, dá ciência a este conselho, através de Ata Geral 
Extraordinária de 02 de Maio de 2011, da dissolução da Entidade. Colocada em votação a 
referida dissolução foi aprovada por unanimidade. Em continuação à reunião o Senhor 
Presidente, José Antonio Luiz Balieiro informou que haverá um Encontro Nacional de 
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Mediunidade em Julho de 2011, no Rio de Janeiro, na sede histórica da FEB. O ponto 
central desse encontro serão as comemorações dos 150 Anos do Livro dos Médiuns. Na 
ocasião teremos conferências sobre Mediunidade com Divaldo Pereira Franco. Participarão 
pessoas de todas as Federativas dos Estados do Brasil. Aqui de São Paulo, iremos em 20 
(vinte) pessoas, conforme convite feito pela FEB. Dando sequencia foi abordado o tópico: 
Representante do CA na Comissão Organizadora do 15º Congresso Estadual de 
Espiritismo. Em substituição ao José da Conceição Abreu (Zezinho), que se desligou da 
USE Regional de Santos, e como conseqüência não representa mais aquele Órgão neste 
Conselho, e tampouco pode fazer parte da Comissão Organizadora do Congresso, este 
Conselho indica o Senhor Mário Gonçalves Filho, da USE Regional de Ribeirão Preto como 
novo integrante da Comissão Organizadora do referido Congresso. Recebido de Miguel de 
Píer, da USE Regional de Marília, Relatório de Atividades realizadas na Região, através 
das USEs Intermunicipais de Garça, Marília e Tupã, com destaque para: USE Intermunicipal 
de Garça – IV Encontro da Família Espírita, Projeto “Cinema e Espiritualidade”; USE 
Intermunicipal de Marília – Mês Espírita em Março/2011, Encontro sobre Atendimento 
Fraterno; USE Intermunicipal de Tupã – Mês Espírita em Março/2011, Coluna diária em 
jornais da cidade, Programa Semanal na TV Universitária local. Em relação aos Encontros 
Fraternos de Unificação, o Senhor Presidente informou que esses encontros serão nos 
dias 27 de 28 de Agosto de 2011, e as cidades que os receberão serão contatadas. A 
princípio, estas cidades seriam: Presidente Prudente, Araraquara e Baixada Santista 
(Santos ou São Vicente). A Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração será 
realizada em 11 de Setembro de 2011, aqui na sede da USE, em Santana. A Reunião foi 
encerrada às 17h05. Eu, Hélio Alves Correa, Segundo Secretário, lavrei a presente ata que 
será assinada por mim e pelo Senhor José Antonio Luiz Balieiro, Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 11 de 
Setembro de 2011. Estiveram representadas 07 (sete) USES Regionais, a saber: Campinas, 
Franca, Jundiaí, Limeira,  Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, conforme assinaturas na Lista 
de Presença. Às 9h10, em segunda convocação, na sua sede social, à Rua Gabriel Pizza, 
433, São Paulo, Capital, o Senhor José Antonio Luiz Balieiro, Presidente da USE, deu início 
aos trabalhos com leitura da mensagem: “Jesus Te Escutas” de Meimei, feita por Neli Del 
Nery Prado, Segunda Vice-Presidente da USE, e, prece proferida por Rubens de Toledo, 
representante da USE Regional de Campinas. O Senhor Presidente, na Palavra da 
Presidência, fez a abertura informando sobre a situação atual da reforma da sede, na fase 
de acabamento, agradecendo a todos pelo envolvimento, pelo apoio recebido e pela 
participação financeira dos Órgãos do Estado nessa reforma. Discorreu também sobre a 
movimentação referente à Mediunidade que tivemos nos últimos meses, com Eventos na 
sede da USE (Encontro Estadual de Mediunidade), e, no Rio de Janeiro, na sede histórica 
da FEB – Federação Espírita Brasileira, com representação de todas as federativas do País, 
tendo Divaldo Pereira Franco, como orientador. O Evento teve a participação de 
aproximadamente 300 (trezentas) pessoas, e, será preparado um material orientativo pela 
USE aos Órgãos referentes às questões das federativas respondidas por Divaldo Pereira 
Franco em relação à Mediunidade. Este material será disponibilizado no site da USE. O CD 
do Evento será colocado à venda pela FEB, em data próxima. O CFN – Conselho 
Federativo Nacional está projetando um movimento de Cursos à Distância. No âmbito da 
USE, Júlia Nezu Oliveira – Primeira Vice Presidente é uma das pessoas orientadas para ser 
Tutora à Distância do Curso de Gestão de Centros Espíritas. Foram indicados pela USE, 
Hélio Alves Corrêa – Segundo Secretário, e, Neli Del Nery Prado – Segunda Vice-
Presidente, para serem os próximos Tutores à Distância dos Cursos do CFN. Luiz Fernando 
A. Penteado, da USE Regional de São Paulo, destacou a importância de habilitarmos os 
nossos companheiros nas Casas Espíritas no processo de Informática. Propôs a criação de 
canais de treinamento às pessoas, para que o acesso à Internet e a Informática seja mais 
difundido no Estado. No item seguinte da pauta, Palavra aos Órgãos Regionais e 
Departamentos, Luiz Fernando A. Penteado, representando a USE Regional de São 
Paulo, mencionou a interação entre a USE Regional e a USE Estadual. Expôs que o 
Encontro Estadual de Mediunidade foi um ótimo exemplo dessa interação entre os dois 
Órgãos. Propôs a distribuição virtual através dos sites da USE Regional e da USE Estadual, 
de todo o material de Seminários, Encontros, e, Orientações, criando com isto uma fonte de 
consulta para todo o Estado. Em relação ao Programa da Rádio Boa Nova, Momento 
Espírita, deu ciência que o mesmo faz 39 (trinta e nove) anos agora em 2011 e citou 
também que foi realizada uma enquete com os ouvintes, cujo resultado foi o pedido por 
abordagem de temas atuais (depressão, doenças atuais, etc.). Destacou ainda que os 
trabalhos e exemplos bem sucedidos nas Casas Espíritas são trocados no Órgão, para que 
sirvam de modelo a todas as Casas. Um dos exemplos destacados foi o de 
Sustentabilidade, pelo GEB – Grupo Espírita Batuíra, com sacola de papel com o tema: 
“Semeando atitudes para colher um futuro melhor”. Outro exemplo é a ajuda de um órgão a 
outro, uma USE Distrital auxilia outra fortalecendo assim as próprias USEs Distritais e o 
Movimento Espírita como um todo. O Senhor Presidente, José Antonio Luiz Balieiro, referiu-
se às comemorações dos 40 (quarenta) anos da Campanha Comece pelo Começo em 
2012, cujo início em nível estadual será feito no CME – Conselho Metropolitano Espírita, no 
próximo ano, como alusão à data no Estado de São Paulo, e no âmbito nacional a 
comemoração dos 40 (quarenta) anos acontecerá no ano de 2015. Luiz Fernando A. 
Penteado, da USE Regional de São Paulo, relatou que a comemoração dos 40 (quarenta) 
anos do Programa Momento Espírita provavelmente será realizada aqui na sede da USE, 
em Santana, através de um Programa especial, cujo estúdio seria montado neste local. 
Maristela Coutinho, representando a USE Regional de Jundiaí, discorreu sobre as 
dificuldades encontradas em toda a região, dando ênfase a que está sendo realizado um 
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projeto de aproximação entre todos os Órgãos dessa Regional. Salientou que foram criadas 
áreas de Doutrina e Jurídica para orientar as Casas em relação a esses pontos, e que 
Jundiaí está implantando a Banca Virtual. Devido à dificuldade de termos mais 
trabalhadores, uma das idéias locais foi a de terceirizar as atividades do site e da banca 
virtual, para que a USE Regional possa trabalhar com foco na parte Doutrinária, citou ela. 
Heitor Beltreschi, da USE Regional de Jundiaí afirmou que a acomodação das pessoas é 
natural, que existem dificuldades em relação à gestão da Casa Espírita, a qual deve ser 
aprimorada. Lembrou também que a parte referente à Mediunidade precisa ser feita com 
muita responsabilidade nas Casas Espíritas, e, que as dificuldades no comportamento 
humano vêm da vaidade e orgulho. O Senhor Presidente, José Antonio Luiz Balieiro, referiu-
se à importância do Curso de Gestão da Casa Espírita para todos, evitando com isto que as 
Casas fiquem com pendências jurídicas e administrativas. Luiz Fernando A. Penteado, da 
USE Regional de São Paulo destacou que a troca e o intercâmbio em reuniões como esta 
são riquíssimas para os Órgãos. Neyde Schneider, Secretária Geral, comunicou que no 
Jornal Dirigente Espírita, são publicadas as orientações administrativas e jurídicas às Casas 
e aos Órgãos. O Senhor Presidente mencionou também o Departamento Jurídico da USE e 
seu intenso trabalho intenso junto a esta Diretoria, no sentido orientativo. Rubens Toledo, 
representando a USE Regional de Campinas, salientou que uma nova liderança da USE 
Intermunicipal de Campinas está se preparando para dar um novo impulso ao Órgão a partir 
de 2012, com novas diretrizes e atividades na Região. Citou que atualmente o órgão está 
em processo de adequação aos Estatutos, com o vice-presidente (Mateus Guedes) 
assumindo as funções de liderança, devido ao atual presidente estar licenciado para 
assumir cargo político em cidade da região. Neli Del Nery Prado, Segunda Vice-Presidente, 
discorreu sobre o quadro atual da USE Regional de Bauru, com as USEs Intermunicipais 
de Bauru e Lins desenvolvendo várias atividades locais. A USE Intermunicipal de 
Promissão, segundo a mesma, segue com poucas atividades. Anunciou o tema da Feira-
Amor de Bauru: Sustentabilidade; a implantação do ESDE – Ensino Sistematizado da 
Doutrina Espírita, em Bauru, há 3 anos, e, a multiplicação do Encontro Estadual do ESDE 
(realizado em Sorocaba) na cidade de Bauru, com objetivo de criação a partir deste Evento 
de novos grupos de Estudos do mesmo. Cláudia Dias, representando a USE Regional de 
Sorocaba, relatou as próximas atividades da região, tais como: Mês Espírita de Sorocaba, 
em Setembro/Outubro; Mês Espírita em Itararé em Outubro; Curso Educando Nossas 
Emoções em Sorocaba no mês de Outubro; Encontro do SAPSE – Serviço de Assistência e 
Promoção Social Espírita, com Aylton Guido Coimbra Paiva, Diretor do SAPSE, no dia 15 de 
Outubro de 2011 em Sorocaba; 24ª Feira do Livro Espírita em Dezembro, em Sorocaba; 
Encontro da Mocidade, nos dias 29 e 30 de Outubro, em Sorocaba; Curso de Monitores do 
ESDE, em Novembro – Sorocaba, e, Curso de Monitores do ESDE em Itaberá e Itapeva, em 
data a ser confirmada, ainda neste ano de 2011. José Eduardo M. Passos, da USE Regional 
de Sorocaba, deu ciência a todos que Seminários de Mediunidade estão sendo levados a 
Casas Espíritas da região, de acordo com as necessidades levantadas nas próprias Casas, 
atendendo assim melhor e mais especificamente as prioridades de cada uma delas. Wagner 
Tadeu Dias, da USE Regional de Sorocaba, expressou-se no sentido de que nós não 
sabemos vender os nossos produtos internos do Movimento Espírita (cursos, seminários, 
exposições, encontros, atividades, etc.); que deveríamos aprender a conhecer melhor os 
nossos produtos, potencializá-los e a partir daí distribuirmos esses produtos. Luiz Fernando 
A. Penteado discorreu que os Departamentos têm que trabalhar em conjunto, e não 
separados, para que todos conheçam os trabalhos existentes nos órgãos. A interação entre 
os Departamentos é muito importante, destacou ele. Marcos Silva Agostinetto, 
representando a USE Regional de Americana, mencionou que existem problemas jurídicos 
em diversas Casas Espíritas da região, as quais estão com documentação em atraso. Citou 
ainda: a criação de encontros doutrinários bimestrais incentivando os estudos naquela 
região; um Seminário do ESDE no mês de Setembro, que acontecerá em Americana; uma 
reunião com as USEs Regionais de Americana e Campinas, no dia 19 de Novembro de 
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2011, em Nova Odessa; e, que está sendo acertado para os dias 2, 3 e 4 de Novembro de 
2012, em Americana, o EECDME - Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidades 
Espíritas. Newton Carlos Guirau, representando a USE Regional de Rio Claro, relatou que 
a USE Regional de Rio Claro está funcionando agora com mandato temporário até Maio de 
2012, salientando ainda a reativação da USE Intermunicipal de Araras, e, que os problemas 
informados nesta reunião são os comuns a todas as regiões aqui presentes. Os Eventos da 
USE Intermunicipal de Limeira, estão sendo levados a todas as cidades da região. Haverá 
no próximo dia 25 de Setembro, um Encontro Regional de Mediunidade em Limeira, com 
participação da USE do Estado de São Paulo. Anunciou os próximos eventos que serão: 
comemorações do Dia Municipal do Espiritismo em Limeira, no dia 3 de Outubro; Feira do 
Livro Espírita em Limeira, no mês de Outubro; Encontro de Jovens Espíritas de Limeira, nos 
dias 15 e 16 de Outubro; implantação da primeira sala de ESDE em Limeira; “show” do GAN 
- Grupo Arte Nascente, de Goiânia, em Limeira, no dia 12 de Novembro. Comunicou que a 
USE Regional de Rio Claro está incentivando os órgãos locais a criarem os seus 
Calendários a partir do Calendário da USE do Estado de São Paulo, e, que tem avisado as 
Casas da região sobre os prazos para entrega de documentos oficiais aos órgãos 
governamentais. O Senhor Presidente, José Antonio Luiz Balieiro, da USE Regional de 
Ribeirão Preto, afirmou que na região existem 8 (oito) USEs Intermunicipais, sendo que a 
de São Carlos está se reestruturando. Citou também que as Intermunicipais estão 
realizando os seus Eventos; que o ESDE está implantado em toda a região; e, que todos os 
órgãos têm o seu jornal de divulgação. O trabalho maior está sendo feito no setor de 
Mocidade, que é o mais necessitado de organização. Como próximos Eventos referiu-se à 
Feira Amor, e à 38ª Feira do Livro Espírita, ambos em Ribeirão Preto. Jean Rodrigues 
Campos Júlio, representando a USE Regional de Franca, deu ciência sobre a maior 
atividade atual da região que é o recadastramento das atividades das Casas Espíritas. 
Informou sobre outras atividades das USEs Intermunicipais locais como a CONFRADE – 
Confraternização Regional da Família e Encontro de Dirigentes Espíritas; e, expressou-se 
sobre a necessidade de uma melhor divulgação dos cargos de gestão das USEs. Segundo 
ele, muitas pessoas, não têm noção dos cargos e das atribuições dos Órgãos. Em relação á 
dúvida surgida sobre o acúmulo de cargos nos Órgãos, o Senhor Presidente, José Antonio 
Luiz Balieiro esclareceu que a mesma pessoa pode ser presidente de uma USE 
Intermunicipal e de uma USE Regional. A mesma pessoa não pode ser representante do 
Órgão no CA – Conselho de Administração, e, no CDE – Conselho Deliberativo Estadual, 
segundo os Estatutos da USE. Wagner Tadeu Dias, da USE Regional de Sorocaba, 
destacou como exemplo que, quem consubstancia financeiramente a USE Regional de 
Sorocaba, é a USE Intermunicipal de Sorocaba. A Região é grande e essa sobreposição de 
cargos, de presidente da USE Regional e Intermunicipal facilita a administração desses 
Órgãos. Aparecido José Orlando, Primeiro Secretário da USE, mencionou a reunião do 
Encontro Fraterno em Presidente Prudente, que ocorreu no sábado à tarde, dia 27 de 
Agosto último, e que em Santo Anastácio aconteceu uma palestra sobre Drogas no domingo 
de manhã, dia 28 de Agosto, com a participação de aproximadamente 60 (sessenta) 
pessoas. Clayton Cesar Donato Prado, Diretor do Departamento de Artes, discorreu sobre 
a participação do Departamento na 1ª Semana de Arte Espírita de Santos, a realizar-se em 
Outubro de 2011; sobre o Blog Arte Espírita em São Paulo: 
arteespiritasaopaulo.blogspot.com, e, que através da ABRARTE – Associação Brasileira de 
Artistas Espíritas, o Departamento está trabalhando e levando a mensagem de divulgação 
da Doutrina através da beleza das músicas, e da arte. José Silvio Spinola Gaspar, Diretor do 
Departamento do Livro, relatou a reestruturação atual da Livraria da USE, e que os Órgãos 
devem continuar fazendo os seus pedidos e levando as Obras que temos em estoque. 
Segundo ele, a Livraria da USE será clássica e modelo para os Órgãos, centrada nas Obras 
com maior teor doutrinário. João Thiago Garcia, Diretor do Departamento de Mocidade, 
salientou a felicidade em ver as Regionais aqui presentes, e comunicou que em Outubro foi 
retirada uma prévia estadual da Mocidade e em decorrência disto acontecerão vários 
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Encontros em diversas cidades do Estado. Citou os seguintes: 11 de Setembro, o EME - 
Encontro Mocidades Espíritas da Regional de Bauru; 24 de Setembro, o EMECRE – 
Encontro de Mocidades Espíritas de Campinas e Região; na mesma data, o Encontro de 
Mocidades de Jundiaí; 25 de Setembro, o COMECAP – Confraternização. Municipal de 
Espíritas da Capital. Comunicou ainda outros Eventos da Mocidade no Estado como: em 16 
de Outubro, o EJEL - Encontro de Jovens Espíritas de Limeira; nos dias 29 e 30 de Outubro 
- Encontro de Jovens Espíritas em Sorocaba; em 6 de Novembro, o EMJER - Encontro de 
Mocidade e Juventude Espírita da Regional de Jaú; em 12 de Novembro, o “show” do GAN - 
Grupo Arte Nascente, de Goiânia, em Limeira; e, no dia 13 de Novembro, a Mostra de 
Música Espírita com diversas Bandas da Mocidade do Estado, no Brás, no prédio onde está 
sendo estudado o Comodato da USE. Dando sequência à reunião, o Senhor Presidente, 
José Antonio Luiz Balieiro, trouxe esclarecimentos sobre o 15º Congresso Estadual de 
Espiritismo, a realizar-se em Franca no próximo ano (2012). Apresentou síntese das 
decisões e detalhes do Congresso. Os expositores serão: Alberto Ribeiro Almeida, André 
Luiz Peixinho, André Trigueiro e Antonio César Perri de Carvalho. Teremos ainda duas 
conferências, uma com Divaldo Pereira Franco (na abertura do Congresso) e outra com 
José Raul Teixeira, na segunda-feira, dia 30 de Abril de 2012, das 19h00 às 21h00. 
Anunciou ainda outros pontos sobre o Congresso como: as Oficinas que acontecerão 
utilizando os Departamentos da USE, e os nossos parceiros (Ex.: Rádio Boa Nova, 
Associação de Pesquisadores, AJE – Associação Jurídico-Espírita do Estado de São Paulo, 
AME – Associação Médico-Espírita de São Paulo, etc.) na segunda-feira, dia 30 de Abril, 
pela manhã. Haverá um bônus no valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais) recolhido no ato da 
inscrição, o qual será ressarcido no Congresso em forma de livros e/ou vídeos na Livraria da 
USE. As inscrições estarão abertas, a partir desta semana no Site da USE. Fichas de 
inscrições também estão sendo distribuídas aos Órgãos do Estado. O local do Encontro 
será a Fundação Pestalozzi, no Centro do Franca, onde durante o evento acontecerá a 
inauguração do Ginásio Poli-Esportivo da Fundação Pestalozzi, com capacidade para 4.000 
(quatro mil) pessoas. No site da USE estarão as informações de hospedagem e outras 
sobre o Evento. As inscrições irão até o dia 31 de Dezembro, ou, se o numero de 1.500 
(hum mil e quinhentos) congressistas for atingido antes. No próximo item da pauta, Neyde 
Schneider, Secretária Geral, deu ciência a todos sobre o expediente da Secretaria, 
enfatizando que ela é representante da USE junto à REBRATES - Rede Brasileira do 
Terceiro Setor, onde faz parte das comissões: da Criança e Adolescente, e, também da 
Comissão do Idoso. Anunciou que no dia 21 de Outubro próximo, sexta-feira, das 8h30 às 
12h00, haverá um evento sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) Conquistas e 
Desafios. Afirmou que as informações jurídicas e orientativas que vêm da REBRATES, e de 
outras entidades sociais, são repassadas pela USE a todos as USEs do Estado. Lembrou 
ainda que os Órgãos devem manter documentação em dia junto à USE, para poderem 
participar das reuniões do CA e do CDE. Rosana Amado Gaspar, Primeira Tesoureira, no 
tópico referente à Tesouraria apresentou Balancete do período de Janeiro a Agosto de 
2011. Discorreu sobre a Reforma, agradecendo as contribuições recebidas, e sobre o saldo 
a pagar da Reforma. Foram reenviadas às Casas Espíritas, a Contribuição Social referente 
ao ano de 2011 daquelas que não pagaram; sendo que tivemos respostas positiva,  com 70 
(setenta) Casas pagando nessa segunda remessa. Expôs que a dispensa das 2 (duas) 
funcionárias da USE foi concluída neste mês de Setembro de 2011, e, que haverá um 
processo de seleção para 2 (dois) funcionários serem incorporados ao quadro da USE entre 
os meses de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. Newton Carlos Guirau, representante 
da USE Regional de Rio Claro, propôs que no site da USE, os Órgãos pudessem informar 
os seus quadros diretivos, as atualizações dos mesmos, e as Casas Espíritas das suas 
regiões. João Thiago Garcia, Terceiro Secretário, esclareceu que isto está em 
desenvolvimento para ser colocado no site. Salientou ainda que um dos trabalhos atuais que 
está sendo realizado é referente às informações das cidades que estão trabalhando em 
conjunto com cada Intermunicipal e com cada Regional, e, que outro trabalho referente ao 



 
 

- 5 - 
 

cadastro das Casas Espíritas está também sendo atualizado pelo pessoal administrativo da 
USE. Assim que esses trabalhos estiverem concluídos serão disponibilizados no site da 
USE. O Senhor Presidente, José Antonio Luiz Balieiro comunicou que está projetado um 
período até o final deste ano de 2011, sem funcionários efetivos na Biblioteca e na sede da 
USE. Informou aos presentes a situação atual da Martha Rios Guimarães, Diretora do 
Departamento de Educação Espírita da Infância, e da Elza Saorin, Diretora do 
Departamento de Eventos, Seminários e Efemérides, ambas atuando atualmente como 
voluntárias em trabalho auxiliar administrativo na sede da USE. Abordou o Senhor 
Presidente, no próximo tópico da Reunião sobre a situação atual do Comodato, do imóvel 
do Brás, situado à Rua Brigadeiro Machado, 269. No campo da advocacia, deu ciência que 
está sendo acertada a situação legal da Sociedade lá instalada. O Comodato será acertado 
sem pressa, com vagar, e, será visto depois que a parte legal daquela Sociedade estiver em 
ordem, sendo acordado por 50 (cinqüenta) anos, renováveis por mais 50 (cinqüenta). 
Relatou também o Senhor Presidente que haverá um trabalho orientativo aos Órgãos, em 
relação a Estatutos, Regimentos Internos, utilização de Logo, e, utilização de imagem, assim 
que o recadastramento dos órgãos estiver concluído. Abordando o tema: Planejamento de 
Edições USE o Senhor Presidente, citou que a Livraria da USE a partir de Janeiro será uma 
Livraria Espírita, com no máximo 600 (seiscentos) títulos, sendo estes títulos de cunho 
doutrinário de autores comprometidos com a direção correta da Doutrina Espírita. Foi 
discutido pelos presentes sobre os cuidados que devem ser tomados com a divulgação de 
oradores que não seguem a doutrina na sua essência. Os Órgãos devem estar atentos à 
importância em filtrarem as pessoas que serão convidadas para palestras, seminários e 
divulgação da Doutrina Espírita. A Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração 
será realizada em 11 de Dezembro de 2011, aqui na sede da USE, em Santana, em 
conjunto com a reunião do CDE. A Reunião foi encerrada às 13h25 com prece proferida por 
Luiz Fernando A. Penteado, representante da USE Regional de São Paulo. Eu, Hélio Alves 
Correa, Segundo Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Senhor 
José Antonio Luiz Balieiro, Presidente.  
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ATA DE REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E DELIBERATIVO ESTADUAL DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 11 
de Dezembro de 2011, conforme carta de convocação datada de 24 de 
Novembro de 2011 enviada aos Órgãos. Estiveram representadas uma 
sociedade fundadora, 5 (cinco) USEs Regionais, 7 (sete) USEs Distritais e 17 
(dezessete) USEs Intermunicipais e Municipais. Às 09h05, em segunda 
convocação na sede social, Rua Gabriel Pizza, 433 (quatrocentos e trinta e três), 
São Paulo, Capital, o Sr. Presidente José Antonio Luiz Balieiro deu início aos 
trabalhos solicitando a A.J.Orlando que fizesse a leitura da mensagem 
evangélica “Trava-se a Grande Batalha”, de Bezerra de Menezes, recebida por 
Divaldo Pereira Franco, em Maia, Portugal, no dia 28 de outubro de 2011, 
durante o encerramento da reunião da Coordenadoria do Conselho Espírita 
Internacional na Europa. A prece inicial foi proferida pela Senhora Neyde 
Schneider. Pavra da Presidência: O Sr. Presidente José Antonio Luiz Balieiro 
deu as boas vindas a todos à sede reformada, com agradecimento a todos os 
envolvidos nas reformas e modificações.Comentou sobre o atingimento de 
alguns objetivos, tais como, a finalização de trabalhos materiais, de aspectos 
financeiros, viabilização de nova sede em prazo razoavelmente curto, nova sede 
social, com possibilidade de expansão de atuações no campo experimental, de 
estudo; estudos sistematizados, sobre as quase 300 salas de estudo no estado 
de São Paulo, alguns milhares de alunos; o trabalho de mediunidade, neste ano 
em que comemoramos o sesquicentenário de O Livro dos Médiuns, seminários, 
visitas, programas, projetos, trabalhos, além de participação em âmbito nacional 
no evento dos 150 anos; atendimento espiritual na casa espírita, fornecendo 
orientações e manuais, implementando as oito ações para identificação da Casa 
Espírita como prestadora de serviços ao frequentador, ao visitante; os outros 
departamentos que atendem à Família, da Educação, todos estiveram 
presentes, de modo autônomo, mas atendendo a princípios doutrinários 
norteadores das atividades; por extensão, os nossos órgãos nas diferentes 
atividades desenvolvidas; quanto à comunicação, lembrou os mais de 60 
programas espíritas radiofônicos e os mais de cem periódicos espíritas que 
demonstram as atividades dos órgãos de unificação no estado de São Paulo. 
Agradece ao trabalho de todos, mas comenta que não acabou, mas que 
continuamos com trabalho, trabalho e trabalho. Deseja bom trabalho a todos e 
que as Casas Espíritas sejam grandes pontos de luz em todo o estado, para 
acolher, para consolar e para esclarecer as criaturas humanas. Esta é a tônica 
para nossos trabalhos em 2012. O Sr. Presidente fez considerações sobre a 
ordem das atividades com base na pauta da reunião, com o evento sobre as 
sociedades centenárias paulistas, a partir das 11 horas, cujo autor estará 
conosco. Relatório de atividades da USE: será entregue CD para cada órgão de 
unificação, com informações sobre as federativas estaduais do Brasil. Trabalho 
Federativo da USE – Reunião Anual do CFN: Julia Nezu Oliveira, Primeira 
Vice-Presidente, que também participou da reunião anual do Conselho 
Federativo Nacional, fez breve relato das atividades da USE fora do estado de 
São Paulo: homenagem aos 150 anos de O Livro dos Médiuns, participação de 
vários representantes da USE em encontro sobre mediunidade no Rio de 
Janeiro; participação em reunião da Comissão Regional Sul, que em 2012, terá 
a incorporação do Mato Grosso do Sul, nesta Comissão, pela proximidade e 
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familiaridade entre os estados. Julia Nezu e José Antonio Luiz Balieiro estiveram 
participando da reunião de 11 a 13 de novembro, do CFN / FEB, quando ocorreu 
o comparecimento de todas as 27 federativas estaduais. As informações 
encontram-se no CD. Sobre Educação e Juventude foram abordados dois 
temas: texto sobre Educação, com participação da USE e demais federativas e 
projeto de seminário integrado de todas as áreas, visando acolher, consolar, 
esclarecer – para todas as atividades espíritas. O 4º Congresso Espírita 
Brasileiro, de 11 a 13 de abril de 2014, será descentralizado, com temas do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, em quatro regiões do Brasil, visando facilitar 
a participação, com objetivo de que aqueles que costumam não participar de 
Congressos em função de distância e preço possam fazer neste 4º Congresso 
(homenagem aos 150 anos do ESE). Cartão de Crédito OBEM: rendendo 
benefícios para as federativas. Haverá reunião ainda neste ano, com 
representantes da USE e responsáveis pelo cartão para tratar do assunto. Neli 
del Nery Prado, Segunda Vice-Presidente, encontra-se no Rio de Janeiro, 
representando a USE nas comemorações dos 100 anos da sede histórica da 
FEB, com eventos neste final de semana. A Coordenadoria da América do Sul 
do CEI tomou posição no movimento espírita americano, emitindo texto 
“Esclarecimento sobre Movimento Espírita”, com referência a livros, expositores, 
especulação financeira, etc. Na oportunidade, foi recebida mensagem mediúnica 
de Attílio Campanini, ex-Presidente da USE, que se encontra no CD e tendo sido 
distribuídas cópias durante a reunião. Foi comunicada a decisão da Diretoria 
Executiva pela não publicação desta mensagem no Dirigente Espírita. De 23 a 
25 de março de 2013, será realizado o 7º Congresso Espírita Mundial, em 
Havana, Cuba. Expediente da Secretaria: mensagens natalinas; carta enviada 
à Associação Comercial de São Paulo, com indicação de Clodoaldo de Lima 
Leite como representante da USE junto ao Conselho Gestor da Rebrates; carta 
da USE Regional da Baixada Santista, com planejamento estratégico e 
indicação de Julia Nezu Oliveira para nova presidente da USE; cartas sobre 
situação da USE Itirapina e USE Fernandópolis. Expediente da Tesouraria:  
Rosana Amado Gaspar, Primeira Tesoureira, fez a apresentação dos relatórios 
financeiros de 2011, (até novembro 2011) expondo a atual situação financeira e 
previsão orçamentária para 2012. Com a reforma tivemos redução de 50% de 
taxas de água. As despesas do Congresso já foram pagas mas será feito 
balanço específico. As despesas financeiras foram reduzidas, de R$ 3.000,00 
(três mil reais) por ano. Contas a pagar: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) 
para reforma; R$ 7.485,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) para 
fornecedores. Estamos aguardando a consolidação do INSS. Assessoria 
Jurídica entrou com ação administrativa para parcelamento (quatrocentos e 
cinquenta reais por mês). Balancete de previsão com comparativo entre 2011, 
previsão para 2011 e previsão para 2012, levando em conta o que foi gasto 
durante o ano de 2011, sendo que o objetivo é não deixar para a próxima gestão 
possível dívida que venhamos a fazer. Contribuição Social: foi apresentada a 
proposta de contribuição anual em 3 alternativas – (1) parcela única em janeiro 
de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); (2) duas parcelas semestrais, janeiro e 
julho, de R$ 100,00 (cem reais) ou (3) quatro parcelas trimestrais, janeiro, abril, 
julho e outubro, de R$ 50,00 (cinquenta reais). Submetidas à aprovação para o 
Conselho de Administração, os balancetes, as previsões, as prestações de conta 
e a proposta de contribuição social para 2012 todas foram aprovadas por 
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unanimidade. Expediente Legal: Comodato com a sociedade espírita União 
Espírita Cristã Beneficente “Laudelino Novaes de Brito, Rua Brigadeiro Machado 
269, no Brás, em andamento, com encerramento da primeira parte neste mês de 
dezembro, regularização legal acertada, referente a atas, diretorias, pagamento 
de impostos. Com isto, pode ocorrer a assinatura do comodato, que é a segunda 
etapa, que deve ser feita até o mês de março, sendo que de março a junho 
poderá ocorrer a posse do imóvel. A próxima Diretoria Executiva vai dar 
continuidade e início de atividades na Casa. Possivelmente a próxima reunião do 
CA aconteça naquela instituição, em março. André Luiz Galembeck, da USE 
Distrital Guarulhos pergunta porque o prazo de 50 anos do comodato, se o 
Código Civil não prevê isto. Julia Nezu e José Antonio Luiz Balieiro respondem 
que a sugestão deste prazo foi da própria sociedade. Allan Kardec Veloso, da 
USE Intermunicipal de Itanhaém manifesta muita alegria, por parte da Baixada 
Santista, pelo comodato, mesmo que não estejamos encarnados daqui a 50 
anos, deveremos pensar em retomar isto para mais tempo. Além disto, 
manifesta satisfação pela ideia do Cartão de Crédito OBEM. A cidade de 
Itirapina (com dois centros espíritas) hoje participa da USE Intermunicipal de Rio 
Claro e pretende se alterar sua participação para a USE Intermunicipal de São 
Carlos e USE Regional de Ribeirão Preto. Representantes de Rio Claro, São 
Carlos e Ribeirão Preto estão todos de acordo. Apresentada a proposta ao CA a 
mesma foi aprovada por unanimidade. Fernandópolis: consulta de estruturação 
da USE Regional que será ainda analisada pela Diretoria Executiva para 
posterior encaminhamento ao CA. Comissão Eleitoral: José Antonio Luiz Balieiro 
comenta sobre as eleições da USE: abril – USE intermunicipais / municipais / 
distritais; maio – regionais; junho – CDE/AGO Diretoria Executiva da USE. Há 
necessidade de formação da Comissão Eleitoral para, entre outras funções, 
enviar cartas aos órgãos, receber indicações, chapas, estudar elegibilidade de 
nomes para composição da DE, até o dia 15 de maio, sendo dissolvida no dia da 
eleição. Neyde Schneider será a facilitadora mas não fará parte da Comissão. 
Foram indicados os seguintes nomes para formação da Comissão: Rosana 
Amado Gaspar, Primeira Tesoureira, pela atual Diretoria Executiva; Paulo 
Ribeiro, Diretor do Departamento  de Mediunidade; Carlos Alberto de Brito, 
Presidente da USE Distrital de Tucuruvi, Sidney Batista, Presidente da USE 
Distrital de Pinheiros e Adilson Lofredo – Secretário da USE Municipal de Cotia. 
A proposta da Comissão Eleitoral foi apresentada ao Conselho Deliberativo 
Estadual que a aprovou por unanimidade. Sociedades Centenárias: conforme 
pauta da reunião conjunta entre CA e CDE, foi realizado evento especial com o 
lançamento oficial do livro A História Viva do Espiritismo, de Washington L. 
Nogueira Fernandes. Julia Nezu Oliveira fez a apresentação do autor do livro, 
tecendo considerações e comentários sobre o trabalho desenvolvido pelo 
Washington. Em seguinda, Washington fez uso da palavra comentando sobre a 
origem e a iniciativa do livro, que apresenta sociedades espíritas que 
comemoraram 100 anos ou mais de fundação até o ano de 2008, no Brasil e no 
mundo. As sociedades paulistas foram homenageadas, sendo lembradas na 
reunião, e com entrega de edição especial do livro. Foram as seguintes as 
sociedades que receberam as homenagens: (1) Centro Espírita João 
Evangelista, de Sete Barras; (2) Associação Espírita Beneficente Anjo da 
Guarda, de Santos; (3) Centro Espírita Allan Kardec, de Itapeva; (4) Instituição 
Beneficente Verdade e Luz, de São Paulo; (5) Centro Espírita Esperança e Fé, 
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de Franca; (6) Centro Espírita Fé e Caridade, de São Manuel; (7) Centro Espírita 
União e Caridade, de Taubaté; (8) Centro Espírita Verdade e Luz, de Jaú; (9) 
Centro Espírita O Clarim (ex-Centro Espírita Amantes da Pobreza, de Matão; 
(10) Centro Espírita Fraternidade, de Jundiaí; (11) Centro Espírita Luz e 
Caridade, de Limeira; (12) Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, 
de Piracicaba; (13) Sociedade Espírita 25 de Dezembro, de Barretos; (14) 
Centro Espírita Deus e Caridade, de Sertãozinho; (15) Centro Espírita Fé e 
Caridade, de Rio Claro; (16) Centro Espírita Caridade e Fé, de Jaboticabal; (17) 
Centro Espírita do Calvário ao Céu, de Bebedouro; e (17) Jornal O Clarim, de 
Matão. Lançamento do livro Comece pelo Comecinho, de Martha Rios 
Guimarães: José Antonio Luiz Balieiro fez a apresentação do livro, com 
comentários também de Aparecido Belvedere, da editora O Clarim. 15º 
Congresso Estadual de Espiritismo: Adolfo fez apresentação sumária sobre o 
Congresso. Perguntado sobre Raul Teixeira, e se existe plano alternativo, José 
Antonio Luiz Balieiro comenta que nada será comentado sobre ele e que 
queremos Raul Teixeira e confiamos que ele vá participar. A situação é de 
aproximadamente 600 inscritos, com as inscrições abertas até 31 de janeiro ou 
quando atingir 1500 inscritos. Planejamento para Edições USE e Livraria: 
José Sílvio Spinola Gaspar falou sobre o planejamento da Livraria -  estamos 
com voluntários e o que queremos é uma nova fase, que voltemos a comprar as 
obras da FEB através da livraria e com isso os órgãos podem nos ajudar quanto 
à parte financeira. Descontos bons para a casa e incentivo à compra de novos 
livros. Plano Geral de Trabalho: A.J.Orlando, Primeiro Secretário, fez a 
apresentação dos eventos e reuniões para o próximo ano. José Antonio Luiz 
Balieiro teceu considerações sobre os Encontros Fraternos em 12 mini regiões, 
com 2 regiões cada, e equipe de 3 pessoas). Estatuto da USE: André Luiz 
Galembeck, da USE Guarulhos, pergunta sobre projeto de revisão e adequação 
do Estatuto. José Antonio Luiz Balieiro respondeu que há na Diretoria ideia de se 
voltar ao estudo da última comissão que elegeu a reforma, um ante-projeto já 
preparado, sendo feito para o segundo semestre do próximo ano. Comentou que 
os cartorários estão evitando  registrar os estatutos dos órgãos, cabendo diálogo 
e incisividade junto aos cartorários. O Código Civil pede a opção por 
nomenclatura de nome, associação ou organização religiosa, sendo livre e sem 
obrigatoriedade, não havendo impedimento algum. Os aspectos técnicos devem 
ser considerados. Solicita à Julia Nezu que faça matéria para o Dirigente Espírita 
explicando esta situação. Palavra aos Órgãos e Departamentos: USE 
Intermunicipal de Sorocaba, Vera Lúcia P. Munhoz apresentou relatório por 
escrito sobre as atividades desenvolvidas durante o ano de 2011; USE Regional 
da Baixada Santista, Allan Kardec P. Veloso – está satisfeito pelo avanço da 
região, e propõe que o 16º Congresso Espírita seja em Santos, tendo o apoio de 
todas as USEs da região. A USE Regional da Baixada Santista indica o nome da 
Julia Nezu para a próxima presidência da DE. USE Distrital Tucuruvi – Carlos 
Alberto de Britto comenta sobre a realização de dois programas: TV Mundi 
www.tvmundi.com.br  programa Nosso Centro, programa espírita que fala sobre 
a Doutrina Espírita, codificada por Kardec e programa na Boa Nova, às sextas-
feiras, 21 horas, Programa Nosso Centro, AM 1450 ou pela Internet. USE 
Distrital Pinheiros – Mauro A. dos Santos fala como membro da comissão 
organizadora do 15º Congresso Espírita Estadual, solicitando que todo órgão de 
unificação se envolva na realização do Congresso. Que todos possam ajudar na 
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viabilização e participação de todos os interessados. Paulo Ribeiro – 
Departamento de Estudos e Educação da Mediunidade, como membro da 
Comissão Eleitoral, comunica que qualquer solicitação seja endereçada à USE e 
que vai começar a se reunir para as tratativas necessárias. Quanto ao trabalho 
na área de Mediunidade, considera um bom trabalho realizado em 2011, nos 
150 anos do Livro dos Médiuns. Agora que vamos colocar o livro LM em 
evidência. Foram elaborados programas para o próximo ano: dois em São Paulo 
e dois eventos em outras regiões: dia 18 de março (dirigentes espíritas) e 19 de 
agosto (dialogadores) em São Paulo, Capital. Paulo Ribeiro apresentou o 
programa com datas em aberto. USE Regional Rio Claro solicitou reserva de 
data para 17 de junho de 2012. Próximas reuniões, prece e encerramento: 
Martha Rios Guimarães comentou sobre a distribuição dos materiais a cada 
órgão e a entrega de livro de Amílcar Del Chiaro, como gesto simbólico de 
agradecimento e de Boas Festas.Como palavra final, o Sr. Presidente José 
Antonio Luiz Balieiro agradeceu a todos os participantes fazendo votos de Natal 
de paz e amor e de não se esquecer do aniversariante. As próximas reuniões 
serão em 11 de março, Conselho de Administração e 3 de junho, com 
participação de representantes do Conselho de Administração, Conselho 
Deliberativo Estadual e da Assembleia Geral Ordinária. Na prece final, foram 
feitas vibrações para os desencarnados: Percy Rubens Melo, Ademir Paulo Dias 
(Barretos), Milton Ferreira (Barretos) e para José Raul Teixeira e Altivo Ferreira 
(Santos). A prece final foi proferida por Paulo Ribeiro. Eu, A.J.Orlando – Primeiro 
Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Senhor 
Presidente. 
 
 


