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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 Junho de 2011, conforme publicação no Jornal Dirigente Espírita na 
edição de Maio/Junho. Estiveram representadas 11 (onze) USEs Distritais, 12 (doze) 
USEs Intermunicipais e Municipais, e, 07 (sete) visitantes. Às 09h15, em segunda 
convocação na sede social, Rua Gabriel Pizza, 433 (quatrocentos e trinta e tres), 
São Paulo, Capital, o Senhor Presidente José Antonio Luiz Balieiro deu início aos 
trabalhos com 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 falou que a USE esteve representada em todas as áreas na Reunião da 
Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo Nacional, da FEB – 
Federação Espírita Brasileira, realizada no Rio de Janeiro no período de 15 a 17 de 
Abril de 2011. A participação da USE foi ativa em todas as áreas, com destaque 
para uma Proposta de Educação apresentada pela USE em conjunto com o CEERJ 
– Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, baseando reflexões da área de 
Educação, no Evangelho Segundo o Espiritismo, e, nas questões 913 (novecentos e 
treze) e 914 (novecentos e quatorze) do Livro dos Espíritos. Foi criada uma 
comissão do CFN para estudo da Proposta de Educação, discutindo o tema nas 
Reuniões Regionais do CFN. Continuou o Senhor Presidente abordando que 
acontecerá na sede histórica da FEB, o Encontro Nacional de Mediunidade em 
Julho de 2011, no Rio de Janeiro. 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. Destacou ainda que temos 6 (seis) 
vagas disponíveis e os interessados devem entrar em contato com Paulo Ribeiro, 
Diretor do Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade. Falando sobre a 
Folhinha Comemorativa do Sesquicentenário do Livro dos Médiuns da USE, o 
Senhor Presidente discorreu sobre a necessidade do trabalho dos Órgãos em 
relação à venda das Folhinhas. Neli Del Nery Prado, Segunda Vice-Presidente da 
USE disse que a comercialização das Folhinhas nas Casas Espíritas não é difícil, 
enquanto o Senhor Presidente deu exemplo das vendas feitas em Ribeirão Preto. 
Ele falou então sobre a situação de Órgãos da USE no Estado citando a 
regularização das Intermunicipais de Osasco e de Santos, e sobre a criação de mais 
Órgãos no estado de São Paulo, a saber: USEs Intermunicipais de Carapicuíba, 
Cotia, e, Peruíbe.  Disse ainda sobre a importância da criação de trabalhos pelos 
Órgãos para ajudar a divulgação da Doutrina nas áreas locais. Os órgãos do Interior 
têm movimentação maior nas Intermunicipais e nas Municipais, já na cidade de São 
Paulo a maior movimentação está na Regional, que é o Órgão de execução, 
segundo ele. No próximo sábado, dia 18 de Junho de 2011, haverá a comemoração 
dos 64 (sessenta e quatro) anos da USE, em uma reunião solene da USE Regional 
de São Paulo. André Luiz Galembeck, da USE Intermunicipal de Guarulhos sugere a 
colocação do livro: Obras Póstumas, na campanha de divulgação das Obras Básicas 
da FEB. O Senhor Presidente, José Antonio Luiz Balieiro abordou questão sobre a 
ação envolvendo discriminação e preconceito no Livro: Obras Póstumas de 
Allan Kardec. Disse que essa ação é antiga e que existe jurisprudência sobre o 
assunto. Foi firmado 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. Aos órgãos que solicitarem, será enviado a 
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jurisprudência a esse respeito. Neyde Schneider, Secretária Geral, na parte de 
expediente da Secretaria, falou sobre convite recebido para a 5ª Plenária Nacional 
do Movimento da Cidadania pela Vida, a realizar-se em Brasília no dia 2 de Julho de 
2011. Falou também sobre e-mail recebido da REBRATES – Rede Brasileira do 
Terceiro Setor, informando que o Senado enviou Projeto de criação do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS à sanção presidencial. O projeto trata de 
prestação de assistência social descentralizada e gestão compartilhada entre 
governo federal, estados e municípios. Esse projeto altera a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). Em relação ao Site da USE foi esclarecido que o mesmo 
está sendo bastante acessado. As pessoas estão enviando mensagens e perguntas 
pelo Site. Estão sendo colocadas as informações dos Departamentos; a definição 
territorial das USEs Regionais, Intermunicipais, Municipais e Distritais; as pessoas 
que são os contatos dos Órgãos no Estado; artigos e notícias dos Departamentos. 
Os próximos passos serão: criação de formulário padrão para as USEs Regionais 
preencherem (com isto as informações dos Órgãos estariam sempre atualizadas); 
viabilização de reuniões virtuais; disponibilização da lista por CNPJ das Entidades 
Espíritas do Estado de São Paulo, adesas ou não à USE. Ao todo temos 
aproximadamente 1.400 (mil e quatrocentas) Sociedades Unidas. Rosana Amado 
Gaspar, Primeira Tesoureira, no item da pauta referente à Tesouraria, apresentou o 
Balancete de Janeiro a Maio de 2011. Adonay Fernandes de Andrade, Segundo 
Tesoureiro possui a relação das Casas Espíritas que não pagaram a contribuição 
social de 2011. Os órgãos podem verificar com o Adonay, esta relação e tomarem 
conhecimento das Casas da sua região que estão em débito. O valor da contribuição 
do ano de 2011 é de R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais). Elucidando dúvida 
levantada, foi informado que a USE não paga nenhum valor de juros bancários, o 
que temos são despesas bancárias. José Antonio Luiz Balieiro, Presidente, falando 
sobre a Reforma da Sede, citou a situação atual da reforma, dizendo que ainda 
faltam arremates e acabamentos diversos, além do mobiliário. O básico da reforma 
está concluído, segundo ele. No tópico: Comodato para sede operacional da USE, 
o Senhor Presidente informou que a USE recebeu uma proposta de união com uma 
sociedade espírita de São Paulo, para compartilharmos a sede deles e também para 
compartilharmos trabalhos. O imóvel está no Brás, com dois andares prontos, e um 
terceiro andar a ser concluído. Foram feitas três reuniões com essa sociedade no 
local. A idéia é para um comodato de 50 (cinqüenta) anos prorrogáveis por mais 50 
(cinqüenta) anos. Os planos serão: - Cooperação para com esta sociedade até na 
parte da manutenção da sede; - Trazermos essa sociedade para junto do Movimento 
Espírita; - Levar os nossos Eventos Sociais da USE a esse local. Lá seria a nossa 
sede Operacional e Social. A Sede Administrativa continuará sendo em Santana. No 
local existe um estacionamento para 14 (quatorze) carros; um teatro para 600 
(seiscentas) pessoas no andar térreo; cozinha industrial; um auditório para 
conferências públicas no primeiro andar. No terceiro piso existe um terraço coberto 
com mais alguns cômodos. Rosana Amado Gaspar, Primeira Tesoureira, viu toda a 
documentação da sociedade. Luiz Carlos Storino, do Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica está vendo a parte legal e estudando os encaminhamentos 
necessários. A idéia é a de levarmos no mês de Dezembro o CDE para conhecer o 
local. A instituição fica na Rua Brigadeiro Machado, 269, no Brás, e chama-se União 
Espírita Cristã Beneficente Laudelino Novaes de Brito. A administração do imóvel 
será totalmente da USE. O custo de manutenção mensal atual do imóvel é de R$ 
800,00 (oitocentos reais). O Senhor Presidente diz que o momento atual é de 
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vibração para que tudo esteja resolvido da melhor maneira possível. Semi Anis 
Smaira, da USE Distrital de Santana fez algumas colocações sobre a ocupação do 
espaço. José Antonio Luiz Balieiro, falou então sobre os cuidados necessários para 
que tudo esteja a contento neste relacionamento com essa Casa, e disse: - para que 
haja progresso nas negociações é preciso que ambas as partes da negociação, 
estejam felizes com as ações tomadas, ou seja, educação na solidariedade. 
Abordando os Encontros Fraternos de Agosto, o Senhor Presidente disse que os 
prováveis locais que sediarão esses encontros serão: Presidente Prudente (em 27 
de Agosto - sábado); Baixada Santista (em 28 de Agosto – domingo), e Araraquara 
(sem data definida). Foi acertado isto na reunião de ontem (11 de Junho) do CA – 
Conselho de Administração da USE. Tentaremos acertar 8 (oito) USEs Regionais 
em cada um dos locais do Encontro. No tópico 15º Congresso Estadual de 
Espiritismo – Franca, o Senhor Presidente trouxe algumas informações gerais já 
definidas nas reuniões da Comissão Organizadora do Congresso. O período do 
Congresso será de 28 de Abril a 1º de Maio de 2012. O evento está sendo 
preparado para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas. Estarão também presentes 100 
trabalhadores locais. O local do Encontro será a Fundação Educandário Pestalozzi – 
Unidade I – no Centro da Cidade de Franca. Na oportunidade será inaugurado na 
Fundação um Ginásio multiuso com capacidade para 2.500 (duas mil e quinhentas) 
pessoas. O tema do Congresso será: “Solidariedade, uma outra forma de conhecer”. 
Os conteúdos que serão desenvolvidos não têm sub-temas, mas são 
desenvolvimentos do tema central. Os âncoras do Congresso serão: André Luiz 
Peixinho (da FEEB - Federação Espírita do Estado da Bahia); Alberto Almeida (de 
Belém da Pará); Antonio César Perri de Carvalho (Secretário geral do CFN – 
Conselho Federativo Nacional); e, André Trigueiro (ainda não totalmente 
confirmado).  Está confirmada uma palestra pública com Divaldo Pereira Franco, e 
sendo ajustada uma palestra com Raul Teixeira. Teremos Oficinas dos 
Departamentos da USE com 3 (tres) horas de duração, e haverá inscrições prévias 
para essas oficinas, pois as mesmas serão simultâneas. As inscrições para o 
Congresso serão feitas a partir de 1 de Setembro até 31 de Dezembro para no 
máximo 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, no site da USE. No ato da inscrição há o 
pagamento de um Bônus no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), e no local do evento a 
pessoa retirará esse valor em livros. André Luiz Galembeck, da USE Intermunicipal 
de Guarulhos perguntou sobre a parte artística do Congresso. O Senhor Presidente 
esclareceu que nas oficinas teremos uma parte de Arte através do Departamento de 
Artes da USE, e que também teremos Arte através da parte organizacional da USE 
Regional de Franca. Jean Rodrigo Campos Júlio, da USE Intermunicipal de Franca, 
falou do espaço físico destinado ao evento, de como o mesmo já está preparado 
para o Congresso, e do ambiente fraterno nas reuniões realizadas da Comissão 
Organizadora. Eurípedes Valentim Ferreira, da USE Intermunicipal de Franca, disse 
que receberá todos em Franca de braços abertos, enquanto a sua esposa, Rosa 
Maria Serrano Cintra Ferreira, falou da alegria de todos nesse trabalho e pediu para 
que todos estejam com eles no evento, levando as suas famílias. Luciano Silva, da 
USE Intermunicipal de Franca disse que posteriormente será informado aos 
congressistas os locais para alojamento em Franca (hotéis e casas de moradores 
locais). O Senhor Presidente avisou que hoje à tarde (12 de Junho) teremos aqui na 
Sede da USE, mais uma reunião da Comissão Organizadora do Congresso. No item 
Palavra aos órgãos e aos departamentos, tivemos os seguintes pronunciamentos: 
Nilton Carlos Guirau, da USE Intermunicipal de Limeira, falou das atividades locais 
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em Limeira, e, de reunião realizada com o pessoal de Araras, pois a USE 
Intermunicipal de Araras está totalmente desativada. Lembrou ainda que José 
Antonio Luiz Balieiro, Presidente; Júlia Nezu Oliveira, Primeira Vice-Presidente; e, 
Hélio Alves Corrêa, Segundo Secretário, irão até Limeira, no próximo dia 2 de Julho, 
em uma reunião para reativar a USE Regional de Rio Claro, que atualmente está 
também desativada. Jean Rodrigo Campos Júlio, da USE Intermunicipal de 
Franca, fez um breve relato sobre a última COMJESP – Confraternização das 
Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo, dizendo do sucesso que 
foi o evento como um todo, destacando o comportamento do Jovem Espírita e 
também falando das comitivas de diversos locais. Deu os parabéns a todas as casas 
espíritas de Guarulhos que participaram do evento. André Luiz Galembeck, da USE 
Intermunicipal de Guarulhos, fez agradecimento à Família Veronezzi que embora 
não sendo espírita cede o espaço para Eventos Espíritas na cidade. Paulo Ribeiro, 
do Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade, informou que nos dias 
23 e 24 de Julho próximos estaremos com um grupo de 20 (vinte) pessoas no 
Encontro Nacional de Mediunidade do CFN, na sede histórica da FEB, no Rio de 
Janeiro. Informou também que no próximo dia 21 de Agosto teremos o Encontro 
Estadual de Mediunidade, em parceria com a USE Regional de São Paulo, aqui na 
sede da USE, em Santana. Mário Gonçalves Filho, Diretor do Departamento do 
ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, disse que a USE está 
Incentivando a criação de grupos do ESDE em todas as regiões do Estado. Citou 
também que em 19 de Junho na USE Distrital da Lapa haverá um Encontro para 
formação de monitores do ESDE, e, que nos dias 9 e 10 de Julho, acontecerá o 3º 
Encontro Paulista de Monitores do ESDE, em Sorocaba. As inscrições para este 
evento encerram-se no dia 3 de Julho, próximo. Luiz Cláudio da Silva, do 
Departamento de Atendimento Espiritual – Evangelho no Lar, falou sobre a 
abordagem do Evangelho feita na última COMJESP em Guarulhos. Disse que terá 
atividades e participação em 9 (nove) Feiras Espíritas fazendo a divulgação do 
Evangelho no Lar até Dezembro de 2011. Lembrou ainda que a Campanha do 
Evangelho do Lar é uma campanha nacional, e que o Departamento tem Curso de 
Formação de Multiplicadores do Evangelho. Clayton Cesar Donato Prado, Diretor do 
Departamento de Artes, falou que a capitação de artistas espíritas está disponível 
através do “Blog” do Departamento para todos os órgãos e Casas Espíritas. Os 
interessados podem enviar e-mail ao Departamento através do site da USE. Disse 
que o Departamento está presente no Jornal Dirigente Espírita, e, pede a 
participação dos Órgãos trazendo os grupos de Artes Espíritas que conhecem para o 
Departamento. Informou que nos dias 23, 24 e 25 de Junho, próximos, em Brasília 
haverá em um Encontro de Artes. Em uma Agenda Especial dentro da Reunião, a 
pedagoga, conferencista e escritora, Heloisa Pires fez uma Conferência aos 
presentes como parte da comemoração dos 64 (sessenta e quatro) anos da 
USE. Na Conferência ela abordou a situação atual do Espiritismo no planeta, 
incitando todos à aplicação do Evangelho na vivência diária, e, mostrando como os 
amigos da Espiritualidade nos incentivam e nos mostram com exemplos essa 
vivência. A reunião foi encerrada às 12h30, com a leitura de mensagem de Boas 
Festas pelos 64 (sessenta e quatro) anos da USE, enviada pelo Sr. Antonio Schiliró 
(ex-presidente da USE). A leitura foi 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. 
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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. 
 
 


