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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 Março de 
2012. Estiveram representadas 7 (sete) USES Regionais, a saber: Marília, Franca, Rio 
Claro, São Paulo, Sorocaba, Ribeirão Preto e Piracicaba, conforme assinaturas na Lista de 
Presença. Às 9h25, 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: “Benevolência” extraída do Livro: Opinião Espírita, feita 
por Neyde Schneider, Secretária Geral da USE, e, prece proferida por Miguel de Pier, 
representante da USE Regional de Marília. O Senhor Presidente, na Palavra da 
Presidência, fez a abertura informando sobre  
 
 
 
Balieiro fala sobre os 4 assuntos prinicipais: na Palavra da Presidência  
- Finalização do processo para assinatura do comodato 
- Cartão O BEM 
- Congresso. Atropelos de última hora que foram todos resolvidos 
- Encontros Fraternos daqui há 15 dias 
 
Paralelamente a isto, fechamos a caravana para a reunião da Comissão Regional Sul do 
CFN, de 20 a 22 de Abril, em Florianópolis. 
 
 
Eleições: 
Fichas cor de rosa. 
Regularização da USEs locais, se faz com essa ficha preenchidas pelas Casas Espíritas 
adesas às USEs locais. Assim será com as Distritais, Municipais e Intermunicipais. 
 
Azul – Intermunicipais, Distritais, e Municipais. 
 
Verde – Regionais 
 
Eleições em Abril – Intermunicipais, Municipais e Distritais. 
Eleições em maio – Regionais 
Eleições em junho – Estadual 
 
Júlia – Ficha rosa deve vir assinada pelo Centro Espírita, e a USE local deve ter uma cópia 
dessa ficha.  
Nessa ficha, anota-se o nome do representante da Assembléia, das Eleições de Junho na 
Estadual, do dia 03 de Junho. 
O Centro deve nomear 2 suplentes e 2 efetivos pessoas nomeadas para compor o conselho 
deliberativo do órgão local. Dentro da comissão do órgão local, composto por esses 
elementos, sairão os membros da USE Estadual. 
 
 
 
Conselhos Deliberativos Municipais, Intermunicipais e Distritais dos Centros Espíritas. 
 
Balieiro: Documento Básico para o movimento de unificação do estado de São Paulo é a 
ficha da Casa Espírita. Ficha cor de rosa. Teríamos se tudo OK, 1.400 fichas preenchidas. 
Os órgãos são decorrência da ficha cor de rosa. 
 



 
 

- 2 - 
 

Miguel de Píer – diretoria da USE precisa se debruçar sobre um problema. Analisar um 
horário, que propiciasse facilidade de locomoção, das pessoas distantes do Estado. Assim 
eles poderiam vir em condução coletiva. 
 
Essa situação será estudada, e debatida nos próximos Encontros Fraternos. 
 
Eleições – Existe comissão eleitoral formada para receber a chapa montada pelos órgãos. 
Ela é facilitadora do encaminhamento dos órgãos das chapas. A diretoria executiva da USE, 
os órgão podem apresentar chapas. A DE tomou a liberdade de apresentar uma chapa para 
concorrer às próximas eleições. Júlia Nezu de Oliveira foi indicada de maneira unânime, 
pela atual DE à presidência.  
Júlia nezu de Oliveira, disse que os convites foram feitos, no sentido de continuidade dos 
que estão na atual DE, e nos atuais departamentos. 
 
 
Secretaria: 
 
Comissão Eleitoral: 
- Rosana, Paulo Ribeiro, Sidnei, Carlos Alberto de Brito, Adilson de Cotia. 
Termina a sua função na eleição de Junho. 
 
- Distribuição das fichas hoje pela Secretaria. 
Representantes do Centro votam na Ass. Geral. 
Dentro da Ass. Geral, quem foi indicado na ficha azul junto ao CDE, é que poderá ser eleito 
em Junho. 
OS da ficha azul 
 
A USE faz parte do Conselho Gestor da REBRATES. Neyde faz parte Comissão do Idoso, 
e, da Comissão da Criança e Adolescente. 
Fórum da Criança e Adolescente. Capacitação que transforma vidas – 9h00 – que 
acontecerá no dia xx/xx/xxxx. 
 
- Questão da USE Regional da Jaú: 
Júlia Nezu: 
A USE Regional de Jaú, justificou a ausência através do Rossi, e os assuntos serão tratados 
na ausência dele. 
Homologação da USE Intermunicipal como pessoa jurídica – oficializou 
Nova divisão regional – 1º assunto: 
Reorganização territorial 
Jaú tem Brotas, Botucatu, Barra Bonita e Jaú – 4 Intermunicipais 
Barra Bonita – não funciona há muito tempo. Cidade tem 1 ou 2 centros Espíritas. 
USE Municipal de Barra Bonita seria integrada em Brotas. 
Com a eliminação da USE Int. de Barra Bonita, e sua fundição com a de Brotas 
 
Dourados como cidade – seria retirada da região de Jaú, e passa para Intermunicipal de 
São Carlos e Regional de Ribeirão Preto. 
Aprovado por unanimidade do CA. 
 
 
 
Em relação ao Estatuto da Intermunicipal de Jaú. 
O estatuto está dentro dos padrões da USE, e eles pedem a homologação do mesmo por 
esta assembléia. 
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Aprovado por unanimidade do CA 
 
USE Ribeirão Preto – Fala do Balieiro 
Alterado o Estatuto da USE Int. de Ribeirão Preto, no sentido do Mes das eleições de janeiro 
para Maio, e da nomenclatura do órgão. 
Da parte jurídica está OK, segundo Júlia nezu. 
Aprovada por unanimidade do CA, as alterações do Estatuto. 
 
 
Tesouraria: - Rosana 
Saldo 91.227,93 
45.680,00 correspondente ao Congresso 
 
Aprovado por unanimidade do CA. 
 
 
Em relação ao Comodato –  
Está em andamento.  
Será nossa sede social ou de Eventos. Com 600m². 
Prédio necessita de benfeitorias. 
Comodato será de 50 anos, re 
Regularizado as atas, eleições, contábil e tributária da Casa Espírita do Brás. 
 
 
Miguel – Marília: 
Centro Espírita – vários que tem muitos anos de documentação que não estão em ordem 
em relação ao Cartório. 
Balieiro – explica que este processo leva várias meses para acertar-se essa situação. 
 
Instrumento Particular de Comodato vigente por 50 anos, renováveis por mais 50 anos, está 
pronto para ser assinado. 
Citado por Júlia, 5 anos para que uma rescisão possa ser concretizada por uma das partes. 
 
Será entregue uma cópia do Instrumento Particular de Comodato nesta reunião para cada 
USE Regional aqui presente, que terão 1 semana, para análise e possíveis colocações a 
serem enviadas à Júlia Nezu de Oliveira. 
 
Marcos diz que um terreno na parte central de Americana, com mais de 1.000 metros foi 
deixado em comodato para a USE Intermunicipal de Americana. 
 
 
Aprovado o comodato em unanimidade pelo CA. 
 
 
 
 
 
 
 
Balieiro – Professor César Reis, gestor da CAPEMI, gestor do Lar Fabiano de Cristo, 
apresentará o Cartão O BEM. 
A USE será a unidade federativa do Estado de São Paulo. 
Bandeira – Mastercard. 
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Direito a USE de participar dos projetos. 
 
Solicitando do Conselho de Administração, homologação em relação ao Cartão. 
Aprovado por unanimidade pelo CA. 
 
 
Franca – Congresso: 
Fechado o Congresso, com 800 congressistas. Desses 800, 100 são tralhadores. 
40 são das federativas 
40 são jovens. 
Os outros são pagantes. 
 
Nas partes abertas do Congresso, há a previsão de aproximadamente 2.000 pessoas, em 
três partes. Abertura com Divaldo, exposição com Heloísa Pires, e, noite de Artes. 
Orientações sobre hotéis, alimentação. Haverá Feira Amor, no espaço do Congresso para 
alimentação dos congressistas que queiram pratos típicos. 
 
Heloísa Pires substituirá Raul Teixeira. 
André Trigueiro será substituído por Haroldo Dutra Dias. 
 
 
 
 
 
Palavra aos órgãos: 
- Marília – aceitou realizar o Encontro fraterno no dia 24  
- Franca: 
- Limeira – Newton: novo pessoal. 
Rio Claro – fez as eleições da intermunicipal. Os outros órgãos farão as suas eleições agora 
em Abril. Ótimo relacionamento com a USE Regional de Sorocaba. 
- Sorocaba – aguardando a reunião do Encontro Fraterno. Campinas, Salto confirmaram 
presença. Aguardando Júlia 
- São Paulo. Convite ao Encontro Estadual de Mediunidade, que acontecerá no dia 18 de 
Março, de manhã. Encontro da USE Regional  
Facilitadores: Paulo, Norberto, Vicente, Hélio, e Luiz Fernando do Encontro. 
- Ribeirão Preto: Parabéns pela reforma efetuada na sede da USE. 
18 a 21 de Fevereiro realizamos a COMRESP. Próxima será em Bebedouro em 2013. 
- Piracicaba: 
24 receberão Neli, na intermunicipal de Rio Claro. 
Incluída Campinas nessa união. 
 
 
Balieiro comentou: 
Comemoração dos 40 anos do programa: Momento Espírita. Comemorados aqui na sede da 
USE, no último dia 3 de Março de 2012, com os participantes do programa Jeter da boa 
Nova. A USE Regional é realmente quem toma conta do programa, segundo a fala do 
Presidente. 
 
 
Neli 
14 e 15 de Julho – Sediar próximo Encontro Estadual de Monitores do ESDE em bauru. 
SP – 20 de outubro – o 2º Grande Encontro, será em Osasco.  
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Pequeno intervalo de 10 minutos. 
Retornamos à  
 
 
 
 
Relação dos participantes da CA: 
Adolfo 
Newton 
 
 
 
 
 
Encerramento da Reunião – 13h10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 16 de 
Setembro de 2012. Estiveram representadas 8 (oito) USES Regionais, a saber: Baixada 
Santista, Cachoeira Paulista, Jundiaí, Marília, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Paulo e 
Sorocaba, conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 9h15, em segunda convocação, 
na sua sede social, à Rua Gabriel Pizza, 433, São Paulo, Capital, a Senhora Julia Nezu 
Oliveira, Presidente da USE, deu início aos trabalhos com prece proferida por Neyde 
Schneider, Primeira Vice-Presidente. A Senhora Presidente, na Palavra da Presidência, fez 
a abertura informando sobre o Encontro Regional Sul do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, da FEB – Federação Espírita Brasileira, na área de Comunicação Social Espírita, 
em Porto Alegre, realizando-se no período de 14 a 16 de Setembro. A USE enviou como 
representante o Sr. Eduardo Greco, do Departamento de Comunicação da USE Regional de 
São Paulo. Relatou a Senhora Presidente que está havendo um trabalho mais próximo e 
mais integrado das federativas da Região Sul do CFN, e isto está sendo mostrado através 
de várias reuniões efetuadas, das diferentes áreas de trabalho. Em relação aos Encontros 
Fraternos, Julia Nezu Oliveira, abordou as adaptações de datas feitas, para que todas as 
USEs Regionais do Estado pudessem participar dessas reuniões. Enfatizou também que na 
próxima edição do Jornal Dirigente Espírita o caderno “Como Fazer” será sobre as reuniões 
da Mocidade visando o 9º EECDME – Encontro Estadual de Comissão Diretora de 
Mocidade Espírita, o qual será realizado em Americana, no período de 2 a 4 de Novembro 
próximo. Foi feita então a apresentação dos participantes desta Reunião. No item 
Secretaria da Pauta foi comunicado que recebemos duas portarias da FEB. A Portaria GP 
nº. 03/2012 nomeando entre outros, José Antonio Luís Balieiro como Assessor da Secretaria 
Geral do Conselho Federativo Nacional, e, a Portaria GP nº. 07/2012 nomeando entre 
outros, Aylton Guido Coimbra Paiva como Coordenador da Região Sul da Área do Serviço e 
Assistência Social Espírita. José Antonio Luiz Balieiro explicou que a assessoria do CFN, é 
um suporte na área de unificação junto às federativas, enquanto Aylton Guido Coimbra 
Paiva discorreu sobre a importância do trabalho em equipe, e que ele conta com o auxílio de 
todos os Diretores e participantes da USE neste novo desafio. Sidnei Batista – Primeiro 
Secretário mencionou sobre a criação da USE Intermunicipal de Embu das Artes. Esta USE 
será desmembrada da USE Intermunicipal de Cotia, e com a participação de associações 
jurisdicionadas pela USE Distrital de Pinheiros criam então o novo órgão. A USE 
Intermunicipal do Embu das Artes, terá a composição dos seguintes municípios: Embu das 
Artes, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra e 
Juquitiba. Submetida à apreciação e votação pelo CA – Conselho de Administração, a 
proposta foi aprovada por unanimidade. Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário citou 
que em Junho de 2012, quando da última eleição da USE, tínhamos 12 (doze) USEs 
Regionais com a documentação em ordem, e que hoje este número é de 18 (dezoito). O 
aumento foi conseguido através de reuniões feitas nas diversas áreas e nas cidades. 
Segundo o mesmo, esse trabalho continuará até atingirmos o total das 24 (vinte e quatro) 
USEs Regionais com a documentação em ordem. José Abreu da Conceição da USE 
Regional da Baixada Santista e do Vale do Ribeira questionou sobre o motivo da não 
atualização dos documentos por parte dos Órgãos. A Senhora Presidente respondeu que 
falta por parte das pessoas comunicar a USE as alterações. Foram tecidos vários 
comentários sobre a situação de algumas USEs Regionais. José Silvio Spinola Gaspar – 
Primeiro Tesoureiro apresentou no item referente à Tesouraria, o balancete do período de 
Janeiro a Agosto de 2012, com saldo atual de R$ 70.043,55 (Setenta mil quarenta e tres 
reais e cinquenta e cinco centavos). Submetido à apreciação pelo CA, o referido Balancete 
foi aprovado por unanimidade. Julia Nezu Oliveira – Presidente explicou sobre a reunião da 
Comissão Regional Sul do CFN, cada ano em um estado. No ano de 2011 a reunião foi  
realizada no Rio de Janeiro, em 2012 na cidade de Florianópolis e em 2013, será em São 
Paulo. O Instituto de Cultura Espírita de São Paulo propôs a cessão do espaço para essa 
reunião. O custo da reunião do CFN é alto, como enfatizou José Antonio Luiz Balieiro 
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sugerindo também um levantamento de hotéis nas proximidades do aeroporto de Viracopos. 
O Primeiro Tesoureiro - José Silvio Spinola Gaspar salientou que será feita campanha para 
venda com preços especiais dos DVDs do 15º Congresso Estadual de Espiritismo realizado 
em Franca visando arrecadação de fundos para esse Evento.Wladisney Lopes da Costa – 
Diretor do Departamento de Atendimento Fraterno abordou que todos os Órgãos devem 
participar com arrecadação de fundos. Allan Kardec P. Veloso da USE Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira propôs que a USE tivesse espaço nas reuniões dos órgãos na 
diferentes regiões para a venda de materiais em auxílio à arrecadação de fundos para 
Eventos como este. Foi sugerido pelos Órgãos presentes o envio de carta junto ao boleto de 
cobrança bancária da anuidade da USE. Prédio do Brás – Sede Cultural da USE: Julia 
Nezu Oliveira – Presidente citou que foi assinado no último dia 11 de Julho de 2012, o 
Contrato de Comodato com a União Espírita Beneficente “Laudelino Novaes de Brito”, do 
imóvel situado à Rua Brigadeiro Machado, 269, Brás, São Paulo. O contrato refere-se a um 
comodato de 50 (cinquenta) anos renováveis por mais 50 (cinquenta) anos. Foi feita a 
medição do local, para uma ampla reforma na parte térrea, incluindo o Teatro que existe no 
local, e, demais dependências. Existe uma planta aprovada pela Prefeitura de São Paulo, da 
construção no local de um prédio de seis andares. Cartão: O BEM – Rosana Amado 
Gaspar - Diretora do Departamento do Livro Espírita apresentou o Cartão de Débito “O 
BEM” salientando que haverá uma nota no Jornal Dirigente Espírita explicando a alteração 
do Cartão de Crédito para Cartão de Débito. Área Comercial - Rosana Amado Gaspar 
informou que a livraria da USE está revitalizada e que a mesma trabalhará com as 
Federativas na distribuição de materiais (DVDs e CDs) das Federativas do país. Em relação 
ao “e-commerce” – livraria virtual – ela também informou que isto será providenciado para 
os próximos meses. Resultados parciais dos Encontros Fraternos – Foram feitos vários 
relatos sobre os últimos Encontros Fraternos realizados. No Vale do Paraíba, haverá uma 
reunião em São José dos Campos, objetivando a reativação da USE de Taubaté. Na região 
do ABCD, houve uma reunião em Santo André que foi muito produtiva, e ficou agendada 
uma nova reunião para o próximo dia 29 de Setembro, na qual será vista a possibilidade da 
reativação da USE Regional do Grande ABC. Na Baixada Santista foi feita reunião em 
Registro, com a presença de mais de 60 (sessenta) pessoas da região e com a participação 
de várias Casas Espíritas. Foi citada a experiência da participação de Casas não adesas em 
reuniões da USE na Baixada Santista. Isto trouxe outros companheiros, e o engajamento de 
outras Casas para que conhecessem a USE Regional da Baixada Santista e pudessem 
iniciar o processo de adesão, se assim o quiserem. Sobre a reunião em Jales, foi explicado 
que 4 (quatro) USEs Regionais da região estiveram presentes: Jales, Araçatuba, São José 
do Rio Preto, e, Ilha Solteira. Houve um total de 23 (vinte e três) pessoas participando dessa 
reunião. Em Americana, o Encontro Fraterno reuniu as USEs Regionais de Americana e 
Piracicaba. O encontro foi muito produtivo. A USE Regional de Sorocaba não participou da 
reunião. As próximas reuniões de Encontros Fraternos serão as seguintes: em Bauru – 22 
de Setembro, em Rio Claro – 22 de Setembro, em São Paulo – 17 de Novembro, em 
Ribeirão Preto – em um domingo de Novembro a ser agendado, e, em Mogi-Mirim, com data 
a ser marcada. Julia Nezu Oliveira relatou sobre a proposta de Aparecido José Orlando – 
Segundo Vice-Presidente, de fazermos 24 (vinte e quatro) reuniões com as USEs 
Regionais, ao invés das reuniões com órgãos em duplas. Essas reuniões seriam realizadas 
em conjunto com o Órgão, colocando-as na mesma data de uma reunião local da USE 
Regional. Departamentos: A Senhora Presidente explicou sobre o trabalho dos 
departamentos: sempre com 1 (hum) Diretor e mais 2 (dois) secretários em cada 
Departamento. Citou ainda a divisão do estado em pólos ou áreas, como já estão 
trabalhando os Departamentos da Mocidade e do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina 
Espírita. Departamento do SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita 
– Aylton Guido Coimbra Paiva (Diretor) trouxe relatos sobre seminários do SAPSE, para 
formação de trabalhadores para a área. Enfatizou que foram feitos 10 (dez) seminários até a 
presente data. Os próximos seminários agendados são: em Piracicaba – 29 de Setembro, 
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em São José do Rio Preto – 10 de Novembro, em Santos – 17 de Novembro, e, em Peruíbe 
– 18 de Novembro. A partir de Outubro, o Departamento irá preparar o seu planejamento 
para o próximo ano. Miguel de Pier da USE Regional de Marília salientou que foi feito um 
levantamento junto ao cartório local, sobre as Casas Espíritas que não estavam com a sua 
documentação em ordem, e que baseado neste levantamento as USEs Regionais e 
Intermunicipais da região atuam junto a essas Casas para atualização da situação cadastral. 
Allan Kardec P. Veloso, da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira observou 
que o órgão faz orientação às Casas Espíritas no sentido de como participar das comissões 
e instituições de auxílio social das prefeituras locais. Departamento de Atendimento 
Espiritual - Wladisney Lopes da Costa (Diretor) afirmou que busca junto aos órgãos 
pessoas da região que trabalhem na área. Segundo o mesmo será elaborado um trabalho 
básico orientativo para os órgãos em relação ao Atendimento Fraterno, que será distribuído 
em CDs para o Estado. No ano de 2013 será preparado um Encontro Estadual sobre 
Atendimento Fraterno. Citou os componentes da sua equipe de trabalho: Luiz Cláudio da 
Silva (Evangelho no Lar), Fernando de Oliveira Porto, e, Norberto Tomasini Junior. ESDE – 
Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita - Mário Gonçalves Filho (Diretor) discorreu 
sobre a sua equipe de trabalho, os pólos no Estado com seus coordenadores e cidades. O 
Estado foi dividido em 4 (quatro) pólos: São Paulo – com coordenação de Kátia Penteado, 
Sorocaba – com coordenação de Cláudio Roberto de Oliveira, Bauru – com coordenação de 
Neli Del Nery Prado, e, Ribeirão Preto com coordenação de Marlene Fagundes Carvalho 
Gonçalves. Esses pólos abrangem todas as 24 (vinte e quatro) USEs Regionais. Mocidade 
- João Thiago Garcia (Diretor) apresentou o Plano de Trabalho do Departamento para o 
período de 2012 a 2015. Algumas das metas do Plano são: o cadastro de todas as 
Mocidades ativas do Estado, a capacitação de trabalhadores para as Mocidades, entre 
outras. Informou ainda sobre a situação das USEs Regionais no Estado em relação ao 
Departamento de Mocidade, com um levantamento feito em Abril de 2012. O 9º EECDME – 
Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita, será realizado em 
Americana, no período de 2 a 4 de Novembro próximo. Outros assuntos – Luiz Fernando 
Andrade Penteado, da USE Regional de São Paulo propôs uma reunião especial do CA, 
com duração de algumas horas para conversarmos sobre o papel das USEs Regionais aqui 
nas reuniões e lá nas suas regiões. Sugeriu que fosse enviado material anteriormente para 
os dirigentes fazerem apreciação e depois a futura discussão. José Antonio Luiz Balieiro, da 
USE Regional de Ribeirão Preto completou a sugestão propondo que essa reunião sobre as 
atividades dos órgãos poderia realizar-se no sábado, dia 8 de Dezembro, antecedendo a 
reunião do próximo dia 9 de Dezembro, que será com o CA e o CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual. Submetida a apreciação, a idéia foi aprovada pelos membros do 
Conselho de Administração. Palavras aos Órgãos: José Abreu da Conceição, da USE 
Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira deixou com a Secretaria resumo de 
atividades do órgão nos últimos meses. Discorreu sobre a possibilidade de diálogo fraterno 
com outros espíritas que pensam de maneira diferente da nossa, algo que o órgão da região 
está trabalhando com diversas ações. Luiz Fernando Andrade Penteado, da USE Regional 
de São Paulo mencionou que esse órgão recebeu a Medalha Anchieta da Câmara 
Municipal de São Paulo. Foi deixado um exemplar a cada órgão presente do Livro: Uma 
Paixão de Salão, livro de autoria de N. Gallois e Hipólite Rivaill, lançado pelo CCDPE-ECM – 
Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo – Eduardo Carvalho Monteiro. 
A Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração será realizada em 8 de 
Dezembro de 2012, na sede da USE no Bairro do Brás, em São Paulo, situada à Rua  
Brigadeiro Machado, 269, na instituição: União Espírita Cristã Beneficente Laudelino Novaes 
de Brito. 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, Secretário 
Geral, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela Senhora Julia Nezu Oliveira, 
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 9 
de Dezembro de 2012, conforme carta de convocação datada de 20 de 
Novembro de 2012 enviada aos Órgãos. Estiveram representadas uma 
sociedade especializada –  Instituto Espírita de Educação; 11 (onze) USEs 
Regionais a saber: Baixada Santista e Vale do Ribeira, Bauru, Cachoeira 
Paulista, Campinas, Grande ABC, Jaú, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, 
São Paulo e Sorocaba; 9 (nove) USEs Distritais e 21 (vinte e uma) USEs 
Intermunicipais e Municipais, conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 
9h20, em segunda convocação na sede cultural, à Rua Brigadeiro Machado, 269 
(duzentos e sessenta e nove), no Bairro do Brás, São Paulo, Capital, a Senhora 
Presidente Julia Nezu Oliveira deu início aos trabalhos solicitando a Neyde 
Schneider que fizesse a leitura da mensagem evangélica. Foi feita a leitura do 
tópico: “Missão dos Espíritas”, do Capítulo XX, do Evangelho Segundo o 
Espiritismo, de Allan Kardec. A prece inicial foi proferida por Neyde Schneider – 
Primeira Vice-Presidente da USE. Palavra da Presidência: A Senhora 
Presidente Julia Nezu Oliveira deu as boas vindas a todos. Comentou sobre o 
evento que se realiza conjuntamente neste local - a Reunião Geral do 
Departamento da Mocidade da USE, com a coordenação do João Thiago Garcia 
– Diretor do Departamento da Mocidade da USE. Ela citou que foi enviado ao 
CFN – Conselho Federativo Nacional da FEB – Federação Espírita Brasileira, o 
relatório das atividades da USE do período de Novembro de 2011 a Outubro de 
2012. Para o próximo ano, deveremos fazer com antecedência a coleta das 
atividades de todos os Órgãos, a fim de que esses dados sejam compilados e 
levados ao CFN. A USE como federativa representante do Estado de São Paulo 
esteve presente na última reunião do CFN, nos dias 9, 10 e 11 de Novembro, em 
Brasília, com alguns diretores. Julia Nezu Oliveira discorreu sobre as 
deliberações gerais dessa última reunião do CFN. Primeiro - Foi feito uma 
Oficina de Trabalho “Gestão das Entidades Federativas”; Segundo - foi aprovado 
e divulgado o “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro 
(2013/2017)”; Terceiro – Foi definido o 4º Congresso Espírita Brasileiro com 
tema central: “O Evangelho Segundo o Espiritismo – 150 anos de 
esclarecimento e consolação”. Foram aprovadas as cidades sede do Congresso 
que serão: Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Fortaleza, Manaus e Belo 
Horizonte. José Antonio Luiz Balieiro, Assessor da Secretaria Geral do CFN será 
o Coordenador do Congresso, que será realizado no período de 11 a 13 de Abril 
de 2014. Quarto – Foram definidas as principais atividades federativas para o 
ano de 2013: a) operacionalizar o espírito de integração proposto pelo CFN (A 
USE fará isto através do aumento do contato dos Departamentos da USE com 
os Órgãos do Estado de São Paulo); b) estimular a reflexão sobre a questão da 
educação espiritual; c) diálogo e integração entre as áreas de: Mediunidade, 
Comunicação Social Espírita, ESDE e Infância e Juventude; d) incluir todos os 
setores de estudo do Espiritismo nas Instituições Espíritas, em uma área 
denominada “Área de Estudo”; e) preparar a separação na Área de Infância e 
Juventude, no tratamento e acompanhamento da Infância e da Juventude; f) 
revisão das estratégias da Área do SAPSE; g) enfatizar na Área de Mediunidade 
o estudo direto nas Obras Básicas da Doutrina Espírita; h) evitar a reprodução 
dos processos típicos de escolarização (como pré-requisitos e outras exigências) 
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nos cursos e nas atividades em geral. Nesta reunião do CFN foi também 
aprovada a criação da Comissão Jurídica de Assessoria e Apoio ao CFN. Foi 
deliberada na mesma oportunidade a proposta de adequação do documento 
aprovado pelo CFN sobre Arte Espírita, com alteração do título para “Espiritismo 
e Arte”. Expediente da Secretaria: Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário 
abordou a situação atual do Cadastro dos Órgãos, tendo atualmente um número 
de 18 (dezoito) USEs Regionais com a documentação atualizada, e, 71 (setenta 
e uma) USEs Intermunicipais, Municipais e Distritais também com a 
documentação atualizada. Foi comunicado aos membros do CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual e do CA – Conselho de Administração, a criação da USE 
Intermunicipal de Embu das Artes composta das seguintes cidades: Embu das 
Artes, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, São Lourenço da 
Serra e Juquitiba, conforme Ata da última reunião do CA, datada de 16 de 
Setembro de 2012. Foi feita também a apresentação do PGT – Plano Geral de 
Trabalho da USE para o ano de 2013. 16º Congresso Estadual de 
Espiritismo: Foi aprovada e ratificada por unanimidade a cidade de Santos 
como sede para o Congresso, que será realizado em Abril de 2015. Allan Kardec 
P. Veloso, da USE Regional de Santos, e Nilton Starnini da USE Intermunicipal 
de Santos, fizeram a apresentação da cidade mostrando um DVD aos 
participantes com informações sobre a cidade de Santos, e, abordando as 
informações básicas iniciais a respeito do Congresso. Citado que estão sendo 
vistos os possíveis locais para a realização do evento, em Santos, e também 
prevendo que as pessoas vão até lá, para conhecer os locais da cidade e da 
Baixada Santista. Foram feitos diversos comentários sobre o possível número de 
participantes, sendo destacado que o Congresso deve ser feito com qualidade, e 
não com quantidade. Há uma previsão inicial para 1.200 (hum mil e duzentas) 
pessoas aproximadamente. Passou-se então para a definição da Comissão 
Central Organizadora do Congresso: com 2 (dois) representantes do CDE, 2 
(dois)  representantes do CA, e representantes da USE Intermunicipal  e da USE 
Regional de Santos. Como representantes do CDE para a Comissão 
Organizadora do Congresso foram indicados: Cristiano Costa, da USE 
Intermunicipal de Araras, e, Marco Goulart da USE Intermunicipal de Guarulhos. 
A Senhora Presidente Julia Nezu Oliveira fez convite especial ao Senhor 
Maurício Ferreira A. Romão representante do Instituto Espírita de Educação, 
como Sociedade Especializada, para participar da Comissão Organizadora; 
convite este aceito pelo mesmo. Os representantes do CA para a Comissão 
Organizadora do Congresso serão nomeados futuramente sendo um da USE 
Regional de São Paulo, e, outro da USE Regional do Grande ABC. Expediente 
da Tesouraria: Foi apresentado o resultado financeiro até 30 de Novembro de 
2012 sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelos membros do CA. 
Também foi mostrada a previsão orçamentária para o ano de 2013. Colocado 
pela Tesouraria, o valor para a anuidade do próximo ano - R$ 190,00 (cento e 
noventa reais) para pagamento em uma parcela, ou, R$ 200,00 (duzentos reais) 
para pagamento em duas parcelas de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, ou, R$ 
220,00 (duzentos e vinte reais) para pagamento em quatro parcelas de R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais) cada uma. Maurício Ferreira A. Romão, do Instituto 
Espírita de Educação sugeriu que as casas maiores paguem um valor maior de 
contribuição. Ficou definido que haverá uma Circular da USE explicando o seu 
trabalho no Movimento Espírita. O valor da anuidade para o exercício de 2013 foi 
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aprovado por unanimidade pelo CA – Conselho de Administração. Foi 
encaminhado que os órgãos onde houver instituições que tenham condições de 
recolher um valor maior entrem em contato com a Tesouraria, para que a 
diferença seja arrecadada como doação. Reunião da Comissão Regional Sul 
do CFN – Conselho Federativo Nacional da FEB – 2013: Foi comunicado aos 
senhores participantes que a referida reunião anual de algumas das federativas 
do CFN, será realizada no período de 26 a 28 de Abril de 2013, na cidade de 
São Paulo. As Federativas que compõem a Comissão Regional Sul do CFN são: 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso do Sul. Projeto da Reforma do Centro Cultural USE: A Senhora 
Presidente – Julia Nezu Oliveira salientou que entramos em contato com a 
empresa Expresso Art Projetos e eles foram contratados para a elaboração de 
um projeto na Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, para reforma total 
do Andar Térreo e do Teatro, do imóvel cedido a USE por comodato, no Brás. O 
valor total do projeto apresentado foi de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil 
reais). Esse projeto foi cadastrado no PROAC – Programa de Ação Cultural do 
Estado de São Paulo, onde parte do percentual do pagamento do ICMS – 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (3%) de empresas é destinada a 
projetos da Secretaria de Estado da Cultura. No caso de seleção do nosso 
projeto teremos a reforma da Sede da USE, situada à Rua Brigadeiro Machado, 
269, no Brás, denominando-a então de Centro Cultural USE.  Ação Pública do 
Ministério Público: Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente explicou sobre 
o abaixo assinado para colher 2 (dois) milhões de assinaturas, em uma proposta 
de iniciativa popular para que as restrições de propaganda de bebidas 
alcoólicas, sejam estendidas a bebidas com menor teor alcoólico (como cervejas 
e vinhos). Solicitou que os formulários sejam levados para as suas regiões, 
copiados e que os órgãos se organizem para isso no sentido de fazermos uma 
grande ação com o público em geral. As listas com assinaturas devem ser 
encaminhadas a USE, para que a mesma, encaminhe ao Ministério Público. 
Palavra dos Departamentos: SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção 
Social Espírita – Aylton Guido Coimbra Paiva (Diretor) expôs que realizou 
seminários de formação de trabalhadores para a área, em diversas regiões do 
Estado e que tem alguns seminários já programados para o ano de 2013. 
Educação Espírita da Infância – Martha Rios Guimarães (Diretora) citou o 
trabalho em equipe efetuado, através do Curso de Formação de Monitores da 
Infância, levado a todo o Estado. Mencionou que foram realizados também 
vários Cursos de Formação à Distância, através da Internet. Atendimento 
Espiritual na Casa Espírita – Wladisney Lopes da Costa (Diretor) salientou que 
está sendo feita a coleta de todo trabalho feito na área de Atendimento Fraterno, 
bem como a preparação de um novo material de trabalho nessa área para o 
Estado. Pediu que os Órgãos entrassem em contato com o Departamento, para 
o melhor entrosamento com as diversas regiões do Estado. ESDE – Ensino 
Sistematizado da Doutrina Espírita – Kátia Penteado (Secretária) enfatizou 
que a FEB – Federação Espírita Brasileira comemorará 30 (trinta) anos do ESDE 
no país em 2013. Informou ainda sobre os seguintes pontos: está sendo 
preparado um Manual da Implantação do ESDE; haverá um laboratório do 
ESDE, na sede da USE no Brás a partir de 2013; haverá o 4º Encontro Estadual 
do ESDE nos dias 12 e 13 de Outubro de 2013, em São Paulo . Mocidade – 
João Thiago Garcia (Diretor) - informou que no último dia primeiro de dezembro 
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paralela à reunião da Diretoria Executiva da USE, foi realizada a reunião com os 
Departamentos, onde foi iniciada a discussão das ações dos Departamentos que 
estejam de acordo com o Plano de Trabalho para o Movimento Espírita 
Brasileiro de 2013-2017. Foi acertado que a Evangelização será base de todos 
os trabalhos dos Departamentos da USE para o próximo ano. João Thiago 
Garcia trouxe informações sobre a Reunião Geral do Departamento de 
Mocidade realizada nesta mesma Instituição com a presença de 8 (oito) órgãos 
regionais e outros 8 (oito) órgãos com representação tendo direito a voto. 
Aconteceram as seguintes deliberações: foi atualizado o PGT – Plano Geral de 
Trabalho da Mocidade para o ano de 2013, com Seminários nas diversas 
regiões do Estado; foi votado o PGT do ano de 2014; a cidade de Bauru será a 
sede do 10º EECDME – Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade 
Espírita, que será realizado no período de 14 a 16 de Novembro de 2014. 
Discorreu ainda sobre o 9º EECDME realizado em Americana, no último mês de 
Novembro, e sobre a idéia da mocidade de sediar o COMBRAJE-SUL – 
Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas da Comissão Regional Sul 
do CFN em 2015. Livro Espírita – Rosana Amado Gaspar (Diretora) abordou a 
Edição Especial do Evangelho Segundo o Espiritismo, que será feito pela FEB, 
com tradução de Guillon Ribeiro. Essa edição será distribuída no primeiro 
semestre de 2013, e a USE encomendou inicialmente 5.000 (cinco mil) 
exemplares para o Estado de São Paulo. Os órgãos que tiverem interesse nessa 
edição deverão enviar e-mail para a USE com a quantidade desejada. Informou 
que será lançado pela USE, um Clube do Dirigente Espírita, no ano de 2013, 
visando auxiliar o Dirigente nas suas tarefas e, nos seus estudos. A 
periodicidade, será de um livro a cada 3 (tres) meses. Palavra aos Órgãos: A 
Secretaria informa que recebeu relatórios de diversos órgãos sobre as atividades 
realizadas pelos mesmos neste ano. Neli Del Nery Prado – USE Regional de 
Bauru apresentou-se como representante oficial após eleição feita no órgão em 
Outubro de 2012. Salientou que o Departamento de Doutrina do órgão fez 
seminários em várias casas da região e que o Departamento do Livro está 
realizando uma Feira do Livro em praça pública, em Bauru. Aylton Guido 
Coimbra Paiva, de Bauru, referiu-se ao trabalho maior feito na região que foi o 
de assessoria fazendo a vinculação entre o trabalho no Movimento Espírita feito 
pela USE, com o dos órgãos locais. Próximas reuniões, prece e 
encerramento: Como palavra final, a Senhora Presidente Julia Nezu Oliveira 
agradeceu a todos os participantes fazendo votos de um Natal de paz e amor, 
sem haver o esquecimento do aniversariante. As próximas reuniões serão no dia 
10 de março de 2013 do CA - Conselho de Administração, e, no dia 9 de junho 
de 2013 do CDE - Conselho Deliberativo Estadual. A prece final foi proferida por 
Zildéa Aldrovandi Marques de Piracicaba, às 13h40 dando como encerrada a 
presente reunião. Eu, Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral lavrei a presente ata 
que será assinada por mim e pela Senhora Presidente. 
 
 


