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Ata da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo Estadual da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE – realizada no 
dia 30 de Abril de 2012, no Auditório Anália Franco, Pestalozzi I,  
Local: Fundação Pestalozzi – Franca – Unidade I 
 
 
 
Centro de Convenções do Circuito de Águas em Serra Negra – SP, no 
ambiente do 15º Congresso Estadual de Espiritismo, com a presença de 
1.119 congressistas, entre  eles representantes das USE´s Regionais, 
Intermunicipais, Municipais e Distritais, convidados e convocados que 
foram para este evento.   
 
12 instituições USEs Intermunicipais e Municipais; 9 Distritais. TOTAL 21 
ÓRGÃOS PRESENTES. 14 visitantes, em um total de 35 pessoas 
presentes. 
 
A lista de presenças registrou a participação dos representantes dos 
órgãos no CDE, como também a presença de nove dos diretores 
executivos das USE, a saber: Presidente: José Antônio Luiz Balieiro, 1ª 
Vice Presidente: Julia Nezu Oliveira, 2ª. Vice Presidente: Neli Del Nery 
Prado, Secretária Geral: Neyde Schneider, 1º Secretário: Aparecido J. 
Orlando; 2º. Secretário: Hélio Alves Corrêa, 3º. Secretário: João Thiago de 
Oliveira Garcia, 1ª. Tesoureira: Rosana Amado Gaspar, 2º. Tesoureiro: 
Adonay Fernandes de Andrade.   
 
 
Gaspar, Fernando, Storino, como diretores estãpo 
 
 
 
A reunião teve início às dezessete horas e trinta minutos, presidida por 
José Antônio Luiz Balieiro e secretariada por Hélio Alves Corrêa. O 
presidente fez breve saudação   aos congressistas e conselheiros 
presentes,  
 
Dentro do primeiro item da pauta: manifestação dos conselheiros sobre o 
Congresso: - 
Eurípedes Valentim Ferreira – USE Intermunicipal de Franca 
Com muita honra que recebemos todos os participantes deste 
Congresso. 
Registrou os nossos agradecimentos a todos, e dizendo que Franca está 
de portas abertas a todos do Congresso. 
 
 
Aparecido Augusto de Carvalho – USE Regional Ilha Solteira 
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Felicidades por participar deste congresso, entusiasmados pela 
organização do congresso, elogiou o esforço que o pessoal de Franca fez 
para que tudo estivesse perfeito. 
Sentimo-nos acolhidos fraternalmente, em um clima de fraternidade. 
Não há críticas a serem feitas, tampouco sugestões de melhoria a serem 
propostas.  
De Ilha Solteira vieram 8 (oito) pessoas como representantes da Região, 
que irão com ânimo novo, e renovados, para a  
 
Sperio Faccioni Junior – USE Intermunicipal de Guarulhos 
Contato com os de todas as USEs é fundamental para a disseminação do 
que recebemos na 
Agradecendo a hospitalidade de cada um neste Evento. 
 
 
Balieiro agradecendo pelos 2 anos de trabalho em conjunto da Comissão 
Organizadora. 
1º - Receber a todos muito bem 
2º - Conteúdo do Congresso 
Congresso onde ninguém veio para discurso próprio, todos trouxeram as 
suas exposições dentro daquilo que foi  
as coisas tem meio, começo e fim. O tema que foi desenvolvido pela 
Comissão foi muito bem abordado, por cada âncora, dentro da 
Solidariedade. 
Falou que há muito trabalho a fazer, depois do Congresso, como 
resultado do mesmo, e de tudo aquilo que aqui foi debatido e discutido. 
 
 
2 – Encaminhamento de propostas para sede da 16ª Sede do Congresso: 
Lourival Rocha Lourenço – USE Regional de Santos – 
Representando a região de Santos, na formalização do pedido para que 
Santos seja sede do próximo Congresso. 
Leu ofício da USE Intermunicipal de Santos, formalizando a candidatura 
de Santos para sediar a sede do próximo Congresso. 
USE Regional da Baixada Santista, USEs Intermunicipais de: Guarujá, 
Itanhaém, Peruíbe, Registro, Santos, São Vicente (Municipal), Praia 
Grande (Municipal). 
Nilton Starnini – Presidente da USE Intermunicipal de Santos 
Ofício datado de 28 de Abril. 
Congresso Estadual em 2015. 
 
 
Nilton Guirau – USE Intermunicipal de Limeira 
Vontade de Limeira – para ser sede do 17º Congresso Estadual Espírita. 
 
Balieiro: alegria de recebermos a proposta de Santos, e da proposta da 
próxima  
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Zezinho deixando um kit da Cidade de Santos, como presente ao 
presidente. 
 
Números deste Congresso: apresentados pelo Aparecido. 
Arquivo saldo no diretório do Congresso: Estatística do Congresso. 
 
 
 
3º item da pauta – Efetivação dos contratos de Comodato e do Cartão 
OBEM: 
Processo do Contrato de Comodato está concluído. 
Ocupação do imóvel será de imediato – 50 anos de comodato renováveis 
por mais 50 anos. 
 
 
OBEM – assinado acordo com  
Exclusividade da USE no estado de São Paulo. 
Haverá apresentação sobre o Cartão pelo César do Lar Fabiano de Cristo. 
 
Reunião de 3 de Junho: 
CDE – empossado elegerá a nova diretoria para o triênio 2012 – 2015 
 
Até 15 de Maio de 2012, podem ser apresentadas chapas, para essa a 
nova diretoria. 
Chapa indicada para o próximo triênio. 
 
Júlia agradeceu a indicação dela para a próxima presidência. Mostra a 
disposição para continuar o trabalho.  
 
São diversas USEs que assinarão a carta de apoio, com Júlia como 
presidente. 
 
 
Diretores Presentes: 
- Mário – ESDE – 4º Encontro Paulista de Monitores do ESDE, 14 e 15 de 
Julho, em Bauru. 200 vagas abertas para o Encontro. 
- J.T. – Mediunidade – Encontro Estadual de Mediunidade – 19 de 
Agosto,na USE Brás. 
- J.T. - 9º Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita, 
em 2, 3 e 4 de Novembro de 2012, em Americana. 
- Fernando – At. Espiritual – 19 de Maio – Oficina de At. Espiritual na sede 
da USE Santana. 
 
- Adolfo – agradecendo por ter confiado a franca, a organização deste 
Congresso Estadual de Espiritismo. Agradecer aos trabalhadores, aos 
participantes. Pudemos trabalhar de maneira tranqüila e harmônica, com 
sentimento de alegria. 
Agradecer a oportunidade, de aqui estarmos. 
 
Balieiro –  
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Não tivemos lucro, mas não tivemos “déficit”.  
 
 
 
de divulgação.  Finalmente, foi registrado que as cidades de São José dos 
Campos, Franca (estas com antecedência) e Presidente Prudente (esta no 
período do congresso) candidataram-se à organização do 15º. Congresso 
Estadual de Espiritismo, em 2012. 
 
As propostas das cidades serão avaliadas e encaminhadas para decisão 
do CDE em reunião do mês de dezembro de 2012. 
 
 
Nada mais havendo a tratar, com o agradecimento pela presença e 
participação dos conselheiros nesta reunião extraordinária do CDE, foi a 
mesmo encerrada, dando-se sequência às atividades do congresso.  Eu, 
Hélio Alves Corrêa – 2º Secretária Geral, que esta lavrei, para constar, por 
ser verdade, dato e assino juntamente com o presidente.   Franca,  30 de 
Abril de 2012. 
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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. 
 
 


