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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 10 de Março de 
2013. Estiveram representadas 9 (nove) USES Regionais, a saber: Araçatuba, Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Paulo 
e Sorocaba, conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 9h20, 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 leitura feita por Neyde Schneider 
– Primeira Vice-Presidente, de um trecho de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” de Allan 
Kardec – capítulo XVIII – “Muito se pedirá aquele que muito recebeu”. A Senhora Neyde 
Schneider fez então a prece de abertura. Ressalvas nas Atas anteriores das Reuniões 
Ordinárias do Conselho de Administração: 1 – Na Ata da Reunião do CA datada de 16 
de Setembro de 2012, o nome correto do Conselheiro da USE Regional de Santos, é José 
da Conceição Abreu, e não como está grafado. 2 – Na Ata de Reunião Conjunta do CA e do 
CDE – Conselho Deliberativo Estadual, datada de 9 de Dezembro de 2012, onde está 
escrito USE Regional de Santos, leia-se USE Regional da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira. A Senhora Presidente, na Palavra da Presidência, fez a abertura informando sobre 
a reunião da Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo Nacional que será 
realizada no período de 26 a 28 de Abril de 2013. Teremos a participação das federativas 
do: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo e também representantes da Federação Espírita do Uruguai, além da Diretoria da 
FEB – Federação Espírita Brasileira, Secretários e Coordenadores do CFN. O encontro será 
no Embu Park Hotel Fazenda – Embu das Artes. Essa reunião é realizada cada ano em um 
estado dessas federativas, e neste ano será em São Paulo, tendo um custo aproximado de 
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). Neste evento acontecerão reuniões das áreas do 
CFN da FEB. A federativa local (USE) pagará as despesas de hospedagem de 7 (sete) 
pessoas por federativa. Se a federativa trouxer mais pessoas, as despesas serão por conta 
deles. Julia Nezu Oliveira – Presidente salientou que dentro das Comemorações dos 150 
Anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, a FEB lançou em conjunto com as demais 
federativas do país, uma Edição Especial do Evangelho, com tiragem de 200.000 (Duzentos 
mil) exemplares, tradução de Guillon Ribeiro, com preço de capa de R$ 7,50 (Sete reais e 
cinquenta centavos). Dentro dessas comemorações citou que teremos também o 4º 
Congresso Espírita Brasileiro programado para os dias 11 a 13 de Abril de 2014, nas 
cidades de: Campo Grande, João Pessoa, Vitória e Manaus. O Coordenador Geral desse 
Congresso será José Antonio Luiz Balieiro – Assessor da Secretaria Geral do CFN. A 
Senhora Presidente explicou que haverá em Guararapes, no dia 09 de Junho de 2013, um 
seminário integrado da FEB com o título: Ações de Acolhimento, Consolo, Esclarecimento e 
Orientação no Centro Espírita. O objetivo do Seminário aplicado pela FEB é formar 
Multiplicadores para os locais onde o mesmo for aplicado. Salientou ainda que os 
Departamentos da USE e dos Órgãos devem ter um trabalho integrado, com ações 
planejadas, organizadas e sendo feitas em conjunto. Se todos os departamentos das USEs 
Regionais, Intermunicipais, Municipais e Distritais funcionarem de maneira coesa e 
integrada, a Casa Espírita se sentirá fortalecida, e será atendida nas suas necessidades em 
relação aos Órgãos. Continuando a explanação, a mesma informou que no dia 24 de Março 
de 2013, teremos a prévia da primeira reunião para a formação da Comissão Organizadora 
do 16º Congresso Estadual do Espiritismo que acontecerá em Santos no ano de 2015. A 
referida reunião será realizada na cidade de Guarujá. Julia Nezu Oliveira – Presidente 
mencionou outros assuntos: o Curso de Gestão de Centro Espírita, que será realizado neste 
ano na Sede de Santana, da USE; em Rio Claro agora em 2013 também teremos esse 
Curso de Gestão; o funcionamento de Grupos do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina 
Espírita em todo o Estado; o início de Grupos do EADE – Ensino Avançado da Doutrina 
Espírita no Estado de São Paulo; e grupos de EPM – Estudo e Prática da Mediunidade, 
também dentro dos padrões da FEB em alguns locais. No item Tesouraria da Pauta, José 
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Silvio Spinola Gaspar – Primeiro Tesoureiro apresentou o Balancete do ano de 2012 com 
saldo em 31 de  
Dezembro de 2012, no valor de R$ 44.384,38 (Quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e 
quatro reais e trinta e oito centavos), explanando que deveremos fazer evento para angariar 
fundos visando a reunião da Comissão Regional Sul do CFN, que acontecerá em São 
Paulo, no mês de Abril. Foram feitos comentários relativos a várias Casas Espíritas que não 
receberam o Boleto para pagamento da Contribuição Anual à USE. O mesmo salientou que 
haverá um levantamento sobre as Casas que não pagaram a contribuição. Allan Kardec P. 
Veloso – USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira expôs que devemos buscar 
outras fontes de arrecadação no Movimento Espírita, citando como exemplo a venda de 
calendários feitos na Baixada Santista. Expôs ainda que existe a falta de conhecimento da 
USE por parte dos dirigentes dos órgãos, e que uma das sugestões seria aumentar a 
tiragem do Jornal Dirigente Espírita, para melhor conhecimento e divulgação da USE. 
Martha Rios Guimarães – Departamento de Educação Espírita da Infância explicou que 
aproximadamente 30% (trinta por cento) das Casas Espíritas recolhem a contribuição anual, 
e que a atuação dos Órgãos deve ser mais forte junto às Casas Espíritas, para que haja 
aumento no número de Casas contribuintes. Sobre o Jornal Dirigente Espírita foi citado que 
trabalhamos com um sistema de cotas do mesmo, e que os Órgãos o adquirem por R$ 2,00 
(dois reais), para distribuição nas suas regiões. Miguel de Pier – USE Regional de Marília 
sugeriu alteração do estatuto, mudando a função e atribuições das USEs Regionais. Julia 
Nezu Oliveira – Presidente citou que as USEs Regionais, devem ter elementos na Comissão 
Executiva, dos diversos municípios que compõem a região. As Regionais devem ter 
fortalecidos os seus Departamentos, e tornarem-se atuante nas suas regiões, pois onde 
existem Regionais bem montadas, as Intermunicipais se destacam, com bons trabalhos. 
Onde as Regionais não são bem montadas, as Intermunicipais não tem respaldo nas suas 
ações. Aparecido José Orlando – Segundo Vice-Presidente salientou que a existência dos 
órgãos regionais, intermunicipais, municipais e distritais, auxilia o processo e o dinamismo 
fortalecendo o trabalho da rede por todo o estado. O maior desafio dos Órgãos, segundo o 
mesmo, é a formação de pessoas para dar continuidade ao trabalho. Marcus Silva 
Agostinetto – USE Regional de Piracicaba sugeriu que o valor da anuidade poderia ser 
rateado, ficando uma parcela para a USE, uma parcela para a USE Regional, e, outra 
parcela para o Órgão local. Julia Nezu Oliveira – Presidente solicitou ao Marcus Silva 
Agostinetto – USE Regional de Piracicaba que formalize a proposta, para a mesma ser 
colocada na pauta de Reuniões do CA, ser discutida e votada. O Balancete referente ao 
exercício de 2012, foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. No tópico 
Secretaria da pauta, houve a aprovação por unanimidade das Atas das reuniões do CA de 
Setembro e Dezembro de 2012. As correções e ressalvas dessas respectivas Atas estão 
colocadas nesta atual Ata de Março de 2013. Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário 
expôs sobre o Cadastro das USEs Regionais, salientando que 18 (dezoito) Órgãos – USEs 
Regionais estão com o seus cadastros atualizados na USE. No item Encontros Fraternos 
de Unificação, Aparecido José Orlando – Segundo Vice-Presidente mencionou que 3 (três) 
Órgãos Regionais (Bauru, Cachoeira Paulista e Franca) possuem pendências em relação ao 
Estatuto, e 6 (seis) Órgãos Regionais (Ilha Solteira, Jales, Jundiaí, Nova Alta Paulista , São 
João da Boa Vista e Taubaté) não estão com a sua documentação atualizada nos arquivos 
da USE. O mesmo informou que os Encontros Fraternos serão agendados diretamente com 
cada USE Regional. A preferência atual é realizar os Encontros Fraternos inicialmente nos 
órgãos regionais que não estão com a sua documentação atualizada, visando até mesmo a 
reestruturação dessas USEs Regionais. Haverá no dia 21 de Abril próximo, uma reunião na 
Nova Alta Paulista, com objetivo de acerto da documentação daquela USE Regional. 
Abordando o tópico Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro – 2013-2017 
Julia Nezu Oliveira – Presidente enfatizou que as USEs Regionais devem estudar esse 
Plano junto com as Intermunicipais e demais Órgãos para determinar as Ações que devem 
ser realizadas nas regiões. A Senhora Presidente relatou que grande parte daquilo que nós 
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fazemos nas USEs, já está de acordo com as diretrizes do Plano de Trabalho. Falta muitas 
vezes enquadrar o que fazemos, com o Plano de Trabalho. As Diretrizes de Ação principais 
do Plano para os Órgãos trabalharem são: Difusão da Doutrina; Preservação da Unidade de 
Princípios da Doutrina; Comunicação Social Espírita; Adequação dos Centros Espíritas para 
o atendimento de suas finalidades; Multiplicação dos Centros Espíritas; União dos Espíritas 
e Unificação do Movimento Espírita; Capacitação do Trabalhador Espírita; Participação na 
Sociedade. Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente informou em relação à atuação da 
Assistência Social que estamos sujeito a LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, e, que 
a Legislação Municipal deve ser conhecida pelos órgãos, para dar suporte às Casas 
Espíritas. Como exemplo citou os CMAS - Conselhos Municipais de Assistência Social. José 
da Conceição Abreu – USE Regional Baixada Santista e Vale do Ribeira comentou que 
precisamos levar para as USEs Regionais, a capacitação para o dirigente do órgão de 
unificação. Julia Nezu Oliveira – Presidente argumentou que fizemos abordagens sobre isto, 
antes da última eleição, explicando as funções dos Órgãos, Cargos, Movimento de 
Unificação, inclusive com envio de e-mail aos órgãos contendo instruções sobre eleições de 
todos os órgãos. Allan Kardec P. Veloso – USE Regional da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira reiterou que temos de ter capacidade de lidar com a diversidade, com as diferenças 
entre as linhas de pensamentos sobre o Espiritismo. Na Baixada Santista haverá um 
trabalho sobre essas questões divergentes no meio espírita. A Senhora Presidente salientou 
que depois disto, Allan Kardec P. Veloso deveria entrar com uma proposta para que o 
assunto seja levado ao CDE. No item da pauta referente ao Projeto do Centro Cultural 
USE, tivemos a apresentação feita por Selma Braga Sartorio e Cláudio Lugli Sartorio da 
empresa Expresso Art Projetos. 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. Na 
apresentação do Projeto eles enfatizaram que trabalham como uma assessoria para ONGs 
e projetos culturais, e que dentro disto foi idealizada a revitalização e reforma do Centro 
Cultural USE do 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% (Três por cento) 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. Dando sequencia à reunião no tópico Palavra aos Departamentos: 
tivemos as seguintes explanações. Pelo Departamento do Livro – Rosana Amado Gaspar 
– Diretora salientou que a edição especial de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, da FEB, 
dentro das Comemorações dos 150 Anos do mesmo, custará aos Órgãos – R$ 4,10 (Quatro 
reais e dez centavos) com frete por conta do Órgão. Mário Gonçalves Filho – USE Regional 
de Ribeirão Preto completou que o exercício da Rede da USE pode ser feita na distribuição 
desse Livro, não com intuito de ganho financeiro, e sim como divulgação da Doutrina 
Espírita. Wladisney Lopes da Costa – Diretor do Departamento de Atendimento Espiritual 
na Casa Espírita mencionou que o Departamento está aberto aos convites das USEs 
Regionais para solicitarem o trabalho (através de seminários), cujo objetivo é formar 
multiplicadores na região para a disseminação do Atendimento Espiritual, dando assim 
maior visibilidade nas Casas a esse setor. Outro objetivo do Departamento é deixar uma 
base para que possa haver seqüência do trabalho posteriormente. Junto ao trabalho do 
Departamento está o Evangelho no Lar e no Coração. Paulo Ribeiro – Diretor do 
Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade relatou sobre o estudo da 
Mediunidade abrangendo a prática mediúnica, a reunião mediúnica em si, e, que no Livro: 
Orientação ao Centro Espírita, está a base dos trabalhos doutrinários e de estudos da Casa 
Espírita. Discorreu também sobre o trabalho unificado entre ESDE, Mediunidade e 
Atendimento Espiritual, que poderá ser levado a todo o Estado de São Paulo dando como 
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exemplo o Encontro Unificado das tres áreas, que acontecerá no próximo dia 17 de Março 
de 2013, aqui na Sede da USE – Santana. Pediu para que as USEs Regionais que tem os 
seus Departamentos organizados, entrem em contato com o Departamento de Mediunidade, 
para ação em conjunto. Pelo Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado da 
Doutrina Espírita – o Diretor Mário Gonçalves Filho informou que o ESDE lançado pelo 
CFN da FEB está fazendo 30 (trinta) anos, e que teremos alguns eventos comemorando 
isto. Informou ainda que o objetivo da área é o estímulo ao estudo da Doutrina Espírita, 
independente do programa adotado pela Casa Espírita. A USE adotou o ESDE como 
programa de estudos, enquanto federativa. No Estado de São Paulo foram criados 4 
(quatro) Pólos: Ribeirão Preto, Bauru, São Paulo e Sorocaba. Cada um desses pólos tem 
uma equipe trabalhando. No Pólo de São Paulo, foi criado o laboratório do ESDE na Sede 
do Brás em 2013. Em Maio de 2013 acontecerá um curso de formação de monitores na 
Baixada Santista. Oficinas de técnicas para monitores serão feitas na cidade de São Paulo, 
e também em São Paulo acontecerá o 5º Encontro Estadual de Monitores do ESDE nos dias 
12 e 13 de Outubro de 2013. Em Sorocaba atualmente temos várias salas, e Cursos de 
Monitores são realizados em toda a região. Bauru sediou o último Encontro Estadual de 
Monitores e tem a implantação gradativa em toda a região. Em Ribeirão Preto temos 
atualmente 95 (noventa e cinco) grupos de ESDE. As USEs receberão formulário para 
pesquisas sobre os grupos do ESDE nas Casas Espíritas, e sobre os outros grupos de 
estudo em andamento no Estado. O ESDE tem informações no site da USE, além de: “Blog” 
- Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e página no “Facebook” – Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita. João Thiago Garcia – Diretor do Departamento de Mocidade explicou 
sobre os objetivos, Encontros e Reuniões Administrativas do Departamento. As 
Deliberações sobre os Encontros são tomadas em reuniões específicas para isto. Sobre o 
funcionamento no Estado, o Departamento tem um Diretor que trabalha junto com os 
Secretários e os Assessores de cada uma das 4 (quatro) Assessorias do Estado. Explicou 
ainda sobre os principais objetivos que são: cadastro das mocidades ativas do Estado; 
distribuição de material de apoio; melhorar a comunicação; capacitar trabalhar; estreitar os 
laços com as Mocidades e com os Órgãos. Os próximos Eventos do Departamento serão: 
35ª COMELESP – Confraternização das Mocidades Espíritas do Leste Paulista, em 
Tremembé, no período de 29 a 31 de Março de 2013, com o Tema: O Ser – Sentimento, 
Expressão e Responsabilidade; 32ª COMECELESP – Confraternização das Mocidades 
Espíritas do Centro-Leste do Estado, que será realizada em Bragança Paulista, de 28 a 31 
de Março, com o Tema: É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã; 41ª 
COMENESP – Confraternização das Mocidades Espíritas do Norte do Estado de São Paulo, 
em Franca, de 29 a 31 de Março de 2013, com o Tema: O Ser – Sentimento, Expressão e 
Responsabilidade; 49ª COMENOESP – Confraternização das Mocidades Espíritas do 
Noroeste do Estado, a realizar-se em Tupã, no período de 28 a 31 de Março, com o Tema: 
O Ser, Sentimento, Expressão e Responsabilidade. João Thiago Garcia – Departamento de 
Mocidade relatou sobre o Departamento de Educação Espírita da Infância, que no 
próximo dia 16 de Março acontecerá em Jaú, um Curso de Formação de Educadores 
Infantis. Relatou ainda que os Órgãos podem solicitar os Cursos para a Martha Rios 
Guimarães – Diretora do Departamento, e, que continuam os Cursos à Distância visando a 
formação de Educadores Infantis. No item da pauta: Palavra aos Órgãos: José da 
Conceição Abreu – USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira salientou que o 
Departamento de Educação Espírita da Infância da USE realizará capacitação de 
Educadores Infantis na Baixada Santista no próximo dia 05 de Maio de 2013. No mesmo dia 
acontecerá um encontro visando à implantação do ESDE na região, na cidade de São 
Vicente. O 2º Encontro sobre o Centro Espírita ocorrerá no dia 15 de Setembro de 2013, na 
cidade de Praia Grande. Nos dias 10 e 11 de Fevereiro, a USE Regional da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira esteve representada em um evento da Aliança Espírita 
Evangélica na cidade de Santos, mostrando confraternização e harmonia entre diferentes 
segmentos Espíritas. José da Conceição Abreu salientou ainda sobre o item Acessibilidade 
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no Centro Espírita. Julia Nezu Oliveira – Presidente solicitou ao mesmo que enviasse uma 
proposta disto ao CA, para que em sendo aprovada a proposta, pudesse depois ser levada 
para futura inclusão junto ao CFN da FEB. Allan Kardec P. Veloso - USE Regional da 
Baixada Santista e Vale do Ribeira relatou sobre o Encontro Fraterno com a USE, a 
realizar-se no próximo dia 24 de Março. Relatou ainda que foi feita uma visita à Arena da 
Baixada – local para 4.000 (quatro mil) pessoas, e também estão em contato com a UNIP – 
Universidade Paulista para termos as opções iniciais visando o 16º Congresso Espírita 
Estadual de Espiritismo, em 2015. Sirlei Ramos Nogueira – USE Regional de Araçatuba 
discorreu sobre o encontro que acontecerá em Guararapes no dia 09 de Junho de 2013, a 
CONEAN/CONRESPU – Confraternização Regional Espírita de Araçatuba e Ilha Solteira, 
sendo esta a primeira vez dessa união para evento único. Em Araçatuba, neste ano, 
teremos as comemorações dos 130 (cento e trinta) anos do nascimento de Benedita 
Fernandes – espírita com grande trabalho na região, e fundadora do Hospital que leva seu 
nome, uma referência em Hospitais Espíritas. No dia 27 de Junho de 2013, haverá 
solenidade oficial na Câmara Municipal de Araçatuba no encerramento da Semana Dama da 
Caridade, em homenagem a Benedita Fernandes, com participação de Antonio César Perri 
de Carvalho – Presidente da FEB, e autor da biografia: Dama da Caridade. Sirlei Ramos 
Nogueira discorreu ainda sobre a situação de Mirandópolis que saiu da área de Ilha Solteira 
passando para Araçatuba. Julia Nezu Oliveira – Presidente solicitou a ele que enviasse 
proposta sobre a situação de Mirandópolis, a fim de regularização. O CA – Conselho de 
Administração, por unanimidade, deixou a cargo da diretoria, a aprovação da proposta que 
será enviada em relação a esse assunto. Neli Del Nery Prado – USE Regional de Bauru 
explanou sobre os Órgãos da região, citando Promissão que não tem diretoria formalizada 
na USE Intermunicipal local. Em Bauru, segundo a mesma, foi selecionada uma empresa 
para reunir as Casas Espíritas, montar o processo de adequação da acessibilidade para 
todas as Casas, ao invés das Casas entrarem com processos individuais visando à sua 
adequação. Mário Gonçalves Filho – USE Regional de Ribeirão Preto formalizou a data de 
17 de Novembro de 2013 para o Encontro Fraterno com a USE. Citou ainda a realização da 
31ª CONRESPI – Confraternização Regional Espírita em Bebedouro, em Fevereiro último 
com a participação de mais de 400 (quatrocentas) pessoas. A Próxima Reunião do CA – 
Conselho de Administração será realizada em 8 de Junho de 2013, na sede da USE em 
Santana, São Paulo. A Reunião foi encerrada às 14h00 com prece proferida por Mauro 
Antonio dos Santos – Segundo Tesoureiro. 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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 8 de Junho de 
2013. Estiveram representadas 10 (Dez) USES Regionais, a saber: Assis, Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, São Paulo e Sorocaba, conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 
14h15, 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 fazendo 
abordagem sobre a comemoração dos 66 (Sessenta e Seis) anos da USE. Neyde Schneider 
– Primeira Vice-Presidente fez então a Leitura de Mensagem escrita por ela mesma sobre 
a comemoração do aniversário da USE, no último dia 5 de Junho de 2013, mensagem esta 
publicada no Site da Instituição (www.usesp.org.br). A Senhora Vice-Presidente fez também 
a Prece de Abertura. Julia Nezu Oliveira, na Palavra da Presidência, registrou e 
agradeceu os votos pela passagem do aniversário da USE; informou sobre a reunião da 
Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo Nacional da FEB – Federação 
Espírita Brasileira, realizada em Embu das Artes, São Paulo, SP, no período de 26 a 28 de 
Abril de 2013. A reportagem sobre o Evento foi publicada no Jornal Dirigente Espírita – 
edição de Maio/Junho de 2013. A Senhora Presidente continuou as suas colocações 
abordando em relação ao Seminário Integrado “Ações de Acolhimento, Consolo, 
Esclarecimento e Orientação no Centro Espírita”, que é um evento do CFN da FEB e será 
realizado no próximo dia 14 de Julho, na cidade de Guararapes, enfatizando que o objetivo 
do seminário é formar multiplicadores para os Órgãos; fez também pedido aos Órgãos para 
que verifiquem a necessidade de ajuda em relação ao trabalho de implantação de grupos do 
ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita no Estado, pois a USE está á disposição 
para auxiliar nessa tarefa e ainda em relação aos cursos de EPM – Estudo e Prática da 
Mediunidade e EADE – Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Julia Nezu Oliveira 
mencionou que o Curso de Gestão do Centro Espírita está sendo realizado na 6ª (Sexta) 
Turma nesta cidade de São Paulo, e, foi iniciado no último dia 11 de Maio. Vários órgãos 
têm pedido esse Curso nas suas regiões. Estão sendo formados novos facilitadores do 
Curso, para que tenhamos mais multiplicadores no Estado. O Curso tem a duração 
aproximada de 7 (Sete) meses, com aulas quinzenais. A Senhora Presidente relatou que 
esteve presente representando a USE no evento de transferência do ICESP - Instituto de 
Cultura Espírita de São Paulo, para a FEB - Federação Espírita Brasileira, que aconteceu no 
último dia 18 de Abril de 2013, no bairro da Lapa, cidade de São Paulo. Houve então a 
extinção do ICESP. Relatou também que Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente 
representou a USE na Câmara Municipal de São Paulo, no último dia 18 de Abril, nas 
comemorações do Dia dos Espíritas, evento este que foi coordenado pelo Vereador Rubens 
Calvo. A Doutora Marlene Nobre – Presidente da AME – Associação Médico-Espírita do 
Estado de São Paulo foi homenageada como Cidadã Paulistana. Julia Nezu Oliveira - 
Presidente comentou sobre o Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro para o 
período de 2013-2017, solicitando aos Órgãos que verifiquem se as ações constantes do 
Plano estão sendo implementadas e como podem ser aperfeiçoadas pelos Órgãos e pelas 
Casas Espíritas. José Antonio Luiz Balieiro – Assessor do CFN discorreu que orientados 
pelo Plano Brasileiro, as Federativas e os Órgãos podem montar os seus Planos de 
Trabalho, com as particularidades e ações de cada órgão em relação ao Plano do 
Movimento Espírita Brasileiro. O Plano é genérico, e as especificidades ficam por conta da 
USE e dos seus órgãos, segundo o mesmo. No item Secretaria da pauta, Hélio Alves 
Corrêa – Secretário Geral citou que a ata da reunião anterior do CA, do mês de Março de 
2013, será reenviada a todos os Órgãos, para que os mesmos façam os comentários e 
correções, pois alguns não receberam a Ata segundo relatos dos próprios. A aprovação 
oficial dessa Ata ficará para a próxima reunião do CA, em Setembro de 2013. Newton Carlos 
Guirau – Segundo Secretário informou que 6 (Seis) USEs Regionais ainda estão com a 
documentação pendente em relação à atualização da Comissão Executiva. Esses Órgãos 
são os seguintes: Jales, Araçatuba, Taubaté (em 29 de Junho acontecerá uma reunião), 
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Jundiaí, São João da Boa Vista (em 23 de Junho acontecerá a próxima reunião), e, Nova 
Alta Paulista (onde estão sendo montadas as USEs Intermunicipais). No tópico 4º 
Congresso Espírita Brasileiro - José Antonio Luiz Balieiro – Assessor do CFN salientou 
que o material de divulgação do Congresso será distribuído hoje para o CA e amanhã, 9 de 
Junho, para o CDE – Conselho Deliberativo Estadual. O Congresso será realizado de 11 a 
13 de Abril de 2014, simultaneamente, nas cidades de: Campo Grande, João Pessoa, 
Manaus, e, Vitória, homenageando os 150 Anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. 
As inscrições estarão abertas no período de 1º de Agosto a 31 de Dezembro de 2013, ou 
anteriormente caso encerrarem-se as vagas previstas, e, podem ser feitas por telefone, 
carta, e-mail, pelo site da FEB, etc. No ato da inscrição será necessária a citação da cidade 
em que se deseja participar, e o pagamento do valor de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) 
como Bônus para serem retirados em livros da FEB nas livrarias que estarão montadas no 
Congresso. Haverá um total de 6.000 (Seis Mil) congressistas distribuídos da seguinte 
maneira: 2.000 (Dois Mil) em Manaus, 1.800 (Hum Mil e Oitocentos) em Vitória, 1.100 (Hum 
Mil e Cem) nas cidades de João Pessoa e Campo Grande. José Antonio Luiz Balieiro – 
Assessor do CFN esclareceu que está dando uma contribuição ao CFN da FEB, fazendo 
uma intermediação entre as federativas e a FEB. Allan Kardec P. Veloso da USE Regional 
da Baixada Santista e Vale do Ribeira perguntou sobre a situação atual da FEB, ao qual o 
Assessor do CFN respondeu que o presidente atual da FEB, Antonio César Perri de 
Carvalho deu ares de modernidade e novas maneiras de administrar à instituição, citando 
como exemplo os livros que estão sendo reeditados. No item 16º Congresso Estadual da 
USE a Senhora Presidente citou que a primeira reunião da Comissão Organizadora foi 
realizada no último dia 19 de Maio, na cidade de São Vicente, e que a próxima reunião será 
no dia 29 de Setembro de 2013. O Congresso será realizado de 18 (sábado) a 21 de Abril 
(terça-feira) de 2015, em Modelo misto, com conferências públicas e oficinas. O local será a 
Arena Santos, sendo que foi feito e encaminhado ofício reservando o espaço no período de 
17 a 21 de Abril de 2015. A sugestão do Tema Central e Sub-Temas será lançada na 
reunião do CDE de 09 de Junho, com prazo final em 31 de Agosto de 2013. Em Setembro 
de 2013, será definido o Tema Central, dando início ao trabalho do cartaz inicial e logotipo 
do Congresso. Em Dezembro nas reuniões do CDE e do CA haverá a distribuição de 
cartazes, “folders”, e, fichas de inscrição. As prévias do Congresso serão realizadas durante 
o ano de 2014 em pelo menos 12 regiões do Estado, para apresentação do programa e para 
as inscrições. Será enviada uma circular aos Órgãos contendo as informações do Evento e 
uma orientação sobre o envio de Temas e Sub-Temas. Dando sequência à reunião foi 
apresentado o item Tesouraria por José Silvio Spinola Gaspar – Primeiro Tesoureiro com 
saldo de R$ 68.907,42 (Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Sete Reais, e, Quarenta e Dois 
Centavos) no dia 31 de Maio de 2013. O Balancete apresentado foi aprovado por 
unanimidade. Em relação à arrecadação das Casas Espíritas, o Primeiro Tesoureiro expôs 
que devido a envio errado de Boletos pelo Banco, tivemos neste princípio de ano, uma 
redução no número de Casas Espíritas que contribuíram com a anuidade da ordem de 66 
(Sessenta e Seis) Casas. Será enviada a segunda remessa de Boletos, às Casas Espíritas 
que não contribuíram. O Balanço final da reunião da Comissão Regional Sul do CFN da 
FEB, que aconteceu em Embu das Artes, São Paulo, ficou com saldo negativo de R$ 
3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) aproximadamente. No tocante à negociação com o 
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, o Primeiro Tesoureiro relatou que estamos 
enquadrados novamente no financiamento com pagamento de parcelas mensais no valor 
aproximado de R$ 300,00 (Trezentos Reais). Julia Nezu Oliveira – Presidente expressou-se 
em relação à Nova Parceria das 27 (Vinte e Sete) Federativas com a FEB para impressão 
das Obras da Codificação transmitindo a todos que foi feito um pedido num total de 11.000 
(Onze Mil) Volumes pela USE. Os Órgãos da USE terão desconto de 40% (Quarenta Por 
Cento) para pedidos mínimos de 100 (Cem) exemplares. As Casas Espíritas adesas à USE 
terão um desconto de 25% (Vinte e Cinco Por Cento). No tópico Centro Cultural USE da 
pauta da reunião, Osmar Fantinato – Diretor de Patrimônio abordou que conseguimos 
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algumas empresas para contribuírem com 3% (Três Por Cento) do valor do ICMS – Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, recolhido ao Projeto de Reforma do Centro 
Cultural USE no Brás, cadastrado no PROAC – Programa de Ação Cultural do ICMS, na 
Secretaria do Estado da Cultura. O Diretor de Patrimônio pediu auxílio a todos os Órgãos 
para angariarmos recursos de outras empresas visando atingir o valor necessário. O Projeto 
de Reforma nesta fase inicial abrange do imóvel, o andar térreo e o Teatro ali presente. 
Marcus Silva Agostinetto – da USE Regional de Piracicaba sugeriu na última reunião do CA, 
de 10 de Março de 2013, e apresentou projeto para que o valor da anuidade pudesse ser 
rateado, ficando uma parcela para a USE, uma parcela para a USE Regional, e, outra 
parcela para o Órgão local. Devido à não presença do representante da USE Regional de 
Piracicaba, o assunto foi encaminhado como item da próxima reunião do CA. No item da 
pauta: Proposta da Baixada Santista sobre Acessibilidade foi apresentado o Projeto feito 
pela USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Aparecido José Orlando – 
Segundo Vice-Presidente destacou que a Lei sobre acessibilidade é do ano de 2.000 (Dois 
Mil) e que em caso de ampliação, reforma e construção a Casa Espírita deve se adequar a 
essa Lei. Foi colocada como sugestão a divulgação para os Órgãos e Casas Espíritas a 
respeito das adequações à Lei de Acessibilidade. José Antonio Luiz Balieiro – Assessor do 
CFN lembrou que dentro da linha de encaminhamento do CFN, o item está contido no Livro 
Orientação ao Centro Espírita da FEB. Miguel de Pier da USE Regional de Marília pediu que 
os Órgãos orientassem as Casas Espíritas citando como exemplo que em Marília o Corpo 
de Bombeiros fez várias exigências para que 2 (Duas) Casas Espíritas tivessem o alvará de 
funcionamento emitido. Allan Kardec P. Veloso da USE Regional da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira comunicou que a proposta é para que haja uma campanha orientativa ao 
Movimento Espírita (Órgãos, Entidades e Casas) evitando que o Ministério Público cause 
problemas e até o fechamento das mesmas. Informou também que em Itanhaém até tipos 
de cadeiras são exigências legais. Neli Del Nery Prado da USE Regional de Bauru relatou 
que em Bauru para a obtenção do alvará de funcionamento exige-se a Acessibilidade 
principalmente em relação ao banheiro para deficientes. Osmar Fantinato – Diretor de 
Patrimônio apresentou como sugestão que no Suplemento: Como Fazer do Jornal Dirigente 
Espírita o assunto fosse abordado. José Abreu da Conceição da USE Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira referiu-se ao cumprimento da Lei de Acessibilidade que engloba a 
Licença do Corpo de Bombeiros e Alvará de Funcionamento, mencionando que devemos 
alertar os Órgãos e orientar as Casas Espíritas sobre o assunto, e que essa oportunidade 
acontece nas reuniões dos Órgãos do Estado. Jean Rodrigo Campos Lúcio da USE 
Regional de Franca afirmou que os dirigentes dos Órgãos devem falar sobre o que as Casas 
Espíritas podem fazer para acolher os que têm problemas de visão, os idosos, os 
cadeirantes, pois tudo isto está em O Evangelho Segundo o Espiritismo que devemos 
vivenciar. Wagner Tadeu Dias da USE Regional de Sorocaba salientou que há 4 (Quatro) 
anos a USE local passa orientações às Casas Espíritas, e que as mesmas devem procurar 
as fiscalizações e órgãos competentes locais, para as orientações, visto que cada cidade 
tem as suas particularidades em relação às leis. O encaminhamento dado ao assunto foi de 
que as orientações devem ser feitas pelos Órgãos às Casas Espíritas. Foi outorgado pelo 
CA à Diretoria Executiva da USE a decisão de como fazer os encaminhamentos referente a 
Acessibilidade, aos Órgãos e às Casas Espíritas. Dando sequencia à reunião no tópico 
Palavra aos Departamentos, tivemos as seguintes explanações. Pelo Departamento de 
Comunicação – Rubens J. Toledo – Diretor informou que o Plano de Comunicação 
alinhavado propõe aprimoramento dos produtos de Comunicação da USE. As sugestões 
são: formar uma equipe para a área dando assessoria no Estado; fazer uma equipe de 
reportagens para o Jornal Dirigente Espírita; realizar um “workshop” sobre Comunicação; 
criação de uma Assessoria de Imprensa para a Presidência; e, termos um programa para 
levarmos as notícias do Movimento Espírita ao Estado de São Paulo. Em relação à 
participação da USE no Encontro Nacional de Comunicação que acontecerá de 13 a 15 de 
Setembro de 2013, em Goiânia, Estado de Goiás, teremos os seguintes representantes: 
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Martha Rios Guimarães – Departamento de Educação Espírita da Infância; Aparecido José 
Orlando – Segundo Vice-Presidente; Rubens J. Toledo – Departamento de Comunicação, e, 
Mauro Antonio dos Santos – Segundo Tesoureiro (este último com participação a confirmar). 
Pelo Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita – Mário 
Gonçalves Filho – Diretor esclareceu que o Departamento está estruturado para atender 
todo o Estado. Sugeriu que os Órgãos tenham equipes de estudos para que com isto haja 
incentivo aos estudos nas Casas Espíritas. Mostrou o cartaz dos 30 (Trinta) anos do ESDE 
anunciando o Encontro Nacional de Coordenadores do ESDE que acontecerá em Brasília 
de 19 a 21 de Julho do corrente, bem como, o 5º Encontro Paulista de Monitores do ESDE 
que ocorrerá em Osasco, no Instituto Espírita Obreiros do Bem, no dia 12 de Outubro de 
2013. Pelo Departamento de Educação Espírita e Família - Adalgiza Campos Balieiro – 
Diretora anunciou que os Departamentos estão trabalhando no novo Institucional da USE, 
para que após isto seja confeccionado um Plano de Trabalho e a partir daí possam ser 
montados e elaborados Seminários Integrados dos Departamentos. No item Palavra aos 
Órgãos da pauta da reunião, Neli Del Nery Prado da USE Regional de Bauru discorreu 
sobre as atividades da região tais como a Campanha: O Melhor é Viver em Família; a 
Preparação de Cooperadores para o Centro Espírita realizadas em Lins. As USEs 
Intermunicipais da região estão bastante ativas inclusive com início do ESDE em algumas 
Casas Espíritas de Lins. José Abreu da Conceição da USE Regional da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira sugeriu que nos Encontros Fraternos de Unificação houvesse ênfase nas 
explanações sobre o Movimento Espírita para prepararmos melhor os Dirigentes Espíritas. 
Sugeriu também que nas reuniões dos Órgãos com as Casas Espíritas houvesse 
apresentação e debate dos livros: “Orientação ao Centro Espírita”, e, “Orientação aos 
Órgãos”. A Próxima Reunião do CA – Conselho de Administração será realizada em 8 
de Setembro de 2013, na sede da USE em Santana, São Paulo. A Reunião foi encerrada às 
18h40 com prece proferida por Neli Del Nery Prado da USE Regional de Bauru. 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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS 
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 8 de Setembro 
de 2013. Estiveram representadas 9 (Nove) USES Regionais, a saber: Araçatuba, Bauru, 
Cachoeira Paulista, Franca, Marília, Piracicaba, Rio Claro, São Paulo e Sorocaba, 
conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 9h20, 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. Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente 
fez então a Leitura de Mensagem – trecho de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, do 
capítulo XVI - Não se pode servir a Deus e a Mamon. A senhora Vice-Presidente fez 
também a Prece de Abertura. Julia Nezu Oliveira, na Palavra da Presidência, salientou 
que estamos modificando o formato das reuniões do CA – Conselho de Administração, e, do 
CDE – Conselho Deliberativo Estadual, transformando-as em reuniões mais interativas com 
os participantes. Nas próximas reuniões do CA, passaremos as informações da USE, em 
um Boletim Informativo junto à convocação, para que todos os Órgãos tomem conhecimento 
das atividades da USE. A respeito do Seminário integrado “Ações de Acolhimento, Consolo, 
Esclarecimento e Orientação”, realizado pelo CFN – Conselho Federativo Nacional, da FEB 
– Federação Espírita Brasileira, em Guararapes – SP, no dia 14 de Julho de 2013, a 
Senhora Presidente relatou que esse seminário do CFN objetivou a formação de 
multiplicadores para o Movimento Espírita, dentro desta proposta. Julia Nezu Oliveira – 
Presidente continuou, colocando que a integração é o que deve permear todas as ações das 
Casas Espíritas e dos Órgãos, no sentido de orientar as Casas quanto a isto. Estamos 
fazendo isto com os Departamentos da USE, para que o espírito de compartilhamento, de 
integração do trabalho esteja presente em todas as ações. Isto deve ser trabalhado nos 
cursos de formação de trabalhadores, de monitores, enfim, nos diversos trabalhos a serem 
realizados, visando o melhor para a Casa, para o Órgão, para a Federativa e para o 
Movimento Espírita. A Senhora Presidente pediu para que seja estudado o Plano de 
Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, junto às Casas Espíritas, pois o mesmo é 
macro e deve apenas servir de modelo e orientação para cada Órgão e cada Casa montar o 
seu Plano de Trabalho. Julia Nezu Oliveira – Presidente informou que no ano de 2014, 
teremos as comemorações dos 150 (Cento e Cinquenta) anos de “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” e iremos programar para o Estado as comemorações com sugestão de 
fazermos eventos simultâneos em várias regiões do Estado. A idéia seria um evento voltado 
para o público em geral, em local de fácil acesso. O Conselho de Administração aderiu à 
proposta da USE, e ratificou a idéia das comemorações nas diversas regiões do Estado. O 
Conselho definiu a data de 21 de Setembro de 2014, domingo, na parte da manhã para a 
realização do Evento. Será enviada correspondência aos Órgãos comunicando a data do 
Evento, e verificando com as USEs Regionais aquelas que querem participar, montando o 
Evento na data combinada, na sua respectiva região. A Senhora Presidente confirmou que 
no dia 9 de Fevereiro de 2014 está marcada uma conferência com Divaldo Pereira Franco, 
sobre o Evangelho para a cidade de São Paulo. Narrou também que no dia 18 de Agosto de 
2013, tivemos o Seminário: “O Estudo da Mediunidade no Centro Espírita”, na sede da USE, 
em Santana, cujo objetivo foi a formação de monitores para o Curso de Estudo e Prática de 
Mediunidade da FEB. O Seminário teve a participação das Federativas da Comissão 
Regional Sul do CFN. Dando continuidade à sua exposição, Julia Nezu Oliveira – Presidente 
esclareceu que o Curso de Gestão do Centro Espírita continua sendo realizado nesta sede 
da USE, no Bairro de Santana, e, que no próximo ano temos pedidos das USEs Regionais 
de Rio Claro e Sorocaba para a realização do curso naquelas regiões. A Senhora 
Presidente lembrou que no site da USE está todo o material sobre Acessibilidade na Casa 
Espírita, inclusive com os dados de construção, para que qualquer Casa ou Órgão consulte. 
No item Secretaria da pauta, o CA aprovou por unanimidade as duas últimas atas das 
reuniões realizadas em 10 de Março, e, 8 de Junho de 2013. Jean Rodrigo Campos Lúcio 
da USE Regional de Franca propôs que no formulário de união e/ou atualização das Casas 
Espíritas estivesse a indicação do caminho a ser seguido por essa documentação, via 
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Órgão. Luiz Fernando Andrade Penteado, da USE Regional de São Paulo sugeriu que as 
Fichas das Casas Espíritas passassem pelos Órgãos, destes a USE, que depois as 
devolveria aos Órgãos, ficando com estes a responsabilidade de levá-los até à Casa 
Espírita. Isto faria com que os Órgãos se conscientizassem a atuar nas Casas Espíritas de 
sua região conhecendo-as melhor. Julia Nezu Oliveira – Presidente mencionou que no verso 
do Formulário para União da Casa Espírita, está um Visto de Conhecimento do Órgão de 
Unificação, significando que esse formulário deve ser encaminhado pelo Órgão, e que o 
mesmo deve ter ficado com uma cópia para os seus arquivos. Será estudada pela USE uma 
alteração do formulário indicando no mesmo, os passos e caminhos a serem seguidos pelas 
Casas e pelos Órgãos. Sidnei Batista - Primeiro Secretário entregou aos representantes do 
CA um relatório com a situação dos Órgãos Municipais, Intermunicipais e Distritais de cada 
USE Regional, em relação à sua documentação: se está atualizada, ou não. Foi colocada 
em votação a proposta da USE Regional de Araçatuba, com anuência das USEs 
Intermunicipais de Guaraçaí e Guararapes, comunicando que a cidade de Mirandópolis, 
deixa a USE Intermunicipal de Guaraçaí (USE Regional de Ilha Solteira), e, passa a fazer 
parte da USE Intermunicipal de Guararapes (USE Regional de Araçatuba). A proposta de 
alteração foi aprovada pelos membros do CA, por unanimidade. A Senhora Presidente 
destacou 2 (Dois) Centros que estão sendo integrados a USE: União Espírita Cristã 
Beneficente Laudelino Novaes de Brito da USE Distrital do Brás-Mooca, e, Associação 
Espírita Cristã Caminho da Paz, da USE Intermunicipal de Piracicaba. A integração de 
ambos foi aprovada por unanimidade pelos membros do CA. Julia Nezu Oliveira – 
Presidente referiu-se ao Estatuto da USE Intermunicipal de Carapicuíba, citando que a 
documentação foi examinada e está pronta para apreciação pelo CA. Submetido à 
homologação e aprovação, o referido Estatuto foi aprovado por unanimidade. Com relação 
ao Relatório de Atividades Anuais para o CFN, foi informado que será enviada 
correspondência via e-mail aos Órgãos, com o respectivo Formulário a ser preenchido 
citando as atividades de Outubro de 2012 a Setembro de 2013 nas respectivas regiões. 
Esse Formulário necessita ser retornado à USE até a data limite de 30 de Setembro de 
2013, para que possamos fazer as compilações necessárias. O Relatório de Atividades 
Anuais para o CFN, é tarefa de cada uma das 27 (Vinte e Sete) Federativas do país, e é o 
espelho das ações e eventos espíritas que acontecem no território nacional. No item 
Palavra aos Órgãos da pauta da reunião, Miguel de Pier, da USE Regional de Marília 
discorreu sobre o distanciamento das Casas Espíritas em relação à USE do Estado de São 
Paulo levando ao desconhecimento de todo o trabalho que é feito pela federativa no Estado. 
Argumentou que o trabalho dos órgãos locais da região está sendo feito e deixou Relatório 
de Atividades em poder da Secretaria. Neli Del Nery Prado, da USE Regional de Bauru 
expôs que o órgão tem realizado encontro de lideranças de várias áreas específicas 
(médicos, advogados, psicólogos), envolvendo diversos assuntos de interesse do público 
espírita. O próximo encontro será realizado em Santa Cruz do Rio Pardo. Deixou também 
Relatório de Atividades do(s) órgão(s) da Região. Luiz Fernando Andrade Penteado, da 
USE Regional de São Paulo citou que foi iniciado na USE Regional um trabalho efetivo, 
onde um órgão que esteja mais estruturado possa auxiliar a um órgão vizinho, que necessite 
de uma reestruturação. Esse trabalho foi feito na USE Intermunicipal de Mogi das Cruzes, e 
será estendido a outros órgãos que necessitem. Foi iniciado em Fevereiro de 2013 
ofertando mais consultoria e assessoria aos órgãos que não estejam estruturados. 
Comentou ainda sobre a idéia do órgão em fazer nas Comemorações de 150 Anos de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, um encontro como uma atividade social, um trabalho 
direto com a comunidade. Sirlei Nogueira, da USE Regional de Araçatuba abordou a união 
existente entre os órgãos daquela USE Regional, dando como exemplo a realização em 14 
de Julho de 2013 da XXV CONRESPU/XXXII CONEAN em Guararapes com a participação 
das USEs Regionais de Ilha Solteira e Araçatuba. Registrou a importância da presença da 
Diretoria da USE do Estado de São Paulo nas atividades dos órgãos, exemplificando a 
presença da Presidente Julia Nezu Oliveira neste Evento. Deixou arquivo eletrônico com o 
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Relatório de Atividades da USE Regional de Ilha Solteira em poder da Secretaria. Pediu 
ainda contribuição em artigos escritos sobre O Evangelho Segundo o Espiritismo para 
serem utilizados em jornal e site pela USE Regional de Araçatuba, deixando uma relação 
com os temas propostos. Foi realizada uma Dinâmica de Grupos coordenada pelo 
Segundo Vice-Presidente, Aparecido José Orlando. A primeira pergunta colocada aos 
grupos foi: - Quais as necessidades a serem tratadas nos Encontros Fraternos? Como 
principais destaques das respostas a essa questão tivemos: 1 – Ouvir as lideranças locais 
sobre as suas necessidades, e. discutir ações a serem realizadas, com troca de 
experiências entre as lideranças; 2 – Capacitação dos dirigentes dos Órgãos em relação às 
suas funções, deveres e obrigações; 3 – Fazer estudo de casos com os órgãos, trabalhando 
em conjunto com as lideranças as soluções para esses casos; 4 – Discussão das funções 
práticas dos dirigentes de órgãos, discussão sobre unificação, discussões essas em grupos. 
A segunda pergunta colocada aos grupos foi: - Como melhorar o envolvimento dos 
representantes dos órgãos locais e regionais? Como principais destaques das respostas a 
essa questão tivemos: 1 – Informar aos dirigentes de órgãos que eles serão ouvidos nas 
reuniões; 2 - Formar uma rede, com melhor divulgação das reuniões, aumentando com isto 
a comunicação com as lideranças: 3 - Explicar aos dirigentes quais os objetivos da reunião e 
quais os benefícios que essa reunião trará aos Órgãos. Aparecido José Orlando – Segundo 
Vice-Presidente esclareceu que as sugestões serão acatadas, e, colocadas em prática já a 
partir da próxima reunião do CA. Dando sequência à reunião foi apresentado o item 
Tesouraria pelo Segundo Vice-Presidente, Aparecido José Orlando, com saldo de R$ 
24.981,46 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Hum Reais e Quarenta e Seis 
Centavos) no dia 31 de Outubro de 2013. O Balancete apresentado foi aprovado por 
unanimidade. O Segundo Vice-Presidente registrou que tivemos problemas no envio dos 
Boletos às Casas Espíritas, razão pela qual, a arrecadação das contribuições foi menor 
neste ano, em comparação com o mesmo item do ano anterior. Também explicou que no 
Balancete está especificado o parcelamento do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
com 78 (Setenta e Oito) parcelas a pagar no valor de R$ 345,00 (Trezentos e Quarenta e 
Cinco Reais) cada uma. Julia Nezu Oliveira – Presidente abordou sobre os livros da Edição 
Histórica da FEB – 5 (Cinco) Livros da Codificação de Allan Kardec publicados em parceria 
com as 27 (Vinte e Sete) Federativas do País - pedindo a colaboração dos Órgãos na venda 
dos livros que temos em estoque, para melhorar a situação financeira da instituição. No item 
4º Congresso Espírita Brasileiro da pauta da reunião, a Primeira Vice-Presidente, Neyde 
Schneider expressou-se trazendo as informações sobre o Evento, que será realizado 
simultaneamente em 4 (Quatro) cidades: Campo Grande (MS), Manaus (AM), João Pessoa 
(PB) e Vitória (ES). A inscrição pode ser feita no próprio site da FEB, pelo valor de R$ 
120,00 (Cento e Vinte Reais) que corresponde a um bônus que será retirado em livros – 
Edições FEB, pelo participante, na recepção do Congresso. Esse Evento será realizado no 
período de 11 a 13 de Abril de 2014, e será baseado nas comemorações dos 150 (Cento e 
Cinquenta) Anos de: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Foi apresentado pela Primeira 
Vice-Presidente, o programa oficial do Congresso. Em relação ao Centro Cultural USE – 
Brás, foi informado que conseguimos a captação de 47% (Quarenta e Sete Por Cento), do 
valor total a ser arrecadado. Até agora temos um valor disponível de R$ 419.000,00 
(Quatrocentos e Dezenove Mil Reais). As obras de reforma do referido local, no Brás, serão 
iniciadas em 2 (Dois) meses aproximadamente, e, todos devem continuar com a indicação 
de empresas, na doação de 3% (Tres Por Cento), do valor recolhido a título de ICMS – 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para buscarmos a arrecadação total 
necessária para as obras. Foi realizada nova Dinâmica de Grupos coordenada pelo 
Segundo Vice-Presidente, Aparecido José Orlando. O objetivo da dinâmica foi a 
apresentação de temas para o 16º Congresso Estadual da USE – Santos, que será 
realizado de 18 a 21 de Abril de 2015, na cidade de Santos. Diversos temas foram 
apresentados, e serão levados como propostas do CA para o tema Central do Congresso, 
na próxima reunião da Comissão Organizadora do Congresso. Dando sequência à reunião 
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no item Palavra dos Departamentos, foram feitas as seguintes explanações: - 
Departamento de Mocidade, por Eduardo Rodrigues de Carvalho – Assessor da 1ª 
assessoria do Estado. Enfatizou que a Comissão Estadual está visitando o Estado, em 
todas as USEs Regionais, verificando a situação das Mocidades Espíritas nos Órgãos do 
Estado. Ontem, dia 07 de Setembro, a Comissão Estadual esteve em São José do Rio 
Preto; hoje, no dia 08 de Setembro, está em Jales; no final deste mês de Setembro, as 
visitas serão realizadas em Taubaté, e, na Baixada Santista – Vale do Ribeira. Relatou 
ainda que em Janeiro de 2014, acontecerá a 2ª Prévia dos Encontros Seccionais da 
Mocidade, com reunião conjunta entre a 1ª e 2ª Assessorias do Estado, em Atibaia, e outra 
reunião conjunta entre a 3ª e 4ª Assessorias, a realizar-se na cidade de Matão. – ESDE – 
Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, por Kátia Penteado – Coordenadora do Pólo 
Capital e Baixada Santista. Mencionou que o ESDE tem 4 (Quatro) Pólos no Estado: Bauru, 
Capital Paulista, Sorocaba e Ribeirão Preto. Destacou também que o 5º Encontro Paulista 
de Monitores do ESDE, será realizado no dia 12 de Outubro próximo, em Osasco, das 
10h00 às 17h00. O valor da inscrição para o evento é de R$ 30,00 (Trinta Reais), e 
acontecerão 2 (Dois) tipos de Oficinas, uma apenas para pessoas conhecerem o ESDE 
(mecanismos e funcionamento), e, outra para os que já trabalham com o ESDE. A Próxima 
Reunião do CA – Conselho de Administração será realizada em 7 de Dezembro de 2013, 
às 14h00, na sede da USE em Santana, São Paulo. Ao final da Reunião, a Senhora 
Presidente fez lembrança sobre os desencarnes de Therezinha Oliveira – com uma extensa 
folha de trabalhos realizados para o Espiritismo; Heigorina Cunha - de Sacramento (MG), 
pelos imensos serviços feitos na área de caridade e do Movimento Espírita. Foi lembrado 
também o desencarne de Aparecido do Carmo Brandão, da cidade de Tupã (SP), com 
muitos trabalhos feitos à criança carente, e, no Movimento Espírita de Tupã e Região. A 
Reunião foi encerrada às 13h10 com prece proferida por Sidnei Batista – Primeiro 
Secretário. 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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO DAS
SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no dia 7 de Dezembro
de 2013. Estiveram representadas 9 (Nove) USES Regionais, a saber: Baixada Santista e
Vale do Ribeira, Bauru, Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão
Preto, São Paulo e Sorocaba, conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 14h30, 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. Adalgiza Campos
Balieiro – Diretora do Departamento de Educação Espírita e Família, fez a Leitura de
Mensagem – trecho de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec - capítulo V
– Bem-aventurados os Aflitos – “Dever-se-á por termo às provas do próximo ?”. A Prece de
Abertura foi feita por Sidnei Batista – Primeiro Secretário. Julia Nezu Oliveira, na Palavra
da Presidência, deu boas vindas a todos que vieram de diferentes e distantes locais do
Estado de São Paulo. Citou que estivemos em Brasília na reunião do CFN – Conselho
Federativo Nacional, na sede da FEB – Federação Espírita Brasileira, no período de 08 a 10
de Novembro de 2013, com as outras Federativas do País. Salientou que os Órgãos
presentes receberão um CD com as atividades e relatórios da reunião do CFN; as
atividades das Federativas do País, e, com o PGT-2014 – Plano Geral de Trabalho da
USE para ciência das datas que serão utilizadas pela USE (Diretoria e Departamentos). No
último dia 8 de Novembro de 2013 foi feita a inauguração do Espaço Cultural da FEB, com
a sua primeira exposição, que é uma mostra com imagens alusivas a Chico Xavier, intitulada
“A vida e obra de Chico Xavier”. A pauta da Reunião do CFN foi muito significativa, nela
sendo colocada adequações das áreas do CFN; aprovação das “Diretrizes para as Ações da
Juventude Espírita do Brasil”; novas programações para as Comissões Regionais do CFN
para 2015 e 2016; preparativos para o 4º Congresso Espírita Brasileiro; acompanhamento
do “Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro (2013-2017)”; “Plano de Trabalho
para o Espiritismo na Arte”; Projeto Memória da Missão Espiritual do Brasil como “Coração
do Mundo, Pátria do Evangelho”; Proposta da Rede Renascer – Em Defesa da Vida;
Mobilização Nacional contra a Propagação de Drogas; e, Proposta de Campanha “Comece
pelo Começo”, que nasceu na USE e passa a ser campanha nacional. Dentro da Proposta
da Rede Renascer – Em Defesa da Vida, a USE trabalhará campanha em Defesa da Vida
no ano de 2014. A FEB está oferecendo às Federativas o Projeto de Franquia Virtual, que
é uma loja virtual montada com toda tecnologia para vendas “on line” disponibilizando o
estoque de produtos da FEB. Essa loja virtual não terá custos para a Federativa. Quando for
feito um pedido, a Federativa, no caso a USE, receberá comunicação via e-mail confirmando
o pedido, ficando a FEB também responsável pela entrega da mercadoria. A Nota Fiscal
emitida é da FEB, e após o pagamento a USE como franquia receberá a comissão
correspondente. A Senhora Presidente registrou que além de participar do Projeto de
Franquia Virtual da FEB, a USE lançará em Janeiro de 2014, a sua livraria no site da USE,
ativando assim o “e-commerce”. Dentro das comemorações dos 150 Anos de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo” será lançada nova edição do referido livro, sendo que as
Federativas do CFN se comprometeram a vender 1 (Hum) milhão de exemplares do livro até
o final de 2015. Julia Nezu Oliveira – Presidente esclareceu que nas Comemorações dos
150 Anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, haverá um Evento a ser realizado
no dia 9 de Fevereiro de 2014, às 19h00, no Clube Atlético Juventus, na cidade de São
Paulo, com o orador Divaldo Pereira Franco. O Evento está sendo programado para 4.500
(Quatro Mil e Quinhentas) pessoas, sendo que o Cartaz do mesmo foi mostrado aos
presentes, e será enviado aos Órgãos para distribuição às Casas Espíritas de suas
respectivas regiões. Explicando sobre a reforma do Centro Cultural USE no Bairro do Brás,
São Paulo, a Senhora Presidente comentou que 60% (Sessenta Por Cento) do valor da
arrecadação foi conseguida até a presente data. Devido a pendências com a documentação
a obra ainda não foi iniciada. Além do Programa de Ação Cultural – PROAC ICMS, da
Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, onde estamos inscritos, iremos
também entrar com Projeto na Lei Rouanet – Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal,
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para captação de valores do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Já foi feito o projeto
e dado entrada na documentação necessária para a Lei Rouanet. Julia Nezu Oliveira –
Presidente abordou a necessidade de fazermos pequenos ajustes, ou Alterações no
Estatuto da USE para adequações do mesmo a algumas exigências que estão sendo feitas
pelos Cartórios dos diversos locais do Estado. Por exemplo, sobre como funciona o
desligamento de associados. Outro exemplo é a nomenclatura dos Departamentos e Áreas
para que sejam padronizadas. Miguel de Píer – Marília, da USE Regional de Marília
pergunta se o não comparecimento dos Órgãos nas reuniões do CA – Conselho de
Administração e do CDE – Conselho Deliberativo Estadual pode significar problemas legais
para a USE; ao que foi respondido que isto não causará futuros problemas à Instituição.
Perguntou também sobre o encaminhamento da proposta da USE Regional de Marília a
respeito das USEs Regionais serem Órgãos de Assessoria entre a Diretoria Executiva e
todo o Estado. A Senhora Presidente informou a complexidade do assunto e que o mesmo
foi levado à última Comissão formado para alteração do Estatuto da USE. Allan Kardec Pitta
Veloso, da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira fez a sugestão de termos 1
(Hum) Titular e 3 (Três) Suplentes como representantes da Casas Espíritas nos Órgãos, ao
invés de 2 (Dois) Titulares e 2 (Dois) Suplentes como temos hoje. Foi aprovada por
unanimidade pelos Órgãos presentes a proposta da Senhora Presidente de que na reunião
do CA de Março de 2014, sejam apresentadas as alterações sugeridas. Após isto, teríamos
a convocação da Assembléia Geral e reunião do CDE, para Junho de 2014, com o objetivo
de deliberação final das alterações. No item Secretaria da pauta, Sidnei Batista – Primeiro
Secretário apresentou a aprovação feita pela Diretoria Executiva das seguintes Instituições
Unidas a USE: Grupo Espírita Fraternal “José de Anchieta” – da USE Distrital da Casa
Verde, e, Centro de Estudos Espíritas Luz Divina – da USE Regional de Jundiaí. Luiz
Fernando Andrade Penteado, da USE Regional de São Paulo levantou a questão de Casas
com práticas não espíritas, que solicitam união à USE do Estado de São Paulo. Marcus
Silva Agostinetto, da USE Regional de Piracicaba argumentou até que ponto, vai a
interferência da USE, nas Casas Espíritas que têm práticas não espíritas. Foi abordado
também o caso de Casas já unidas, que começam práticas não espíritas, e esse assunto foi
debatido pelos presentes. Para tentar diminuir essas ocorrências, foi decidido pelos
presentes que as Novas Adesões de Casas Espíritas a partir desta data, têm que ter
aprovação do Órgão local e do Órgão regional, para depois ser encaminhado à DE –
Diretoria Executiva visando a aprovação como Instituição Unida. Será alterado o Formulário
de adesão com colocação do espaço para aprovação do Órgão Regional. Dando sequência
à reunião foi apresentado o item Tesouraria pelo José Silvio Spinola Gaspar – Primeiro
Tesoureiro, o qual comunicou que os Boletos referentes à anuidade de 2014, serão
preparados e enviados pela própria USE, diretamente às Casas Espíritas, evitando-se o
problema de extravios que tivemos neste ano. O saldo da USE, em 30 de Novembro de
2013, é de R$ 23.728,13 (Vinte e Três Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais, e, Treze
Centavos). Em relação ao Valor da Contribuição Anual para 2014, foi apresentado como
sendo de R$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais) para pagamento em até 2 (Duas) parcelas, ou,
R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), para pagamento em 4 (Quatro) parcelas de R$ 55,00
(Cinquenta e Cinco Reais) cada uma nos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro. Os
valores apresentados para a anuidade foram aprovados nesta reunião. José Silvio Spinola
Gaspar – Primeiro Tesoureiro mencionou a previsão para o ano de 2014, com um total de
R$ 228.000,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil Reais) de Despesas, e R$ 232.000,00
(Duzentos e Trinta e Dois Mil Reais) de Receitas. Marcus Silva Agostinetto, da USE
Regional de Piracicaba apresentou proposta para que no valor da anuidade, estivessem
colocados percentuais, para o Órgão Local e para o Órgão Regional. Sugeriu como exemplo
que o valor da anuidade fosse de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), ficando 10%
(Dez Por Cento) para o Órgão Local, e, 5% (Cinco Por Cento) para o Órgão Regional. Em
relação a este assunto, foi decidido que no ano de 2014 será discutida uma nova forma de
arrecadação das Casas Espíritas, objetivando mudanças e melhorias na arrecadação da



- 3 -

anuidade e na distribuição dos valores. No item 4º Congresso Espírita Brasileiro, da pauta
da reunião, José Antonio Luiz Balieiro – Assessor do CFN expressou-se trazendo
informações sobre o Evento, que será realizado no período de 11 a 13 de Abril de 2014,
simultaneamente nas cidades de Campo Grande, Manaus, João Pessoa e Vitória. As
inscrições serão encerradas em 31 de Dezembro de 2013, e, o Congresso será preparado
para 6.000 (Seis Mil) Pessoas. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais),
que serão trocados no ato do Congresso por produtos da FEB. Até a presente data, temos
as seguintes inscrições: em Campo Grande – 660 (Seiscentas e Sessenta) pessoas; em
Manaus – 550 (Quinhentas e Cinquenta) pessoas; em João Pessoa – 1.300 (Hum Mil e
Trezentas) pessoas; e, em Vitória 1.300 (Hum Mil e Trezentas) pessoas. Com relação aos
Encontros Fraternos de 2014, Aparecido José Orlando – Segundo Vice-Presidente,
comentou os Encontros que já estão definidos até Março de 2014, com os Órgãos
Regionais. Nesses Encontros, Diretores da DE – Diretoria Executiva e dos Departamentos
estarão em conjunto com as lideranças locais tratando de assuntos de interesse dos Órgãos
Locais. Em Janeiro, teremos no dia 18, o Encontro com a USE Regional de Bauru, na
cidade de Bauru, e, no dia 19 de Janeiro, o Encontro com a USE Regional de Araçatuba, na
cidade de Birigui. No mês de Fevereiro, teremos o Encontro Fraterno com a USE Regional
de Cachoeira Paulista, em Cruzeiro, no dia 16 de Fevereiro. No mês de Março, teremos o
Encontro Fraterno com a USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, em Santos,
no dia 16 de Março. Dando sequencia à reunião foi apresentado o item Comemorações de
150 Anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, pela Senhora Presidente, que
explanou sobre fazermos no dia 21 de Setembro de 2014, em 150 (Cento e Cinquenta)
cidades do estado, as comemorações da data. Não serão necessários grandes eventos,
podem ser pequenos eventos, como por exemplo: palestra em uma Casa Espírita,
envolvendo as demais Casas da cidade e região. A atividade poderá ser feita em local
público ou fechado, e, tem como objetivos a promoção de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, além das comemorações. Aparecido José Orlando – Segundo Vice-Presidente,
enviará comunicação aos Órgãos sobre as 150 (Cento e Cinquenta) maiores cidades do
Estado, para confirmação e programação dos eventos. Uma das idéias levantadas foi a
troca de palestrantes entre as cidades próximas, para fazerem as palestras. A proposta das
comemorações de 150 Anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” foi aprovada por
unanimidade. No item 16º Congresso Estadual de Espiritismo da USE, Allan Kardec Pitta
Veloso, da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira expôs que o mesmo será
realizado em Santos, no período de 18 a 21 de Abril de 2015. O local será a Arena Santos
para as conferências públicas, e, a Universidade Santa Cecília, ou UNIP – Universidade
Paulista para outras atividades. O tema do congresso será: Para onde caminha a
humanidade; Amor, Educação e Ética. O cartaz inicial foi distribuído aos participantes, e a
Senhora Presidente relatou o Programa do Congresso. Abordando o item da pauta: Edição
Histórica dos Livros da Codificação, feita em parceria com as Federativas do CFN,
Rosana Amado Gaspar – Diretora do Departamento do Livro Espírita anunciou que esses
livros estão com desconto de no mínimo 50% (Cinquenta Por Cento) para os Órgãos
interessados. Destacou que temos em estoque um total de 10.800 (Dez Mil e Oitocentos)
Livros dessa edição histórica. Dando sequencia à reunião, foi apresentado o tópico Plano
de Trabalho da USE, pela Adalgiza Campos Balieiro – Diretora do Departamento de
Educação Espírita e Família. A mesma discorreu sobre o Plano de Trabalho que foi
desenvolvido dentro deste ano. A elaboração de um plano, segue o princípio de que as
pessoas tenham autonomia no seu trabalho, mas realizem o trabalho com objetivos
integrados. Todos estarão orientados pelos mesmos ideais – cada um fazendo a sua parte.
Isto é trabalho integrado. Em 2014 serão colocados os instrumentos, para que o Plano de
Trabalho da USE possa ser executado. O Eixo Temático acordado é que todo trabalho que
será feito, terá que ter um espaço de reflexão, para que sejam debatidas idéias, a respeito
do trabalho e de outras ações. Durante este ano foi definido o novo Institucional da USE – o
que é a USE; quais os instrumentos dela perante o Estado. A Senhora Diretora do
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Departamento de Educação Espírita e Família mostrou a Apresentação, e explanou sobre o
novo Institucional da USE. Julia Nezu Oliveira – Presidente enfatizou sobre a importância
desse trabalho feito – novo Institucional – em conjunto com os Departamentos, e colocou
que haverá um exercício com os Órgãos na próxima reunião do CA, objetivando a
montagem de um Plano de Trabalho. No item da pauta: Palavra aos Departamentos –
Mário Gonçalves Filho – Diretor do Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado da
Doutrina Espírita ressaltou os próximos Cursos de Monitores de ESDE no Estado, que já
estão programados para as seguintes cidades: Ribeirão Preto e Itaoca, em Janeiro de 2014;
Atibaia e São José dos Campos em Fevereiro de 2014. Narrou que no 5º Encontro Paulista
de Monitores do ESDE, realizado em 12 de Outubro de 2013, na cidade de Osasco, tivemos
a participação de 217 (Duzentas e Dezessete) Pessoas, 70 (Setenta) Casas Espíritas, e, 30
(Trinta) Cidades. Confirmou a realização do 6º Encontro Paulista de Monitores do ESDE, na
cidade de Ribeirão Preto, nos dias 19 e 20 de Julho de 2014. A Próxima Reunião do CA –
Conselho de Administração será realizada em 9 de Março de 2014, na sede da USE em
Santana, São Paulo. A Reunião foi finalizada às 18h55 com Prece de Encerramento
proferida por José Antonio Luiz Balieiro – Assessor do CFN. Eu, Hélio Alves Corrêa,
Secretário Geral, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela Senhora Julia
Nezu Oliveira, Presidente.

.


