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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA 
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada 
no dia 9 de Junho de 2013, conforme publicação no Jornal Dirigente Espírita na 
edição de Março/Abril. Estiveram representadas: 2 (Duas) Sociedades 
Patrocinadoras e Especializadas; 11 (Onze) USEs Distritais, 12 (Doze) USEs 
Intermunicipais e Municipais, e, 07 (sete) visitantes. Às 09h10, em segunda 
convocação na sede social, Rua Gabriel Pizza, 433 (Quatrocentos e Trinta e Tres), 
São Paulo, Capital, a Senhora Presidente Julia Nezu Oliveira deu início aos 
trabalhos. Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente fez então a prece de 
abertura, e, 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).  Julia Nezu Oliveira – Presidente dentro da 
Palavra da Presidência agradeceu a presença de todos, informando sobre os 
contatos da Diretoria Executiva com o Estado visando a melhoria da comunicação 
como um todo no Estado de São Paulo. Segundo ela, a finalidade é de que todos 
nós, USE e Órgãos, ajudemos as Casas Espíritas. Os Órgãos locais, são os 
responsáveis por essa interação direta com as Casas Espíritas, e nesta interação 
também estão incluídos os Departamentos da USE, que farão maior contato com os 
dos Órgãos. A Senhora Presidente discorreu sobre a última 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, com a presença das Federativas do Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Abordou que as 
reuniões do CFN são reuniões de trabalho, uma reunião anual em Brasília, e outra, 
em uma das cidades das Federativas do Centro-Sul do país. Julia Nezu Oliveira – 
Presidente destacou que no dia 18 de Abril de 2013, aconteceu a transferência do 
Museu Espírita de São Paulo, no bairro da Lapa, cidade de São Paulo, para a FEB – 
Federação Espírita Brasileira. Houve então a extinção do ICESP – Instituto de 
Cultura Espírita de São Paulo. Na mesma data, 18 de Abril, Neyde Schneider – 
Primeira Vice-Presidente representou a USE na Câmara Municipal de São Paulo, 
nas comemorações do Dia dos Espíritas, evento este que foi coordenado pelo 
vereador Rubens Calvo. Doutora Marlene Nobre foi homenageada nesse evento. A 
Senhora Presidente explicou que todos esses assuntos estão no Jornal Dirigente 
Espírita, publicação bimestral da USE voltada aos Dirigentes de Casas e Órgãos. A 
Senhora Presidente continuou as suas colocações abordando em relação ao 
Seminário Integrado “Ações de Acolhimento, Consolo, Esclarecimento e Orientação 
no Centro Espírita”, dizendo que o objetivo do seminário é formar multiplicadores 
para a sua região. O Seminário será realizado no dia 14 de Julho, na cidade de 
Guararapes, e é um evento do CFN da FEB. Em relação ao Curso de Gestão do 
Centro Espírita lembrou que está sendo realizada a 6ª (Sexta) turma nesta sede da 
USE, com início no último dia 11 de Maio. Vários Órgãos têm pedido esse Curso nas 
suas regiões. Foram ampliados os facilitadores do Curso, para que tenhamos mais 
multiplicadores no Estado. Lembrou também que o Curso tem duração de 6 (Seis) 
meses, com aulas quinzenais. Julia Nezu Oliveira – Presidente comentou sobre as 
Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro – 2013 a 2017, 
e ressaltou que as atividades realizadas pelas Federativas do País e pelos Órgãos 
das mesmas, durante o ano, são compiladas e enviadas ao CFN em Relatório Anual. 
As informações de todas as federativas são compiladas pela FEB, que depois faz a 
distribuição em arquivo eletrônico para todas. Solicitou aos Órgãos informações 
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sobre as atividades feitas pelos mesmos para que no mês de Outubro possamos 
enviar ao CFN, a maior quantidade possível de atividades realizadas. A Senhora 
Presidente mencionou a implantação do ESDE nos quatro pólos do Estado (São 
Paulo, Sorocaba, Ribeirão Preto, e, Bauru) e esclareceu que o ESDE é o programa 
oficial de estudo metódico, contínuo e sério da Doutrina Espírita adotado pela FEB e 
pela USE.  Registrou que o Seminário de Preparação de Monitores para o EPM – 
Estudo e Prática da Mediunidade será realizado no dia 18 de Agosto de 2013, com o 
pessoal do CFN da FEB. Julia Nezu Oliveira – Presidente abordou ainda que em 9 
de Fevereiro de 2014, acontecerá em São Paulo, às 18h00 uma Conferência sobre o 
Evangelho, com Divaldo Pereira Franco, em comemoração aos 150 (Cento e 
Cinquenta) anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. No item Secretaria, da 
pauta, Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário colocou que das 24 (Vinte e 
Quatro) USEs Regionais do Estado de São Paulo, 18 (Dezoito) estão com a 
documentação em ordem, e apenas 6 (Seis) não estão ainda. São as seguintes: São 
João da Boa Vista, Taubaté, Jales, Jundiaí, Araçatuba e Nova Alta Paulista. Sidnei 
Batista – Primeiro Secretário citou que em relação às USEs Intermunicipais, 
Municipais e Distritais, em um total de 117 (Cento e Dezessete) Órgãos, 51 
(Cinquenta e Hum) não estão com o cadastro atualizado. Foi comentado sobre os 
formulários para cadastro e atualização dos Órgãos, que estão disponíveis no site, e, 
também sobre a Secretaria manter os dados atualizados, evitando-se citações de 
Órgãos que não existem mais no Estado. Dando sequencia à reunião, José Antonio 
Luiz Balieiro - USE Regional de Ribeirão Preto, expressou-se como Assessor do 
CFN e Coordenador do 4º Congresso Espírita Brasileiro, mostrando folheto de 
divulgação do Congresso, que será realizado simultaneamente nas cidades de 
Campo Grande, Vitória, Manaus e João Pessoa, no período de 10 a 13 de Abril de 
2014. O Congresso homenageia os 150 Anos de: “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”, e no mesmo foi incluído: O Evangelho no Lar e no Coração. As 
inscrições estarão abertas de 1º de Agosto a 31 de Dezembro de 2013, ou se 
encerrarão antecipadamente se forem encerradas as vagas disponíveis. O valor da 
inscrição é de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), a ser pago como bônus, para ser 
retirado em livros da FEB nas Livrarias que estarão montadas nas 4 (Quatro) 
cidades sede. No ato da inscrição o participante faz a citação da cidade em que 
deseja participar. Inscrições podem ser feitas diretamente em Brasília (na FEB), por 
telefone, carta, site da FEB, e-mail, etc. O número de participantes está assim 
distribuído por cidade: 2.000 (Dois Mil) em Manaus; 1.100 (Hum Mil e Cem) em João 
Pessoa; 1.800 (Hum Mil e Oitocentos) em Vitória; e, 1100 (Hum Mil e Cem) em 
Campo Grande. No total teremos 6.000 (Seis Mil) congressistas. O programa é único 
nas 4 (Quatro) cidades sede. O material de divulgação, distribuído pelo país, inclui: 
cartaz, mini “folder”, “folder” sobre O Evangelho no Lar e no Coração. No item da 
Pauta - 16º Congresso Estadual da USE - Nilton Starnini – Presidente da USE 
Intermunicipal de Santos fez a apresentação dos slides mostrando o local do 
Congresso: Arena Santos. O Congresso será realizado no período de 18 a 21 de 
Abril de 2015.  Julia Nezu Oliveira – Presidente comentou sobre a primeira reunião 
da Comissão Organizadora que foi feita em São Vicente no último dia 19 de Maio. 
Foi feito e encaminhado Ofício reservando a Arena Santos entre os dias 17 e 21 de 
Abril de 2015. O modelo do Congresso: será misto, com conferências públicas e 
oficinas. A próxima reunião da Comissão Organizadora será no dia 29 de Setembro 
de 2013. A partir desta data, estão abertas as sugestões para o Tema Central e 
Subtemas do Congresso, sendo que os Órgãos podem enviar os temas até o dia 31 
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de Agosto de 2013. Na próxima reunião da Comissão Organizadora, será definido o 
Tema Central do Congresso, será lançado o cartaz inicial do mesmo, e também 
haverá a definição sobre “folder” e outros materiais. As Prévias do Congresso 
acontecerão durante o ano de 2014, em pelo menos 12 regiões do Estado, para 
apresentação do programa do congresso e captação de inscrições. André Luiz 
Galembeck – da USE Intermunicipal de Guarulhos, lembrou que em 2015, teremos o 
aniversário de 150 (Cento e Cinquenta) anos do Livro: O Céu e o Inferno. Aparecido 
José Orlando – Segundo Vice-Presidente expôs os Próximos Encontros de 
Unificação que serão realizados: em São João da Boa Vista, no dia 23 de Junho, 
Taubaté, no dia 29 de Julho, e, Ribeirão Preto, no dia 17 de Novembro. Mauro 
Antonio dos Santos – Segundo Tesoureiro, no item Tesouraria da pauta, fez 
apresentação do Balancete com data de 31 de Maio de 2013, com saldo de R$ 
68.907,42 (Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Sete Reais e Quarenta e Dois 
Centavos), salientando que o número de Casas Espíritas que contribuíram com a 
anuidade é menor que o do ano anterior – 66 (Sessenta e Seis) Casas a menos, 
devido a envios errados de Boletos pelo Banco Itaú. Será enviada a segunda 
remessa dos boletos referente a anuidade procurando corrigir algumas distorções. 
Em relação à negociação com o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 
anunciou que estamos enquadrados novamente no Financiamento do INSS, com 
pagamento de parcelas mensais, aproximadamente de R$ 300,00 (Trezentos Reais). 
André Luiz Galembeck – da USE Intermunicipal de Guarulhos sugeriu que seja 
enviado aos órgãos a relação das Casas Espíritas que não pagaram anuidade, para 
que os Órgãos possam entrar em contato com essas Casas. Sugeriu também envio 
de Boletos via e-mail aos Órgãos, para que os mesmos repassem às Casas. Rosana 
Amado Gaspar – Departamento do Livro no item Edições Especiais das Obras 
Básicas, apresentou relatório de vendas da edição de 200.000 (Duzentos Mil) 
exemplares de: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, feita em parceria com a FEB, 
e, com as 27 (Vinte e Sete) Federativas Estaduais que compõem o CFN. Relatou 
também sobre a nova parceria a ser feita com as mesmas instituições para edição 
das Obras Básicas. Os cinco títulos das Obras Básicas terão uma edição especial 
impressa em grande quantidade e com um preço acessível ao consumidor final. Os 
Órgãos que tiverem interesse poderão fazer o pedido à Livraria da USE. Dando 
sequencia à reunião, no item Projeto sobre Acessibilidade, Julia Nezu Oliveira – 
Presidente enfatizou sobre o Projeto apresentado pela USE Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira em relação à Acessibilidade. Será enviada aos Órgãos 
uma correspondência, com os anexos, com as especificações técnicas, e outros 
itens do referido Projeto. No item Centro Cultural USE, conseguimos algumas 
empresas que se prontificaram a recolher 3% (Três Por Cento), do valor do ICMS - 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, para esse 
projeto que faz parte do PROAC – Programa de Ação Cultural do Estado de São 
Paulo, como renúncia fiscal do Governo do Estado para apoio a projetos culturais. 
Necessitamos atingir 35% do valor do Projeto, até Agosto ou Setembro de 2013, 
para iniciarmos o Projeto de Reforma do Centro Cultural USE (Brás). Foi pedido 
auxílio a todos os Órgãos, para angariarmos recursos de outras empresas visando a 
atingir o valor necessário. Dando sequencia à reunião no tópico Palavra aos 
Departamentos, tivemos as seguintes explanações: Pelo Departamento do Estudo 
e Educação da Mediunidade, Paulo Ribeiro – Diretor apresentou a programação da 
FEB na área da Mediunidade para 2013, incluindo um encontro de duplas de 
federativas do Centro-Sul do país, em Santa Catarina, com a participação das 
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Federativas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No próximo dia 18 de Agosto 
de 2013, acontecerá o próximo Encontro Estadual de Mediunidade, com a 
coordenação da FEB, e participação da Federativa do Rio de Janeiro. Este evento 
será para a formação de Monitores do Curso de Educação e Prática do Espiritismo, 
da FEB. Será feito divulgação próxima, a todos os Órgãos sobre este Evento. Pelo 
Departamento de Educação Espírita da Infância, Martha Rios Guimarães – 
Diretora confirmou a continuação dos Cursos de Formação de Monitores para a 
Infância, tendo vários cursos agendados para 2013 (como por exemplo: Marília, 
Cachoeira Paulista, São Paulo), e alguns pedidos para 2014. Pelo Departamento de 
Educação Espírita e Família, Adalgiza Campos Balieiro – Diretora argumentou 
sobre o exercício inédito de trabalhar todos os Departamentos em conjunto. Dentre 
as ações conjuntas estão o trabalho de revisão do Institucional da USE, bem como o 
desenvolvimento do Plano de Trabalho da USE alinhado com o Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasileiro de 2013 a 2017 do CFN. Em relação aos 
trabalhos atuais citou a Evangelização da Família - melhorando as relações do 
cotidiano, investindo em um trabalho de prevenção em relação a Família, e não um 
trabalho de correções de comportamentos. O trabalho inicial está sendo feito em 
Ribeirão Preto, como piloto, para depois ser levado ao Estado. Um Seminário 
Integrado também está sendo organizado pelo Departamento. Pelo Departamento 
do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, Mário Gonçalves Filho – 
Diretor informou os Secretários responsáveis pelos Pólos do ESDE no Estado, que 
são: Kátia Penteado – Pólo São Paulo, Cláudio Roberto de Oliveira – Pólo 
Sorocaba, Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves – Pólo Ribeirão Preto, e, Neli Del 
Nery Prado – Pólo Bauru. Colocou a equipe à disposição de todos os Órgãos para 
levar os estudos do ESDE a todo o Estado. Informou ainda sobre o 5º Encontro 
Estadual de Monitores do ESDE que será realizado em Osasco, no Instituto Espírita 
Obreiros do Bem, no dia 12 de Outubro de 2013. O Tema do Encontro será: 
Compartilhando experiências de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação. 
O programa do ESDE foi adotado pela USE como programa Oficial de Estudos, 
dentro da prática de Estudos do Comece pelo Começo. Pelo Departamento do 
SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, Raimundo Nonato 
Porto – Secretário relatou que estão sendo feitas reuniões de orientação para que as 
Casas e os Órgãos saibam como trabalhar com o SAPSE. O Departamento 
participou de um Seminário em Itu realizado para essa divulgação. O próximo evento 
que o Departamento participará será o Encontro Nacional do SAPSE, em Belo 
Horizonte no período de 26 a 28 de Julho de 2013. Dando sequencia à reunião no 
item da pauta: Palavra aos Órgãos, Clarice R. Chabregas da USE Intermunicipal 
de Mogi-Mirim expôs que na última reunião local do órgão houve proposta de 
auxiliar pessoas que estão entrando para o Movimento Espírita. Solicitou ajuda aos 
Departamentos da USE, para com aquele Órgão. José Antonio Luiz Balieiro da USE 
Intermunicipal de Ribeirão Preto informou sobre o Encontro de Infância e 
Juventude, que acontecerá em Araraquara no próximo dia 22 de Junho. Expôs que 
estão sendo feitos Seminários em Ribeirão Preto, nas Casas Espíritas sobre 
Acolhimento, Consolo, Esclarecimento e Orientação, com a participação das USEs 
Intermunicipal e Regional de Ribeirão Preto. A Próxima Reunião do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual será realizada no dia 8 de Dezembro de 2013. A 
reunião foi encerrada às 13h45, com declamação da poesia: Na Era do Espírito, de 
Castro Alves feita por José Roberto Bium, da USE Distrital de Pirituba. Eu, Hélio 
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Alves Corrêa, Segundo Secretário lavrei a presente ata que será assinada por mim e 
pela Senhora Presidente. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA 
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada 
no dia 8 de Dezembro de 2013, conforme publicação no Jornal Dirigente Espírita na 
edição de Novembro/Dezembro. Estiveram representadas: 1 (Uma) Sociedade 
Patrocinadora e Especializada; 9 (Nove) USEs Distritais, 14 (Quatorze) USEs 
Intermunicipais e Municipais, e, 09 (Nove) visitantes. Às 09h20 em segunda 
convocação na sede social, Rua Gabriel Pizza, 433 (Quatrocentos e Trinta e Tres), 
São Paulo, Capital, a Senhora Presidente Julia Nezu Oliveira deu início aos 
trabalhos. Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente fez então a Leitura de 
Mensagem – trecho de: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, do capítulo VII – 
Bem-aventurados os pobres de Espírito – O orgulho e a humildade, e a prece de 
abertura. Julia Nezu Oliveira – Presidente dentro da Palavra da Presidência 
agradeceu a presença de todos, pedindo a todos que façam sua breve 
apresentação, para que todos se conheçam. Informou que estivemos, enquanto 
Federativa, em Brasília, no período de 08 a 10 de Novembro de 2013 – na reunião 
do CFN – Conselho Federativo Nacional, com as 27 (Vinte e Sete) Federativas do 
País. Os Órgãos da USE receberão um CD com as atividades e relatórios do CFN, 
bem como com o PGT-2014 – Plano Geral de Trabalho da USE, para ciência das 
datas que serão utilizadas. A pauta da reunião foi muito significativa, incluindo 
adequações de áreas do CFN. A Senhora Presidente citou a inauguração do 
Espaço Cultural da FEB – Federação Espírita Brasileira, no dia 08 de Novembro de 
2013 com a primeira exposição do Espaço Cultural - uma mostra sobre a vida e obra 
de Chico Xavier. Julia Nezu Oliveira – Presidente discorreu sobre o evento do 
próximo dia 09 de Fevereiro de 2014, em comemoração aos 150 Anos de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, que será realizado no Clube Atlético Juventus, 
às 19h00. O local foi confirmado e locado como doação por Jonas Pinheiro Leitão 
Junior, presidente do Reencontro - Associação de Desenvolvimento Espiritual. A 
USE terá despesas com decoração, som, etc. O evento terá como orador: Divaldo 
Pereira Franco, e o cartaz de divulgação foi distribuído aos presentes nesta reunião. 
Miguel Jesus Sardano, autor e orador espírita, presente a esta reunião, expôs que 
está dando sua contribuição ao Movimento Espírita, na medida do possível, estando 
por isto mesmo, realizado e muito feliz. Relatou que foram confeccionados 20.000 
(Vinte Mil) cartazes para o Evento, os quais a partir de agora serão distribuídos 
como pequena colaboração, e, que espera uma grande comemoração no dia 09 de 
Fevereiro. Em relação ao Centro Cultural USE, a Senhora Presidente enfatizou que 
recebemos o prédio em regime de Comodato por 50 (Cinquenta) anos, renováveis 
por mais 50 (Cinquenta), e que estamos captando recursos para a reforma do local 
no Brás, através do PROAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado 
da Cultura de São Paulo. Iremos também entrar na Lei Rouanet – Lei Federal de 
Incentivo à Cultura, para captação de recursos do Imposto de Renda. O Projeto para 
angariar esses recursos está concluído, e já foi dado entrada na respectiva 
documentação. O local do Centro Cultural – USE, no Brás, em São Paulo, será 
utilizado inclusive para reuniões com Órgãos do Estado, Seminários, Encontros de 
Trabalho e outros eventos.  A Senhora Presidente anunciou que o Departamento de 
Mocidade da USE está realizando a sua Reunião Estadual, aqui na sede de 
Santana, em outra sala.  Colocou proposta para que a próxima reunião do CDE seja 
feita em duas partes: uma parte até a hora do almoço, e outra parte após o almoço, 
ocupando o horário das 9h00 às 17h00, para que possamos debater mais assuntos, 
e, para que os Órgãos possam interagir mais, trocar experiências, etc. O novo 
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modelo de reunião foi aprovado pelo CDE. José Antonio Luiz Balieiro – Assessor da 
Secretaria Geral do CFN registrou que o processo de trabalhar dentro dos Órgãos, é 
um processo de celeiro, onde as pessoas selecionadas a trabalharem nos mesmos, 
devem ser garimpadas nas Casas Espíritas da região do respectivo Órgão. Julia 
Nezu Oliveira – Presidente comentou sobre o Projeto de Franquia Virtual da FEB 
Editora, no qual as Federativas e seus Órgãos que possuem um site, poderão ter 
um link com o site da FEB. A Federativa ou o Órgão ficariam responsável pela 
captação dos pedidos, enquanto a FEB ficaria responsável pelo recebimento dos 
pedidos e entregas das mercadorias, pagando aos franquiados 10% (Dez Por 
Cento) de comissões. Os Órgãos poderão ser locais, municipais, intermunicipais ou 
regionais. A Senhora Presidente comunicou que a Livraria da USE (e-commerce) 
será lançada em Janeiro de 2014. Dando sequência à reunião foi colocado sobre as 
Comemorações dos 150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo no 
Estado. Os eventos serão em 150 (Cento e Cinquenta) cidades do estado, no dia 21 
de Setembro de 2014. Não será necessário um grande evento, poderá ser uma 
palestra em uma Casa Espírita, ou, alguma atividade em local público ou fechado, 
desde que envolvendo as demais Casas da cidade e da região. O objetivo além das 
comemorações, será a promoção de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. O 
evento foi aprovado por unanimidade. Aparecido José Orlando – Segundo Vice-
Presidente enviará comunicação aos Órgãos sobre as 150 (Cento e Cinquenta) 
cidades, que serão a princípio as que terão evento no Estado. Dentre os 
representantes de Órgãos presentes, tivemos a inscrição das seguintes cidades: 
Cotia, Ourinhos, Cachoeira Paulista, Americana, Guarulhos e Bauru. A Senhora 
Presidente apresentou alguns problemas existentes no Estatuto da USE. Serão 
necessárias pequenas alterações no mesmo, para adequações 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 que seriam então padronizadas. O Estado 
de São Paulo ainda utiliza o DOD – Departamento de Orientação Doutrinária, como 
departamento, enquanto no CFN, a área foi dividida em três: ESDE – Ensino 
Sistematizado da Doutrina Espírita, Atendimento Fraterno, e, Estudo da 
Mediunidade. Serão então feitas modificações pontuais no Estatuto atual. Foi 
aprovado por unanimidade a proposição do encaminhamento das alterações 
estatutárias a serem feitas, sendo que em Março de 2014 na reunião do CA – 
Conselho de Administração, apresentam-se as alterações, em Junho de 2014 
convoca-se a Assembléia Geral e o CDE para alteração do Estatuto.  No item 
Secretaria da pauta da reunião, Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral esclareceu 
sobre as informações que estão no CD e está sendo distribuído aos Órgãos, e, 
também sobre a necessidade da atualização do Cadastro dos Órgãos do Estado, 
junto à Secretaria. A Ata da última reunião do CDE, de Junho de 2013, foi aprovada 
por unanimidade, sendo que as ressalvas e correções seriam acrescentadas nesta 
atual Ata. Dando sequência à reunião, no item Tesouraria da pauta da reunião, 
Mauro Antonio dos Santos – Segundo Tesoureiro apresentou Balancete até 
Novembro de 2013, com saldo de R$ 23.728,13 (Vinte e Três Mil, Setecentos e Vinte 
e Oito Reais, e Treze Centavos). Para o ano de 2014, temos uma previsão de 
Despesas da ordem de R$ 228.000,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil Reais), e 
Receitas em R$ 232.000,00 (Duzentos e Trinta e Dois Mil Reais). O valor da 
anuidade para o ano de 2014, foi estipulado em R$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais), 
a ser pago em até 2 (Duas) parcelas. Para pagamento em 4 (Quatro) parcelas no 
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valor de R$ 55,00 (Cinquenta e Cinco Reais) cada uma, os vencimentos serão nos 
meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro. André Luiz Galembeck, da USE 
Intermunicipal de Guarulhos sugeriu que a primeira cobrança com o envio de boleto, 
seja enviada diretamente à Casa Espírita, enquanto que na segunda fase das 
cobranças (para aquelas Casas que não pagaram a anuidade), os boletos sejam 
enviados aos Órgãos, para que estes contatem as Casas Espíritas, e estejam 
cientes da situação. Cristiano Frani da Costa, da USE Intermunicipal de Araras, 
explicou a experiência da região, abordando que como as Casas não faziam a 
contribuição da anuidade à USE, foi feito um acordo para que cada Casa que 
trouxesse 10 (Dez) novos assinantes ao Clube do Livro local, teria a sua anuidade 
paga pelo Órgão. José Roberto Bium, da USE Distrital de Pirituba, fez a solicitação 
de que fosse colocado no Balancete, a quantidade de livros em estoque e o valor 
correspondente. A respeito dos Encontros Fraternos de 2014, Newton Carlos 
Guirau – Segundo Secretário mencionou os Encontros confirmados para o próximo 
ano: com a USE Regional de Bauru, em Bauru, no dia 18 de Janeiro; com a USE 
Regional de Araçatuba, em Birigui, no dia 19 de Janeiro; com a USE Regional de 
Cachoeira Paulista, em Cachoeira Paulista, no dia 16 de Fevereiro; com a USE 
Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, em Santos, no dia 16  de Março. 
Em relação ao 4º Congresso Espírita Brasileiro, José Antonio Luiz Balieiro – 
Assessor da Secretaria Geral do CFN explanou que o evento será realizado 
simultaneamente nas cidades de Campo Grande, Vitória, Manaus e João Pessoa, no 
período de 11 a 13 de Abril de 2014. O Congresso homenageia os 150 Anos de: “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”, e no mesmo foi incluído: O Evangelho no Lar e 
no Coração. As inscrições estão abertas até 31 de Dezembro de 2013. De um total 
de 6.000 (Seis Mil) inscrições, já temos aproximadamente 4.000 (Quatro Mil) 
congressistas inscritos. O valor da inscrição é de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), a 
ser pago como bônus, para ser retirado em livros da FEB nas Livrarias que estarão 
montadas nas 4 (Quatro) cidades sede. Pediu inscrições para Manaus, como local 
também para os paulistas, pela facilidade de vôos de Campinas e de São Paulo, 
para Manaus, com valor não tão elevado. As inscrições em Campo Grande estão 
quase encerradas. No item 16º Congresso Estadual de Espiritismo da USE, da 
pauta de reunião, Lourival J. Lourenço da USE Intermunicipal de Santos fez a 
apresentação de “slides” mostrando o local do Congresso: a Arena Santos. O 
Congresso será realizado no período de 18 a 21 de Abril de 2015, sendo o seu 
modelo misto, com conferências públicas e oficinas. Marco Ribeiro dos Santos, da 
cidade Santos, fez uma apresentação sobre o local do Congresso, e sobre os hotéis 
da cidade. A próxima reunião da Comissão Organizadora do Congresso, será 
realizada no dia 16 de Fevereiro de 2014, na cidade de São Vicente. As Prévias do 
Congresso acontecerão durante o ano de 2014, em pelo menos 12 (Doze) regiões 
do Estado, para apresentação do programa do congresso e captação de inscrições, 
as quais estarão abertas no segundo semestre de 2014. Dando sequência à 
reunião, no item Plano de Trabalho da USE, Adalgiza Campos Balieiro – Diretora 
do Departamento de Educação Espírita e Família abordou sobre o Plano de 
Trabalho, o qual foi desenvolvido dentro do último ano, surgindo e seguindo a partir 
do Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro – 2013 a 2017. A elaboração 
de um plano como este é feita, para que as pessoas tenham autonomia no seu 
trabalho, mas façam o trabalho integrado orientados pelos mesmos ideais, ou seja, 
cada um faz a sua parte - isto é trabalho integrado. Em 2014 serão colocados os 
instrumentos, para que o Plano de Trabalho da USE possa ser trabalhado. Lembrou 
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que todo trabalho a ser feito, teria um espaço de reflexão, para que sejam debatidas 
ideias a respeito do trabalho executado. Destacou que durante este ano foi definido 
o novo Institucional da USE – o que é a USE, quais os instrumentos dela perante o 
Estado, etc. O início do trabalho se dá com um Eixo Temático. Exemplo: Defino 
Solidariedade, então todos os trabalhos feitos, têm que ter a Solidariedade em suas 
atividades. Foi mostrado aos presentes o novo Institucional da USE. Julia Nezu 
Oliveira – Presidente salientou sobre a necessidade de reflexão por parte dos 
Órgãos, pois o Plano de Trabalho não interfere nas atividades feitas por eles, traz 
pelo contrário uma nova forma de fazermos as coisas, e, novas diretrizes para as 
atividades a serem feitas. No item Palavra aos Departamentos, tivemos as 
seguintes colocações: Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado da 
Doutrina Espírita – Mário Gonçalves Filho – Diretor ressaltou que o objetivo é 
incentivar o Estudo em todas as Casas Espíritas. A USE disponibiliza o programa do 
ESDE, seguindo o programa trazido pela FEB. Continuou colocando que hoje foi 
feita, aqui na Sede da USE, reunião em sala anexa, com os Coordenadores do 
ESDE do Estado, e que a equipe está à disposição dos Órgãos para atividades e 
esclarecimentos. Pelo Departamento do SAPSE – Serviço de Assistência e 
Promoção Social Espírita – Aylton Guido Coimbra Paiva – Diretor trouxe 
esclarecimentos a respeito das recomendações do CFN em relação à Assistência 
Social. Serão enviadas às USEs Regionais, Intermunicipais, Municipais e Distritais 
enquanto órgãos do estado, as recomendações nacionais do CFN. As Casas 
Espíritas devem fundamentar suas ações na Assistência Social Espírita mantendo 
interlocução e articulação com as instituições que trabalham com LOAS – Lei 
Orgânica da Assistência Social. Desta maneira as Casas devem capacitar-se para 
orientar as pessoas sobre os seus direitos na área. Não é necessária a inscrição em 
órgãos de assistência, para prestação do Serviço da Assistência Social Espírita, 
quando a Casa Espírita está trabalhando com verbas próprias. Pelo Departamento 
de Mocidade – João Thiago Garcia – Diretor confirmou que o 10º EECDME - 
Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita será realizado em 
Bauru, no período de 14 a 16 de Novembro de 2014, com o tema: “Não temas, de 
agora em diante serás pescador de almas”. Expressou-se sobre a Reunião Geral do 
Departamento, que aconteceu neste final de semana, aqui na sede da USE, em 
Santana, com a presença de 16 (Dezesseis) USEs Regionais. O tema da Reunião 
Geral foi: “Ama, Trabalha, Espera, Perdoa”. O Departamento de Mocidade deliberou 
auxiliar o Departamento de Infância, em trabalhos conjuntos, quando for solicitado. A 
Próxima Reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual será realizada no dia 
8 de Junho de 2014. A reunião foi encerrada às 13h50, com Prece proferida por 
Rosana Amado Gaspar – Diretora do Departamento do Livro. Eu, Hélio Alves 
Corrêa, Segundo Secretário lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela 
Senhora Presidente. 
 
 
 


