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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 9 de Março de 
2014. Estiveram representadas 8 (Oito) USEs Regionais, a saber: Baixada Santista e Vale 
do Ribeira, Cachoeira Paulista, Franca, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Paulo e 
Sorocaba, conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 9h00, em segunda convocação, 
na sua sede social, à Rua Gabriel Pizza, 433, Bairro: Santana, São Paulo, Capital, a 
Senhora Julia Nezu Oliveira, Presidente da USE, CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos 
trabalhos. Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente, fez a Leitura de Mensagem – do 
trecho do livro: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec - capítulo IX – Bem-
aventurados os mansos e pacíficos – Item 6: A afabilidade e a doçura. A Prece de Abertura 
foi feita por Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente. Julia Nezu Oliveira - Presidente, 
na Palavra da Presidência, deu boas vindas a todos que vieram de diferentes partes do 
Estado de São Paulo. Citou sobre o sucesso do evento que tivemos no dia 9 de Fevereiro 
de 2014, no Clube Atlético Juventus, com Divaldo Pereira Franco, em comemorações aos 
150 Anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, com público aproximado de 4.000 
(Quatro Mil Pessoas). A Senhora Presidente discorreu sobre o pedido de Sandro Pinheiro 
de Assis Cosso – Terceiro Secretário, solicitando que os Órgãos enviem mensalmente os 
seus Relatórios com as atividades para a USE, a fim de que seja compilado o Relatório 
Anual de Atividades da USE, a ser entregue em Brasília, no mês de Novembro, nas 
reuniões do CFN – Conselho Federativo Nacional com as outras Federativas do País. A 
Senhora Presidente enfatizou também a necessidade de termos os relatórios dos 
Departamentos, com suas atividades, para ser compilado junto com o dos órgãos e ser 
levado até Brasília. O período de atividades está compreendido entre Outubro de 2013 até 
Setembro de 2014. Julia Nezu Oliveira – Presidente esclareceu sobre alterações pontuais 
necessárias para futura Alteração do Estatuto da USE, atendendo a solicitações da 
legislação vigente. Serão pequenas alterações a serem feitas, como por exemplo: a entrada 
e saída da união das Casas Espíritas a USE, deve estar especificada no Estatuto. Foram 
mostradas aos presentes, as alterações propostas: inclusão do endereço; alteração do atual 
art. 10 para parágrafo único do art. 9º; inclusão de novo art. 10º descrevendo sobre o 
desligamento da “Sociedade Unida”. Também serão propostas as seguintes alterações para 
adequações de pessoas e Departamentos: alteração do parágrafo 2º do art. 41, sobre a 
permanência de diretor por mais de três mandatos sucessivos; alteração do art. 56 - sobre 
as áreas que fazem parte dos possíveis departamentos da Casa Espírita. A Senhora 
Presidente explicou o seguinte: para que as alterações estatutárias sejam homologadas, 
serão convocadas em Junho de 2014, o CA, o CDE – Conselho Deliberativo Estadual, e a 
Assembléia Geral. As três reuniões necessitam aprovar as alterações, para que o novo 
estatuto possa ser homologado. Foi discutido pelos presentes as alterações propostas. 
Dando sequência à reunião, foi mostrado aos presentes, o vídeo com o Projeto 
Arquitetônico do Centro Cultural da USE, no Brás, e, explicado sobre o espaço a ser 
construído, as diversas dependências, salas, e, demais partes a serem construídas. Julia 
Nezu Oliveira – Presidente comentou sobre a Reunião da Comissão Regional Sul do CFN 
– Conselho Federativo Nacional da FEB – Federação Espírita Brasileira, que acontecerá no 
próximo dia 10 de Abril de 2014, em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. Irão 
aproximadamente 20 (vinte) pessoas da USE, e a reunião contará com as federativas da 
Comissão Regional Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Mato Grosso do Sul. Em relação ao 4º Congresso Espírita Brasileiro, foi citado 
que 6.000 (Seis Mil) pessoas estão inscritas para o Evento, que acontecerá no período de 
11 a 13 de Abril de 2014, nas cidades de Campo Grande – MS, Vitória – ES, João Pessoa – 
PB, e, Manaus – AM. Julia Nezu Oliveira – Presidente comunicou as seguintes Alterações 
na Diretoria Executiva: Saída do Diretor do Patrimônio – Osmar Fantinato, que solicitou 
desligamento; Novo Diretor de Patrimônio empossado – José Silvio Spinola Gaspar. Como o 
mesmo fazia parte da Tesouraria, foi feita remodelação na mesma, passando para Primeiro 
Tesoureiro – Mauro Antonio dos Santos, e para Segundo Tesoureiro foi empossado 
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Maurício Romão, do IEE – Instituto de Educação Espírita. Estas informações foram trazidas 
ao CA, e a Diretoria Executiva funcionará com esta composição até Junho de 2014, 
interinamente, quando acontecerá a próxima reunião do CDE ratificando esses nomes. A 
Senhora Presidente mencionou que está sendo feita Reforma na Atual Sede da USE, com 
a construção nesta sede de Santana, do Segundo Pavimento, para possuirmos mais salas e 
termos mais opções para reuniões simultâneas. Dando sequência à reunião, Sidnei Batista 
– Primeiro Secretário, no tópico – Secretaria colocou a Ata da Reunião anterior do CA, 
realizada em 7 de Dezembro de 2013, para aprovação. José Abreu da Conceição da USE 
Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira solicitou a retificação do nome de Arena 
Baixada, para o nome correto: Arena Santos. Com esta ressalva, a Ata da Reunião do CA, 
de 7 de Dezembro de 2013 foi aprovada. Foi informado aos presentes sobre a 
documentação e a união das seguintes Casas Espíritas: Centro Espírita O Caminho, da 
cidade de Ituverava, pertencente a USE Intermunicipal de São Joaquim da Barra, e a USE 
Regional de Ribeirão Preto; Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Orlândia, 
pertencente a USE Intermunicipal de São Joaquim da Barra, e a USE Regional de Ribeirão 
Preto. Julia Nezu Oliveira – Presidente explanou sobre o trabalho de Ivan René Franzolim, 
em relação ao cadastro das Casas Espíritas, que o mesmo fará um trabalho coordenando, e 
entrando em contato com os Órgãos para acertos e atualizações dos cadastros das Casas 
Espíritas do Estado. José Abreu da Conceição da USE Regional da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira sugeriu que seja providenciada uma listagem contendo as Casas Espíritas unidas 
ou não, a fim de que o Jornal Dirigente Espírita seja enviado a todas elas, e para que os 
Órgãos possam fazer o trabalho com as casas unidas. A Senhora Presidente informou que a 
USE de posse dos dados de todas as Casas de uma cidade, unidas ou não, envia o Jornal 
Dirigente Espírita a todas elas. Luiz Fernando A. Penteado da USE Regional de São Paulo 
registrou que devemos esforçarmo-nos para termos mais pessoas trabalhando nos Órgãos, 
suprindo dessa maneira carências de Diretorias Executivas e Departamentos, quanto a 
pessoas. José Abreu da Conceição da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira 
lembrou sobre a falta de conhecimento dos dirigentes de Casas Espíritas quanto à 
documentação, das necessidades de documentações corretas por parte das Casas e dos 
Órgãos, e, que por tudo isto as Casas têm dificuldades em adequar-se às legislações e em 
participarem dos órgãos governamentais de auxílio a carentes, e outros. Em relação a este 
assunto, Raimundo Nonato Porto, Secretário do SAPSE – Serviço de Assistência e 
Promoção Social Espírita citou sobre a documentação específica necessária na área de 
Assistência Social. No item seguinte da pauta da reunião, Tesouraria, Rosana Amado 
Gaspar, apresentou o Balanço do ano de 2013, com saldo final em 31 de Dezembro, no 
valor de R$ 23.214.42 (Vinte e Três Mil, Duzentos e Quatorze Reais, e Quarenta e Dois 
Centavos). Colocadas em discussão e aprovação as contas do ano de 2013, foram 
aprovadas por unanimidade. Foi anunciada a Proposta da USE Regional de Piracicaba 
sobre nova forma de arrecadação. Marcus Silva Agostinetto, da USE Regional de 
Piracicaba propôs na reunião deste CA – Conselho de Administração de Dezembro de 2013, 
mudança na forma de cobrança e distribuição dos valores arrecadadados das anuidades 
associativas. Exemplificou que para um valor hipotético de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta 
Reais), seriam divididos em 10% (Dez Por Cento), para o Órgão Local, referente ao 
pagamento dos Centros Espíritas de sua jurisdição, 5% (Cinco Por Cento), para o Órgão 
Regional e o restante para a USE. A proposta está aberta à discussão dos órgãos para 
termos uma decisão até a reunião do CA de Setembro de 2014, e para que então a proposta 
possa seguir para apreciação do CDE de Dezembro de 2014, entrando em vigência a partir 
do ano de 2015. Foi feita nesta reunião, nova apresentação dessa proposta, salientando-se 
que a divisão minimizaria os efeitos e problemas atuais do sistema. Cristiano Frani da 
Costa, Presidente da USE Intermunicipal de Araras, ressaltou que das 11 (Onze) Casas 
locais, 4 (Quatro) contribuíram para a USE. Ele fez uma proposta para as casas locais, que 
no caso de participação delas no Clube do Livro local, a USE Intermunicipal de Araras faria 
a contribuição da anuidade a USE. Jean Rodrigues C. Julio, da USE Regional de Franca 
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salientou sobre a transparência das atitudes dos órgãos, informando às Casas Espíritas da 
sua região, suas atividades e demais posicionamentos. José Abreu da Conceição, da USE 
Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira argumentou que cada órgão tem suas 
características próprias, e que este procedimento pode levar a um processo educativo de 
participação efetiva dos órgãos junto à Casa Espírita. Rosana Amado Gaspar, Diretora do 
Departamento do Livro ressaltou que recebemos uma média de anuidades, de 
aproximadamente 350 (Trezentas e Cinquenta) Casas Espíritas anualmente, ou seja, o 
percentual que paga a taxa, é muito baixo em relação ao total de Casas. José Silvio Spinola 
Gaspar, Diretor de Patrimônio destacou que falta um vínculo maior também dos Órgãos do 
Estado com as Casas Espíritas. Cláudia Dias, da USE Regional de Sorocaba abordou que 
os percentuais de 5% (Cinco Por Cento), e 10% (Dez Por Cento), necessitam ser melhor 
discutidos. Para operacionalização da proposta foi constituída uma Comissão nesta reunião 
com a participação das USEs Regionais de Franca, Sorocaba, São Paulo, Piracicaba e 
Ribeirão Preto. Farão parte também da Comissão, Mauro Antonio dos Santos – Primeiro 
Tesoureiro, e, Maurício Romão – Segundo Tesoureiro. Os membros da Comissão definirão 
a data da primeira reunião e os demais passos a serem tomados. Dando sequência à 
reunião, no tópico 16º Congresso Estadual de Espiritismo da USE, José Abreu da 
Conceição, da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira trouxe as informações 
do Evento. O estacionamento da parte inferior da própria Arena Santos, poderá ser utilizado. 
O mesmo local tem alojamento com capacidade para 80 (Oitenta) pessoas, e, salas 
disponíveis para o evento. A CET – Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos 
assumiu a tarefa de toda a assistência do trânsito nas proximidades do local. Está sendo 
feita parceria com agência de turismo, visando acomodações e traslado para os 
congressistas. A UNIP – Universidade Paulista de Santos, localiza-se em frente à Arena 
Santos, e cedeu 25 (Vinte e Cinco) Salas para o evento, bem como o seu estacionamento. A 
próxima reunião da Comissão Organizadora do Congresso, será no dia 06 de Abril, na 
cidade de Guarujá. A Guarda Municipal comprometeu-se a prestar segurança durante todo o 
decorrer do Congresso. No item da pauta – 150 Anos de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo – Julia Nezu Oliveira – Presidente enfatizou a proposta da USE, de fazermos 
no dia 21 de Setembro de 2014, um evento de pequeno, médio ou grande porte, em cada 
uma das 150 maiores cidades do Estado de São Paulo. A atividade, ou efeméride sobre o 
Evangelho, pode ser um seminário, debate, simpósio, palestra, etc. Várias cidades já 
confirmaram a sua participação nesses eventos simultâneos. Foram feitas alguns 
comentários a respeito. Dando sequência à reunião, no item Palavra dos Departamentos, 
foram feitas as seguintes explanações: Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado 
da Doutrina Espírita – por Mário Gonçalves Filho – Diretor. Relatou que o 6º Encontro 
Paulista de Monitores do ESDE, será realizado nos dias 19 e 20 de Julho de 2014, na 
cidade de Ribeirão Preto. Colocou o seu departamento à disposição das USEs Regionais, e 
expôs a mudança de Pólo para Assessoria, adequando a nomenclatura em todo o Estado, 
que passa ser constituído pelas seguintes Assessorias: 1ª Assessoria – São Paulo – tendo 
como Secretária: Kátia Penteado; 2ª Assessoria – Sorocaba – tendo como Secretário: 
Cláudio Roberto de Oliveira; 3ª Assessoria – Ribeirão Preto – tendo como Assessora: 
Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves; 4ª Assessoria – Bauru – tendo como Assessora: 
Neli Del Nery Prado; 5ª Assessoria – São José do Rio Preto – tendo como Assessor: Rafael 
Gustavo Bernardo. Informou que temos aproximadamente 250 (Duzentos e Cinquenta) 
Casas Espíritas com ESDE no Estado. Departamento do SAPSE – Serviço de 
Assistência e Promoção Social Espírita – por Raimundo Nonato – Secretário. Expressou-
se que o Governo está instalando uma rede de associações na área da Assistência Social, e 
que no dia 27 de Abril de 2014, acontecerá nesta sede da USE, em Santana, o Encontro 
Estadual de Assistência e Promoção Social Espírita. No item da pauta – Palavra aos 
Órgãos – Cristiano Frani da Costa – Presidente da USE Intermunicipal de Araras 
discorreu sobre o 3º Encontro Espírita da AFA – Academia da Força Aérea, e, do Grupo 
Espírita Irmão Gabriel, que será realizado nos dias 26 e 27 de Abril de 2014, em 
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Pirassununga. Luiz Fernando A. Penteado, da USE Regional de São Paulo mencionou o 
trabalho conjunto da USE Regional de São Paulo e, da USE do Estado de São Paulo, em 
encontros como o Encontro Estadual de Mediunidade. Explanou sobre a divisão da USE 
Regional de São Paulo, em blocos, para melhor atender as Casas Espíritas. Continou 
enfatizando que foi feita coleta de dados junto aos Órgãos, para levantamento das 
necessidades dos mesmos e das Casas. Pediu aos Órgãos que enviem informações para 
serem passadas aos ouvintes do Programa Momento Espírita da Rádio Boa Nova. A 
Senhora Presidente citou também que as atividades dos Órgãos podem ser enviadas ao e-
mail da USE, que igualmente serão informadas no mesmo programa. Miguel de Pier – da 
USE Regional de Marília mencionou a dificuldade das Casas Espíritas da região, em 
manterem as suas documentações de acordo com a legislação em vigor. Algumas estão 
com falta de Assembléias, falta de documentos locais como os do Corpo de Bombeiros, da 
Prefeitura, etc. Salientou que a USE Regional está procurando auxiliares essas Casas, na 
atualização das suas documentações. Em relação ao Plano de Trabalho do Movimento 
Espírita Brasileiro de 2013 a 2017, a Senhora Presidente, fez introdução discorrendo sobre 
a necessidade de qualificarmos o nosso trabalho, para atendermos o Plano de Trabalho do 
Movimento Espírita, e que cada USE Regional deve elaborar o seu Plano de Trabalho. 
Temos e fazemos várias atividades, mas necessitamos qualificar esses trabalhos, e 
classificá-los dentro do Plano, às vezes até adequando as nossas atividades de acordo com 
o Plano de Trabalho do Movimento Espírita. A Próxima Reunião do CA – Conselho de 
Administração será realizada em 7 de Junho de 2014, na sede da USE em Santana, São 
Paulo. A Reunião foi finalizada às 13h55 com Prece de Encerramento proferida por Mauro 
Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro. Eu, Hélio Alves Corrêa, 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 Junho de 
2014. Estiveram representadas 8 (Oito) USEs Regionais, a saber: Cachoeira Paulista, 
Franca, Ilha Solteira, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté, 
conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 14h30, em segunda convocação, na sua 
sede social, à Rua Gabriel Pizza, 433, Bairro: Santana, São Paulo, Capital, a Senhora Julia 
Nezu Oliveira, Presidente da USE, CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos. A 
Prece de Abertura foi feita por Mariano de Souza Nilva, da USE Regional de Cachoeira 
Paulista. Julia Nezu Oliveira - Presidente, na Palavra da Presidência, citou os 67 anos da 
USE, comemorados no último dia 05 de Junho de 2014. Aparecido J. Orlando – Segundo 
Vice Presidente fez a apresentação para todos os presentes de texto e “slides” reportando 
os acontecimentos da época no país (ano de 1947), no Movimento Espírita Brasileiro, e, os 
passos que levaram à constituição da USE, inclusive os fatos que fizeram parte do 1º 
Congresso Espírita Estadual do Estado, o qual foi base para a nomeação dos elementos do 
primeiro CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE. Dando sequência à reunião, a 
Senhora Presidente registrou a presença dos  Diretores da USE, no 4.º Congresso Espírita 
Brasileiro, em uma das suas sedes, na cidade de Campo Grande – Mato Grosso do Sul. 
Discorreu que um dia antes do Congresso, no dia 10 de Abril de 2014, tivemos a Reunião da 
Comissão Regional SUL – do CFN, onde a USE esteve representada por 25 (Vinte e 
Cinco) representantes do Estado. Ela explicou que nessa reunião as áreas do CFN – 
Conselho Federativo Nacional - foram separadas em 3 (Três) blocos de trabalho. A reunião 
foi muito produtiva com a participação das Federativas dos estados do: Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná,  São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Colocou como 
exemplo de decisões do CFN, algumas como: a criação da área de Estudos do Espiritismo, 
com um coordenador nacional, e, dois assessores nacionais – um para o ESDE – Ensino 
Sistemático da Doutrina Espírita, e outro para as Obras Básicas e Outros Cursos; na área 
de Infância e Juventude, foram criadas a Coordenação Nacional da Infância, e a 
Coordenação Nacional da Juventude. Julia Nezu Oliveira – Presidente comunicou sobre o 
Curso de Gestão de Centro Espírita, que terá início em 14 de Junho de 2014, na sua 8.ª 
edição. O curso será realizado em 2 (Dois) sábados por mês, com a última aula em 22 de 
Novembro de 2014. O curso é informativo e formativo, em relação ao aspecto administrativo. 
Temos a solicitação de várias Órgãos para que este curso seja levado a diversas regiões do 
Estado. Foi comentado pelos participantes a importância do Curso de Gestão, em relação 
aos aspectos administrativos das Casas Espíritas, e para as mesmas tenham sua 
documentação e organização em ordem, evitando problemas de ordem jurídica. Alamar 
Régis Carvalho – Visitante comentou sobre a importância da área doutrinária na Casa 
Espírita, e, do cuidado no preparo das pessoas que responderão por essa área nas Casas. 
A Senhora Presidente esclareceu sobre a Alteração Estatutária da USE, enfatizando que 
as alterações serão pontuais: desligamento de associação unida, alterações nos nomes dos 
Departamentos. Serão analisados e estudados mais alguns pontos em relação aos nossos 
Órgãos, antes da proposta ser levado ao CDE. Devido a isto, as alterações serão colocadas 
em Assembleia no mês de Dezembro de 2014, para que possam ser aprovadas pelo CDE. 
As alterações estatutárias terão implicação nos Órgãos que possuem CNPJ – Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, os quais terão que fazer a adequação de seus Estatutos. Os 
Órgãos Regionais que trabalham com Regimento Interno, terão o novo Regimento enviado, 
após a aprovação das alterações. Foi aprovado o novo prazo da alteração estatutária como 
sendo: Dezembro de 2014. Dando sequência à reunião, na palavra da Secretaria - Newton 
Carlos Guirau – Segundo Secretário destacou a união do Centro Espírita Irmãos 
Aprendizes, da cidade de Lins, pertencente à USE Intermunicipal de Lins - USE Regional de 
Bauru, aprovada na Ata da Reunião da Diretoria Executiva de 10 de Maio de 2014. A 
referida união foi aprovada nesta reunião do CA. A Senhora Presidente mencionou que foi 
alterado o formulário de união da Casa Espírita, com a inclusão da assinatura da aprovação 
do Órgão Regional, além da que já existia, do Órgão local. Foi colocada em votação a Ata 
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da última Reunião deste CA – Conselho de Administração realizada em 09 de Março de 
2014, sendo aprovada por unanimidade. Julia Nezu Oliveira – Presidente ressaltou a 
necessidade dos Órgãos enviarem seu Relatório de Atividades do período de Outubro de 
2013, a Setembro de 2014, para que os mesmos possam ser compilados no mês de 
Outubro, e colocados no Relatório de Atividades da Federativa a ser entregue para a 
reunião do CFN – Conselho Federativo Nacional de Novembro de 2014. Em relação a 
Alteração de Órgãos Locais, Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário apresentou a 
documentação da cidade de Sumaré, que solicita a sua transferência da USE Intermunicipal 
de Campinas - USE Regional de Campinas, para a USE Intermunicipal de Americana - USE 
Regional de Piracicaba. Os Órgãos envolvidos, estão de acordo, e prepararam a 
documentação necessária. A mudança foi aprovada por unanimidade, devendo ser 
comunicada ao CDE – Conselho Deliberativo Estadual. Na região da USE Regional de Nova 
Alta Paulista, foram apresentadas as propostas: - alteração da USE Intermunicipal de 
Junqueirópolis, passando para USE Intermunicipal de Dracena; e, alteração da USE 
Intermunicipal de Parapuã, passando para USE Intermunicipal de Osvaldo Cruz. Foi 
aprovada a alteração dos nomes dos Órgãos propostos. Foi anunciada a reativação da USE 
Regional de Taubaté, em reunião realizada no último dia 18 de Maio de 2014, onde foi 
constituída e empossada a nova Comissão Executiva do Órgão. As USEs Intermunicipais de 
Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Pindamonhangaba e Taubaté, fazem parte da 
USE Regional de Taubaté. Foram citados os Órgãos Regionais que não estão com 
documentação atualizada na Secretaria, que são: USEs Regionais de São João da Boa 
Vista e de Jundiaí. José Antonio Luiz Balieiro – Secretário Geral Adjunto do CFN, que foi o 
Coordenador do 4º Congresso Espírita Brasileiro, trouxe informações a respeito desses 
Eventos. Explanou que o mesmo foi realizado em 4 (Quatro) cidades: Campo Grande (MS), 
João Pessoa (PB), Manaus (AM) e Vitória (ES), com um total aproximado de 7.000 (Sete 
Mil) pessoas, sendo atingidos os objetivos traçados, um deles, do Evento ser auto-
sustentável. Foram 64 (Sessenta e Quatro) palestras, com 60 (Sessenta) expositores. Está 
sendo providenciado o fechamento do Congresso em relação à parte material, e demais 
relatórios. A revista Reformador do mês de Junho de 2014, trará um resumo, e a mesma 
revista de Agosto de 2014, trará um Suplemento do Congresso. Durante o Evento foram 
lançados 9 (Nove) livros, como edições FEB, e o DVD do Congresso estará disponível a 
partir de Agosto. Alamar Régis Carvalho – Visitante abordou sobre um evento, que poderia 
ser um Congresso, pela Internet, voltado para o trabalhador espírita, ao que José Antonio 
Luiz Balieiro – Secretário Geral Adjunto do CFN argumentou que temos eventos específicos 
por área do CFN, mas não existe nada programado nesse sentido. Julia Nezu Oliveira – 
Presidente informou sobre o 16º Congresso Estadual de Espiritismo da USE, que 
ocorrerá no período de 18 a 21 de Abril de 2015. Foi feita uma reunião no local do 
Congresso, a Arena Santos, no dia 31 de Maio de 2014, para conhecimento pela Comissão 
Organizadora do lugar do evento. Existe um alojamento para 80 (Oitenta) pessoas, que 
poderá ser utilizado pelos jovens no período. As Salas de Oficina serão realizadas na UNIP 
– Universidade Paulista local, sendo ao todo 25 (Vinte e Cinco) Oficinas, sendo que todos os 
Departamentos da USE realizarão a sua Oficina, bem como as 5 (Cinco) Federativas da 
Comissão Regional Sul do CFN, e a FEB, através do NEPE – Núcleo de Estudo e Pesquisa 
do Evangelho. O tema do Congresso será: Para onde caminha a humanidade: Amor, 
Educação, Ética. Alguns oradores, já confirmaram a sua presença, mas a programação com 
os nomes será divulgada posteriormente, quando da confirmação de todos os palestrantes. 
As inscrições serão abertas no segundo semestre deste ano, sendo possíveis até Janeiro de 
2015, ou, anteriormente se houver o preenchimento das vagas. No dia 30 de Agosto de 
2014, teremos em Santos, uma prévia do Congresso, com o orador Richard Simonetti. 
Aparecido J. Orlando – Segundo Vice Presidente relatou sobre os Encontros de 
Unificação. No dia 18 de Maio, tivemos o Encontro na cidade de São José dos Campos, 
com a reativação da USE Regional de Taubaté, e eleição e posse da Comissão Executiva 
do Órgão. No mesmo dia tivemos o Encontro com a USE Regional de São José do Rio 
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Preto, na cidade do mesmo nome. Os próximos Encontros previstos no Estado são: 19 de 
Julho nas cidades de Marília e Campinas, e, 20 de Julho na cidade de Piracicaba com as 
respectivas USEs Regionais locais. O Segundo Vice-Presidente expressou-se sobre as 
comemorações dos 150 Anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo mostrando a 
Circular enviada a todos os Órgãos do Estado, com as diretrizes sobre os eventos a serem 
realizados no próximo dia 21 de Setembro. Na Circular estão as 150 (Cento e Cinquenta) 
cidades mais populosas do Estado, como possíveis locais do referido evento. Outras 
cidades além das citadas na circular poderão realizar também esses eventos. Mauro 
Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro representando a Tesouraria expôs o Balancete 
com saldo de R$ 60.362,82 (Sessenta Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais, e Oitenta e 
Dois Centavos), no dia 31 de Maio de 2014. As contas foram aprovadas neste Conselho, por 
unanimidade. Foi discutida pelos presentes a situação das Casas Espíritas, em relação à 
contribuição da anuidade à USE. Apenas 348 (Trezentos e Quarenta e Oito) entidades 
pagaram a anuidade até o mês de Maio. Foi entregue aos representantes dos Órgãos 
Regionais, a relação das Casas que não pagaram a anuidade, para que seja feito contato 
com as mesmas, no sentido de recebimento dos valores em aberto. Em relação à 
Comissão para Implantação de Nova Forma de Recebimento das Contribuições 
Sociais, Marcus Silva Agostinetto da USE Regional de Piracicaba, Coordenador da referida 
Comissão salientou o andamento atual da proposta. Entregou aos presentes além da 
proposta inicial, uma resolução para discussão pela Comissão. O assunto foi debatido entre 
os presentes. Foram levantadas, as situações diversas no Estado em relação ao pagamento 
de valores de anuidade das Casas Espíritas, aos Órgãos Locais, e/ou aos Órgãos 
Regionais, além do pagamento à USE do Estado de São Paulo. Foi citada a proposta, em 
discussão, com a destinação de 5% (Cinco Por Cento) ao Órgão Regional, 10% (Dez Por 
Cento) ao Órgão Local, e 85% (Oitenta e Cinco Por Cento) à USE, do valor da anuidade. 
Como encaminhamento fica mantida a Comissão constituída pelas USEs Regionais de 
Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, Sorocaba, e, São Paulo, além dos tesoureiros: Mauro 
Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro, e, Maurício Romão – Segundo Tesoureiro, que 
se reunirá em data a ser marcada, para estudar as possíveis propostas. Na próxima reunião 
deste CA – Conselho de Administração, de Setembro de 2014, a Comissão deverá trazer 
um delineamento ou encaminhar uma proposta sobre a nova forma de arrecadação. Dando 
sequência à reunião, no item Palavra dos Departamentos, foram feitas as seguintes 
explanações: Departamento de Mocidade – por João Thiago Garcia – Diretor. Informou 
sobre a Reunião Geral do Departamento, que acontecerá nos dias 14 e 15 de Junho de 
2014, na cidade de Brotas, com os Diretores do Departamento das USEs Regionais. Pediu 
para os Órgãos acessarem no site da USE, as Diretrizes para Ações da Juventude Espírita 
no Brasil, avisando que haverá posterior discussão sobre essa documentação. 
Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita – por Mário 
Gonçalves Filho – Diretor. Confirmou o 6º Encontro Estadual do ESDE, que será realizado 
em Ribeirão Preto, nos dias 19 e 20 de Julho de 2014, e que já tem 95  (Noventa e Cinco) 
inscritos. Departamento de Artes – Julia Nezu Oliveira – Presidente apresentou o novo 
Diretor do Departamento – Liralcio Ricci, que também é integrante da ABRARTE – 
Associação Brasileira de Artistas Espíritas. A Próxima Reunião do CA – Conselho de 
Administração será realizada em 14 de Setembro de 2014, na sede da USE em Santana, 
São Paulo. A Reunião foi finalizada às 18h30 com Prece de Encerramento proferida por 
Cícero Ramos, da USE Regional de Taubaté. Eu, Hélio Alves Corrêa, 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 14 de 
Setembro de 2014. Estiveram representadas 8 (Oito) USEs Regionais, a saber: Araçatuba, 
Bauru, Cachoeira Paulista, Franca, Marília, Piracicaba, São José do Rio Preto e 
Sorocaba, conforme assinaturas na Lista de Presença. Às 9h00, em segunda convocação, 
na sua sede social, à Rua Gabriel Pizza, 433, Bairro: Santana, São Paulo, Capital, a 
Senhora Julia Nezu Oliveira, Presidente da USE, CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos 
trabalhos. Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente fez a Leitura da Mensagem com 
um trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. XX – Os Trabalhadores da Última 
Hora - Item 4 – Os Obreiros do Senhor. A Prece de Abertura foi feita por Neyde Schneider 
– Primeira Vice-Presidente. Julia Nezu Oliveira - Presidente, na Palavra da Presidência, 
citou a desencarnação de Nestor João Masotti e de Zildéa Aldrovan de Marques – de 
Piracicaba. Homenageando Nestor João Masotti, a Senhora Presidente lembrou a sua 
participação na presidência da USE, e a sua importância no Movimento Espírita Brasileiro e 
Internacional, à frente da FEB – Federação Espírita Brasileira, e do CEI – Conselho Espírita 
Internacional. Foi mostrada aos participantes fotos dele, em várias atividades da USE, e da 
FEB. Homenageando Zildéa Aldrovan de Marques – de Piracicaba, Neli Del Nery Prado da 
USE Regional de Bauru, fez a leitura da crônica de Alan Diniz Sousa da USE Intermunicipal 
de Piracicaba (escrita como homenagem póstuma). A Senhora Presidente comentou 
brevemente sobre a reunião extraordinária do CFN – Conselho Federativo Nacional, que 
aconteceu em Brasília, nos dias 23 e 24 de Agosto de 2014. Julia Nezu Oliveira – 
Presidente apresentou a Proposta de Alteração do Estatuto da USE, com as seguintes 
alterações: - colocação do endereço da sede; - inclusão do Artigo 10 – falando sobre o 
desligamento da sociedade unida; - Alteração do Parágrafo 5º do Artigo 17, onde está a 
citação de permanência sucessiva no mesmo cargo, por até três mandatos. Foi discutida 
pelos presentes a permanência das pessoas no mesmo cargo, de acordo com o artigo e 
parágrafo citados acima. Rafael Gustavo Bernardo da USE Regional de São José do Rio 
Preto enfatizou que para os Órgãos é importante à entrada de novas pessoas, no sentido de 
dinamizar o próprio Órgão. A proposta aprovada por este Conselho, é pela não alteração do 
Parágrafo 5º do Artigo 17. Foi também discutida pelos presentes a alteração do Parágrafo 2º 
do Artigo 41. A proposta aprovada pelos Órgãos presentes por unanimidade, foi a exclusão 
do Parágrafo 2º do Artigo 41. Essa proposta está incluída na nova versão da Alteração 
Estatutária a ser enviada para aprovação pelo CDE. Em relação à alteração da 
nomenclatura dos Departamentos, que está no Artigo 56, a Senhora Presidente, trouxe a 
seguinte proposta: alteração de Orientação Doutrinária para Ensino; inclusão da área de 
Estudo e Prática da Mediunidade; inclusão da área de Assistência Espiritual na Casa 
Espírita; alteração de Serviço Assistencial Espírita para Assistência e Promoção Social 
Espírita; alteração de Comunicação para Comunicação Social Espírita. Julia Nezu Oliveira – 
Presidente colocou que os Órgãos podem enviar sugestões para a Diretoria Executiva, a 
respeito de alterações no Estatuto. Aparecido J. Orlando – Segundo Vice-Presidente 
explanou que até esta data foram realizadas 12 (Doze) reuniões de Encontros Fraternos 
de Unificação. Neste dia 20 de Setembro, teremos a reunião em Presidente Prudente com 
a USE Regional local, e, em São Caetano do Sul, com a USE Regional do Grande ABC. 
Estão programados para o mês de Outubro, os Encontros Fraternos em Sorocaba, com a 
USE Regional de Sorocaba, e, em Araras, com a USE Regional de Rio Claro. Ambos serão 
no dia 18 de Outubro. No mês de Novembro teremos no dia 15, as reuniões em Mogi Guaçu 
com a USE Regional de Mogi Mirim, e, em Andradina, com a USE Regional da Ilha Solteira. 
No dia 16 de Novembro, acontecerão as reuniões em Ribeirão Preto e Jales, com as USEs 
Regionais locais. Não foram agendadas para este ano, as reuniões dos Encontros 
Fraternos, nos Órgãos Regionais de: Assis, Jundiaí e São Paulo. Sidnei Batista – Primeiro 
Secretário abordou as informações sobre a Secretaria. Duas novas casas Espíritas estão 
unidas a esta Federativa: Centro Espírita Amor e Luz, e, Assistência aos Necessitados 
Diógenes Medeiros, ambas da USE Intermunicipal de Guaratinguetá. A ata da última 
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reunião do CA realizada em 7 de Junho de 2014 foi aprovada por unanimidade pelos 
Órgãos presentes. Maurício Romão – Segundo Tesoureiro relatou sobre a Tesouraria. 
Temos em Agosto de 2014, um saldo da Instituição de R$ 70.150,70 (Setenta Mil, Cento e 
Cinquenta Reais, e Setenta Centavos), sendo que até a presente data, recebemos anuidade 
de 443 (Quatrocentos e Quarenta e Três) Casas Espíritas. Foi aprovada a prestação de 
contas por unanimidade pelos Órgãos presentes, com congratulações de louvor feita pela 
USE Regional de Piracicaba, pela excelente administração financeira da instituição. O 
Segundo Tesoureiro anunciou o contrato feito com a Vivo S.A., para o envio de mensagens 
de texto, a celulares de assinantes, com o título de: Vivo Espiritualidade. A USE proverá o 
conteúdo das mensagens, e a Vivo as enviará aos que contratarem o serviço. O assinante 
receberá a mensagem, e se solicitar terá acesso a uma mensagem de voz, gravada por 
Lirálcio Ricci – Diretor do Departamento de Artes, de conteúdo com enfoque de auto-ajuda, 
melhora íntima, etc. A USE receberá um valor de R$ 0,70 (Setenta Centavos) por cliente, 
por mês. O projeto foi apresentado aos Conselheiros, que aplaudiram a iniciativa, sendo 
aprovado por unanimidade. Será feito o lançamento em breve pela Vivo, e, a divulgação do 
projeto para todos os Órgãos do Estado. Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro 
explicou sobre as doações de cadeiras para o andar superior desta Sede, onde foi feita uma 
reforma nos últimos meses. Marcus Silva Agostinetto da USE Regional de Piracicaba 
comunicou sobre a Proposta de nova forma de arrecadação da USE. Fez leitura de Carta 
retirando a proposta constituída anteriormente. O assunto foi discutido pelos presentes com 
diversas colocações. Miguel de Pier da USE Regional de Marília discorreu sobre a 
dificuldade da USE Regional de Marília, em relação aos Centros Espíritas locais. Eles 
questionam os valores, alegam que as Casas não têm condições de pagar a anuidade, e, 
ainda indagam sobre qual o retorno para as Casas Espíritas, ao contribuírem com a USE do 
Estado de São Paulo. Expôs que a proposta não seria aceita na região de Marília. Rafael 
Gustavo Bernardo da USE Regional de São José do Rio Preto informou a sua preocupação 
com as Casas Espíritas de menor porte, que não têm condições de arcar com os valores 
solicitados, como anuidade da USE.  Marcus Silva Agostinetto da USE Regional de 
Piracicaba mencionou o Clube do Livro como fonte de arrecadação, e concorda que 
algumas Casas questionam qual o retorno para as mesmas em relação ao valor recolhido 
como anuidade. Pediu que os Órgãos refletissem sobre a estrutura da proposta, por ora 
retirada. Aparecido J. Orlando – Segundo Vice-Presidente argumentou sobre o papel de 
Rede do Estado, como destaque na proposta, e, registrou que o valor que seria repassado a 
cada Órgão, é muito pequeno em relação ao montante total. Sirlei Ramos Nogueira da USE 
Regional de Araçatuba ressaltou certa saturação em relação ao modo de arrecadação em 
geral, e, que a nova forma pode ser viável para o futuro. Rosana Amado Gaspar – Diretora 
do Departamento do Livro Espírita destacou a importância da ideia, a fim de que seja 
preparada pela USE no futuro, algo que dê retorno às próprias Casas Espíritas. Foi citado 
que a Comissão, sem a coordenação do Marcus Silva Agostinetto da USE Regional de 
Piracicaba, pode continuar os estudos em relação a uma nova forma de contribuição para a 
USE. Julia Nezu Oliveira – Presidente esclareceu sobre a Folhinha em comemoração aos 
150 Anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Mostrou aos presentes o conteúdo 
da Folhinha diária que será impressa pela USE. No final da mesma, estarão: o Prefácio do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, e, depois, breve descrição dos Espíritos que assinaram 
as mensagens contidas no Livro. O valor de capa da folhinha será R$ 15,00 (Quinze Reais). 
Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente salientou alguns pontos sobre o 16º 
Congresso Estadual de Espiritismo da USE, que ocorrerá no período de 18 a 21 de Abril 
de 2015. Foi mostrada a programação do Congresso. O tem central será: Para onde 
caminha a humanidade: Amor, Educação, Ética. O Primeiro Módulo será “Educação para a 
Nova Era”, no domingo, dia 19 de Abril, no período da manhã. O Segundo Módulo será 
abordado no mesmo dia, à tarde: “Ética como Ciência da Moral”. O Terceiro Módulo será: 
“Amor – Plenitude da Vida”, na segunda-feira, dia 20 de Abril, no período da manhã. 
Teremos Oficinas com Departamentos da USE, Entidades Especializadas, FEB – Federação 
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Espírita Brasileira, e, Federativas da Comissão Regional Sul do CFN. Elas serão realizadas, 
na segunda-feira, no período da tarde. O encerramento do Congresso será na terça-feira, 
dia 21 de Abril de 2015, com as Conclusões dos Módulos, Leitura da Carta de Santos, e 
cerimônia final. As inscrições já estão disponibilizadas através do Site da USE. Aparecido J. 
Orlando – Segundo Vice-Presidente continuou a reunião expressando-se a respeito das 
comemorações dos 150 Anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Temos até a 
presente data, 54 (Cinquenta e Quatro) cidades confirmadas com eventos a respeito dessas 
comemorações, a serem realizados no próximo dia 21 de Setembro de 2014. Dando 
sequência à reunião, no item Palavra dos Departamentos, foram feitas as seguintes 
explanações: Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita – por 
Neli Del Nery Prado – Assessora.  Confirmou a realização do 6º Encontro Estadual do 
ESDE, realizado em Ribeirão Preto, nos dias 19 e 20 de Julho. O 7º Encontro Estadual será 
realizado em São José do Rio Preto, no período de 11 a 12 de Julho de 2015. Departamento 
de Artes – por Lirálcio Ricci – Diretor. Expressou-se sobre a ideia de lançar Festivais 
Regionais de Artes para o ano de 2015, com a participação dos Órgãos. Departamento do 
SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita – por Raimundo Nonato Porto 
– Secretário. Narrou que haverá o Encontro Estadual em Bauru, no dia 9 de Novembro de 
2014, e o Encontro Nacional da Área, em Salvador, no período de 10 a 12 de Fevereiro de 
2015. Ressaltou o Marco Regulatório da Assistência Social, e aspectos da LOAS – Lei 
Orgânica da Assistência Social. No item da pauta, Palavra aos Órgãos, Neli Del Nery 
Prado da USE Regional de Bauru abordou a Semana de Comemoração aos 150 Anos de 
“O Evangelho Segundo o Espiritismo” que será realizada em Bauru com encerramento no 
dia 21 de Setembro. Ainda em 2014, teremos em Bauru, a 27ª Feira Amor, que será 
realizada nos dias 08 e 09 de Novembro, e, a Feira do Livro Espírita no próximo mês de 
Dezembro. Miguel de Pier da USE Regional de Marília comunicou que a cidade participará 
da comemoração no dia 21 de Setembro dos 150 Anos do Evangelho, e, que proximamente 
será realizada em Garça, o Encontro de Trabalhadores e Dirigentes Espíritas da região. 
Sirlei Ramos Nogueira da USE Regional de Araçatuba informou sobre a 32ª CONEAN – 
Confraternização Espírita da Alta Noroeste, que será realizada em Birigui, no dia 21 de 
Setembro, tendo como enfoque principal os 150 Anos do Evangelho. A Próxima Reunião 
do CA – Conselho de Administração será realizada em 13 de Dezembro de 2014, na sede 
da USE em Santana, São Paulo. A Reunião foi finalizada às 13h30 com Prece de 
Encerramento proferida por Wagner Tadeu Dias, da USE Regional de Sorocaba. Eu, Hélio 
Alves Corrêa, 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 13 de Dezembro de 2014. Estiveram representadas 8 (Oito) USEs Regionais, 
a saber: Bauru, Campinas, Cachoeira Paulista, Franca, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e, São Paulo conforme assinaturas na 
Lista de Presença. Às 14h30, em segunda convocação, na sua sede social, à Rua 
Gabriel Piza, 433, Bairro: Santana, São Paulo, Capital, a Senhora Julia Nezu 
Oliveira, Presidente da USE, CNPJ: 43.305.762/0001-09, deu início aos trabalhos. 
Lirálcio Ricci – Diretor do Departamento de Artes, fez a Leitura da Mensagem: “Em 
nome do Evangelho”, pelo Espírito Emmanuel, recebida em 14 de Setembro de 
1948, pelo médium Francisco Cândido Xavier, destinada aos irmãos do Primeiro 
Congresso Nacional Espírita em São Paulo. A Prece de Abertura foi feita por Neli 
Del Nery Prado da USE Regional de Bauru. Julia Nezu Oliveira - Presidente, na 
Palavra da Presidência, citou que serão apresentadas nas reuniões de amanhã, 14 
de Dezembro de 2014, do CDE – Conselho Deliberativo Estadual, e, na AGE – 
Assembleia Geral Extraordinária, as propostas de alteração do Estatuto da USE. 
Essas alterações não implicam na estrutura da USE. Serão alterações pontuais. 
Informou sobre o Relatório enviado ao CFN – Conselho Federativo Nacional em 
Novembro último, onde foram catalogados eventos do Estado, embora em reduzido 
número, devido a poucas informações recebidas dos Órgãos em relação aos 
Eventos realizados. Aparecido José Orlando – Segundo Vice-Presidente mostrou em 
relação ao Relatório anual enviado ao CFN, o Gráfico das Atividades realizadas 
no Estado de São Paulo, preparado pela FEB – Federação Espírita Brasileira, na 
última reunião do CFN – Conselho Federativo Nacional, dentro das Diretrizes do 
Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro de 2013 a 2017. O mesmo 
enfatizou o destaque de 36,74% (Trinta e Seis inteiros e Setenta e Quatro 
centésimos por cento) para a Diretriz de número 1 – A Difusão da Doutrina Espírita, 
e aproximadamente 28% (Vinte e Oito Por Cento) para a Diretriz 2 – A Preservação 
da Unidade de Princípios da Doutrina Espírita. As Diretrizes de número 4 – A 
Adequação dos Centros Espíritas para o Atendimento de suas Finalidade, e, de 
número 5 – A Multiplicação dos Centros Espíritas, são as que tem um menor 
percentual de participação nas atividades realizadas no Estado de São Paulo. O 
gráfico foi comentado pelos presentes, em relação a poucos eventos informados à 
USE, e, em relação aos dados apresentados. A Senhora Presidente argumentou 
que a USE deve realizar atividades preparando os Órgãos, e estes envolvendo as 
Casas Espíritas, atendendo as Diretrizes nas quais estamos deficientes, do Plano de 
Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro. Julia Nezu Oliveira – Presidente 
mencionou sobre a Reunião do CFN, realizada no último mês de Novembro em 
Brasília. Um resumo dessa reunião, através da fala do Presidente da FEB – Antonio 
César Perri de Carvalho foi mostrado em vídeo aos presentes. Aparecido José 
Orlando – Segundo Vice-Presidente registrou que nas comemorações dos: 150 
Anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, foram informados 67 (Sessenta e 
Sete) eventos realizados no Estado. Foi preparado um Relatório sobre esses 
eventos, com cartazes, fotos e relatos dos mesmos, e, mostrado aos presentes na 
reunião, uma apresentação com esses dados. A Senhora Presidente explanou sobre 
as Propostas para a Área de Educação, apresentadas na última reunião do CFN, 
em Brasília. Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente fez a compilação das 
propostas preparadas pela USE, compreendendo as da: Martha Rios Guimarães – 
Diretora do Departamento de Educação Espírita da Infância, Adalgiza Campos 
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Balieiro – Diretora do Departamento de Educação Espírita e Família, e, Maria Eny 
Rossetini Paiva – Secretária do Departamento do SAPSE – Serviço de Assistência e 
Promoção Social Espírita. Julia Nezu Oliveira – Presidente abre para a apresentação 
de Propostas do  Estatuto, como questão de ordem. Martha Rios Guimarães – 
Diretora do Departamento de Educação Espírita da Infância solicitou correção do 
Estatuto, alterando de Evangelização da Infância, para Infância Espírita, a 
nomenclatura que está no Artigo 56, de acordo com alterações propostas e 
aprovadas, em 1.993 (Hum Mil, Novecentos e Noventa e Três). A Senhora 
Presidente fez a leitura do Artigo 56 do atual Estatuto para os presentes, e 
colocação sobre a nomenclatura individual das Áreas propostas. Explicou que no 
citado Artigo 56, os nomes referem-se a Áreas, e não a Departamentos como muitos 
entendem. Houve discussão sobre a nomenclatura das Áreas, e dos Departamentos, 
inclusive em relação à Infância, pelos presentes. João Thiago Garcia – Diretor do 
Departamento de Mocidade expôs sobre a Área de Infância e Juventude no CFN, e, 
apresentou uma proposta para o referido Artigo 56, colocando em uma primeira 
parte do Artigo, os nomes dos Departamentos e em uma segunda parte os nomes 
das Áreas. Dando sequencia à reunião, no item Secretaria da pauta, Newton Carlos 
Guirau – Segundo Secretário colocou em discussão a Ata da última reunião deste 
Conselho, realizada em 14 de Setembro de 2014. A referida Ata não teve ressalvas 
e foi aprovada por unanimidade. Aparecido José Orlando – Segundo Vice-
Presidente abordou sobre as Reuniões dos Encontros Fraternos em 2014, as 
quais foram realizadas em 18 (Dezoito) USEs Regionais do Estado. Os Encontros 
foram realizados nas cidades de: Adamantina, Andradina, Araras, Bauru, Birigui, 
Cachoeira Paulista, Campinas, Jaú, Marília, Pedregulho, Piracicaba, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São 
José dos Campos, e, São José do Rio Preto. Julia Nezu Oliveira participou a todos 
os presentes, que no CD que os Órgãos receberão ao final desta reunião, estão 
formulários para que possamos realizar uma atualização da Divisão Territorial do 
Estado, em relação aos Órgãos. Maurício Romão – Segundo Tesoureiro, no item 
Tesouraria da pauta da reunião, relatou sobre o Balancete comparativo dos anos de 
2013 e 2014, no período de Janeiro a Novembro. O saldo final em Novembro de 
2014, é de R$ 59.682,65 (Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais, 
e Sessenta e Cinco Centavos). Foi apresentada a Previsão Orçamentária para o ano 
de 2015, com arrecadação total prevista de R$ 406.500,00 (Quatrocentos e Seis Mil, 
e Quinhentos Reais), e, despesas totais previstas de R$ 385.000,00 (Trezentos e 
Oitenta e Cinco Mil Reais). Colocada em votação, a Previsão Orçamentária foi 
aprovada por unanimidade. Em relação às Anuidades de 2015, Maurício Romão – 
Segundo Tesoureiro destacou os ganhos das Casas Espíritas ao fazerem parte da 
USE e do Movimento Espírita, mostrando uma apresentação sobre Contribuição 
Associativa. Realçou o “slide” com o número das Casas Espíritas que contribuíram 
em 2014, e número previsto para o ano de 2015. A proposta trazida a este CA, é de 
manutenção da valor da anuidade, em R$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais), podendo 
ser paga em 2 (Duas) parcelas de R$ 105,00 (Cento e Cinco Reais), também 
fazendo parte da proposta apresentada, que cada Órgão se responsabilizasse por 
um aumento no número de Casas contribuintes na faixa de 10% (Dez Por Cento) na 
sua Região. Colocada em votação a proposta da anuidade, com a manutenção dos 
valores de 2014, foi aprovada por unanimidade. Será informado ao CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual, o resultado desta votação bem como a proposta para 
aumento no número de Casas contribuintes. Julia Nezu Oliveira – Presidente 
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esclareceu sobre as Eleições de 2015. No mês de Março de 2015, as Casas 
Espíritas devem indicar os seus Representantes para os Órgãos Locais, visando as 
eleições em Abril de 2015, das Comissões Executivas dos respectivos Órgãos. 
Eleita a Comissão Executiva do Órgão Local, os mesmos encaminham 2 (Dois) 
Efetivos e 2 (Dois) Suplentes para o Conselho Deliberativo do Órgão Regional. No 
mês de Maio de 2015, os membros do Conselho Deliberativo do Órgão Regional 
elegem a sua Comissão Executiva. No mês de Abril, os Órgãos Locais também 
indicam os seus representantes para o CDE – Conselho Deliberativo Estadual. No 
mês de Maio, os Órgãos Regionais indicam os membros para a composição do CA – 
Conselho de Administração da USE. Rosana Amado Gaspar – Diretora do 
Departamento do Livro confirmou que já foram vendidas 3.000 (Três Mil) Folhinhas 
em comemoração aos 150 Anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. 
Recebemos mais 2.000 (Duas Mil) Folhinhas, da segunda edição. O preço de capa 
de cada um delas é de R$ 15,00 (Quinze Reais). Em relação aos livros das edições 
FEB, salientou que temos em estoque os Livros das Obras Básicas, com desconto 
na aquisição pelos Órgãos. Temos também os novos Livros lançados pela FEB nos 
últimos meses. Rosana Amado Gaspar – Diretora do Departamento do Livro 
continuou mostrando a apresentação referente a Prestação de Contas do Centro 
Cultural da USE, no Brás, com posição de 30 de Setembro de 2014. Em Junho de 
2014, foi conseguida a captação total de R$ 891.600,00 (Oitocentos e Noventa e 
Hum Mil, e Seiscentos Reais). A apresentação mostrada continha detalhes dos 
valores recebidos em relação ao PROAC – Programa de Ação Cultural do ICMS – 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, detalhes dos valores gastos 
na obra até o momento, e, saldo atual referente ao Projeto no PROAC. A previsão 
para término da obra, é de Julho de 2015. Continuando a reunião, Maurício F. A. 
Romão – Segundo Tesoureiro anunciou o Projeto Vivo Espiritualidade em parceria 
da Telefônica S/A, com a USE. O produto Vivo Espiritualidade, compõe-se de 
mensagens diárias de paz e espiritualidade, para assinantes da Vivo, que recebem 2 
(Duas) Mensagens de texto, e 1 (Uma) mensagem de voz opcional. Atualmente já 
temos 35.000 (Trinta e Cinco Mil) clientes da Vivo, que se cadastraram no produto. 
Nesta reunião foram disponibilizados folhetos do Produto para os presentes, e foi 
solicitado a divulgação em suas regiões, pois além da difusão espírita, o produto 
gerará uma receita adicional para a USE. Neyde Schneider – Primeira Vice-
Presidente comunicou sobre o 16.º Congresso Estadual de Espiritismo, que será 
realizado em Santos, no período de 18 a 21 de Abril de 2015. Discorreu, detalhando 
o Programa completo do Evento. Dando sequencia à reunião, João Thiago Garcia – 
Diretor do Departamento de Mocidade comentou sobre a Logotipia da USE. Será 
entregue aos Órgãos, ao final desta reunião, um CD com as propostas de Logotipia, 
sendo que cada Órgão tem à sua disposição no CD, vários modelos para aplicação 
do Logo da USE. No item da pauta, Palavra aos Departamentos, foram feitas as 
seguintes explanações: Departamento de Mocidade – por João Thiago Garcia – 
Diretor. Salientou sobre o evento da CONBRAJE SUL - Confraternização Brasileira 
de Juventudes Espíritas, que será em Guarulhos, no período de 4 a 7 de Setembro 
de 2015, envolvendo as Federativas da Comissão Regional Sul do CFN. Estão 
sendo feitas reuniões mensais para o Evento, que terá prioridade na participação de 
jovens entre 15 (Quinze) e 21 (Vinte e Hum) anos. As Federativas envolvidas são: 
FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul, FEC – Federação Espírita 
Catarinense, FEP – Federação Espírita do Paraná, USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio de 
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Janeiro, e FEMS – Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. O Evento terá um 
total máximo de 953 (Novecentos e Cinquenta e Três) pessoas, sendo 240 
(Duzentos e Quarenta) jovens entre 15 (Quinze) e 21 (Vinte e Hum) anos, e, 160 
(Cento e Sessenta) vagas para os Coordenadores de Departamentos de Mocidade. 
O tema do Evento será: “Jovem, e agora, por que te deténs?”. João Thiago Garcia, 
ressaltou sobre a área de Infância e Juventude do CFN, e também sobre as 
Diretrizes para a Juventude do Movimento Espírita Brasileiro. Lembrou que o 
protagonismo juvenil, pelas Diretrizes, é o fazer junto, do jovem com o adulto, na 
Casa Espírita. Expressou-se sobre a fragilidade nas Casas Espíritas, da Diretriz de 
número 6 (Seis) do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro – A 
União dos Espíritas e a Unificação do Movimento Espírita. Pediu o apoio dos 
Dirigentes, e a participação dos Jovens, nas decisões de Eventos, por exemplo, e, 
não apenas participando das tarefas auxiliares. Departamento do ESDE – Ensino 
Sistematizado da Doutrina Espírita – por Mário Gonçalves Filho – Diretor. Narrou 
sobre o 7.º Encontro Paulista de Monitores do ESDE, que será realizado nos dias 25 
e 26 de Julho de 2015, na cidade de São José do Rio Preto. Foi realizada reunião do 
Departamento, no dia 13 de Dezembro, sobre as Oficinas que serão realizadas 
nesse Evento. Departamento de Artes – por Lirálcio Ricci – Diretor. Anunciou um 
Festival de Música, que será realizado no Centro Cultural da USE no Brás, no ato da 
inauguração do local. Para este Festival, acontecerão seletivas nos Órgãos 
Regionais, com no mínimo 2 (Dois) meses de antecedência, onde cada USE 
Regional indicará um candidato para a final, que será no Centro Cultural. O nome do 
Evento será FEMUSE – Festival Espírita de Música da USE. No item da pauta, 
Palavra aos Órgãos, Mário Gonçalves Filho, da USE Regional de Ribeirão Preto, 
explanou sobre a 33.ª CONRESPI – Confraternização Regional da Família Espírita, 
que será realizada de 15 a 17 de Fevereiro de 2015, em São Carlos. Neli Del Nery 
Prado, da USE Regional de Bauru, informou sobre o Encontro Estadual do SAPSE 
– Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, realizado pelo Diretor do 
Departamento da USE – Aylton Guido Coimbra Paiva, em Bauru, no último dia 9 de 
Novembro. Julia Nezu Oliveira – Presidente comunicou que na reunião de amanhã, 
14 de Dezembro, do CDE, será constituída a Comissão para Eleição da DE – 
Diretoria Executiva da USE, em Junho de 2015. Neyde Schneider – Primeira Vice-
Presidente representou a USE em almoço de confraternização, da Associação 
Comercial de São Paulo, no dia 12 de Dezembro último, onde foi apresentado o 
Programa: Leão Amigo do Idoso, visando a destinação de parte do Imposto de 
Renda, para o Fundo Estadual do Idoso do Estado de São Paulo. Centros Espíritas 
e seus respectivos Órgãos. A Próxima Reunião do CA – Conselho de 
Administração será realizada no dia 8 de Março de 2015, na sede da USE, em 
Santana, São Paulo – SP. A reunião foi encerrada às 18h40, com Prece de 
Encerramento proferida por Lirálcio Ricci – Diretor do Departamento de Artes. Eu, 
Hélio Alves Corrêa, Secretário Geral lavrei a presente ata que será assinada por 
mim e pela Senhora Julia Nezu Oliveira, Presidente. 
 
 
 
 


