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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 Junho de 2014, conforme publicação no Jornal Dirigente Espírita na 
edição de Novembro/Dezembro. Estiveram representadas: 01 (Uma) Sociedade 
Patrocinadora e Especializada; 10 (Nove) USEs Distritais, 09  (Quatorze) USEs 
Intermunicipais e Municipais, e, 07 (Nove) 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 Leitura de 
Mensagem – trecho de: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, do capítulo XVII – 
Sede Perfeitos – Caracteres da Perfeição e a prece de abertura. Julia Nezu Oliveira 
– Presidente dentro da Palavra da Presidência explanou sobre os 67 (Sessenta e 
Sete) anos da USE, que comemorou-se no dia 5 de Junho de 2014, passando a 
palavra ao Segundo Vice-Presidente, Aparecido José Orlando, que leu um texto e 
mostrou “slides”, do 1.º Congresso Estadual de Espiritismo da USE, que aconteceu 
em 1947. Comentou sobre a situação do Movimento Espírita estadual na época, e 
de como foi instituída nesse Congresso, a USE. Mencionou também as pessoas que 
fizeram parte do primeiro CDE da USE. Esse material será disponibilizado no site da 
instituição. A Senhora Presidente discorreu que no último dia 10 de Abril de 2014, 
tivemos a Reunião da Comissão Regional Sul do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, onde a USE esteve representada por 25 (Vinte Cinco) representantes do 
Estado. Explicou que nessa reunião as áreas do CFN 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 aos aspectos administrativo e jurídico da Casa Espírita. Temos a solicitação 
de várias Órgãos para que este curso seja levado a diversas regiões do Estado. Em 
relação ao Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro 2013 – 2017, foi 
citado que o mesmo está disponível no Site da USE, para que todos acessem e se 
familiarizem com ele. A Senhora Presidente esclareceu a respeito das Alterações 
Estatutárias – que as mesmas serão pontuais, e melhor analisadas as suas 
implicações pela Diretoria Executiva. Será convocada uma Assembleia Geral, junto 
com a reunião do CDE de Dezembro de 2014 para o encaminhamento dessas 
alterações. Julia Nezu Oliveira – Presidente abordou o Remanejamento feito na 
Diretoria Executiva, com alterações na Tesouraria e na Diretoria de Patrimônio. 
Submetido ao Conselho Deliberativo Estadual, a nova composição da Diretoria 
Executiva, foi aprovada por unanimidade. A partir de 8 de Junho de 2014, a nova 
Diretoria da USE, passa a ter a seguinte composição: Julia Nezu Oliveira - 
Presidente, Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente, Aparecido José Orlando – 
Segundo Vice-Presidente, Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral, Sidnei Batista – 
Primeiro Secretário, Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário, Sandro Pinheiro 
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de Assis Cosso – Terceiro Secretário, Mauro Antonio dos Santos – Primeiro 
Tesoureiro, Maurício Romão – Segundo Tesoureiro, e José Silvio Spinola Gaspar – 
Diretor de Patrimônio. Dando sequência à reunião, na palavra da Secretaria - 
Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário citou 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. Deu ciência também a este Conselho, sobre a documentação da 
cidade de Sumaré, que solicitou sua transferência da USE Intermunicipal de 
Campinas – USE Regional de Campinas, para a USE Intermunicipal de Americana – 
USE Regional de Piracicaba. A documentação e a mudança foram aprovadas na 
Reunião do Conselho de Administração, de 7 de Junho de 2014. Julia Nezu Oliveira 
– Presidente ressaltou a necessidade dos Órgãos enviarem seu Relatório de 
Atividades no 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. José Antonio Luiz Balieiro – Secretário 
Geral Adjunto do CFN, que foi o Coordenador do 4º Congresso Espírita Brasileiro, 
trouxe informações a respeito desses Eventos. Registrou que o mesmo foi realizado 
nas cidades de: Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Manaus (AM) e Vitória 
(ES) com aproximadamente 7.000 (Sete Mil) inscritos. Foram 64 (Sessenta e 
Quatro) exposições. O fechamento dos eventos, estão sendo providenciados. A 
revista Reformador na sua edição de Junho, trará um resumo do mesmo, e na 
edição de Agosto de 2014, trará um Suplemento do Congresso. Neyde Schneider – 
Primeira Vice-Presidente salientou sobre o 16º Congresso Estadual de 
Espiritismo na USE – 18 a 21/04/2015 que no último sábado, 31 de Maio 
aconteceu uma reunião da Comissão Organizadora na Arena Santos para 
conhecimento do espaço que será utilizado no Evento. No local, há um alojamento 
para 80 (Oitenta) pessoas. 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. Outras Oficinas poderão ser incorporadas ao 
Evento. O tema do Congresso será: Para onde caminha a humanidade: Amor, 
Educação, Ética. As inscrições será 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 uma Prévia do Congresso, com 
Richard Simonetti na cidade de Santos. José Antonio Luiz Balieiro – Secretário Geral 
Adjunto do CFN enfatizou que os Expositores do Congresso da USE, devem fazer 
parte do Movimento Espírita, com o que concordaram: André Luiz Galembeck, da 
USE Intermunicipal de Guarulhos, e, Cristiano Frani da Costa, da USE Intermunicipal 
de Araras. Dando sequência à reunião, Aparecido José Orlando – Segundo Vice-
Presidente expôs sobre os Encontros de Unificação. Os últimos foram os de 18 de 
Maio, nas cidades de São José dos Campos (com a USE Regional de Taubaté e 
demais Órgãos da Região), e, na cidade de São José do Rio Preto, com a USE 
Regional local, e outros Órgãos da região. Estão previstos para Julho, Encontros, 
nas seguintes cidades: em Marília (19/07), Campinas (19/07), Assis (20/07) e 
Piracicaba (20/07), com os respectivos Órgãos Regionais. Em Agosto, teremos 
reuniões dos Encontros de Unificação nas cidades de: São João da Boa Vista e Jaú, 
com os respectivos Órgãos Regionais. No mês de Setembro, está confirmado o 
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Encontro com a USE Regional de Franca, na cidade de Pedregulho. No mês de 
Outubro, teremos o Encontro com a USE Regional de Sorocaba, na cidade de 
Sorocaba, e com a USE Regional de Rio Claro, na cidade de Araras. Em Novembro, 
fechando os Encontros de 2014, estão previstos nas cidades de: Andradina (USE 
Regional de Ilha Solteira), Jales (USE Regional de Jales), Mogi Guaçu (USE 
Regional de Mogi Mirim), e, Ribeirão Preto (USE Regional de Ribeirão Preto). Não 
estão com datas agendadas para Encontros de Unificação as seguintes USEs 
Regionais: Grande ABC, Jundiaí, e São Paulo. José Antonio Luiz Balieiro – 
Secretário Geral Adjunto do CFN lembrou que a reunião da USE Regional de 
Ribeirão Preto acontece por áreas, como as do CFN, e portanto solicita a presença 
dos Departamentos na reunião do Encontro de Unificação em Ribeirão Preto. Julia 
Nezu Oliveira – Presidente informou sobre a Situação de Órgãos do Estado. 
Foram reativados os Órgãos de: Adamantina, Dracena e Osvaldo Cruz, e, no final de 
Março foi feita reunião em Adamantina regularizando a situação da USE Regional de 
Nova Alta Paulista, com nova Comissão Executiva. No último dia 18 de Maio de 
2014, foi feita reunião em São José dos Campos, onde foi constituída nova 
Comissão Executiva da USE Regional de Taubaté, constituída pelas USEs 
Intermunicipais de Caçapava, Jacareí, São José e Taubaté. Foram feitos diversos 
comentários pelos presentes a respeito da situação dos Órgãos, e foram citados 
vários Órgãos que necessitam ser reativados, tais como: Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, etc. José Antonio Luiz Balieiro – Secretário Geral 
Adjunto do CFN sugeriu a criação da USE Regional do Vale do Paraíba, criando 
uma nova composição com o Órgão de Cachoeira Paulista e todos os outros que 
compõem a USE Regional de Taubaté. A Senhora Presidente apresentou proposta 
de alteração no nome de Órgãos, já com anuência dos mesmos. A USE 
Intermunicipal de Junqueirópolis, teria o seu nome alterado para USE Intermunicipal 
de Dracena. A USE Intermunicipal de Parapuã, teria o seu nome alterado para USE 
Intermunicipal de Osvaldo Cruz. Foi aprovada pelo Conselho de Administração as 
alterações propostas em relação às novas nomenclaturas. Rubens J. Toledo – 
Diretor do Departamento de Comunicação destacou a distância entre cidades e as 
dificuldades de muitas em participarem das reuniões dos Órgãos. Como exemplo 
citou: Mirante, Primavera, e, Teodoro Sampaio. Julia Nezu Oliveira – Presidente 
relatou que os Órgãos locais, é que devem propor as alterações desejadas, e que as 
mesmas têm que ser submetidas ao CA – Conselho de Administração e ao CDE 
para aprovação. Aparecido José Orlando – Segundo Vice-Presidente expressou-se 
sobre as comemorações de “150 Anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo”, 
mostrando a Circular enviada a todos os Órgãos do Estado, com as Diretrizes sobre 
o evento proposto para o dia 21 de Setembro deste ano, que faz parte dessas 
comemorações. Na Circular está a relação das 150 (Cento e Cinquenta) maiores 
cidades do Estado, como possíveis locais dos eventos. A ideia seria a união dos 
Espíritas em comemorações no mesmo dia, em torno do foco do Evangelho. 
Necessitamos saber o nome do coordenador, em cada cidade, para facilitar contatos 
e relatos referente aos eventos. O evento pode ser em praça pública, local fechado, 
casa espírita, feira de livros, etc. No próximo tópico da pauta da reunião, Mauro 
Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro apresentou as contas da Tesouraria, com 
saldo da instituição, em 31 de Maio de 2014, no valor de R$ 60.362,82 (Sessenta 
Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais, e Oitenta e Dois Centavos). As contas 
foram aprovadas por unanimidade por este Conselho. Foi discutida a situação das 
Casas em relação à contribuição da anuidade da USE. Até o mês de Maio de 2014, 
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348 (Trezentos e Quarenta e Oito) Casas, contribuíram com as anuidades. Os 
presentes à reunião discutiram também melhorias que devem ser feitas na 
divulgação da campanha do PUR – Programa USE de Relacionamento. Sobre a 
Comissão para implantação de nova forma de recebimento das contribuições 
sociais, Julia Nezu Oliveira – Presidente anunciou que a proposta continua em 
andamento, e será avisado na reunião deste Conselho de Dezembro de 2014, como 
está o encaminhamento dessa proposta. A mesma será melhor trabalhada até 
Setembro deste ano, data da próxima reunião do CA – Conselho de Administração. 
Na continuação da reunião, foi abordada a Reforma da Sede da USE de Santana, 
com agradecimento à ajuda recebida, na criação do espaço do pavimento superior, 
o qual foi reformado. Em relação ao Centro Cultural USE do Brás, foi enfatizado que 
92% (Noventa e Dois Por Cento) do valor projetado para arrecadação, foi 
concretizado, e que as obras já foram iniciadas no local. Dando sequência à reunião, 
no item Palavra dos Departamentos, foram feitas as seguintes explanações: pelo 
Departamento de Educação Espírita e Família – Adalgiza Campos Balieiro – 
Diretora argumentou que o Plano de Trabalho deve nortear todas as atividades da 
USE, que nada está normatizado, tudo deverá ser compreendido e então trabalhado. 
Necessitamos, segundo a mesma, de um tempo para cada um compreender e 
ajustar as suas atividades de acordo com esse Plano de Trabalho. O Departamento 
de Mocidade, através do seu Diretor – João Thiago Garcia apresentou em “slides” 
as novas diretrizes aprovadas na última reunião do CFN – Conselho Federativo 
Nacional, para a Mocidade Nacional. Essas Diretrizes estão no site da USE. A 
próxima reunião do Departamento será na cidade de Brotas, neste mês de Junho. 
Em Novembro de 14 a 16, teremos em Bauru, o 10º EECDME – Encontro Estadual 
de Comissões Diretoras de Mocidades Espíritas. Em relação à CONBRAJE SUL – 
Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas, o mesmo citou, que será em 
Guarulhos, no período de 4 a 7 de Setembro de 2015, envolvendo as Federativas da 
Comissão Regional Sul do CFN. Foi esclarecido que no Brasil o nome da área no 
CFN é Juventude, enquanto no Estado de São Paulo, o nome utilizado pelo 
Departamento é Mocidade. Pelo Departamento de Comunicação – Rubens J. 
Toledo – Diretor solicitou inscrições para a opção de “newsletter” no site da USE, o 
que fará com que o solicitante receba quinzenalmente as informações da USE. Nas 
próximas edições do Jornal “Dirigente Espírita” a ideia é de que o mesmo seja 
totalmente em cores. O Departamento de Atendimento Espiritual na Casa 
Espírita, através do seu Diretor, Fernando de Oliveira Porto confirmou que está 
fazendo levantamento das necessidades do Atendimento Fraterno no Estado. O 
Curso específico de Entrevistador foi solicitado por vários Órgãos do Estado, e está 
sendo agendado e executado nas cidades atendidas por esses Órgãos. Em relação 
a Educação Integral do Ser, o Diretor defendeu a necessidade de ampliação da 
retomada das bases do ensino do ser, dando ênfase à reflexão para formação de 
grupos de atendimento com participação ativa, quando hoje é passiva. Seriam 
Grupos de Apoio, com estudos de temas específicos. Luiz Cláudio da Silva, do 
mesmo Departamento, na parte do Evangelho no Lar, salientou que está 
disponibilizando aos Órgãos o Programa de Lançamento da Campanha do 
Evangelho no Lar e no Coração, com trabalho de 3 (Três) horas de duração. Deixou 
como sugestão às Casas Espíritas, a montagem de equipe de plantão tira dúvidas, a 
respeito do Evangelho no Lar. André Luiz Galembeck, da USE Intermunicipal de 
Guarulhos sugeriu a formação de Curso para Multiplicadores do Evangelho no Lar. 
Pelo Departamento do Livro, Rosana Amado Gaspar – Diretora expôs sobre a 
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promoção dos Livros das Obras Básicas, com tradução de Evandro Noleto, com 
60% (Sessenta Por Cento) de descontos para os Órgãos, e de 50% (Cinquenta Por 
Cento) de descontos para as Casas Espíritas. Esses livros que temos são das 
Edições FEB – Federação Espírita Brasileira, em parceria com as Federativas do 
CFN. No item Palavra aos Órgãos, Rubens Ribeiro da Silva, da USE 
Intermunicipal de Presidente Venceslau, citou que o Órgão colaborou com a USE 
Intermunicipal de Presidente Prudente no 2.º Encontro Espírita de Presidente 
Prudente realizado nos dias 30, 31 de Maio, e, 1.º de Junho de 2014, com o tema: 
Crescer à Luz do Evangelho. Mais de 500 (Quinhentas) pessoas participaram do 
evento. Osmar Fantinato, da USE Distrital da Lapa, registrou a participação do 4.º 
Congresso Espírita Brasileiro, salientou a importância do Evangelho, destacando a 
montagem de palestras específicas sobre os 150 Anos do Evangelho, que deveria 
ser feita em todos os Órgãos. Waldemar Fabris, da USE Distrital de Pirituba, 
destacou a mensagem “Prudência”, assinada pelo Espírito de José do Patrocínio, 
que está no site da FEB, que aborda o país, como Pátria do Evangelho, nos dias 
atuais. A Próxima Reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual será 
realizada no dia 14 de Dezembro de 2014. A reunião foi encerrada às 13h50, com 
Prece proferida por Vera Munhoz da USE Intermunicipal de Sorocaba. Eu, Hélio 
Alves Corrêa, Secretário Geral 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 14 de Dezembro de 2014, conforme publicação no Jornal Dirigente Espírita - 
edição de número 144 de Novembro/Dezembro de 2014. Estiveram representadas: 
02 (Duas) Sociedades Patrocinadoras e Especializadas; 10 (Dez) USEs Distritais, 16 
(Dezesseis) USEs Intermunicipais e Municipais, e, 5 (Cinco) visitantes. Às 9h15 em 
segunda convocação na sede social, Rua Gabriel Piza, 433 (Quatrocentos e Trinta e 
Tres), 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 então a Leitura de 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 Senhora Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente fez a Prece de 
Abertura. Julia Nezu Oliveira – Presidente dentro da Palavra da Presidência 
explanou sobre as Alterações Estatutárias e respectivas Aprovações pela DE – 
Diretoria Executiva, CA – Conselho de Administração, CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual, e, AGE – Assembleia Geral Extraordinária. O objetivo é iniciar a próxima 
gestão com a questão estatutária resolvida. Teremos então até junho de 2015, para 
finalizarmos legalmente essas alterações estatutárias, segundo colocou a Senhora 
Presidente. A adequação do Estatuto deveria ter sido feita até Dezembro de 2013. 
As alterações propostas são pontuais e visam a adequação do Estatuto à nova 
legislação. O novo Estatuto padrão depois de aprovado será enviado a todos os 
Órgãos. Julia Nezu Oliveira – Presidente comunicou que o Relatório de Atividades 
Anuais da USE, contendo os eventos da USE e dos Órgãos do Estado, referente ao 
período de Novembro de 2013 a Outubro de 2014, foi encaminhado ao CFN – 
Conselho Federativo Nacional, da FEB – Federação Espírita Brasileira, por ocasião 
da Reunião do CFN, realizada em Brasília, no período de 7 a 9 de Novembro de 
2014. Este Relatório bem como os das outras Federativas do país, estará no CD, 
que será entregue aos Órgãos presentes no final desta reunião. Os Relatórios foram 
catalogados de acordo com o Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro de 
2013 a 2017, e suas Diretrizes. Aparecido José Orlando – Segundo Vice-Presidente 
explicou o Gráfico das Atividades do Estado de São Paulo, de acordo com as 
Diretrizes do Plano de Trabalho citado. 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. Fez também uma comparação do gráfico 
correspondente ao Estado de São Paulo, com o gráfico de atividades das 
federativas do Brasil. Argumentou que para alteração e melhora dos resultados dos 
gráficos, necessitamos um trabalho de todos os Órgãos, no sentido de termos 
atividades mais voltadas às Diretrizes onde estamos com um percentual baixo 
dentro das Diretrizes do CFN da FEB. 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. Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral citou que em relação aos 
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Encontros Fraternos da USE, foram realizadas reuniões em 18 (Dezoito) Órgãos 
Regionais do Estado no ano de 2014. Os Relatórios referente aos dois últimos itens 
abordados nesta reunião, estarão no CD que será entregue aos Órgãos. Julia Nezu 
Oliveira – Presidente informou 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. Julia 
Nezu Oliveira – Presidente fez o encaminhamento sobre as Alterações Estatutárias 
propostas: No Artigo 1.º haverá a inclusão do endereço da USE. O antigo Artigo 10, 
passará a ser Parágrafo único do Artigo 9.º. Será acrescentado o Artigo 10, sobre o 
desligamento do associado, ou seja, como o Centro Espírita se desligará da USE. 
Haverá em todo o Estatuto a alteração da palavra “Sociedade Unida” por “Instituição 
Unida”. Exclusão do Parágrafo 5.º do Artigo 17. Exclusão do Parágrafo 2.º do Artigo 
41. Adequação da descrição das áreas do Artigo 56. Julia Nezu Oliveira – 
Presidente apresentou a proposta da USE Distrital da Lapa, de que membros do CA 
e do CDE possam fazer parte da Diretoria Executiva da USE, ao invés apenas dos 
membros do CDE, como está no Parágrafo 3.º do Artigo 41 do atual Estatuto. A 
Senhora Presidente sugeriu a formação futura de uma Comissão para análises das 
questões estruturais da USE, como esta. Sandra T. D. Galucci – da USE Distrital da 
Lapa, acata a sugestão da Presidente, para discussão futura, e montagem de uma 
Comissão futura para discussão das questões estruturais do Estatuto. André Luiz 
Galembeck – da USE Intermunicipal de Guarulhos, comentou que não é favorável à 
exclusão do Parágrafo 5.º do Artigo 17, (que versa sobre a permanência no 
Conselho Deliberativo do Órgão, no mesmo cargo, por até três mandatos) para que 
haja incentivo à renovação com a troca de pessoas nos Órgãos. Martha Rios 
Guimarães – da USE Distrital de Vila Maria esclareceu que a alteração do nome do 
Departamento de Evangelização Infantil para Infância Espírita, foi realizada com 
base em documentação citada do ano de 1.993 (Hum Mil, Novecentos e Noventa e 
Três), onde por decisão do CDE da época, foi aprovada a citada alteração. Sandra 
T. D. Galucci – da USE Distrital da Lapa sugeriu a utilização do termo Infância e 
Adolescência, como nome de área, no Artigo 56. A votação das alterações 
estatutárias por parte deste CDE, transcorreu da maneira descrita a seguir. As 
seguintes alterações obrigatórias foram votadas em bloco: no Artigo 1.º a inclusão 
do endereço da USE; o antigo Artigo 10, passando a ser Parágrafo único do Artigo 
9.º; acréscimo do novo Artigo 10, versando sobre o desligamento do associado, ou 
seja, como o Centro Espírita se desligará da USE; alteração da palavra “Sociedade 
Unida” por “Instituição Unida” em todo o Estatuto. Foram computados 26 (Vinte e 
Seis) votos para aprovação das alterações, e, 2 (Dois) votos como abstenção. 
Foram então aprovadas as alterações estatutárias obrigatórias. Em relação a 
adequação da descrição das áreas do Artigo 56, foram propostas as seguintes: 
Estudo, Mediunidade, Assistência Espiritual, Infância, Mocidade, Assistência e 
Promoção Social, Educação, Comunicação, Orientação Administrativa e Jurídica, 
Livro, Arte. Foram computados 27 (Vinte e Sete) votos para aprovação da 
adequação, e, 1 (Hum) voto como abstenção. Foi então aprovada a nova descrição 
das áreas, tal como proposta. Dando sequencia à votação, foi apresentada a 
proposta de exclusão do Parágrafo 2.º do Artigo 41, que trata da não permanência 
na Diretoria Executiva por mais de três mandatos sucessivos. Em relação a esta 
proposta, tivemos computados: 10 (Dez) votos pela exclusão do citado Parágrafo, 12 
(Doze) votos pela manutenção do texto nesse Parágrafo, e 6 (Seis) votos como 
abstenção. Foi então aprovada a manutenção da redação atual do Parágrafo 2.º do 
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Artigo 41, de acordo com este CDE. Luiz Fernando A. Penteado – Presidente da 
USE Regional de São Paulo propôs uma reunião conjunta do CA e do CDE, em um 
futuro próximo, para as alterações estruturais do Estatuto da USE. André Luiz 
Galembeck – da USE Intermunicipal de Guarulhos solicitou que essa mudança 
estrutural seja feita de maneira não demorada pela nova Diretoria Executiva. As 
xxhxx foi suspensa temporariamente a reunião do CDE, para que pudéssemos ter a 
Reunião da Assembléia Geral Extraordinária, prevista. Após a reunião da AGE, 
as xxhxx foram retomados os trabalhos do CDE. Dando sequencia à pauta, no item 
Secretaria, foi colocada para correções e aprovação, a ata da última reunião deste 
CDE. A respectiva ata da Reunião do CDE, de 8 de Junho de 2014, foi aprovada por 
unanimidade, sem ressalvas ou correções. Maurício F. A. Romão – Segundo 
Tesoureiro expôs os dados da Tesouraria, apresentando o Balancete comparativo 
dos anos de 2013 e 2014, no período compreendido entre Janeiro e Novembro, com 
saldo final em Novembro de 2014, no valor de R$ 59.682,65 (Cinquenta e Nove Mil, 
Seiscentos e Oitenta e Dois Reais, e Sessenta e Cinco Centavos). Apresentou 
também a Previsão de Receitas e Despesas para o exercício de 2015, com 
arrecadação total prevista de R$ 406.500,00 (Quatrocentos e Seis Mil, e Quinhentos 
Reais), e, despesas previstas totais de R$ 385.000,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco 
Mil Reais). Maurício F. A. Romão – Segundo Tesoureiro fez apresentação sobre a 
Contribuição Associativa 2015. Discorreu sobre os ganhos das Casas Espíritas ao 
fazerem parte da USE e do Movimento Espírita. Mostrou um quadro com o número 
das Casas Espíritas, que contribuíram em 2014, e o número previsto de Casas 
contribuintes para o ano de 2015. A proposta aprovada pelo CA – Conselho de 
Administração foi a de mantermos o mesmo valor de anuidade do ano de 2014, ou 
seja, R$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais). Dentro dessa proposta, o Senhor Segundo 
Tesoureiro ressaltou a importância de que cada Órgão se responsabilizasse por um 
aumento no número de Casas contribuintes na faixa de 10% (Dez Por Cento). Isto 
faria com que houvesse um aumento na arrecadação da contribuição associativa do 
Órgão. Continuando a reunião, Maurício F. A. Romão – Segundo Tesoureiro 
destacou 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. Os materiais referentes à Contribuição Associativa 2015, e, ao 
Projeto Vivo Espiritualidade, encontram-se no CD, que será entregue aos Órgãos. 
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 deles 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 
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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. Julia Nezu Oliveira – Presidente mencionou o PGA – Plano Geral de 
Atividades da USE de 2015, que está no CD, que será entregue aos Órgãos. A 
Senhora Presidente pediu que não aconteçam eventos conflitantes, nas datas já 
utilizadas pela USE do Estado de São Paulo. Dando sequencia à reunião, a Senhora 
Presidente abordou sobre a Comissão Organizadora de Eleições da Diretoria 
Executiva para o triênio 2015/2018. A Comissão encaminhará aos Órgãos uma 
carta detalhando sobre as próximas eleições, e cientificando que os candidatos a 
membros da próxima DE, tem que ser representantes dentro do CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual. Os Órgãos locais (Distritais, Municipais e Intermunicipais), 
nomeiam representantes para o CDE. Foi indicado como Coordenador dessa 
Comissão pela Diretoria Executiva, Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro. 
Farão parte dessa Comissão pelos Órgãos: André Luiz Galembeck – da USE 
Intermunicipal de Guarulhos, Raimundo Nonato Porto – da USE Distrital de Casa 
Verde, e, Semi Anis Smaira – da USE Distrital de Santana. Allan Kardec Pita Veloso 
– da USE Intermunicipal de Itanhaém relatou sobre o 16.º Congresso Estadual de 
Espiritismo, que será realizado em Santos, no período de 18 a 21 de Abril de 2015. 
O transporte diário entre os hotéis e os locais do Congresso, deverá ser articulado e 
realizado pelo Órgãos locais da Baixada Santista. Citou a necessidade de motivação 
por todos os Órgãos do Estado, visando o maior número de inscrições para o 
Congresso. Essa motivação já começou a ser feita, pelos Órgãos da Baixada.  No 
item Palavra dos Departamentos, foram feitas várias explanações. O 
Departamento de Mocidade, através do seu Diretor – João Thiago Garcia confirmou 
a realização 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 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, explicou sobre a área de 
Infância e Juventude do CFN, e também sobre as Diretrizes para a Juventude do 
Movimento Espírita Brasileiro. Realçou que o protagonismo juvenil, pelas Diretrizes, 
é o fazer junto, do jovem com o adulto, na Casa Espírita. Lembrou 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. Destacou a necessidade de apoio dos Dirigentes, e a 
participação dos Jovens, nas decisões de Eventos, por exemplo, e, não apenas 
participando das tarefas auxiliares. O Departamento do ESDE – Ensino 
Sistematizado da Doutrina Espírita, através de sua Secretária – Kátia Penteado 
narrou sobre o 7.º Encontro Paulista de Monitores do ESDE, que será realizado nos 
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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. O Departamento de Artes pelo seu Diretor – Lirálcio Ricci 
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 Palavra aos 
Órgãos, da pauta da reunião, André Luiz Galembeck da USE Intermunicipal de 
Guarulhos participou a todos que de acordo com a Lei Federal 11.635, no dia 21de 
Janeiro é comemorado o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Em Guarulhos, 
como parte de comemorações da data, haverá uma exposição de trabalho das 
religiões, no dia 25 de Janeiro de 2015, no Bosque Maia. Julia Nezu Oliveira – 
Presidente comunicou alguns Avisos. Durante o 16.º Congresso Estadual de 
Espiritismo, na segunda-feira, à noite, dia 20 de Abril de 2015, teremos uma 
Reunião do CDE para inscrições de cidades a sede do próximo Congresso. 
Seria uma pré-candidatura, visando o próximo evento - 17.º Congresso Estadual de 
Espiritismo da USE. Em 2017 completaremos 70 (Setenta) Anos de USE, e como já 
temos documentados os 50 (Cinquenta) Anos da instituição, necessitaremos 
escrever e documentar os últimos 20 (Vinte) anos de história da USE. Uma das 
ideias seria a antecipação do próximo Congresso Estadual de Espiritismo do ano de 
2018 para o ano de 2017. Os Formulários para atualização da Divisão Territorial 
da USE, estão no CD, que será entregue aos Órgãos. Esses Formulários servirão 
para atualização de dados, e, também para mapearmos as cidades que possuem 
Centros Espíritas e seus respectivos Órgãos. A Próxima Reunião do CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual será realizada no dia 14 de Junho de 2015, na 
sede da USE, em Santana, São Paulo – SP. A reunião foi encerrada às 13h50, com 
Prece de Encerramento proferida por Pedro Bauduin Nakano do CCPDE – Centro 
de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo – Eduardo Monteiro de 
Carvalho. Eu, Hélio Alves Corrêa, Secretário Geral lavrei a presente ata que será 
assinada por mim e pela Senhora Julia Nezu Oliveira, Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


