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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 13 de Setembro de 2015 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   09h30 
Leitura:  Neyde Schineider–Justiça Divina – Palavras de esperança 
Prece de Abertura:  Julia Nezu de Oliveira  
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Neyde Schineider – APSE 
Angela Bianco – area de eventos 
Elza Sorin – área de eventos 
Newton Jr – Use Baixada Santista 
Jose da Conceião Abreu – Baixada Santista 
Gabriel Lima – convidado SJ Rio Preto 
Guaracy Nascimento– Regional Assis 
Rafael Bernardo – Regional São José do Rio Preto 
Fernando Porto – Atendimento Espiritual 
Julio Cesar dos Santos nunes  – Dpto Artes 
Marco Antonio  de Oliveira - Comunicação 
Raimundo nonato Porto – APSE 
Pascoal Antonio Bovino – Regional Ribeirao Preto 
Eduardo Pereira – Regional Bauru 
Silvio Costa - Mediunidade 
Katia Penteado – Dpto Estudos 
Cristina Neves Bertuzzi– Regional Campinas 
Yara Cecilia – convidada 
Norberto Weinlich – Comunicação 
Marta Rios Guimarães - Infancia 
Alvaro Ramos da Silva - convidado 
Antonio Carlos Amorin – regional São Paulo 
Suzete Amorin – USE Ibirapuera 
Souza – USE-SP 
Rubens Toledo - Comunicação 
Ausências Justificadas: 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira lembrou os diversos encontros nacionais que tivemos este ano. 
Esses encontro acontecem a cada 4 anos. Nos estamos na região sul da FEB. 
Temos muitas frentes de trabalho com os outros estados, como o Plano Geral 
permitindo uma melhor integração nos estados e no pais. 
 
Julia informou que teremos alguns congressos ainda este ano, como o Congresso 
da Bahia, comemorando os seus 100 anos de fundação. Julia e Balieiro deverão 
estar presentes. Julia reforçou que no site da USE e no jornal o Dirigente Espirita 
contém normalmente as informações desses eventos. Informou, também, que será 
realizado o Movimento Voce e a Paz. Será um evento inter-religioso, com a 
presença do Divaldo Franco e com a realização conjunta da USE-SP. 
 
No dia 3 de outubro haverá uma palestra na USE-SP em comemoração ao 150 do 
céu e inferno, com a presença da Sandra Della Pola, às 15h30. 
 
Julia relatou sobre o novo Curso de Gestão iniciado em Sorocaba.  
 
Guaracy solicitou a realização do curso de Gestão na sua região, mas num modelo 
mais compactado. Julia sugeiu fazer em Bauru e convidar a região em aulas 
mensais. 
 
Newton discorreu sobre as correspondèncias e sobre atualização cadastral. Solicitou 
o relatório de atividades das regionais para consolidação anual que será enviada a 
FEB. 
 
Guaracy relatou que, em relação a abrangência da regional de Assis, ficaram 
algumas cidades fora da relação. Solicita, desta forma, o ajuste incluindo-as na 
regional. Sugeriu que a inter-municipal de Ourinhos poderia ser dividida em duas, 
criando a inter-municipal de Avaré. Mencionu, ainda, que Ourinhos se prontificou em 
fazer a doação para a biblioteca do presídio de Iaras, em função do pedido recebido 
pela  USE-SP. 
 
Julia enfatizou a importância dos cadastros atualizados das casas espiritas. 
Zezinho lembou que fizeram um evento em uma pequena cidade da baixada e 
fizeram o levantamento dos espiritas locais. Depois disso, foi-se criado um centro na 
cidade. Ele acredita que esse tipo de iniciativa é muito boa. 
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Joao Thiago apresentou o Plano de Trabalho da FEB, discorrendo sobre as 
diretrizes de ação.Mostrou as diversas ações e pediu que as regionais possam 
classificar as suas ações em função do Plano de Trabalho. No ano passado, o 
estado de São Paulo apresentou 347 ações, bastante concentrado na difusão da 
doutrina espirita e na capacitação do trabalhador. Reforçou o pedido de envio das 
atividades realizadas pelas regionais. 
 
 
Tesouraria 
 
Rosana relatou sobre o balancete financeiro até agosto-15. Discorreu sobre as 
diversas receitas, destacando os recebimentos dos associados, os valores do 16º  
congresso de Santos. Explanou sobre uma nova receita vinda do produto Vivo 
Espiritualidade, além de outras receitas de eventos. Esclareceu sobre as despesas 
do perído, destacando as despesas administrativas, de compra de livro e do 
congresso. Ressaltou o saldo final de R$ 145,352,78. Rosana propos que façamos 
um fundo de reserva para investimento no centro cultural Bras, pois estamos 
recebendo um valor adicional do produto Vivo espiritualdade. Rosana relatou que foi 
enviado um 2º lote de cobrança das anuidades associativas. Pediu ajuda para todas 
as regionais nesta ação de cobrança. Colocada em aprovação o balancete, foi 
aprovado por unanimidade. Colocada a aprovação da criação do fundo de reserva 
para investimentos no centro cultural que foi aprovada por unanimidade. 
 
Rafael colocou que poderia haver um maior fortalecimento das regionais, lembrando 
que algumas estão com situação financeira complicada, com a de São José do Rio 
Preto.  
 
Amorim argumentou que poderiamos repensar a contribuição associativa, dando 
alguma participação para os orgão regionais e inter-municipal. 
 
Julia lembrou que na gestão passada já tivemos esta solicitação com montagem de 
grupo de estudos.  
 
Gaspar sugeriu a criação de um grupo de de trabalho para mapear as diversas 
oportunidades de arrecadação que as regionais já fazem e divulgação entre todas, 
com trocas de experiências. 
 
Katia reforçou a importância dessa troca de experiência entre as próprias regionais 
criando um canal de comunicação.  
 
Neyde propos que deveriamos ter uma única contribuição, cobrada pelos orgãos e 
não termos 2 contribuições. Em seguida seriam distribuidas as verbas para estadual, 
regional e inter-municipal. 
 
Zezinho lembrou que cada regional deve criar meios para suas arrecadações. 
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Julia perguntou se o Conselho de Administração gostaria de montar uma comissão 
para estudo desse ponto e ficou decidido que as regionais voltassem com ideias 
para a próxima reunião. Por enquanto, não será montada comissão para estudo de 
nova divisão das arrecadações associativas. 
 
José Gaspar esclareceu o andamento da obra do centro cultural. Informou que a 
obra esta sendo tocada pela Expresso Arte e não estão andando no ritmo adequado. 
Gaspar acredita que a chance de finalização da obra no prazo contratado é muito 
baixo. Esclareceu que a USE-SP é apenas o beneficiário e que não podemos intervir 
no andamento e gestão da obra. Gaspar acredita que devemos usar o fundo de 
reserva aprovado para finalização da obra e reforma do 1º andar. 
 
Julia relatou que a Expresso Arte não está cumprindo com o cronograda acordado e 
que a expectativa de término é baixa. Esclareceu que o projeto está formalmente no 
nome da Expresso Arte e que a responsabilidade juridica e financeira está com eles. 
Todos os recursos estão em nome da Expresso Arte e ela deverá prestar contas a 
secretaria do estado. 
 
 
Departamentos 
 
Infância  
 
Martinha se colocou a disposição das regionais para trabalhos na área. Julia 
ressaltou a importância da representação em todo estado dos diversos 
departamentos, lembrando a relevância dos departamentos na prórpia regional, para 
simplificar os trabalhos. 
 
Atendimento Espiritual 
 
Fernando Porto, da área de atendimento espiritual, anunciou que na última reunião 
da DE foi nomeado o Mauro Santos para diretor do departamento. Apresentou, 
ainda, a proposta de trabalho da área, buscando a abertura de assessorias em todo 
estado. 
 
Em relação ao departamento do livro, ressaltou que a equipe está sendo montada e 
que o objetivo é a valoração das obras básicas e a coerência doutrinária de diversas 
obras mais recentes. Deverão ter ações de avaliações desses lançamentos pelo 
departamento dando suporte as casas espiritas sobre os conteúdos. Evidentemente 
que a USE-SP não tem função de censura ou condenação de obras, mas apenas 
pontuar a qualidade e aderência a doutrina espirita. 
 
Julia informou que o departamento do livro foi dividido em área doutrinária e área 
comercial. A parte doutrinária está a cargo do Marcos Milani e a parte comercial está 
liderada por uma comissão. 
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Guaracy solicitou a relação dos membros de cada departamento da USE-SP. Julia 
esclareceu que no site da USE-SP temos páginas para cada departamento. 
 
Guaracy propos que fosse informado os dados de todos os membros das regionais 
para que uma regional possa interagir om outra. 
 
APSE 
 
Neyde explanou sobre a função do departamento e ressaltou a necessidade de 
termos mais pessoas nas regionais fazendo parte do departamento. Já temos 
algumas regionais que indicaram assessores para o APSE. Em campinas foi 
indicado a Iara Lopes, na baixada paulista o Mauricio Zomigname. Em Assis 
indicada a Claudineia de Oliveira Nunes. 
 
Neyde lembrou do encontro estadual que acontecerá em 25 de Outubro na sede da 
USE-SP em São Paulo. 
 
 
Mediunudade 
 
Silvio informou que no dia 8 de novembro, das 9:00 as 13:00, teremos o encontro 
estadual na sede da USE-SP. Neste encontro focaremos o programa do MEP 
(Mediunidade Estudo e Prática) da FEB. 
 
 
Estudos 
 
Katia esclareceu que a área de estudos esta trabalhando integrada com a área de 
mediunidade. Lembrou que o ESDE possui hoje 5 assessorias já trabalhando hoje. 
 
Os encontros deverão ter algumas modificações. Os encontros estaduais do ESDE, 
passarão a ser dos 3 cursos . 
 
Os próximos encontros serão não mais em uma única cidade e sim um encontro 
regional a ser realizado simultaneamente, com o mesmo conteúdo em várias 
cidades. Será dia 24 de junho  nas 9 sedes. 
 
Katia listou os diversos cursos de monitores que teremos ainda este ano, nas 
regionais. 
 
 
Comunicação 
 
Rubens discorreu sobre as atividades dos departamentos, dos jornais, sites e dos 
diversos colcaboradores do departamento. Anunciou que o Dirigente deverá passar 
por algumas mudanças,  fortalecendo as realizações das regionais. Solicitou as 
regionais que enviem material para o nosso jornal.  
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Relatou sobre a implatação do novo portal  da USE-SP. Teremos espaços para os 
departamentos atualizarem seus cadastros, além de todo o conteúdo de divulgação 
de eventos, palestras, etc.. 
 
Rubens informou que montamos a USE TV, já está no portal e faremos o primeiro 
boletim gravado hoje, falando sobre a reunião do Conselho de Administração. 
 
Artes 
 
Julio informou que aconteceu o festival de canção e arte espirita em Franca, com 29 
músicas. Tiveram apresentações de teatro, dança e música. Foi uma parceria da 
USE e Abrarte. O II Enarte já está marcado para São Paulo, em 2016, no feriado de 
Corpus Christi com previsão para 450 participantes do Brasil todo. Neste evento 
acontecerçao, também, a III Mostra Nacional de Dança Espirita e o XIII Forum 
Nacional de Arte Espirita, integrando os 3 enventos em um só. 
 
Julio comentou sobre o Sarau que foi realizado na sede da USE-SP. Em setembro 
teremos o ator Luis Carlos Felix presente no Sarau, no último domingo do mês, à 
partir da 15:00. 
 
O Departamento de artes também está montando suas assessorias em todo o 
estado. 
 
Congresso 
 
Angela discorreu sobre o 17º  congresso espirita, de 23 a 25 de junho de 2107, que 
será realizado em Atibaia, no Hotel Taua. O hotel terá um preço especial para os 
congressistas, com pensão completa. Os participantes, também, poderão ficar nos 
hoteis da cidade de Atibaia e passar o dia no evento.O hotel tem um infra-estrutura 
preparadas para eventos e lazer. 
 
Os valores estão ainda em negociação e deverão ter condições especiais de custo e 
parcelamento. Temos uma proposta de R$ 274 a diária, com pensão completa. 
 
Suzete alertou para termos cuidado em não termos vários eventos comemorativos 
aos 70 anos da USE e sim concentrarmos no evento único no congresso. 
 
Julia lembrou que o congresso deve privilegiar o movimento espirita paulista. O livro 
de 70 anos da USE deverá ser lançado no Congresso. 
 
Julia soilicitou as regionais que tragam temas e oficinas para a próxima reunião do 
Conselho Administração. 
 
Suzete parabenizou a idéia de privilegiarmos os palestrantes de São Paulo e de 
contarmos a historia da USE. 
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Palavras do Orgãos 
 
São Paulo  
 
Amorin informou que  a regional São Paulo fará o *encontro diálogos*, onde 
abordam temas específicos dos departamentos. Questionou a diretoria sobre a 
questão confederativa no CFN. 
 
Julia esclareceu que estamos em fase de transição de gestão da Administração da 
FEB, com a chegada do novo presidente Sr. Godinho. Não existe movimento oficial 
de confederação. A USE-SP deu apoio oficial ao candidato César Perri, não re-
eleito. 
 
 
Baixada Santista 
 
Zezinho destacou que o trabalho da regional vai ser fortalecido na baixada santista. 
Citou diversos eventos apoiados pela USE que estão acontecendo ainda este ano 
na Baixada Santista. Ressaltou a importância do comprometimento do trabalhador 
da USE com o seu orgão. Informou que em 19-mar-16 teremos o encontro pela Paz 
com a presença do Jose Carlos de Lucca em Santos.  
 
 
Bauru 
 
Teremos em Bauru a Feira Amor com apoio da regional. Ressaltou-se que a regional 
e a casa espirita tem várias formas de conseguir dinheiro, com eventos e trabalhos. 
Algumas casas receberam notificações para adequação de acessibilidade. 
 
 
Assis 
 
Será realizado o Encontro Fraterno das USEs de Assis e Presidente Prudente em 28 
de novembro e 27ª  jornada de confraternização espirita de Rancharia.  
 
Teremos, também, a 38ª  jornada espirita de Assis, com mini feira e banca de troca 
de livros usados. No encerramento terão apresentações de vários corais (inter-
religiosos). 
 
 
Conbraje 
 
João Thiago informou que tivemos mais de 700 pessoas no evento, com presenca 
de 16 estados do brasil, além de visitantes do Uruguai e Equador. Agradeceu a Julia 
Nezu e todos os trabalhadores da USE que se dedicaram para o evento acontecer. 
Mais informações podem ser visto no video que está no portal da USE-SP ou no 
facebook. 
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A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 12 de Dezembro 
de 2015, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece da Suzete Amorim . 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 12 de Dezembro de 2015 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   14h00 
Prece de Abertura:  Julia Nezu de Oliveira  
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
Jose da Conceião Abreu – Baixada Santista 
Guaracy Nascimento– Regional Assis 
Sirlei Ramos Nogueira – Regional Araçatuba 
Marcos Antonio Pizzelli – Regional Rio Claro 
Antonio Carlos Amorin – regional São Paulo 
Aparecido José Orlando – Regional Taubaté 
 
Raimundo nonato Porto – APSE 
Rosana Roque - APSE 
Rubens Toledo – Comunicação 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Comunicação 
Mario Gonçalves Filho – área de Estudos 
Silvio César Carnaúba da Costa – área de Estudos 
Marco Antonio Milani – departamento do Livro 
 
 
Silvio Costa - Mediunidade 
Katia Penteado – Dpto Estudos 
Suzete M.A. Amorin – Use Ibirapuera 
Souza – USE-SP 
Paulo Ricardo Bueno – DM-USE 
Evaldo Pereira – USE-SP 
 
Ausências Justificadas: 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião lembrando de alguns espíritas dirigentes da 
USE que desencarnaram este ano de 2.015, entre eles, Sr. Geraldo Panetto, Sra. 
Marlene Monteiro Lemes, Sr. Tércio Silva Paulo, e Sr. Antonio Schiliró. 
 
Julia lembrou que a FEB tem um novo presidente, o Sr. Jorge Godinho. Reforçou, 
ainda, que a  USE-SP estará sempre a disposição para caminhar junto com a FEB, 
seja no CFN ou nos demais projetos e campanhas. Julia comentou que no último 
CFN foram aprovados as Diretrizes da Juventude e da área de Infância. Estas 
diretrizes serão encaminhadas a todas as federativas. 
 
Julia informou os diversos encontros nacionais que a USE participou. Divulgou que a  
comissão regional Sul do ano que vem será no Paraná. 
 
Julia relatou que no último CFN foi entregue um material sobre o relatório de 
atividades da USE-SP. O relatório foi montado com as informações de 19 orgãos 
que enviaram as informações, mais as informações coletadas em pesquisas gerais, 
internet e documentos de eventos. Foram mapeadas 621 atividades. Orlando 
coordenou o trabalho que ficou muito bem feito. 
 
O trabalho classificou, também,  os eventos nas diretirzes 
 
Doutrina espirita     109 17%  
Preservação  do principio da doutrina 125 20%  
Comunicação soical espirita   79 13%  
Adequacao para atendimento   36   6%  
Multiplicação de centro espirita   1   0%  
União dos espiritas e unificação   175 28% 
Capacitação do trabalhador espirita  42   7% 
Participação na sociedade   56   9% 
 
Depois de analisados os resultados do trabalhou, discutiu-se a idéia de utilizarmos 
com mais foco as diretrizes no planejamento futuro das ações do estado para que 
possamos estar mais equilibrados nas 7 diretrizes. 
 
Guaracy informou que na USE de Assis estão tentando identificar as cidades que 
não existem centros espiritas. Com essa informação eles estão tentando incentivar 
os espiritas da cidade à montar reuniões na própria cidade, como semente de novos 
centros espíritas. 
 
Orlando relatou que em Taubate faz-se feiras e divulgação em cidades que não 
tenham centro espíritas  para tentar localizar e incentivar a criação de novos centros. 
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Julia reforçou que estes exemplos são boas estratégias para formar novos centros 
espiritas. Julia solicita ainda que os orgãos possam convidar as casas não 
associadas a USE para começar a fazer parte da USE, iniciando com pequenas 
participações em reuniões para que depois possam ir aumentando o engajamento. 
 
Zezinho reforçou a idéia de trazermos mais casas para unir-se a USE.  
 
Balieiro esclareceu que no estado temos 4400 casas espiritas, destas  2.200 a USE 
tem contato, porém apenas  1.400 são unidas a USE. Temos, desta forma, muita 
oportunidade de atração. A nossa grande preocupação deveria ser o crescimento 
das igrejas evangelicas nas comunidades com a baixa presença dos centros 
espíiitas. 
 
Secretaria 
 
Eronilza pede a algumas regionais que atualizem as suas documentação junto a 
USE-SP, são elas: 
 
Cachoeira Paulista 
Ilha Solteira 
Grande ABC 
Jales 
Mogi Mirim 
Presidente Prudente 
São João da Boa Vista 
 
João Thiago informou que no finall da reunião todos os documentos estarão 
disponibilizados no site da USE-SP. 
 
Tesouraria 
 
Julia lembrou que o conselho de administraçção também é o responsável pela 
aprovação das contas e dos valores de cobrança dos valores associativos. 
 
Rosana relatou o balancete financeiro até Novembro de 15. Nos tivemos uma receita 
total este ano de R$ 606.655, muito em função dos valores do congresso e do Vivo 
Espiritualidade. As despesas ficarm num total de R$ 445.323, sendo que o caixa 
final da USE é de R$ 229.957. Foi feito um fundo de reserva para uso de reformas 
do 1º e 2º andares no centro Cultural Bras. Assim, temos R$ 157.131 já aplicados 
neste fundo e R$ 43.797 para ser recebidos em Dezembro de 2.015  do produto 
Vivo Espiritualidade que tambem comporão este fundo. 
 
Rosana apresentou o balancete de previsão feito anteriormente para 2015. 
Comparando os resultados atingidos temos para as receitas um realizado muito 
melhor que o orçado, sendo R$ 606.655 contra R$ 409.500.  
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Já em relação as despesas tivemos R$ 445.323 realizadas contra R$ 405.000 
previstas, um valor um pouco superior ao orçado. No liquido tivemos uma boa 
melhora. 
 
Para 2016 previmos uma receita de R$ 952.000, um crescimento devido as receitas 
previstas para o congresso de atibaia. Em relaçção as despesas está previsto uma 
despesa de R$ 1.083.000, também muito em função da realização do congresso. 
 
Rosana informa que até o final desta gestão a divida com o INSS será totalmente 
liquidada. 
 
Colocado em aprovação o balancete de verificação de 2.015 foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida, foi colocada em votação o orçamento para 2.016, 
inclusive com as previsões do congresso de Atibaia para aprovação. Foi aprovado 
por unanimidade, também. 
 
Rosana propos os novos valores da contribuição associativa de R$ 240,00 para 
2.016, sendo 2 X R$ 125 ou 4 X R$ 65, lembrando que em 2015 não houve 
aumento. 
 
Amorin sugere que não tenhamos aumento, devido a crise que deve vir em 2.016, 
tentando aumentar o volume de casas que contribuem. 
 
Rosana lembrou que esta estrategia foi feita no ano passado e não surtiu efeito. A 
quantidade de casas que contribuiram em 2015 foi menor que a do ano anterior (431 
X 448).. 
 
Suzete argumentou que o aumento, mesmo que pequeno, pode desistimular o 
pagamento da contribuição. 
 
Zezinho lembra que os orgãos tem um conflito em função de que eles já cobram 
mensalidade pelas regionais, não incentivando a contribuição da USE-SP 
 
Orlando explicou que a inflação acumulada nos 2 anos é superior ao aumento 
sugerido. 
 
Colocado em votação o aumento foi aprovado por maioria dos votos. 
 
 
Outros Temas 
 
O grupo Rama Kriya através dos seus integrantes Débora e Thai se apresentaram 
na reunão para pedir apoio a divulgação do seu novo trabalho “Um Amor de 
Renuncia”, baseada na obra Renuncia, psicografada por Chico Xavier. Julia informa 
que 5% da receita será doado a USE-SP, pois a autora Zibia Gaspareto, do romance 
“O Amor Venceu”, que também está em cartaz, cedeu sua participação à USE.  
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A temporada de 2016 estará em São Paulo no teatro Santo Agostinho de 17-01 a 
27-03 as 18 Horas. 
 
Rosana apresentou o relatorio de atividades da obra do centro cultural. Esclareceu 
que a Expresso Arte é a responsavel pelo projeto. Já nos foi informado que a obra 
não deverá ser concluida, pois o saldo de recursos atuais não comporta o orçamento 
previsto. Apesar de termos conseguido levantar os recursos previstos a obra não 
deverá ser terminada conforme previsto. Rosana, reforçou que a gestão da obra não 
é da USE e que não podemos entrar no dia-a-dia da obra. Foram mostrados os 
relatórios financeiros e as fotos da obra no estágio atual.  
 
Julia lembrou que no nome da USE será muito dificil conseguir abrir projetos 
incentivados porque as finalidades da USE não comportam a parte artistica exigida 
por lei. 
 
Balieiro ressaltou a todos que as informações financeiras da USE em geral e as 
informações do projeto deverão estar mantidas no âmbito do Conselho de 
Administração, não devendo ser divulgadas. 
 
Julia enfatizou que é obrigação da Expresso Arte prestar contas ao Proac sobre o 
projeto. 
 
 
Julia relembrou que o nosso próximo congresso será em Atibaia, decisão tomada na 
reunião do CDE acontecida em Santos, após o 16º Congresso. Lembrou que foi 
sugerido a regional São Paulo que realizasse o congresso, porém o convite foi 
declinado. A Regional de Campinas se prontificou a organizar o 17o Congresso com 
a colaboração da USE estadual. 
 
Julia explanou que estamos trabalhando com a opção de usarmos o Hotel Taua em 
Atibaia. Foi projetado as fotos do Hotel. 
 
O hotel possui 680 lugares em quartos duplos. Crianças até 6 anos, nos quartos dos 
pais, será gratuito. Toda a infra-estrutura será disponibilzados pelo hotel. Deverão 
ter, ainda, 25 salas para oficians e 1 salão nobre para conferencia para 2.000 
pessoas. O preço do pacote inclui pensão completa e monitoria para crianças. 
 
A estimativa é fazermos no mês de aniversário dos 70 anos da USE, nos dias 23, 24 
e 25 de junho. 
 
Julia comentou que está sendo planejado ser feito um livro sobre os 70 anos de 
atividades da USE. Sugere que cada regional possa fazer o levantamento do 
histórico de cada região para ser incluido no livro, inclusive com fotos. 
 
Julia informa que o tema do congresso será levado na próxima reunião do CDE para 
discussão e aprovação. Será montada uma comissão organizadora para coordenar o 
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congresso. Está comissão deverá ter a participação de 2 pessoas do CA e 2 
pessoas do CDE, além dos demais participantes. 
 
Orlando (Regional Taubate) e Amorin (Regional São Paulo) se candidataram e foram 
aprovados para compor a comissão organizadora do congresso. 
 
Julia relatou que recebeu da regional São Paulo as sugestões para tema e detalhe 
do congresso. 
 
Amorin expos que a regional São Paulo tem como sugestão de tema : USE 70 anos, 
Ontem, Hoje e Amanha? 
 
Joao Thiago apresentou a sugestão da DE para o tema do congresso :  Prossigo 
para o alvo, passado, presente e futuro em nossa mão.  
 
As sugestões de temas deverão ser apresentadas na reunião do CDE para 
aprovação final. 
 
 
Departamentos 
 
APSE 
 
Raimundo anunciou que fizeram diversas reuniões com a Rebrates sobre a lei de 
parcerias voluntárias. Tiveram presentes deputados, vereadores, sindicatos, alem da 
USE-SP e Rebrates. 
 
Dia 25 último foi realizado reunião estadual do APSE na sede da USE-SP. Foram 
apresentados 5 propostas para para inclusão no plano de trabalho da área. 
Estiveram presentes 18 pessoas na reunião estadual.  
 
Raimundo informou que estão previstos mais 3 encontros para o ano de 2016. 
 
Raimundo solicita aos orgãos que possam indicar pessoas da área de assistência 
social para trocar informações e participar dos projetos. 
 
Raimundo narrou as ponderações discutidas no encontro estadual e que serão 
levadas em todo o estado para reflexão. 
 
Mocidade 
 
Paulo relatou que o departamento está realizando as prévias de todas as  
assessorias até o final de janeiro. As Comes serão em Santos, Rio Claro, 
Pedregulho e Marilia, marcadas para o es de abril. O tema é : Sentimento - a força 
de um idealista. Paulo lembrou que as inscrições já estão abertas. 
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O SDME será em outubro em São Jose do Rio Preto, com o tema Diretrizes de 
segurança - conviver para amar e servir. 
 
Paulo informou que a Conjesp será realizada em Bauru em 2017 e terão 1.000 
lugares Serão feitos pelo menos 12 eventos para arrecadação de fundos para 
custeio deste evento. 
 
Foi passado um video da Comelesp, um clipping dos eventos : Nosso Mundo. 
 
 
Departamento do Livro 
 
Marco Milani relatou que entrou em contato com as regionais por email solicitando 
informações sobre o departamento do livro nas regionais. O departamento pretende 
discutir qual a mensagem que cada orgão deve estar dando ao público. A idéia é 
criar um fluxo de troca de informações e estreitar as relações com o departamento. 
 
 
Estudos 
 
Mario lembrou que estão comemorando 10 anos de ESDE. Relatou que nos últimos 
10 anos nota-se que jã estão  colhendo os frutos deste trabalho. Os monitores que 
passaram pelo projeto já estão assumindo cargos importantes no movimento. 
Esclareceu que a área de estudos está projetando para 24 de julho de 2016 um 
encontro estaual. Este encontro deverá acontecer em 7 sedes simultaneas. 
 
 
Comunicação 
 
Marco relatou que o departamento está buscando estreitar os laços com as 
regionais, para melhorar a divulgação dos eventos e outros projetos. 
 
Foi solicitado a todos os orgãos representantes das regionais para participar do 
departamento. 
 
Guaracy sugeriu que a área de educação pudesse utilizar o facebook como canal 
especifico de comunicação. 
 
Rubens parabenizou o video do departamento da Mocidade. Disse que comunicação 
é ferramente que permeia todo o departamento. Lembrou que o site da USE-SP terá 
uma pagina básica de cada regional e indicará o link dos sites das próprias 
regionais. 
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Palavras do Orgãos 
 
São Paulo  
 
Amorin citou que o planejamento da regional já foi enviado à DE. Propos que a DE 
faça o seu planejamento de 2017 até junho de 2016. Juia esclareceu que já havia 
recebido a proposta e concordou com a sugestão que deverá ser implatada em 
2016. Esta sugestão foi aprovada na última reunião da DE. 
 
Amorin solicitou que na 3ª semana de cada mês, o sábado e domingo fique 
reservado a regional São Paulo. Julia esclareceu que os sábados já estão 
reservados para a regional e aos domingos, eventualmente, haverá a necessidade 
de acomodação, no caso de um eventual evento da USE estadual. 
 
 
 
Baixada Santista 
 
Zezinho destacou que a regional deverá estar presente em todos os eventos 
realizados na região. Em fevereiro deverá ser feito um planejamento adicional no 
Vale do Ribeira.  
 
Zezinho relatou que estão levantando a lista de todas as casas espiritas adesas e 
não adesas da região. Deverá estar concretizado no 1º semestre de 2016. 
 
Zezinho anunciou que haverá o 1º encontro pela paz em Santos, no dia 19 de março 
de 2016, com a presença de coral, e palestra do Jose Carlos de Lucca. Relatou, 
ainda, os diversos eventos que acontecerão na baixada santista, passando pelo 
encontro da paz, o relacionamento com Jesus, benevolência e indulgência, e o 
Centro espírita na atualidade. Haverá, também , um evento para discussão do tema 
de drogas em agosto de 2016. 
 
 
Julia relatou que já estão agendados encontros fraternos para fevereiro e março. 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 11 de Junho de 
2016, às 14h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 18h00 com prece da Rosana Roque . 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 


