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Reunião ordinária do Conselho de Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 13 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:   9h00 
Prece de Abertura:  Neyde Schneider  
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-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 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
 
Neyde Schneider – APSE 
Raimundo nonato Porto – APSE 
Rosana Roque – APSE 
Rubens Toledo – Comunicação 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Comunicação 
Norberto Weinlich - Comunicação 
Mario Gonçalves Filho – Estudos 
Katia Penteado - Estudos 
Silvio César Carnaúba da Costa – Estudos 
Marco Antonio Milani – Departamento do Livro 
Semi Assis – Assoc. Juridico Espirita 
Luiz Carlos Storino – Brás / Mooca 
Luiz Salvador Cacacci – Brás / Mooca 
Suzete Amorin – Ibirapuera 
Alberto Polita – Ibirapuera 
Mario Villas Boas – Jabaquara 
Luiz Fernando Penteado - Lapa 
Ricardo de Pontes Bezerra – Penha 
Sidnei Batista – Pinheiros 
Andre Luis Gomes de Alencar – Pinheiros 
Walter Dennis Flores Nina - Pinheiros 
Ortiz Fraga – Santana 
Paulo Roberto Francisco – Santo Amaro 
Eva Bugolin – São Miguel Paulista 
Mario Luis dos Santos - São Miguel Paulista 
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Adonay Fernandes de Andrade – Tatuapé 
Alda F. Sandrin – Vila Maria 
Cláudio Diniz Schiavi – Americana 
Joel Ferreira – Cachoeira Paulista 
Adilson Lofredo – Cotia 
Marco Antonio Santos – Embu das Artes 
Jorge Luiz de Oliveira – Embu das Artes 
Mauro A Santos – Embu das Artes 
André Luiz Galembeck – Guarulhos 
Margareth Esther Guirau – Limeira 
José Luiz a Marchesan – Matão 
Pedro Souza de Almeida – Mauá 
Roberto Ramos Domingues – Ourinhos 
Oswaldo Olla – Pedregulho 
Mario Gonçalves Filho – Ribeirão Preto 
Ricardo Hudson – Santo André 
Luiz Eduardo Ribeiro – São José dos Campos 
Helio Alves Correa - Sorocaba 
Miguel de Pier – Tupã 
 
Etevaldo Souza – USE-SP 
Antonio Carlos Amorin – Regional São Paulo 
José Domingos 
Ricardo Galdino – Americana 
Aparecido Belvedere – O Clarim 
 
Antonio César Perri de Carvalho - CEI 
 
 
 
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. 
 
Baliero comentou mensagem recebida do Sr. Jose mandando abraços fraternos a 
todos os companheiros.  
 
Julia informou que todos os documentos apresentados na reunião do dia serão 
colocados no site da USE-SP para acesso do CDE. 
 
Julia informou que no CFN foram aprovadas duas novas diretrizes em relação a 
infância e mocidade. Foi aprovado, também, uma nova área, a área da família. 
Durante o próximo ano esta nova área deverá ser melhor estruturada no pais todo. 
 
Julia lembrou que temos um novo presidente na FEB , o Sr. Jorge Godinho Barreto 
Neri. Reforçou que a proxima reunião da regional sul será em abril no paraná. 
 
.Julia ressaltou a necessidade de mantermos uma identidade visual única, 
principalmente em uso da internet (site, facebook, etc). A USE-SP já disponibilizou a 
logotipia para todos os orgãos no site da USE-SP. 
 
Julia destacou que estamos revisando os estatudos de todos os orgãos da USE. Os 
estatutos de todos estarão prontos e disponibilizados no site da USE-SP, para que 
possam ser assinados e registrados, de maneira que fiquem todos atualizados 
adequadamente. 
 
Julia destacou que no mês de fevereiro será agendado uma discussão com os 
advogados do estado, tratando do estatuto dos orgãos e suas implicações. Alguns 
orgãos fizeram alterações que não condizem juridicamente com o estatuto da USE 
estadual e com o modelo padrão aprovado pelo CDE. Nos últimos anos foram feitos 
encontros para esclarecer com devem funcionar os orgãos locais, explicando as 
obrigatoriedades e responsabilidades. 
 
Osvaldo, de Pedregulho, informa que mandou o estatuto do seu orgão para USE-
SP, para que esta possa verificar se está correto. 
 
 
Orlando relatou que no último CFN foi entregue um material sobre o relatoio de 
atividades da USE-SP, consolidando de Novembro de 2014 à outubro de 2015. 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. 
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O trabalho classificou, ainda,  os eventos nas diretirzes 
          2.015 
Difusão da doutrina espirita   109 17%  
Preservação  do principio da doutrina 125 20%  
Comunicaçao soical espirita     79 13%  
Adequaçao dos centros espiritas    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% 
 
Após discutidos os resultados obitidos neste trabalho, foi sugerido darmos maior 
foco nas diretrizes, usando-as no planejamento futuro da atividades do estado. 
Assim, estaríamos mais equilibrados nas 7 diretrizes. 
 
Chama a atenção o baixo conhecimento da diretirz de multiplicação de centro 
espiritas, pois só tivemos 1 evento mapeado nesta diretriz. 
 
Cada vez mais precisamos que os orgão possam nos ajudar na divulgação e 
encaminhamento dos eventos que estão sendo realizados em todo estado. 
 
Julia apresentou o Plano Geral de Trabalho (PGA) da USE=SP para dar 
conhecimento a todos das datas de reuinões e eventos já agendados. Solicitou 
especial antenção as reuniões do CA e CDE, além dos encontros estaduais. 
Informou que à partir de 2016, o PGA será fechado em Julho. Assim, o planejamento 
de 2017 já será divulgado em Junho/2016. O PGA já está no site da USE. 
 
Adonai solicitou que no PGA seja colocado uma legenda com as siglas. 
 
 
Secretaria 
 
Newton informou que as correspondências e jornais estão disponibilizados aqui no 
salão. 
 
Joao Thiago mostrou o cadastro geral da USE e solicita conferência dos orgãos. No 
arquivo constam todas as cidades do estado e em qual orgão está alocada. As 
cidades não alocadas estão destacadas para que os orgãos possam informar a 
USE-SP onde elas devem ser alocadas. 
 
Julia comentou que muitas cidades não tem centro espirita unidos a USE. 
 
Julia passou a palavra ao Sr. César Perri, ex-presidente da USE e FEB que proferiu 
palestra sobre Orientações ao Trabalho de Unificação. 
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Balieiro agradeceu ao César pela oportunidade de trabalho conjunto na FEB. Joao 
Thiago agradeceu ao César por todo apoio dado por ele aos projetos da Mocidade. 
 
 
Tesouraria 
 
Rosana relatou o balancete financeiro de verificação até Novembro de 15. Nos 
tivemos uma receita total este ano de R$ 606.655, muito em função dos valores do 
congresso e do produto 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 também comporão este 
fundo. Do caixa operacional temos ainda aplicados R$ 70.487, que somados aos 
recursos em conta corrente perfazem os R$ 229.957. 
 
Rosana informou ainda que temos uma negociação com o INSS no valor de R$ 
42.000 que está sendo pagos em prestações mensais. Até o final do mandato desta 
diretoria deveremos liquidar totalmente a dívida. 
 
Rosana reportou que na reunião do CA foi aprovada o novo valor de contribuição 
associativa. O valor será de R$ 240 ou 2 x R$ 125 ou 4 x R$ 65. 
 
Julia ressaltou que as prestações de contas e as atas da USE são materiais restritos 
aos integrantes da USE, não devendo circular para outras pessoas. 
 
 
Outros Temas 
 
Gaspar informou sobre o andamento das obras do centro cultural do Bras. 
Apresentou, ainda, o relatório 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. Assim, apesar de termos conseguido levantar os recursos previstos a obra 
não deverá ser terminada.  
 
Foram mostrados os relatórios financeiros e as fotos da obra no estágio atual. Julia 
lembrou que no nome da USE-SP será muito dificil conseguir abrir projetos 
incentivados porque as finalidades da USE-SP não comportam esta parte artistic 
exigida por lei.. 
 
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 os 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 
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USE. A temporada de 2016 estará em São Paulo no teatro Santo Agostinho de 17-
01 a 27-03 as 18 Horas. 
 
 
 
Julia explicou que o 17º  congresso foi proposto  na reunião do CDE acontecida em 
Santos, imediatamente após o 16º Congresso, que o evento passa a ser a cada 3 
anos à partir de 2017. Lembrou que a DE da USE-SP sugeriu que a regional São 
Paulo fizesse o congresso com a ajuda da estadual. Entretanto, a regional São 
Paulo declinou ao convite. Depois disso, a regional Campinas assumiu o projeto e 
definiu-se a cidade de Atibaia como sede do congresso.  
 
Foi mostrado toda a infraestrutura do Hotel Taua, em Atibaia. 
 
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. 
 
Os valores estimados para o custo do congresso é de R$ 870,00 por pessoa que 
deverá ser parcelada ao longo de uma ano. 
 
Balieiro sugeriu que cada orgão da USE possa pagar a ida de um dos seus  
integrante, de maneira que todos os orgãos possam ter representação. 
 
Julia informou que recebemos uma proposta de tema para o congresso da inter-
municipal de Guarulhos e outra da Brás-Mooca, com o tema USE 70 anos: ontem, 
hoje... e amanha? 
 
Para congresso deverá ser lançado um livro com a história dos 70 anos da USE, 
com a participação de todas as regionais. Cada regional receberá um roteiro que 
deverá trazer a sua história para consolidação no livro. 
 
Luis Salvador, da inter de Brás-Mooca, informa que sua proposta não define os 
detalhes do congresso e sim discuti os objetivos do congresso e o que se leva ao 
final do congresso. 
 
Julia ressaltou que todas as propostas serão encaminhadas e analisadas pela 
comissão organizadora e o tema do congresso apresentado e aprovado, ainda nesta 
reunião. 
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Foram apresentados 3 temas : 
 
USE 70 anos, ontem, hoje... e amanhã (USE intermunicipal Guarulhos)  
 
USE 70 anos, ontem, hoje... e amanhã ? (USE Regional São Paulo e Brás Mooca) 
 
Prossigo para o alvo : passado, presente e futuro em nossas mãos (DE USE) 
 
 
Suzete Amorim fez a apresentação dos objetivos do congresso e do tema sugerido. 
Gostariam de comemorar os 70 anos, destacar os 160 anos do livro dos espiritos, 
resgatar os pontos mais importantes da historia da unificação paulista, promover 
avaliação desse periodo e buscar soluções efetivas para as dificuldades do 
movimento espírita. Seria um congresso baseado em módulos com discussões em 
grupos. 
 
João Thiago fez a apresentação sobre o tema Prossigo para o alvo : passado, 
presente e futuro em nossas mãos (DE USE). O tema propõe um congresso misto 
com palestras públicas e oficinas de trabalho, acolhendo dirigentes e espiritas em 
geral.  
 
O tema da regional Guarulhos foi retirado, pois é muito similar ao da Bras-Mooca. 
 
Colocado em votação foi aprovado, por maioria simples de votos  o tema : 
 
Prossigo para o alvo : passado, presente e futuro em nossas mãos.  
 
Foram indicados para a comissão organizadora Mauro A Santos (Embu das Artes)  e 
Mario Gonçalvez Filho (Ribeirão Preto). 
 
Julia informou que no dia 5 e 6 de março teremos o encontro do evangelizadores e 
educadores espiritas. 
 
 
Departamentos 
 
Livro 
 
Marco Milani informou que enviou comunicação a todos os orgãos com o objetivo de 
estreitar relacionamento e discutir sobre a coerência doutrinária. Em relação ao tema 
deverá  haver um seminário em 2016. Salientou que gostaria de repensar a 
divulgação do que realmente acreditamos.  
 
Marco discorreu que quer validar o conhecimento espirita que está sendo replicado 
aos espiritas. Colocou o departamento a disposição para conversar.  
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Estudos 
 
Mario informou que área de estudos congrega o departamento de mediunidade e o 
departamento de estudos. Objetiva o incentivo ao estudo e criação de gurpos de 
estudos fundamentado na obra de Kardec. Possui o EADE e o MEP. 
 
Tem feito encontro estaduais nos últimos anos. Em 2016 farão encontro estadual em 
várias sedes, simultaneamente, no dia 24 de julho de 2016 : 
 
São Paulo 
São José Campos 
Araçatuba 
Ipoa 
Marilia 
Sorocaba (a ser confirmado) 
Rio Claro (a ser confirmado) 
 
Mario registrou que o ESDE já vem sendo aplicado à 10 anos, sempre de forma 
participativa e com bons frutos colhidos. Relatou que em Ribeirão Preto todas as 
casas trabalham juntas na divulgação dos cursos. Caso uma casa não tenha o 
curso, é divulgado o curso de outra casa da cidade. 
 
APSE 
 
Neyde Schneider relatou os componentes do departamento, inclusive nomeando 
seus diretores, secretários e assessores. 
 
Serão feitos 2 encontros estaduais em março e agosto. O departamento tem 
participado das discussões da lei de parcerias.  
 
Neyde solicotu que os orgaõs que ainda não indicaram seus representantes que o 
façam à propria Neyde ou a secretaria USE-SP. 
 
Comunicação 
 
Marco reforçou a importância do departamento, pois a comunicação permeia em 
todas as áreas. Em 2016 deverão haver 2 oficinas para tratar das ferramentas de 
comunicação. 
 
AECE 
 
Mauro Santos informou que foram enviadas cartas para os orgãos. Em março será 
realizada uma reunião com os dirigentes da área. Solicitou que todos os orgãos 
indiquem os seus representantes para a reunão. As indicações podem ser feitas ao 
prórpio Mauro ou a Secretaria da USE. 
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Palavras do Orgãos 
 
Andre da regional Guarulhos agradeceu a DE pela oportunidade de participar dos 
trabalhos da casa. Relatou que no último evento que aconteceu em Guarulhos teve 
a participação da Julia à convite do Sr. Girão. Andre solicitou que quando a 
presedente da USE-SP participar de eventos na sede dos orgãos que o orgão seja 
avisado para que possam também prestigiar o evento. 
 
Julia explicou sua participação e convite. Foi convidada com pouca antecedência e 
não houve tempo para repassar a informação. Aceitou a sugestão do Andre de que 
o orgão seja avisado. 
 
Julia convidou a todos para almoço comemorativo na sede da USE. 
 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 12 de Junho de 
2016, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 14h15 com prece da Allan Kardec Pittta Veloso 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 


