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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

17 de Janeiro
07 de Fevereiro

07 de Março
04 de Abril
02 de Maio
06 de Junho
04 de Julho

01 e 22 de Agosto
12 de Setembro
03 de Outubro

14 de Novembro
05 de Dezembro
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 17 de Janeiro 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:   09h15 
Leitura:   Sidnei Batista –Primeiro Secretario – O Evangelho 

Segundo o Espiritismo – de Allan Kardec – Cap.XXI  – 
Missao dos Profetas . 

Prece de Abertura:  Sidnei Batista –Primeiro Vice-Presidente  
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente 
Aparecido José Orlando – 2º Vice-Presidente 
Sidnei Batista – Primeiro Secretário 
Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário 
Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Mauricio F A Romao – Segundo Tesoureiro 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Paulo Ribeiro - Mediunidade 
Liralcio Ricci – Artes 
Rubens Toledo - Comunicação 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Kátia Penteado – ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita 
 
Assessores de Departamentos Presentes: 
Elza Saorin - Eventos 
Ortiz Fraga – Patrimonio 
 
Ausências Justificadas: 
Neyde Schneider – Primeiro Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Departamento do Livro Espírita 
Martha Rios Guimarães – Departamento de Educação Espírita da Infância 
Luis Claudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar  
Joao Thiago 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira – Julia comentou desencarne Dra Marlene Nobre neste mês de 
janeiro no dia 5. 
Informou, também, sobre reunião no dia 19 no ProSaude com diversas entidades 
AME, entre outras, para preparar a reunião de 4 fevereiro com FEB e as 
especializadas na USE, para discutir a questão dos hospitais psiquiatricos espiritas 
de São Paulo e do Brasil. 
 
Teremos duas substituições no congresso de Santos, a Dra Marlene Nobre e Sra. 
Adalgisa Balieiro. Sugeridos 3 nomes para as substituições : Dra. Marcia Colasanti 
(AME-Santos), Sra. Dalva Silva Souza (Federação Espirito Santo) e Sra. Lucia 
Moises (Conselho Espirita do Rio de Janeiro), ambas educadoras. Esses nomes 
serão validados na próxima reunião da comissão do congresso. 
 
Julia abordou a preocupação sobre a pequena quantidade de inscrições no 
Congresso de Santos, temos por volta de 300 inscritos. 
 
Após intenso debate sobre o que fazermos para melhorar a performance das 
inscrições foi sugerida maior divulgação do congresso no Facebook, inclusive com 
foco maior nos nomes dos palestrantes. 
 
Informado que na data de hoje teremos 1ª reuniao da comissão da eleição da DE 
para próxima gestão 2015-2018. A comissão é formada pelo Mauro dos Santos, 
Raimundo Nonato, Andre Luis Gallembeck e Semi Smaira. 
 
Julia sugere que sobre a análise de Divisão Territorial seja postergada para a 
próxima gestão, fazendo agora apenas as regionais que tenham necessidades mais 
urgentes, a saber, Jundiai e São João da Boa Vista. Temos muitos movimentos 
neste primeiro semestres, ou melhor, 16 congresso, encontros, eleições nas 
regionais, na DE, etc. e fazermos alterações diluirá o foco deste 1º semestre. 
Concluído que teremos alguns poucos encontros fraternos, retomando-os com mais 
intensidade no 2º semestre de 2.015. 
 
Julia relatou sobre o Encontro Nacional do APSE em Salvador-Bahia, nos dias 10-12 
de abril. Informou que nos próximos encontros nacionais a federativa nacional irá 
cobrir os custos de apenas um representante por estado. Poderá haver a 
participação de outras pessoas do estado, porém os custos deverão custeados 
pelas próprias estauais. Raimundo irá conversar com o Airton para definição de 
quem irá representar a USE-SP neste encontro. 
 
Teremos programados encontros das áreas AECE+Dirigentes em Porto Alegre, CSE 
em cuiaba, Estudos em Minas Gerais, Mediunidade em Macapá e DIJ em Brasilia. 
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2 – Palavra dos Departamentos: 
 
Paulo Ribeiro - Mediunidade  
 
Sobre o encontro de Mediunidade no dia 14 de março, Paulo informa que está 
falando com o IEE sobre a possibilidade de fazermos o evento na sede do IEE. A 
proposta seria um seminário com debates e dialogo com o Valdir Bezerra de 
Almeida sobre a questão da Mediunidade por 4 horas (das 14 as 18 horas). 
 
 
Liralcio Ricci : 
 
Liralcio informou que teremos uma reunão esta semana para estruturação do festival 
de Musica da USE, já definindo os detalhes do evento. Deverá ser feito no Centro de 
Cultura do Braz. A ideia é iniciar com música e depois partir para outras áreas como 
produção de vídeo, teatro, poesia, etc.. 
 
 
Kátia Penteado – ESDE: 
 
Kátia relatou que as atividades do departamento já estao programadas e inclusas no 
PGA. Teremos em São Paulo no próximo dia 22-Fev uma reuniao para discussão de 
metodologia e capacitação prática dos monitores. Poderão participar quaisquer 
monitores de casas espiritas, mesmoo não sendo do ESDE. 
 
Kátia ressaltou que o foco agora é o 7º EPME (encontro paulista de Monitores do 
ESDE) em São Jose do Rio Preto. Solicitou, também, a divulgação no Dirigente 
Espirita em Maio-Junho. 
 
Kátia informou, ainda, que a oficina do congresso já está pronta e organizada 
 
 
Rubens Toledo – Comunicação 
 
Rubens esclareceu que deveremos fazer um novo encarte do 16 congresso de 
Santos, divulgando os palestrantes, as oficinas e toda a parte artística.  
 
 
3 – Secretaria – Sidnei: 
Sidnei apresentou as correspondências recebidas no mês de Dezembro de 2014.  
Registrou a correspondência do Fé em Deus de Sorocaba, que não terá condições 
de contribuir com a USE em 2.015, além dos Cartões de Natal diversos, Revistas e 
jornais que foram recebidos.  
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4  – Tesouraria: 
 
Mauro apresentou os relatórios financeiros de Dezembro de 2014. Temos um saldo 
de R$ 68.625,03 em caixa. No mês de dezembro, já tivemos entradas relativas ao 
congresso (inscrições e Hotel), o que contribuiu para a melhora do saldo do caixa. 
Para os próximos meses estão previstas novas entradas do congresso, assim como 
toda a despesa orçada. Além disso, temos entradas previstas da venda da folhinhas 
e dos livros comprados da FEB. 
 
Mauro relatou que tivemos um custo de reformas-beneitorias no ano de 2014 de R$ 
55 mil. Estes gastos foram feitos em função da construção da nova sala de reuniões 
na sede da USE. 
  
Tivemos no ano 448 contribuições associativas no ano de 2014., bem acima de 
2.013. Expectativa é que para 2015 possamos ter um número ainda maior. 
 
 
Depois de apresentação e debate a Diretoria aprovou a doação de R$ 2.000 para a 
federativa do Amapá para ajuda na produção de um filme média-metragem em favor 
da vida.  
 
Assuntos Diversos 
 
Julia informa que o Joao Thiago produziu um manual de implantação da mocidade e 
solicita que a USE aprove o material. Foi um trabalho coletivo de toda a assessoria 
da Mocidade e com participação da Adalgisa Balieiro também. Sugerido que a Dona 
Neyde, a Kátia e Orlando irão ler o material para passar uma recomendação a 
diretoria. 
 
Liralcio comunicou que irão fazer um vídeo institucional da USE em parceria com o 
Rubens Toledo da área de comunicação. 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 7 de Fevereiro de 2015, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Orlando  . Eu, Sidnei Batista 
– 1º Secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, assino com a 
Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 7 de Fevereiro 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 Schneider – Primeira Vice-Presidente – O 

Evangelho Segundo o Espiritismo – de Allan Kardec – 
Cap. VI – Advento de Verdade – O Cristo Consolador 

Prece de Abertura:  Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente  
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente 
Neyde Schneider – Primeiro Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Sidnei Batista – Primeiro Secretário 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Mauricio F. A. Romao – Segundo Tesoureiro 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Departamento de Livro Espírita 
Martha Rios Guimarães – Departamento de Educação Espírita da Infância 
Elza Saorin – Departamento de Eventos, Seminários e Efemérides 
Fernando de Oliveira Porto – Departamento de Atendimento Espiritual na Casa 
Espírita 
Mário Gonçalves Filho – Departamento do ESDE – Ensino Sistematizado da 
Doutrina Espírita 
João Thiago Garcia – Departamento de Mocidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Wladisney Lopes da Costa – Livro Espírita 
 
Ausências Justificadas: 
Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário 
Aparecido José Orlando – Segundo Vice-presidente 
Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro 
Aylton Guido Coimbra Paiva – Departamento do APSE – Assistência e 
Promoção Social Espírita 
Luiz Cláudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Reunião na Pro-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, 
que congrega Hospitais Psiquiátricos de São Paulo. Estiveram presentes César da 
FEB, Raimundo, Julia e Neyde. 
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Finalidade da reunião: Busca de caminhos, para os hospitais psiquiátricos, devido a 
ideia do governo de fechar os mesmos. 
Quarta-feira dia 04 de Fevereiro -  
Pro-Saude nos procurou 
Sede da pro-saude – reunião realizada 
 
Comemorações dos 150 Anos de O Céu e o Inferno: 
Debatidas ideias sobre eventos para essas comemorações, neste ano de 2015. 
Artigo sobre O Céu e o Inferno. 
Sugestão para o Estado - Circular incentivando palestras e eventos sobre o tema. 
Evento em São Paulo sobre o Livro – ideia aprovada pela DE. 
 
Sede Cultural – Brás: 
Situação atual da Obra: fase de estacamento – 39 estacas. 
Participação da Selma B. Sartorio e Cláudio Sartorio – ExpressoArt – falando sobre 
a Obra. 
Apresentação de slides sobre a Obra pelo Cláudio. 
Mostrou cronologia das inscrições no Proac do ICMS, e, no Projeto na Lei Rouanet, 
bem como cronologia da obra deste 2014. 
Falou sobre patrocínios especiais tentados com grandes fabricantes, de louças, 
alvenaria, cimentos, coberturas metálicas, tomadas, etc. Até agora nenhum 
patrocínio especial foi concretizado. 
Deixou claro que o projeto foi feito em 2012 no valor de 900.000,00, e que 
atualmente estamos com defasagem dos valores estimados para materiais, em 
relação aos valores atuais. 
Citou como exemplo o dólar que subiu muito, bem como os materiais que tiveram 
grande aumento. 
Apresentou os Desafios da Obra para 2015: 
Complementar verba para suprir elevações de custo e itens extraordinários ao 
Orçamento; 
Obtenção de certificações bombeiros; 
Reverter parecer desfavorável do Minc – Projeto Rouanet; 
Plano B – Inscrição da USE no PROAC ICMS a partir de 9 de fevereiro; 
Conclusão das obras físicas e acabamento até julho/agosto de 2015. 
 
Minuta sobre as eleições do Estado – será enviada ao Estado – Órgãos. 
 
Na reunião do CA de Março será apresentado a minuta do novo Estatuto, com as 
alterações aprovadas. 
 
Ficha de Atualização da Casa Espírita: 
Enviar ficha de atualização Cor de Rosa, via correio,  
2 suplentes para compor Conselho Deliberativo do Órgão Local. 
Preencher e enviar para a USE do Estado. 
Preparar Carta para as Casas, neste final de semana. 
Casas preenchem a ficha, enviam a USE, e tiram uma cópia e enviam para o Órgão 
Local. 
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Devolver ficha rosa até final de Março de 2015. 
Eleições das Comissões Executivas dos Órgãos Locais serão realizadas em Abril, 
com os componentes do Conselho Deliberativo do Órgão Local, indicados pelas 
Casas. 
 
Análise da Divisão Territorial: 
Está sendo feito estudo, sobre a divisão territorial de todo o Estado de São Paulo. 
Formulário foi distribuído para os Órgãos Regionais e locais, em Dezembro de 2014. 
Retornaram apenas 10 formulários de órgãos até este momento. 
Verificar essa posição até final de Março. Trabalhar nisto com Orlando e Julia, 
preparando então documento orientativo ao Estado, sobre isto. 
 
Encontros Fraternos: 
Orlando e Newton– verificar Sâo João da Boa Vista, Mogi-Mirim, e Jundiaí. Situação 
atual em relação a USEs inativas. 
Jundiaí envolver João Thiago e José Ovadias. 
 
16.º Congresso da USE: 
519 inscrições 
25 Monte Serrat - ocupados 
38 Atlântico - ocupados 
Inscrições até 28 de Fevereiro. 
Próxima reunião do Congresso: 22 de Fevereiro de 2015 -  
Gravação das palestras pela FEP -  
 
Tesouraria: 
Saldo 31 de Janeiro de 2015 – R$ 95.505,24 
139 Casas Espíritas já pagaram a anuidade. 
 
Projeto Vivo Espiritualidade: 
Crédito de aproximadamente R$ 9.000,00 referente Janeiro de 2015. 
80.000 clientes aproximadamente em Janeiro de 2015 
 
Encontros Nacionais das Áreas do CFN: 
APSE – 10 a 12/04 – Salvador - Raimundo 
AECE (Atendimento Espiritual na Casa Espírita) + Dirigentes – 24 a 26/04 – Porto 
Alegre – Fernando – Julia (Dirigente) 
CSE – Comunicação - 15 a 17/05 em Cuiabá 
Estudos – 5 a 7/06 em Belo Horizonte – MG – Mário e Kátia 
Mediunidade – 19 a 21/06 – Macapá 
DIJ – Infância e Juventude – 17 a 19/07 - Brasília 
 
Palavra aos Departamentos: 
ESDE – Mário – Encontros estão sendo realizados nas regiões. Cursos de Monitores 
estão sendo realizados. 
Em Março serão iniciadas as despesas com o próximo Encontro Estadual. 
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E-mail com as Datas dos Cursos da Marthinha – para este ano – Infância 
 
Mocidade: 
Encontros da Mocidade 
Lorena - Campinas – São José do Rio Preto – Assis – COMENOs; 
Reunião 28/02 para revisão dos Documentos do Departamentos – em Ribeirão 
Preto; 
CONBRAJE – Reunião com USE INterm. De Guarulhos 
Casas Espíritas de Guarulhos farão o suporte espiritual do evento. 
Reuniões feitas pelo Skype – administrativas, regimento do evento. 
Dia 21 e 22 de Setembro – Londrina – Paraná – Comissão de Doutrina se reunirá – 
3 elementos de cada Federativa. 
Inscrições iniciam-se de 1.º de Março até 31 de Maio. 
4 parcelas de 4.200,00 pagar para a FEB, a partir de Março/2015. 
Depósitos  
J.T. enviar por e-mail para mim, esses dados para colocar nesta Ata…. 
 
Foi discutida pelos presentes, a situação dos eventos, em relação a arrecadação e 
despesas dos eventos. 
Mário – João Thiago – Rosana e Maurício discutirão os detalhes em relação a 
eventos, como o órgão local trabalhará com os recursos financeiros dos eventos, 
como ficam as inscrições, despesas, e também situação final do evento. O que fazer 
com o prejuízo ou lucro gerado pelo evento? 
 
Atendimento Espiritual – Fernando. 
Trabalhando  
Levantamento de materiais do Atendimento Fraterno, foi feita, e atualmente está 
sendo feito estudos sobre esse material. 
07 de Março – Trabalho sobre Passe e Atendimento Fraterno. 
 
Luiz Claudio –  
Ribeirão Preto – 23 a 26 de Janeiro  
Espírito Santo do Pinhal – 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 7 de Março de 2015, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 14h20 com prece de Wladisney 
Costa. Eu, Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois 
de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 7 de Março 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 – trecho do livro: Mulheres, Cristianismo e 

Espiritismo – Anuário Espírita 2015 - IDE 
Leitura:  Neyde –O Evangelho Segundo o Espiritismo – de Allan 

Kardec – Cap. V –  Nos Tormentos Voluntários – Fenelon. 
Prece de Abertura:  Neyde 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente 
Neyde Schneider – Primeiro Vice-Presidente 
Aparecido J. Orlando – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Sidnei Batista – Primeiro Secretário 
Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário 
Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro 
Maurício Romão – Segundo Tesoureiro 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Departamento do Livro Espírita 
Liralcio Ricci – Departamento de Artes 
Paulo Ribeiro – Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade 
Rubens J. Toledo – Departamento de Comunicação 
Mário Gonçalves Filho – ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita 
Fernando de Oliveira Porto – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Wladisney Lopes da Costa – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
Raimundo Nonato Porto – SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção Social 
Espírita 
Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves - ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina 
Espírita 
 
Assessores de Departamentos Presentes: 
Ortiz Fraga – Departamento de Patrimônio 
Norberto Carlos Weinlich – Departamento de Comunicação 
 
Convidado: 
Alberto Braede Leite – USE Regional de Campinas 
 
Ausências Justificadas: 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente explicou 
 
Encontros Nacionais: 
Encontro Nacional do APSE – Raimundo estará presente – Salvador – 10 a 12 de 
Abril/2015. 
AECE – Fernando e Luiz Fernando – Porto Alegre. – 24 a 26/04. 
Porto Alegre – Encontro de Dirigentes – AS – Julia e Orlando estarão presentes – 24 
a 26/04. 
Cuiabá – Rubens – CSE – 15 a 17/05/2015. 
Mário e Kátia – Estudos – 5 a 7/6 – em Belo Horizonte. 
Mediunidade – Macapá – 19 a 21/06. 
DIJ – Brasília – 17 a 19/07. 
 
150 Anos de O Céu e o Inferno – em 2015. 
Comemorações estão sendo programadas pelas Casas e Órgãos em todo o Estado 
de São Paulo. 
 
Reunião do CA – 08/03/2015. 
Solicitou a presença dos Departamentos nessa Reunião.  
 
Estudo da Divisão Territorial do Estado. 
Está sendo feito este levantamento pelos Órgãos do Estado, para posterior estudo e 
redefinição da divisão territorial.  
Análise da Divisão Territorial para ser concluída em 2015. 
 
Requerimento para Secretaria do Estado da Cultura, visando captação de recursos 
para 2ª Fase do Centro de Cultura. 
PROAC do ICMS – 2º requerimento solicitado. 
Equipamentos, poltronas para anfiteatro, infraestrutura, elevador, iluminação, 
sistema de projeção, sonorização, ar condicionado e acústica, e, toda a 
aparelhagem para o Teatro. 
Total: R$ 984.507,40 solicitado. 
Foi dada entrada no requerimento. 
 
Reunião para o 1.º Movimento Você e a Paz 
Será no dia 07 de Março de 2015 – 14h00 - no Reencontro 
Divaldo concordou com a realização na cidade de São Paulo do 1.º Movimento, com 
coordenação de Jonas Pinheiro, do Reencontro. 
O Movimento será em Setembro de 2015. 
Será realizado em espaço público a ser definido. 
Julia e Orlando irão representar a USE nessa reunião de hoje à tarde. 
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Comissão da USE: Julia, Neyde, Orlando, Gaspar, Rosana, Lirálcio, Rubens, Mauro. 
 
Dia do Espírita – Teatro São Pedro. 
Será realizado no dia 16 de Abril de 2015. 
Será marcada nova reunião pelo Rubens Calvo para este Evento. 
 
Resposta Ofício CFN. 
FEB – 04_2015. 
Recebido Ofício da FEB referente às eleições da FEB, convocação do Conselho 
Superior da FEB, no dia 21 de Março de 2015. 
Minuta da Carta preparada como apoio desta Federativa, ao Sr. Antonio César Perri 
de Carvalho, objetivando a reeleição do mesmo ao cargo de Presidente da FEB. 
 
 
2 - Secretaria – Sidnei: 
Processo de adesão de Sociedade Unida – Grupo Espírita Amor e Luz – Mauá – da 
USE Intermunicipal de Mauá - Processo está em análise em referente a parte 
jurídica. 
Correspondências Recebidas Fevereiro de 2015. 
Enviaram respostas sobre Divisão Territorial: 
USE Intermunicipal São José dos Campos – Divisão Territorial 
USE Regional Taubaté – Divisão Territorial 
 
 
3 – Tesouraria: 
Rosana apresentou saldo de Fevereiro de 2015: 
Saldo em 28/02/2015 – R$ 156.077,58 
335 Casas já recolheram a anuidade de 2015. 
 
 
4 – Reunião do CA: 
Apresentação das contas do ano anterior referente 2014, para que o CA aprove 
essas contas. 
Balancete até 31/12/2014. 
 
 
16º Congresso da USE: 
692 pessoas já inscritas. 
28 expositores de oficinas. 
Foi comentado pelos presentes, as dificuldades financeiras que os Órgãos têm, em 
virem para as reuniões em São Paulo. 
 
 
Departamentos: 
Lirálcio – Departamento de Artes: 
FECEF – 2015 
15.º Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita em Franca  
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Franca – 5 e 7 de Setembro 
Tema: Experienciar para Evoluir: - Amor, Arte e Responsabilidade 
Local: Educandário Pestalozzi – unidade I 
 
João Thiago - Mocidade: 
DM - Manual de Apoio para formação de Mocidade. 
Está em fase de avaliação, para posterior divulgação. 
Mocidade solicita aprovação para Revista Eletrônica Oficial da Mocidade. 
Nome da Revista Eletrônica: Fala Meu. 
Supervisão editorial da USE. 
Aprovada por unanimidade pelos presentes. 
 
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 4 de Abril de 2015, sábado, 
às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h20 com prece de Balieiro. Eu, Hélio 
Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, 
assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 04 de Abril 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 Schneider – Primeiro Vice-Presidente 
Prece de Abertura:  Neyde Schneider – Primeiro Vice-Presidente  
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente 
Neyde Schneider – 1º Vice-Presidente 
Aparecido José Orlando – 2º Vice-Presidente 
Sidnei Batista – Primeiro Secretário 
Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Mauricio F A Romao – Segundo Tesoureiro 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Liralcio Ricci – Artes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Rosana Amado Gaspar – Departamento do Livro Espírita 
Martha Rios Guimarães – Departamento de Educação Espírita da Infância 
 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Kátia Penteado – ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita 
Wladisney Costa – Departamento do Livro 
 
Assessores de Departamentos Presentes: 
Norberto Carlos Weinlich - Comunicação 
 
 
Ausências Justificadas: 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro 
Luis Claudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar  
Joao Thiago - Mocidade 
Paulo Ribeiro - Mediunidade 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira comentou sobre fraude acontecida na conta da USE do Itau. 
Foram transferidos R$ 15.000 no dia 02.04. No dia 06 Gaspar e Rosana irão ao 
banco para tratar do tema. 
 
Julia lembrou que durante o congresso teremos a reunião do CDE. Poderão 
participar qualquer membro, mesmo aqueles que não estão inscritos no congresso. 
Durante este conselho aprovaremos a antecipação do próximo congresso para 
2017, como já havia sido aprovado pela Diretoria Executiva. As cidades que se 
interessarem pela realização do congresso deverão se candidatarem no CDE. 
 
Tivemos a reunião no Reencontro para o 1º Movimento Você e a Paz. Estiveram 
presentes Julia e Orlando. A próxima reunião será em 16.05. Já está sendo 
analisado o local, sendo cotados o Parque do Ibirapuera, o Museu de Ipiranga e o 
Parque do Carmo em local aberto. Será um evento inter-religioso. 
 
Julia comentou que no dia 15.04 teremos o dia do espirita na FEESP, no auditório, 
às 19:30. 
 
Julia informou que já temos um novo presidente da FEB, o Sr. Jorge Godinho 
Barreto Nery. Comentou sobre o curriculum do Sr. Jorge, atuante em palestras e é 
monitor do ESDE, faz, ainda, importante divulgação internacional. Sr Jorge Godinho 
ligou para Julia se apresentando e colocando a FEB a disposição da USE-SP.  
 
Cesar Pery confirmou a presença no congresso da USE-SP na palestra de abertura. 
Jorge Godinho também estará presente ao congresso representando a FEB. 
 
Discutido sobre as comemorações dos 150 anos de O Céu e o Inferno, sugerido um 
evento no auditorio da USE-SP no dia 03.10.15 com Sandra Della Pola, ficando a 
definir o horário. 
 
 
 
2 – Palavra dos Departamentos: 
 
Marta - Departamento de Educação Espírita da Infância 
 
Cursos em andamentos, realizado na capital, 100 pessoas. 
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Liralcio Ricci – Artes : 
 
Tivemos na USE a 1ª reuniao do 2º ENARTE. Compareceram diversos artistas para 
preparacção do evento, num total de 16 participantes. Terão reuniçoes virtuais 
semanais neste primeiro instante até estarmos com uma boa estrutura. 
 
Evento programado para 4 a 7 de maio de 2016. 
 
No último sábado tivemos o pre-Combraje.Liralcio solicita a USE-SP a produção de 
um CD com o material gravado ao vivo durante o evento, o show Carrosel, para 
posterior venda dos CDs. A arrecadação será destinada a própria USE-SP. O CDs 
terão o selo da USE. 
 
 
Kátia Penteado – ESDE: 
 
Katia informou que o Encontro de Monitores em 25 e 26 julho, em São José do Rio 
Preto está caminhando bem, o site já está no ar.  
 
Teremos de 5 a 7 de junho o  encontro nacional do estudo em BH, lá teremos 
espacos para apresentacao de cases. O estado de São Paulo fará a apresentação 
de  2 case, sendo um sobre o ESDE e outro sobre pesquisa feita no Centro Espírita 
3 de Outubro sobre resultados do ESDE. 
 
Rubens Toledo – Comunicação 
 
Deveremos  
 
3 – Secretaria – Sidnei: 
 
Sidnei apresentou alguns formularios rosa entregues por centros espiritas. 
Comunicou, ainda, que Centro Espirita Luz de Maria convida a Julia palestrar em 
laranjal paulista. Informou, também, que a Associação Espirita Paulo de Tarso pediu 
desligamento da USE-SP. Além disso, divulgou as revistas recebidas, entre ela a 
RIE, em que nesta edição traz artigo da Martinha do departamento de educação da 
USE-SP. 
 
 
4  – Tesouraria: 
 
Mauricio apresentou os relatórios financeiros de março de 2015. Tivemos uma 
entrada de R$ 89.057, muito ligada ao congresso, inscrições e Hotel. Já do lado das 
despesas tivemos R$ 41.353, com algumas despesas já ligadas ao Congresso. 
Tivemos um despesas alta da livraria (R$ 12.767), em função de uma compra 
especifica junto a FEB. Em relação a está compra já fizemos venda de boa parte 
desta compra, arrecadando R$ R$ 13.900 já em março. 
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Em relação as contribuições de associados, em 2015, tivemos uma arrecadação de 
R$ 74.000. 
 
 
5 - Congresso 
 
Rosana informou que temos 992 pessoas para o congresso, sendo 819 pagantes, 4, 
16 mocidades, 27 expositores, 17 convidados, 15 apoios, 11 convidados da Candeia 
e FEB e 87 inscrições não pagas, que estamos tentando contatar. 
 
Rosana informa que está tudo certo com os hoteis e livraria. A bolsa já está feita e 
teremos marcas páginas para distribuir diariamente. Também teremos um caderno 
com todas as informações do congresso. 
 
Em relação ao transporte Gaspar informou os horários das chegadas de diversos 
palestrantes. 
 
Está programada a distribuição de planfletos na cidade de Santos, assim como 
divulgação em radios e TVs. 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Julia solicita tentarmos até o final da gestão fazermos algo sobre a análise de divisão 
territorial, principalmente algumas regões como Jundiai, Cidades das Águas e região 
metropolitana de São Paulo. 
 
Teremos diversos encontros nacionais com a participação da USE-SP, sendo APSE 
em Salvador teremos a participação do Raimundo, AECE com participação do 
Fernando e Luiz Carlos, Dirigentes com participação da Julia e Orlando em Porto 
Alegre, Estudos com participação da Katia, Marlene e Mário em Belo Horizinte e 
Mediunidade, que será em Macapá, ainda sem definição do representante. 
 
Newton informou que recebeu, por Limeira, o novo livro do Raul Teixeira, Todos 
precisam de Paz na Alma.Pediu para que todos divulguem o lançamento para ajudar 
nas obras do Raul em Niteroi 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia  de Maio de 2015, sábado, 
às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Sidnei. 
 
Eu, Sidnei Batista – 1º Secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 



 
 

- 1 - 
 

Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 2 de Maio 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:   9h40 
Leitura:  Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente – Revista 

Fraternidade – Lisboa – Portugal – Abril de 2015 – Tópico: 
O Evangelho e Nós. 

Prece de Abertura:  Neyde Schneider – Primeira Vice-Presidente 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente 
Neyde Schneider – Primeiro Vice-Presidente 
Aparecido J. Orlando – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Sidnei Batista – Primeiro Secretário 
Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário 
Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Departamento do Livro Espírita 
Lirálcio Ricci – Departamento de Artes 
Rubens J. Toledo – Departamento de Comunicação 
Fernando de Oliveira Porto – Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
João Thiago Garcia – Departamento de Mocidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção Social 
Espírita 
Kátia Penteado – ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita 
 
Assessores de Departamentos Presentes: 
Norberto Carlos Weinlichi – Departamento de Comunicação 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente explicou sobre as Comemorações dos 150 Anos 
do Livro: “O Céu e o Inferno”, que serão realizadas no dia 3 de Outubro de 2015, 
nesta sede da USE, no bairro de Santana, São Paulo – SP, a partir das 16 horas, 
com a parte musical, e as 16h30 com a palestra de Sandra Della Polla.  
 
Acontecerá no próximo dia 16 de Maio  uma reunião da Comissão Organizadora 
para o 1.º Movimento Você e a Paz em São Paulo. A reunião será na sede do 
Reencontro – Associação de Desenvolvimento Espiritual, Bairro da Mooca, às 14h, e 
contará com a participação de Lirálcio Ricci – Diretor do Departamento de Eventos, 
e, Neyde Schneider - Primeira Vice-Presidente que representarão a USE.  
 
A Senhora Presidente informou sobre a Reunião de Dirigentes Comissão 
Regional Sul do CFN – Conselho Federativo Nacional, que aconteceu em Porto 
Alegre – RS, no período de 24 a 26 de Abril último. Representaram a USE: Julia 
Nezu Oliveira – Presidente, e, Aparecido J. Orlando – Segundo Vice-Presidente. Um 
dos assuntos discutidos foi a Venda de Livros da FEB – Federação Espírita 
Brasileira para as Federativas; havendo um conflito em relação a Percentuais de 
Descontos Concedidos, nas vendas para Distribuidores e Consumidores Finais. 
Ficou agendada uma reunião para os dias 5 e 6 de Maio em Brasília, com as 
Federativas, para tratar do assunto. 
 
Julia Nezu Oliveira – Presidente lembrou que nos próximos dias 11 e 12 de Julho, 
acontecerá em Brasília, na sede do CFN, uma Reunião Extraordinária da FEB, 
com as Federativas do País. 
 
A respeito do Estatuto da USE, a Senhora Presidente enfatizou que o Cartório não 
aceitou a USE como Organização Religiosa, pois a mesma não tem uma atividade 
iminentemente religiosa. A solução será a alteração do Estatuto, e novo envio ao 
Cartório, alterando de Organização Religiosa para Associação. Para essa 
regularização, na convocação do CDE – Conselho Deliberativo Estadual de Junho 
de 2015, será colocado na pauta da Assembleia Geral Ordinária, a alteração da USE 
para Associação. 
 
2 - Secretaria: 
Sidnei Batista – Primeiro Secretário explanou sobre as correspondências recebidas 
e expedidas. Abordou que até a presente data 98 (Noventa e Oito) Sociedades 
Unidas, enviaram as suas atualizações cadastrais, enquanto que apenas 6 (Seis) 
Órgãos atualizaram seus dados. 
 
3 - 16.º Congresso Estadual de Espiritismo da USE: 
Foram apresentadas as avaliações do Congresso realizado em Santos. Um total de 
192 (Cento e Noventa e Duas) pessoas entregaram o Formulário de Avaliação. No 
total das avaliações os itens: Bom, Muito Bom e Excelente, tiveram um total de 98% 
(Noventa e Oito Por Cento). Sendo: 47 (Quarenta e Sete) avaliações como “Bom”, 
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83 (Oitenta e Três) como “Muito Bom”, e, 47 (Quarenta e Sete) como “Excelente”. 
Apenas 3 (Três) avaliações trouxeram o resultado como “Regular”, e, 1 (Uma) como 
“Ruim”. Foram feitos vários comentários sobre as avaliações, os aspectos diversos 
do Congresso, bem como sobre o Sistema de Som e Imagem. No próximo dia 24 de 
Maio de 2015, na cidade de Santos, será feita a Reunião de Fechamento do 
Congresso e uma Confraternização. Em relação às Oficinas do Congresso, 76% 
(Setenta e Seis Por Cento) tiveram média acima de 9 (Nove) nos Formulários de 
Avaliações. 
 
4 - Tesouraria:  
Rosana Amado Gaspar – Diretora do Departamento do Livro Espírita registrou que 
tivemos 837 (Oitocentos e Trinta e Sete) pagantes no Congresso, e que o Resultado 
Parcial do mesmo, até esta data, é de R$ 6.161,00 (Seis Mil, Cento e Sessenta e 
Hum Reais). Salientou também que até o dia 30 de Abril, 349 (Trezentas e Quarenta 
e Nove) instituições haviam pago as Contribuições Associativas de 2015. O Saldo 
Final da Instituição, em 30 de Abril de 2015, é de R$ 172.691,03 (Cento e Setenta e 
Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Hum Reais, e Três Centavos). 
 
5 - Encontros Nacionais das Áreas do CFN: 
Os próximos Encontros Nacionais das áreas serão os seguintes: 
Comunicação Social Espírita – de 15 a 17 de Maio, em Cuiabá – MT. Estarão 
representando a USE: Rubens J. Toledo – Diretor do Departamento de 
Comunicação, e, Norberto Carlos Weinlichi – Assessor do Departamento. 
Estudos – de 5 a 7 de Junho de 2015, em Belo Horizonte – MG. Estarão por São 
Paulo: Mário Gonçalves Filho – Diretor do ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina 
Espírita; Kátia Penteado, e, Rafael Gustavo Bernardo – Assessores do ESDE. 
Mediunidade – de 19 a 21 de Junho de 2015, em Macapá – AP. 
Infância e Juventude – 17 a 19 de Julho de 2015, em Brasília – DF.  
 
6 - Encontro Nacional do Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 
Foi realizado em Porto Alegre, no período de 24 a 26 de Abril. Fernando de Oliveira 
Porto – Diretor do Departamento de Atendimento Espiritual na Casa Espírita, e, Luiz 
Cláudio da Silva – Evangelho no Lar, estiveram representando a USE no evento. 
Quatro salas foram montadas: Recepção; Diálogo Fraterno; Irradiação e Prece; e, 
Evangelho no Lar. O Livro: Atendimento Espiritual no Centro Espírita, da FERGS – 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, foi entregue às Federativas para ser 
analisado. A ideia, é transformar os pontos principais do livro, e as análises 
efetuadas, em um Manual da Área a ser lançado futuramente. 
 
7 - Centro Cultural do Brás: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente citou que foi indeferido o pedido da Lei Rouanet, 
visando captar recursos do Imposto de Renda para as obras. Foi aberto novo pedido 
para o PROAC – Programa de Ação Cultural, do ICMS – Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços, do Estado de São Paulo, em nome da USE, para este 
ano de 2015. A obra segue em andamento normal. 
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8 - Registros de Agradecimentos pelo Congresso: 
A Senhora Presidente comentou e pediu Registro de Congratulações ao 
Departamento de Artes; ao trabalho realizado pela Recepção no Congresso; ao 
João Thiago Garcia – Diretor do Departamento de Mocidade, pelo trabalho de 
identidade visual do evento; à área de Comunicação. Rosana Amado Gaspar – 
Departamento do Livro Espírita destacou e agradeceu o trabalho excelente realizado 
pelas colaboradoras da Secretaria do Evento. Neyde Schneider – Primeira Vice-
Presidente mencionou a Mocidade e as recepcionistas da Baixada Santista. João 
Thiago Garcia ressaltou que quando os detalhes de um Congresso não estão 
perfeitos, podem ser aperfeiçoados para o próximo evento. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 6 de Junho de 2015, 
sábado, às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece de João 
Thiago Garcia – Diretor do Departamento de Mocidade, e, música Quanta Luz - com 
Cenyra Pinto. Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente ata, que, 
depois de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 6 de Junho 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:   9h30 
Leitura:  Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro – Livro: 

O Evangelho Segundo o Espiritismo – de Allan Kardec – 
cap. XVIII – Muitos os chamados, poucos os escolhidos - 
item 3 – A Porta Estreita. 

Prece de Abertura:  Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro 
 
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente 
Aparecido J. Orlando – Segundo Vice-Presidente 
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral 
Sidnei Batista – Primeiro Secretário 
Newton Carlos Guirau – Segundo Secretário 
Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Rosana Amado Gaspar – Departamento do Livro Espírita 
João Thiago Garcia – Departamento de Mocidade 
Elza Saorin – Departamento de Eventos, Seminários e Efemérides 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – SAPSE – Serviço de Assistência e Promoção Social 
Espírita 
Luiz Cláudio da Silva – Atendimento Espiritual na Casa Espírita – Evangelho no Lar 
 
Assessores de Departamentos Presentes: 
Etevaldo Souza Pereira - Patrimônio 
 
Convidados: 
Daniele De Nitri Oliveira Garcia – Departamento de Mocidade 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente citou sobre as dificuldades da USE, em relação à 
aprovação da Alteração do Estatuto da USE de Associação para Organização 
Religiosa, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 14 de Dezembro de 
2014. O assunto foi discutido pelos presentes, em relação à classificação da 
instituição no Estatuto, se o ideal e correto, seria como Organização Religiosa ou 
Associação. 
Foi definida uma reunião para o sábado, dia 13 de Junho, às 9 horas, quando será 
definido o encaminhamento a ser feito do assunto, para a Assembleia Geral 
Ordinária, que acontecerá no domingo, dia 14 de Junho de 2015. 
 
A Senhora Presidente registrou que no último domingo, dia 31 de Maio, aconteceu a 
Reunião de Fechamento do 16.º Congresso Estadual de Espiritismo, em Santos. 
Estiveram representando a USE: Mauro Antonio dos Santos – Primeiro Tesoureiro, 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio, Rosana Amado Gaspar – 
Diretora do Departamento do Livro Espírita, Neyde Schneider – Primeiro Vice-
Presidente, e, Julia Nezu Oliveira – Presidente. Foi feita a prestação de contas do 
Congresso, e, foram entregues conjuntos de DVDs com o conteúdo do evento a 
pessoas dos Órgãos da Baixada Santista. Tivemos um total de Receitas da USE, em 
relação ao Congresso, de R$ 146.727,13 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Setecentos 
e Vinte e Sete Reais, e Treze Centavos); Despesas totais de R$ 135.014,37 (Cento 
e Trinta e Cinco Mil, Quatorze Centavos, e Trinta e Sete Centavos), e, um “superávit” 
de R$ 11.712,76 (Onze Mil, Setecentos e Doze Reais, e Setenta e Seis Centavos). 
Em relação a Infraestrutura, que estava sobre a responsabilidade dos Órgãos da 
Baixada Santista, tivemos um total de Receitas e Despesas, de R$ 29.774,15 (Vinte 
e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Quinze Centavos), sendo que os 
Órgãos Locais fizeram uma doação de R$ 776,06 (Setecentos e Setenta e Seis 
Reais, e Seis Centavos), para o fechamento das contas de Infraestrutura. O total de 
Receitas gerais do Congresso foi de R$ 176.501,28 (Cento e Setenta e Seis Mil, 
Quinhentos e Hum Reais, e Vinte e Oito Centavos).  
 
Julia Nezu Oliveira – Presidente esclareceu os presentes sobre os tópicos, e a 
sequência, da reunião da Assembleia Geral Ordinária da USE, a realizar-se no dia 
14 de Junho de 2015, em primeira convocação às 8 horas, e em segunda e última 
convocação às 9 horas, com a seguinte pauta: 1. Instalação e prece de abertura 
pela Presidente da USE; 2. Leitura da convocação pela Presidente da USE e eleição 
da mesa diretora; 3. Apreciar o relatório e a prestação de contas em fim de mandato 
da Diretoria Executiva e sobre eles se manifestar; 4. Dar posse aos novos membros 
do Conselho Deliberativo Estadual – CDE, para a gestão de 2015 a 2018; 5. Dar 
posse aos novos membros do Conselho de Administração – CA para a gestão de 
2015 a 2018; 6. Acompanhar a primeira reunião do Conselho Deliberativo Estadual 
que elegerá e dará posse aos membros da Diretoria Executiva para o mandato de 
2015 a 2018; 7. Analisar e deliberar sobre mudança estatutária de Organização 
Religiosa para Associação considerando exigência do 1.º Registro de Títulos e 
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Documentos da Capital. Na mesma data haverá uma reunião simultânea do CA e do 
CDE, com os novos membros empossados pela Assembleia Geral Ordinária. 
 
A Senhora Presidente apresentou em conjunto com João Thiago Garcia - Diretor do 
Departamento de Mocidade, os possíveis locais do 17.º Congresso Estadual de 
Espiritismo, que poderá ser realizado em Atibaia, possivelmente no período de 15 a 
18 de Junho de 2017. 
 
2 – Secretaria: 
Sidnei Batista – Primeiro Secretário explanou sobre o recebimento de várias 
atualizações de Casas Espíritas, e de Órgãos do Estado. Esses formulários de 
atualizações estão sendo lançados no Sistema, pela Secretaria. Newton Carlos 
Guirau – Segundo Tesoureiro trouxe a documentação das USEs Regionais de 
Campinas, Rio Claro e Piracicaba. Falou também sobre os documentos recebidos e 
expedidos no mês. 
 
3 – Tesouraria: 
Rosana Amado Gaspar – Diretora do Departamento do Livro Espírita apresentou o 
saldo da USE em 31 de Maio de 2015, como R$ 142.526,05 (Cento e Quarenta e 
Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais, e Cinco Centavos). Até a presente data, 
tivemos 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) instituições que contribuiram com a 
anuidade. Temos como previsão de Contas a Pagar em Junho no valor de R$ 
35.196,30 (Trinta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Seis Reais, e Trinta Centavos), e, 
previsão de Contas a Receber em Junho, no valor de R$ 3.804,34 (Três Mil, 
Oitocentos e Quatro Reais, e Trinta e Quatro Centavos), com saldo previsto final em 
Junho de 2015, no valor de R$ 111.134,09 (Cento e Onze Mil, Cento e Trinta e 
Quatro Reais e Nove Centavos). 
 
4 – Centro Cultural da USE – Brás: 
Ver e-mail da Rosana, sobre Obra e situação atual da Obra. 
 
A Diretoria Executiva decidiu por unanimidade, contratar um engenheiro, ou um 
escritório de engenharia, para realizar uma vistoria/auditoria da Obra do Centro 
Cultural do Brás, e, também um perito na área financeira, motivada por 
preocupçaõeas de mais de uma nao de atraso na aobra, e Segundo o engenheiro a 
obra será concluída no ano que vem, 
 
A Diretoria preocupa-se que a empresa Expresso Art, do dinheiro captado, só tenha 
o com o saldo de R$ 232.900,00, para a conclusão da obra, o que possivelmente 
não será suficiente. 
 
5 – Reunião Extraordinária do CFN: 
Reunião extraordinária nos dias 11 e 12 de Julho de 2015, em Brasília, do CFN. Irão 
Julia e Newton, representando a USE. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 4 de Julho de 2015, sábado, 
às 9h00. Por fim, a reunião encerrou-se às 15 horas com prece de Julia Nezu 
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Oliveira. Eu, Hélio Alves Corrêa - Secretário Geral lavrei a presente ata, que, depois 
de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 04 de Julho 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:   09h00 
Leitura:  João Thiago 
Prece de Abertura:  Julia Nezu  
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – 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 
João Thiago de Oliveira Garcia – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
 
Ausências Justificadas: 
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
João Sgrignoli Junior -  Segundo Tesoureiro 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira informou que esteve no encontro nacional da mediunidade em 
Macapa, estiveram, também, Rosana e  José Silvio Gaspar. Lembrou, ainda, que 
teremos o encontro da Juventude de 17 a 19 de julho em Brasilia. Indicado como 
nosso representante da mocidade o Gustavo, assessor do Depto da Mocidade. 
 
Julia Nezu lembrou que  teremos, também, a reunião extraordinária do CFN de 10 a 
12 de julho, onde seremmos presentado pela própria Julia Nezu e Rosana Gaspar. 
 
Julia Nezu solicitou que o João Thaigo desse a situação do Conbraje 2015. Joao 
Thiago cominicou que foram encerradas as inscrições dia 30 de junho. Até o 
momento estamos com 615 inscrições dos estados da região sul. As inscrições dos 
demais estados já foram feitas, mas ainda não foram informadas pela FEB. 
Devemos ter por volta de 800 jovens entre inscritos e voluntários da organização. 
Tivemos inscrições de 17 das 24 regionais do estado. 
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Julia Nezu destacou que em relação a prestação de contas do Centro Cultural 
ficamos agendados para o dia 1º de agosto uma reunião com a Expresso Arte. 
Rosana esclareceu que foi solicitado ao Arquiteto Kubota um projeto para os 
andares superiores, deixando no 1º andar um grande salão e também salas de 
reunião. Nos 2º e 3º andares teriamos mais salas de reuniões e aulas. Existe, 
também, uma casa que poderá no futuro ser transformada em alojamento. O custo 
do projeto arquitetônico está estimado em R$ 15.000 em 5 parcelas. Colocado em 
votação a Diretoria aprovou por unanimidade a contratação do projeto arquitetônico. 
Com este projeto poderemos estimar o custo total da obra e posteriormente aprovar 
o início.  
 
Em relação ao 17o Congresso Espirita, Julia Nezu comunicou que fizemos uma 
visita tecnica a Atibaia, visitando alguns locais. Durante o mês de julho faremos uma 
2ª visita para aprofundar os detalhes da infra-estrutura e iniciar as negociações com 
os hotéis da cidade. 
 
Discutido e aprovados os nomes para os Departamento da USE e suas respectivas 
assessoriais para esta nova gestão, listados abaixo : 
 
DEPARTAMENTOS E ASSESSORIAS DA USE ESTADUAL GESTÃO 2015/2018 
Posição em 4/7/2015 – 1ª reunião da nova gestão 
 
ÁREA DE ESTUDOS: Mário Gonçalves – Ribeirão Preto 

Depto. do ESDE E EADE – Mário Gonçalves – Ribeirão Preto 
1º Secretário: Katia Penteado – São Paulo 
2º Secretário: Beto Oliveira – Sorocaba 
 
Facebook ESDE e EADE: Mário Gonçalves,  Fatima Antunes  

 
Assessorias no estado 
1ª Assessoria: Katia Penteado – São Paulo 
2ª Assessoria: Neli Del Nery – Bauru 
3ª Assessoria: Marlene Gonçalves – Ribeirão Preto 
4ª Assessoria: Claudio Roberto de Oliveira (Beto) – Sorocaba 
5ª Assessoria: Rafael D’Guste – São José do Rio Preto 

  
 Depto. do EPM – Silvio Cesar C Costa – São Paulo 

1ª Secretária: Poliana Bellan – São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 3 - 
 

Depto. da Mocidade: Gustavo Ferreira Bento – Bauru 
Secretaria Administrativa – Adolfo Luiz Medina Murilha Cristovan - Assis 
Secretaria Doutrinária      - Juliana de Moraes das Chagas - Marília 
Secretaria Artes                - Luís Felipe Vieira Soares – Mirassol 
Secretaria de Comunicação – Alexandro Felipe Chazan – São Paulo 
 
Facebook DM: Gustavo Ferreira, João Thiago  

 
Assessorias 
1ª Assessoria: Edmilsonn de Avila Rodrigues Junior (CEABM, de S Miguel), 
Paulo Ricardo Bueno (GEB, de Perdizes) e Juliana Barato (GEB, de Perdizes). 
2ª Assessoria: Laura de Morais (CE José de Campos Salles, de Rio Claro) e 
Daniel Cassio de Lima (CE Casa da Bênção, de Bragança Paulista). 
3ª Assessoria: Alysson Ismael dos Santos (AE E Barsanulfo, de Ribeirão 
preto) e Luiz Fabiano Silva de Aguiar (Recanto Maria de Nazaré, de Franca). 
4ª Assessoria: Filipe Felix dos Santos (CE João de Camargo, de Marilia) e 
Jader Yukio Pereira de Almeida (CE Fé Esperança e Caridade, de Promissão) 

 
 

Depto. de Artes: Lirálcio Ricci – São Paulo 
1º Secretário: Julio Nunes (1º tesoureiro da ABRARTE) 
Facebook – Depto. Artes – Lirálcio Ricci  

 
 
Área de Comunicação Social Espírita 
 

Depto. de Comunicação Social Espírita: Rubens Toledo (Holambra) 
1º Secretário: Marco Antonio Soares de Oliveira (São Paulo) 
2º Secretário: Norberto Weinlich (Campinas) 
Assessoria de Imprensa: Rubens Toledo  

 
Jornal Dirigente Espírita: Editor Rubens Toledo 
Conselho Editorial: Julia Nezu, Balieiro, A J Orlando e Neyde Schneider 
(revisora) 

 
Site da USE: Coordenador Rubens Toledo 
Equipe de manutenção do site: Rubens Toledo, João Thiago e A J Orlando 
(profissional contratado Wilson Cortez Ribeiro) 

 
Página Facebook da USE: João Thiago, A J Orlando, Rubens Toledo e Julia 

Nezu 
 
Dirigente OnLine (newsletter semanal): A J Orlando e Marco Antonio S 

Oliveira 
 

Programa de Rádio Momento Espírita: Coordenadora Suzete Amorim e 
Antonio C Amorim – SP/SP 
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Depto. de Relações Públicas: Merhy Seba – Ribeirão Preto 
 

Depto. de Atendimento Espiritual na CE (AECE) – Diretor Fernando Porto   
  
 
 O Depto. do livro foi dividido em dois: Doutrina e Comercial  

 
Depto. do Livro (doutrina) – Marco Antonio Milani 

 
  Depto. Comercial (livraria, editora, CLE, E-commerce e outros) – Rosana 
Gaspar, Julia Nezu, Maurício Romão, Newton Guirau e Meg Guirau (Limeira) 

 
Programa USE + : Maurício Romão, Rosana Gaspar e Julia Nezu  
 
Projeto Vivo Espiritualidade:  Maurício Romão, Rosana Gaspar e Julia Nezu  
 
Depto. de Assistência e Promoção Social: Diretora Neyde Schneider  
 
1º Secretário: Raimundo Nonato Porto 

 
Depto. de Eventos: Diretora Angela Bianco 
1º Secretário: Elza Saorin 
2º Secretário: Eva Bugolin 3º secretário ou assistente do Depto. de eventos: Roberto 
(marido da Angela) 
 

 
Assessorias e consultorias 
 
4ª Assessoria de unificação NOROESTE (Bauru): Neli Del Nery Prado (Bauru) 
 
Assessor da Diretoria Executiva: Aparecido José Orlando (S José dos Campos) 
 
Assessor de Eventos: Nivaldo Scrivano 
 
Zeladoria da sede da USE: a ser nomeado 
 
Assistente de Patrimônio: Ortiz Fraga 
 
Síndico da USE: Etevaldo de Souza (Souza) 
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Assuntos Diversos – Nomeação dos Diretores e Assessores de Departamento 
 
Iniciado a segunda parte da reunião com a presença dos novos diretores de 
Departamento da USE.  
 
Julia Nezu agradeceu a presença de todos na reunião da Diretoria Executiva. Julia 
Nezu esclareceu sobre o funcionamento dos departamentos da USE e da própria 
USE em geral. Comentou das regionais, intermunicipais, distritais e departamentos 
da estadual. 
 
Explicou que os departamentos da estadual são formados pelos departamentos das 
regionais, que por sua vez são compostos dos departamentos dos orgãos locais. 
Finalmente, estes orgãos locais são compostos pelos centros espiritas. Assim, a 
USE é de fato uma rede, que deveria ser formatada para funcionar de maneira muito 
rápida, divulgando as informações através desta grande equipe de divulgação e 
unificação. 
 
Julia, salientou, ainda, que os departamentos deveriam ter uma comissão executiva 
formada pelo Diretor e 2 secretários, além de 4 assessoriais pelo estado, divididas 
nas seguintes regões : 
 
Leste : São Paulo – Baixada Santista – Caxoeira Paulista – Taubate – Vale do 
Ribeira – Grande ABC  
 
Centro-Oeste : Sorocaba – Campinas – Jundiai – Piracicaba – Rio Claro – Mogi 
Mirim – São João da Boa Vista 
 
Norte : Ribeirao Preto – São Jose do Rio Preto – Franca - Jales  
 
Noroeste : Aracatuba – Assis - Bauru – Ilha Solteira – Jaú – Nova Alta Paulista – 
Marilia - Presidente Prudente. 
 
 
Julia Nezu distribuiu a todos os diretores e assessores de departamento o plano de 
trabalho da nova gestão. 
 
Julia Nezu lembrou que a USE é formada pelas casa espíritas do estado e é um 
modelo democrático, onde a participação de todos é muito importante. A formatação 
de rede é fundamental para o crescimento do movimento. Os departamentos são o 
elo fundamental para o bom funcionamento da USE. 
 
Julia Nezu discorreu sobre as atividades e importância dos departamentos com suas 
sub-divisões. Entregou, ainda, o regimento interno de cada departamento. Por 
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Secretaria 
 
Apresentadoas correspondências recebidas, entre elas o convite do 12º Congresso 
Espirita do Espírito Santo e uma carta da Camara de Vereadores de São José dos 
Campos, parabenizando a USE pelo seu aniversário. 
 
 
Palavra Livre 
 
João Thiago comentou da importância de termos uma maior integração entre os 
departamentos e aproveitarmos os principais evento mas regionais para realizrmos 
ações e eventos mais integrados.  
 
João Thiago informou que está sendo preparado em conjunto com a Tesouraria um 
instrução normativa para realização de eventos da USE, principalmente no tocante 
aos temas financeiros. 
 
 
Liralcio agradeceu a confiança e o convite de permanecer no Departamento. 
Comentou que estará iniciando um Sarau mensal que será realizado nos 4º 
domingos de cada mês. Será realizado na sede da USE em Santana e futuramente 
no Centro Cultural. 
 
Marco Soares também agradeceu a confiança e o convite para participação no 
Departamento de Comunicação. 
 
Allan Kardec lembrou a importância do movimento espirita paulista e da USE neste 
cenário. Agradeceu o convite de estar participando da Diretoria Executiva. Acredita 
que possamos fazer uma boa contribuição no movimento espirita Brasileiro. 
 
Julia Nezu encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e expressou sua 
alegria de continuar trabalhando pela USE. 
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 01 de Agosto de 2015, 
sábado, às 9h00, no Centro Cultural do Brás.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h20 com prece da Katia  . 
 
Eu, Mauricio F A Romao – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 01 de agosto de 2015 
 
Local:    Centro Cultural Brás – São Paulo 
    Rua Brigadeiro Machado, 269 – Bairro Bras – São Paulo 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   09h30 
Leitura:  Allan Kardec Pitta Veloso - Céu e Inferno – Cap IV 
Prece de Abertura:  José Antônio Luiz Balieiro 
   
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 
João Thiago de Oliveira Garcia – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos - Presentes: 
Neyde Schenieder – APSE 
Raimundo Nonato Porto - APSE 
Liralcio Ricci – Departamento de Artes 
Julio Cesar dos Santos Nunes – Departamento de Artes 
Rubens Toledo – Departamento de Comunicação 
Marco Antonio S de Oliveira – Departamento de Comunicação 
Norberto CarlosWeinlich – Departamento de Comunicação 
Fernando Porto – Departamento do Atendimento Espiritual 
Silvio César Costa – Departamento de Estuddo e Educação Mediunica 
Angela Bianco – Departamento de Eventos 
 
 
Ausências Justificadas: 
João Sgrignoli Junior -  Segundo Tesoureiro 
Marco Milani 
Elza Sorin 
Gustavo Ferreira 
Mario Gonçalvez 
Katia Penteado 
Luis Claudio da Silvia 
Beto 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira informou que teremos hoje reunião importante sobre a gestão da 
obra do centro cultural, pediu calma e tranquilidade a todos. Comentou sobre o novo 
desafio em relação ao bom funcionamento de todos os departamentos da USE. 
Ressaltou que já tivemos bons avanços nos ultimos anos e que ainda temos uma 
boa oportunidade de melhora, principalmente em relação a integração com o estado 
todo. 
 
Julia Nezu informou que recebeu comunicação do Marcos Milani, Diretor do 
Departamento do Livro indicando a seguinte comissão executiva : 
- Irineu Barbosa – 1º Secretario 
- Jose Geraldo Munhoz – 2º Secretario 
- Sergio Faria – 3º Secretario 
 
Eles serão oficilizados na próxima reunião da DE, com as respectivas presenças. 
 
Balieiro colocou a preocupação com a possível mistura entre as comunicações dos 
Departamentos da USE estadual e das regionais, quando enviadas pelo mesma 
pessoa, orientando as comunicações serem bem distintas e claras, para que fique 
claro quando se trata de uma comuncação da USE Estadual. 
 
Balieiro sugeriu, também, o uso do jornal eletrônico para dar informações relevantes 
sobre o tema da assistência social para todas as casas espiritas. 
 
Sra. Neyde Schenieder comentou sobre a nova lei 13.019 da assistência social, a 
ser aprovada. É uma lei bastante ampla e que irá dificultar em muito a gestão das 
ONGs. Se aprovada, as ONGs, através de seus diretores, teriam que se tornar 
responsável solidariamente pelo valor integral da parceria. Estabelecerá, ainda, que 
todas as compras deverão serem feitas em fornecedores cadastrados e que estas 
ONGs deverão ter as contas disponíveis aos orgãos governamentais. Colocou, 
ainda, o risco de inviabilizar a gestão das ONGs e a necessidade de estarmos 
unidos para propor alterações na lei. 
 
Allan Kardec sugeriu fazermos um seminário sobre o tema. Julia Nezu esclareceu 
que o encontro estadual já é previsto e deverá acontecer anualmente. Lembrou que 
temos um manual de orientação sobre o tema já publicado pela FEB. 
 
Julia Nezu ressaltou que durante o mês, autorizou ao Clodoaldo Lima Leite 
representar a USE na associação comercial de São Paulo, na comissão do terceiro 
setor. A diretoria aprovou por unanimidade a indicação, lembrando, também, que a 
Sra Neyde Schenieder é a atual representante da USE na Cobraje. 
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Rosana Gaspar informou que estiveram, ela, Angela e Nivaldo em reunião com o 
hotel Taua em atibaia, para discutir sobre o congresso espirita. Foi informado que o 
hotel tem disponibilidade, hoje, de 540 pessoas, mas está sendo ampliado para 
1100 pessoas. A organização do hotel informou que em feriado seria bastante dificil 
de a USE fechar o hotel. A comissão solicitou como cortesia, toda a infra-estruturade 
sala, som, iluminação, etc, em caso de fechammento do hotel..  
 
Rosana informou que o custo poderia ficar em R$ 980 por pessoa, com pensão 
completa para 3 diarias. Caso não seja realizado em feriado o custo pode cair 
bastante e seria possível ganhar a cortesia da infra-estrutura. Seria possivel, 
também, a montagem de monitores para as crianças, com cortesia das mesmas nos 
quartos dos pais. 
  
Julia Nezu solicitou orçamento para data em feriado e sem feriado. Julia Nezu 
sugeriu a realização do congresso da juventude em conjunto com o congresso 
estadual.  
 
Houve diversos debates sobre os temas do congresso. Para a próxima reunião 
deveremos ter os orçamentos apresentados para uma discussão mais adequada. 
 
Consensado que o objetivo é um congresso para 1.000 congressistas e 200 jovens 
de quinta a domingo com uso para palestras e oficinas em 2 periodos. 
 
Departamentos 
 
Julia Nezu lembrou que enviou o plano de trabalho da Diretoria executiva da USE e 
o plano trienal da FEB. Pediu que na próxima reunião pudessemos discutir as 
atividades de cada departamento detalhadamente. 
 
Silvio informou que teriamos um encontro agendado sobre mediunidade agora no 
dia 16 de agosto e que está muito próximo. Salientou que não teremos condições de 
realizar agora, assim sendo será postergado.  
 
Silvio comunicou, ainda, que o Mario Gonçalvez pede para informar que o relatório 
do 7º encontro do ESDE será encaminhado na próxima reunião da D.E. da USE. 
 
Ficou acordado que todos os eventos deverão ser informados a secretaria da USE 
com antecedência para que possam ser comunicados ao estado. 
 
Rubens Toledo esclareceu que já estamos trabalhando com o novo portal. Temos 
algumas melhorias a serem desenvolvidas e a que velocidade está boa. Lembrou 
que o Jornal O Dirigente Espirita, na sua próxima edição, já está em andamento. 
Rubens Toeldo acredita que o jornal deveria estar mais integado com o site, para 
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que as notícias possam fluir mais rapidamente. Julia Nezu solicitou que todos os 
departamentos pudessem atualizar suas áreas no site. 
 
 
 
 
Liralcio Ricci comunicou que no domingo passado foi realizado o Sarau, reativando o 
antigo Espirarte, rebatizado de Respirarte, na sede da USE, em Santana. Já está 
marcado para o próximo dia 30 de agosto uma novo Sarau com a presenca do 
Andre Marouço. No próximo mês teremos a presença do Nando Cordel. Liralcio 
salientou que o  Enarte, que acontecerá o ano que vem, ainda está em busca de 
local definitivo. O vereador Calvo está nos ajudando em conseguir este local. 
 
Allan Kardec sugeriu uma reunião para o dia 22 de agosto para discutirmos o plano 
de trabalho da Diretoria Executiva. Sugestão aceita por todos. 
 
Foram convidados o Sr. Claudio Sartorio e a Sra. Selma Sartorio da ExpressoArt 
para explicar sobre o andamento da obra do Centro Cultural. Foi feita uma visita 
técnica a obra. Apresentado o relatório com todas as despesas e investimentos 
feitos na obra, sendo esclarecidos algumas dúvidas sobre o andamento da obra e 
sobre o relatório financeiro. Outras questões sobre os relatórios deverão ser feitos a 
posteriori, uma vez que o relatório chegou apenas 2 dias antes da reunião, não 
permitindo tempo hábil para todas as análises.  
 
Informado pela Expresso Art que temos por volta de R$ 200.000 no caixa do projeto. 
As projeções da ExpressoArt apontam entre R$ 400.000 e R$500.000 a 
necessidade de recursos totais para término da obra. Estimado em 6 meses para 
término da obra, caso se consiga a totalidade dos recursos necessários através de 
doações.  
 
Sr. Claudio Sartorio informou que será apresentado um novo projeto para entrada no 
Proac para compra de equipamentos para o Centro Cultural. 
 
 
Palavra Livre 
 
João Thiago sugeriu que a próxima reunião seja feita no espaço prisma em 
Guarulhos junto ao Conbraje, na abertura do evento. 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 05 de Setembro de 2015, 
sábado, às 8h30, no espaço prisma na UNG da Rodovia Dutra. 
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 14h45 com prece da Sra. Neyde Schenieder  . 
 
Eu, Mauricio F A Romao – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião extra-ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 22 de Agosto 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:  Eronilza Souza – Os Anjos  - O Céu e o Inferno 
Prece de Abertura:  Neyde Schenieder 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos - Presentes: 
Neyde Schenieder – APSE 
 
Ausências Justificadas: 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira comentou sobre a agenda do dia lembrando que faremos a 
discussão do Plano Geral de Atividades da DE. 
 
Neyde informou que o departamento do APSE deverá adiar o encontro estadual que 
está marcado para setembro, para o final de outubro. Comentou que deverá haver um 
debate sobre a lei federal dos convênios governamentais à entidades assistencias, 
incentivando a participação da USE. Este debate deverá ocorrer no dia 31 de agosto. 
 
Em relação ao 17º congresso, João Thiago esclareceu que a Monica estará nos 
ajudando nas conversações representando o Convention Center, sem nenhuma 
remuneração.  
 
Rosana lembrou que a negociação deve ser centralizada no Nivaldo, para que 
possamos seguir adequadamente, sendo que a decisão final caberá a USE-SP e a 
comissão do congresso (a ser constituida). 
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Decidido que devemos visitar outros hoteis para termos mais opções de escolha e de 
negociação.  
 
Julia comentou que na reunião de Dezembro apresentaremos as opções ao CDE, com 
maiores detalhes de programação e custos. Nesta reunião será montada a comissão 
que realizará o 17º congresso. 
 
José Balieiro lembrou que este congresso é importante, até pela comemoração dos 
70 anos. Sugeriu que o congresso seja para familia USE. 
 
Julia sugeriu para que todos possam ir pensando no temário do congresso, podendo 
ir encaminhando a própria Julia essas primeiras idéias. 
 
José Balieiro solicitou informação sobre a reunião do CFN, ressaltando a importância 
da participação da USE-SP.  
 
Julia informou que a USE-SP apoiou a proposta de maior participação dos estados, 
através das Federativas no CFN. Este tema deverá ser avaliado pelo Conselho 
Superior. Julia comunicou que foram feitas algumas alterações no regimento do CFN 
e eleitos os secretários do CFN. 
 
José Balieiro sugeriu estudarmos a estratégia de relacionamentos com o CFN e a 
FEB, procurando valorizar, sempre que possível, o trabalho do CFN e fortalecendo a 
posição da USE, focado em trabalho como exemplo de posicionamento. 
 
Julia comentou sobre o plano de trabalho da Secretaria. Lembrou que na gestão 
anterior fizemos diversas visitas as regionais. Ressaltou que este ano estaria previsto, 
ainda, 2 visitas às regionais. Sugerido as regionais de Jundiai e São João da Boa 
Vista. O Newton estará coordenando estas visitas. 
 
José Balieiro sugeriu que fizessemos, ainda este ano, 4 encontros nas assessorias da 
mocidade, buscando montar assessorias para outros departamentos.Seriam reuniões 
mais amplas, buscando ouvir as regiões. 
 
Julia solicitou que a área comercial se reunisse para fazer uma proposta de trabalho, 
que a area de unificação organizasse uma reunião para estratégia das 4 assessorias 
(macros regões). Allan, Orlando, Newton e Balierio trarão propostas concretas para 
estas reuniões. 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 05 de Setembro de 2015, 
sábado, às 8h30, no espaço prisma na UNG da Rodovia Dutra. 
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 12h40 com prece do  
 
Eu, Mauricio F A Romão – 1º Secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 12 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:   09h00 
Leitura:  Marco Antonio – Bem de todos – Justiça Divina 
Prece de Abertura:  José Antônio Luiz Balieiro 
   
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  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Mario - estudos 
Liralcio Ricci – Artes 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Neyde Schineider – APSE 
Angela Bianco - eventos 
Gustavo Ferreira - Mocidade 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Poliana Bellan – Estudos 
Raimundo Nonato Porto – APSE 
Fernando Porto – AECE 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
Ausências Justificadas: 
Katia Penteado - estudos 
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Mauro A Santos – AECE 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu comentou que participará do 16º congresso espirita da Bahia em 
comemoração aos 100 anos da Feeb, que ocorrerá entre 30/11 a 02/11. Julia 
participará no painel abordando a temática “a trindade humana”. 
 
Julia Nezu informou que fomos convidados para o congresso espirita no Rio de 
janeiro de 10/10 - 12/10 e do congresso do Rio Grande do Sul de 01/10 -04/10. Foi 
solicitado que a secretaria envie oficio agradecendo o convite. 
 
Julia Nezu lembrou que teremos o 1º Movimento Você e a Paz 26 setembro das 14 
às 18h30 – Parque da Mooca,  evento a ser realizado em São Paulo com a presença 
do Divaldo Franco. USE-SP faz parte da Comissão Organizadora.  
 
Julia Nezu relatou que teremos reunião ordinária do CFN da FEB de 6/11 a 8/11. 
Nesta reunião serão tratados os temas da agenda federativa estadual, os 
documentos das áreas da infância, da juventude, AECE e família. Serão nossos 
representantes no CFN a Julia Nezu, o José Balieiro e o João Thiago. A FEB 
custeará as despesas de 2 representantes por estado. Julia solicitou que os 
respectivos departamentos enviassem um posicionamento sobre os documentos que 
serão discutidos na reunião. 
 
José Gaspar relatou a situação da obra do centro cultural Brás. Em função do 
estágio atual e das dificuldades de término da obra a D.E. decidiu em fazer uma 
consulta a advogado especializado no tema para vermos as providencias cabíveis 
pela USE-SP, uma vez que não somos os responsáveis diretos pelo projeto junto 
aos órgãos públicos. 
 
Julia Nezu argumentou sobre a necessidade de visita da D.E. e departamentos em 
algumas intermunicipais que necessitam de apoio e regularização. 
 
Ficou decidido as seguintes reuniões a serem agendadas: 
 
Reunião com as intermunicipais: Circuito das Águas, Bragança Paulista 
(estruturação) e Jundiaí. Formação da Regional de Jundiaí, onde participarão o João 
Thiago a Ero e o Marco Antonio. 
 
 
Reunião com as intermunicipais: S Bernardo do Campo, S Caetano do Sul, Santo 
André e Mauá. Formação da Regional Grande ABC, onde participarão o Allan 
Kardec, Lirálcio, Silvio e o João Sgrinholli.  
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Reunião com as intermunicipais: S João da Boa Vista, Caconde, Mococa, S José do 
Rio Pardo e Tambaú. Formação da Reg. S J Boa Vista, onde participarão o Newton, 
José Balieiro e Orlando  
 
Reunião com as intermunicipais: Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu e Itapira. Formação da 
Regional Mogi-Mirim, onde participarão Newton, José Balieiro e Orlando  
 
Julia informa que Mauro Santos será o Diretor do AECE (assistência espiritual na 
casa espírita), Fernando Porto, será o 1º Secretário e Luiz Cláudio continua como 
assessor do Evangelho no Lar. 
 
 
2 – Palavra dos Departamentos: 
 
Neyde Schneider – APSE 
 
Neyde relatou que está montando o departamento. Estão convidando o Eduardo 
Pereira de Bauru e o Mauricio da baixada. 
 
Neyde informou que ocorrerá o 1º Encontro do APSE em outubro, dia 25/10 na USE 
em Santana, das 8h30 às 12h.  
 
Entre os temas discutidos estarão :   
- O que é o APSE,   
- O Manual e Regimento Interno  
- Discussão sobre a Lei 13.019/14 - o “Marco Regulatório das Organizações Civis” / 
Lei das ONGs.  
- Discussão do projeto de plano de ação do departamento para os próximos 3 anos.  
 
 
 
Fernando Porto -  Atendimento Espiritual no Centro Espirita (AECE) 
 
Fernando Porto relatou que o departamento está fazendo o levantamento em todo o 
estado. Irão trabalhar com o sistema de assessorias para ter maior alcance. 
Informou, ainda, que devem realizar 2 encontros por ano, sendo um de capacitação 
e outro de estratégia de ação. O objetivo é trabalhar as relações fraternas no Centro 
Espírita. 
 
Marco Antonio Soares– Comunicação 
 
Marco Antonio informou que Rubens Toledo estará no CA apresentando mudança 
do portal já implantada e a nova fase, com inclusão dos órgãos de unificação. Além 
disso falará sobre a proposta de Remodelação do Jornal Dirigente Espírita. 
 
 
Lirálcio Ricci - Comunicação 

Comentado [MFAR1]:  

Comentado [MFAR2]:  

Comentado [MFAR3]:  
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Lirálcio informou que esteve em Franca no FECEF. Esteve, também, no Encontro de 
Pesquisadores.  
 
Lirálcio relatou que teremos 2o “Respirarte”, com a presença de André Marouço. 
Teremos ainda, no próximo 27/09, às 15 horas, mais um Sarau, com o ator e diretor 
Luiz Carlos Felix na sede da USE-SP em Santana.  
 
Lirálcio comentou que o Encontro Nacional já tem sua sede definida e será no 
Colégio Dom Pedro I em São Migue/São Paulo. 
 
Mario Gonçalves – ESTUDO 
 
Mário relatou a avaliação do encontro estadual do ESDE. Foi muito positiva, não só 
pelo conteúdo, mas pela participação da região. Além disso, o evento conseguiu um 
resultado suficiente para pagar as despesas todas, sendo que USE- Rio Preto 
subsidiou parte do evento.  
 
Mário informou que fizeram reunião da Área ESDE e MEP e ficou decidido que as 
assessorias do ESDE trabalharão dado suporte aos MEP e EADE. E que o 
departamento do MEP trabalhará em conjunto com o AECE nas áreas comuns. 
 
Como planejamento para os próximos anos, as assessorias continuarão trabalhando 
com cursos de monitores. 
 
Mario lembrou que em 2013 (em Osasco) ficou definido que os encontros seriam 
regionais, nas sedes e em 2016 seriam em 9 sedes no estado (5ª Assessoria: 
Araçatuba; 4ª Assessoria: Marilia; 3ª Assessoria: Ipuã; 2ª Assessoria: Sorocaba 
(Sorocaba e Itapeva), Rio Claro. 1ª Assessoria: São Paulo, Taubaté e Baixada 
Santista VR). Os encontros acontecerão em 24 de julho de 2.016 e serão 
simultâneos. 
 
Gustavo Ferreira - Mocidade 
 
Gustavo Ferreira relatou os resultados da CONBRAJE, evento realizado em 
Guarulhos de 04-07/09. O evento teve participação de mais de 1.000 pessoas e foi 
um sucesso. A D.E., de maneira geral elogiou a organização e o conteúdo do evento 
realizado pela Mocidade. 
 
 
 
Angela Bianco – eventos 
 
Angela Bianco informou que já estamos em fase de levantamento de custos junto ao 
hotel em Atibaia, para a realização do 17º congresso espirita estadual. Estamos com 
a ajuda do Nivaldo. Ficou decidido que o congresso será mesmo fora do feriado, 

Comentado [MFAR4]:  

Comentado [MFAR5]:  
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principalmente por questões de custos e logística. Assim, será de 23 a 25 de julho 
de 2017. 
 
 
 
3 – Secretaria : 
 
Newton relatou as correspondencias recebidas,  
 
4  – Tesouraria: 
 
Rosana Gaspar informou que os demonstrativos financeiros da USE e os valores 
que serão recebidos pelo programa Vivo Espiritualidade. Este programa tem uma 
previsão de recebermos por volta de R$ 30.000 mensais. 
 
Orlando sugeriu que os recursos do programa Vivo Espiritualidade sejam destinados 
para investimentos na USE-SP e não para o pagamento das despesas e custos 
correntes da casa.  
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 03  de outubro de 2015, 
sábado, às 9h00 ordinariamente  na sede da USE-SP.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 18h30. 
 
Eu, Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário, lavrei a presente ata, que, depois 
de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 03 de Outubro 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:   09h00 
Leitura:  Mauro A Santos – Caridade material e moral - ESE 
Prece de Abertura:  Julia Nezu Oliveira 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – 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 
 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Liralcio Ricci – Artes 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Neyde Schineider - APSE 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Poliana Bellan – Estudos 
Raimundo Nonato Porto – APSE 
Julio Cesar dos Santos Nunes 
Fernando Porto – atendimento espiritual 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
Ausências Justificadas: 
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Mario - estudos 
Angela - eventos 
Katia Penteado - estudos 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira comentou sobre o congresso da Bahia, em comemoração aos 100 
anos da federação, a ser realizado entre 30/10 a 02/11. Marco Milani informou que 
está confirmada a sua participação representando a USE, falando sobre a natureza 
do conhecimento espirita. José Antônio Luiz Balieiro, também, participará 
representando a USE-SP. 
 
Joao Thiago registrou sobre a participação no Conbraje Nordeste entre 9 a 12/10. 
Gustavo e João Thiago irão representar a USE-SP. 
 
Julia Nezu irfomou que o Mauro Santos irá representar a USE-SP no congresso do 
Rio de Janeiro que ocorrerá de 10 a  12/10. A USE-SP custeará as despesas de 
hospedagens.  
 
No movimento voce e a paz tivemos diversas participações da USE-SP, entre elas, 
Liralcio, Mauro, Rosana, Gaspar, Ero, Julia, Rubens, Marco Antonio e a Angela. O 
evento foi realizado em São Paulo no último dia 26/09. O movimento é inter-religioso 
e contou com a participação do Divaldo Franco. Discutido entre os membros da 
diretoria sobre como incentivar e influienciar mais as casas espiritas e os próprios 
espiritas sobre o movimento em geral. 
 
Julia Nezu propos a realização de reunião especifica da DE para discutir o plano de 
trabalho da USE-SP. Será constituido um grupo de trabalho para coordenar o tema. 
Marco Milani, Allan Kardec, Mauro Santos, João Thiago, Mauricio farão parte deste 
grupo. Este pré-trabalho deverá ser apresentado a D.E. posteriormente. 
 
Julia Nezu solicitou a secretaria que fizesse o controle das pendencias da D.E e do 
Conselho de Administração. Esse controle será circulado entre todos os diretores. 
 
Agendada reunião extra-ordinaria da DE para discutir os temas que serão 
apresentados no CFN de novembro, para o dia 24 de outubro as 9:00 na sede da 
USE-SP. 
 
Julia Nezu solicitou a todos os departamentos que enviem seus relatórios de 
atividades de out/14 a set/15 até o dia 10 de outubro, para ser consolidado e enviado 
a FEB. 
 
Orlando discorreu sobre a reunião realizada com a inter-municipal de Taubaté. Ficou 
acertado que eles passarão a ser chamado de USE inter-municipal de Taubaté e 
voltarão a usar o padrão de estatuto da USE-SP. 
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2 – Palavra dos Departamentos: 
 
Neyde Schneider – APSE 
 
Neyde informou que em 25-10, das 9:00 as 12:00, acontecerá o encontro estadual do 
APSE. Neyde, também, convidou a todos a participarem da semana de comemoração 
de aniversário do  ”03 de outubro”, com diversas atividades artisticas e doutrinárias. A 
presidente da USE-SP, Julia Nezu,  fará palestra na próxima terça feira. Teremos 
também, Heloisa Pires, André Luis Peixinho e Cesár Perri durante a semana, entre 
outros. 
 
Mauro A Santos -  Atendimento Espiritual no Centro Espirita (AECE) 
 
Mauro Santos relatou que estão inicializando a confecção de plano de trabalho do 
departamento. Estão, também, montando assessorias no estado para ajuda na 
divulgação e implantação das ações do departamento. É preciso estruturar o 
departamento em todos os orgãos do estado. 
 
Julia Nezu lembrou que a gestão passada estava focada na estruturação dos orgãos. 
Já nesta gestão deveriamos nos concentrar na criação das assessorias dos 
departamentos em todos os orgãos do estado. 
 
Mauro Santos argumentou que os departamentos deveriam estar mais unidos, pois a 
integração fortalece a todos. 
 
Liralcio Ricci - Comunicação 
 
Liralcio informou que tivemos o sarau com o Luis Carlos Felix no dia 27-09, na sede 
da USE-SP. No próximo dia 25 de outubro, teremos um novo Sarau, com a presença 
do Edmundo Cesar, presidente da Abrarte, na sede da USE-SP 
 
Foi definido o local do Enarte que será em São Miguel Paulista. Vamos começar a 
divulgação massiva do evento nos orgãos e nas casas espiritas. Além disso, usaremos 
as midias sociais da USE-SP. O evento acontecerá de 26 a 29 de maio. 
 
Julia Nezu sugeriu fazermos uma circular aos orgãos, pedindo que façam o 
cadastramento dos artistas. 
 
As inscrições custarão R$ 160 por pessoa, pagando-se, antecipadamente, até 
dezembro. Esta inscrição dará direito a hospedagem e todas as refeições no local. O 
departamento irá buscar patrocinio em empresas para ajudar a arcar com todos os 
custos do evento. 
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Marco Antonio Soares– Comunicação 
 
Marco Antonio apresentou a sugestão de pauta e capa do Dirigente Espirita. Foi 
discutido a nova capa apresentada e o tema deverá ser fechado em novo momento 
com a presença do Rubens Toledo, Diretor do Departamento. 
 
 
3 – Secretaria : 
 
Newton relatou as correspondencias recebidas, inclusive o convite a semana de 
comemoração dos 65 anos da sociedade de estudos espiritas “3 de outubro”. 
 
Rosana Gaspar discorreu sobre o trabalho de validação dos dados cadastrais das 
casas espiritas. Sugerido a compra de um software para controle cadastral da pro-soft 
e a contrataçção de teinamento e manutenção mensal. Foi aprovado por unanimidade 
pela D.E., inclusive a compra de computador, se for necessário, para a correta 
implantação. Liralcio e Julio darão suporte a implantação. 
 
4  – Tesouraria: 
 
Rosana Gaspar informou que já tivemos o reembolso da conbraje no valor de R$ 
13.158,98. Na contribuição associativa tivemos 421 casas pagantes. Temos 56 casas 
que pagaram o ano passado e não o fizeram neste ano. Rosana relatou que foi 
enviado novo boleto a todas as casas que ainda não pagaram. 
 
O programa Vivo Espiritualidade vai ter um novo aporte de R$ 34.000 para o mês de 
outrubro. 
 
O saldo final de caixa é de R$ 173.549,40, distribuidos entre aplicação, fundo de 
reserva para o centro cultural e conta corrente. 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Julia Nezu informou que o encontro estadual da mediunidade acontecerá no dia 8-11 
das 9:00 as 13:00 na sede da USE-SP. Poliana comentou que os preparativos do 
evento já se iniciaram. A taxa de inscrição será de R$ 10,00 e poderá ser feito no 
proprio dia do evento. 
 
A USE-SP foi questionada sobre o posicionamento formal sobre o tema : questão das 
drogas e sua descriminalização. 
 
Marcos Milani argumentou que a USE-SP tem o papel de dialogo e orientação, porem 
não deveria se posicionar sobre assuntos de ordem juridica da vida humana. A 
doutrina espirita esclarece e orienta para que cada pessoa possa tomar suas posições 
e exercer o seu livre-arbitrio. O tema jurídico não deveria ser tratado pela USE-SP 
como instituição.  
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Discutido sobre como deveria ser o posicionamento da USE-SP sobre este tipo de 
tema. Devemos sempre se posicionar de maneira doutrinária. Também foi discutido o 
fato do não posicionamento, pois pode deixar a USE-SP de lado como entidade e seu 
papel na sociedade. 
 
Este tema como um todo será discutido em um grupo de trabalho específico. Sugerido 
levar o tema para o CDE com a recomendação do grupo. 
 
Julia Nezu informou que foram nomeados para compor o departamento do livro : 
Irineu Barbosa    - 1º Secretário 
Jose Geraldo Munhoz   - 2º secretário 
Sergio Farias      - 3º Secretario 
 
 
Em relação as reuniões com inter-municipais que ainda não estão organizadas, Julia 
Nezu sugeriu que fizessemos uma reunião na própria cidade em questão. A idéia é 
tentar reunir um grupo de pessoas que possam formar a diretoria das inter-municipais. 
 
José Gaspar relatou que foi feita uma reunião com o Sr. Claudio da Expressoart para 
verificar o andamento da obra do centro cultural. As condições de trabalho são 
bastante precárias e a obra está bem atrasada, não tendo expectativa de término no 
prazo aprovado. 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 24  de outubro de 2015, 
sábado, às 9h00 extra-ordinariamente e ordinariamente no dia 14 de novembro as 
9:00 na sede da USE-SP.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 14h30. 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romao – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, 
depois de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 14 de Novembro 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:   09h00 
Leitura:  Rosana – A Agonia do Homem Velho  
Prece de Abertura:  Julia Nezu de Oliveira 
   
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  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Rubens Toledo – Comunicação 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Neyde Schineider - APSE 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
Norberto Carlos Weinlich - Comunicação 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Silvio 
Tulio 
 
Ausências Justificadas: 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:   
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira sugeriu fazermos uma reunião mensal da Diretoria Executiva, 
toda 3ª quinta feira do mês, as 22:00 por meio virtual. Orlando irá organizar como 
fazer. Será criado, também, um WhatsApp para a DE e outro para DE + 
departamentos.. 
 
Julia relatou sobre a reunião ordinaria do CFN de 6 a 8 de novembro. Estiveram 
presentes Julia, Balieiro e João Thiago, representando a USE-SP.Durante a reunião 
do CFN as diversas áreas apresentaram seus relatorios de atividades do ano. Julia e 
Balieiro relataram diversos temas debatidos no CFN. A reunião, em geral, foi 
tranquila e de boa qualidade. 
 
Foi aprovada no CFN a criação de uma área da Família. A USE-SP deverá indicar 
um representante para esse novo departamento. 
 
A próxima reunião do CFN será entre 11 a 13 de novembro de 2016 em Brasilia, na 
sede da FEB. 
 
A proposta de participação das federativas no conselho superior da FEB não foi 
aprovada, pois só sócios efetivos e pessaos físicas podem participar do conselho 
superior. No estado de São Paulo seremos representados pelo José Antonio Luiz 
Balieiro. 
 
Próximas reuniões do conselho regional 
 
Nordeste  08 a 10 abril em Natal 
Norte   03 a 05 junho em Roraima 
Centro  13 a 15 maio em Goiania 
Sul  15 a 17 abril em Curitiba 
 
Julia informou que foi, acompanhada da Rosana, do velório da Sra. Marlene Lemes. 
Marlene foi ex-presidente da USE Intermunicipal de Americana. Informado, ainda, o 
falecimento da Sra. Vanessa, irmã do Silvio. 
 
USE municipal de Santo Andre está com algumas dificuldades de relacionamento e 
de representatividade. Allan Kardec deverá fazer uma visita para esclarecimento dos 
pontos jurídicos. 
 
Julia lembrou que a próxima reunião do CA será no dia 12/12/15 às 13:30. No dia 
13/12 teremos a reunião do CDE, à partir das 8:30. 
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Julia sugeriu que uma ou duas reuniões do CA de 2016 fossem feitas em uma 
cidade do interior. Balieiro sugeriu que fosse o de junho, possivelmente em Ribeirão 
Preto. Balieiro deverá fazer algumas cotações de hotel. 
 
Rosana informou que o projeto novo para o centro cultural foi indeferido, porque a 
USE-SP não pode, juridicamente, fazer atividade cultural. 
 
Em relação a Comecelesp, Rosana explicou que a USE-SP depositou, em 
adiantamento, um valor de R$ 5.000 para Rio Claro. Este valor é referente ao ganho 
obtido na ultima Comecelesp que ficou com a USE regional de Campinas. Esta 
deverá reembolsar a USE-SP. 
 
  
2 – Secretaria : 
 
Recebemos a documentação de filiação do Núcleo Assistencial Casa dos Espíritos 
de Itatiba. Foi aprovada a solicitação de adesão. 
 
Diversas outras correspondencias recebidas durante o mês foram apresentadas. 
 
 
3  – Tesouraria: 
 
Rosana discorreu sobre o balancete do mês. Tivemos uma entrada de caixa de R$ 
43.917 e despesas de R$ 16.072. Temos um saldo final de caixa de R$ 201.150, 
sendo R$ 115.388 de fundo de reserva e R$ 83.775 aplicados e o restante no caixa. 
 
Rossana propos que para o próximo ano passassemos a cobrar R$ 240,00 da 
contribuição associativa. Esta sugestão deverá ser proposta no CA. 
 
 
4 - Congresso 
 
Nova proposta do hotel e os demais custos foram passados para a Angela. Deverá 
ser calculado os valores unitários por congressista. As primeiras estimativas estão 
apontando para R$ 670,00 (deverá sofrer correção da inflação). 
 
 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Silvio relatou sobre o projeto de instalação de ar condicionado. Vamos fazer um 
orcamento final para colocação de ar na sala princiapal do térreo e da sala do 1º 
andar. 
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A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 5 de Dezembro de 2015, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30 com prece do . 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romao – 1º Secretário, lavrei a presente ata, que, 
depois de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 05 de Novembro 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:   09h00 
Leitura:  Liralcio Ricci – Mensagem Divaldo Franco - Bezerra 
Prece de Abertura:  Neyde Schineider - APSE 
   
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 
 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Liralcio Ricci – Artes 
Neyde Schineider - APSE 
Luis Claudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar  
Mauro A Santos – AECE 
 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Helio Menandro – Artes 
Angela Bianco – Eventos 
Eva Bugolin - Eventos 
Marco Antonio Soares de Oliveira - Comunicação 
Kátia Penteado – ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita 
Ortiz - Patrimonio 
Fernando Porto – atendimento espiritual 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
 
 
Ausências Justificadas: 
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
 
 
 
 



 
 

- 2 - 
 

Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira comentou sobre a situação da USE Santo Andre. Estamos 
ajudando na re-organização e atualização de estatutos, etc.. Foi feita reunião em 
25/11 com a presença de alguns diretores da USE-SP. 
 
Julia apresentou o planejamento para visitas às regionais. Esta agenda prévia foi 
elaborada pelo Orlando. Depois de discutido o tema ficou sugerida a seguinte 
agenda a ser confirmada pelas regionais: 
 
Mês  dia  Equipe A    Equipe B 
 
Fevereiro   20-21   Grande ABC   | São João Boa Vista 
Março   19-20   Cachoeira Paulista  | Jundiaí 
Abril    09-10   Ilha Solteira – Jales  | Mogi Mirim 
Maio  21-22  Araçatuba – S.J.Rio Preto | 
Junho  18-19  Bauru – Jaú   | 
Julho  16-17  Piracicaba   | 
Agosto 20-21  Baixada Santista  | Sorocaba 
Setembro 17-18  Nova A. Paulista - Marilia | Campinas 
Outubro 22-23  Taubaté   | Rio Claro 
Novembro 19-20  Ribeirão Preto – Franca | Presidente Prudente – Assis 
Dezembro 17-18  São Paulo   | 
 
Ficou decidido, tambem, fazer uma distribuição dos diretores e departamentos para 
cada visita. É muito importante a presença dos departamentos nas visitas,  para 
fazer a integração com os orgãos locais. A principal idéia seria tentar levar temas 
sobre funcionamentos dos orgãos e estatuto da USE, assim como, os regimentos 
internos e estatutos dos orgãos locias e regionais. 
 
Agendado para 21-Fev-16 reunião em Rio Claro, a ser confirmado pelo Newton. 
 
Julia Nezu sugeriu, ainda, fazermos um evento especifico para os advogados a fim 
de padronizarmos estatutos, nomenclaturas, documentos, etc. 
 
 Julia Nezu apresentou oficialemente o Sr. Helio Menandro que será 2º secretário do 
departamento de Artes. Posta em votação a indicação, ficou aprovado por 
unanimidade a nomeação do Helio. 
 
Julia irá confirmar com o Balieiro sobre a possibilidade de fazermos a próxima 
reunião do CDE em Ribeirão Preto. Na reunião do CDE dia 12-Dez iremos confirmar 
com todos os orgãos. 
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Em função do pedido de demissão da Marthinha, Diretora do departamento 
Educação Espírita da Infância, Julia e Jão thiago estão assumindo o departamento 
interinamente. 
 
Será realizado o Encontro Paulista dos Evangelizadores de Infância no dia 5-6 
Março, com a presença da Miriam Dusi e Cintia Vieira. Definido valor de R$ 30,00 
para inscrição. 
 
Recebemos carta da regional São Paulo solicitando inclusão de tema no CA de 
proposta de divulgação do PGA de 2017 em Junho-2016, para que os orgãos 
possam se planejar com maior antecedência. Julia perguntou aos departamentos se 
esse planejamento seria possível de ser realizado. Os departamentos se 
pronunciaram positivamente quanto ao tema. Posta em votação o novo calendário 
de planejamento foi aprovado por unanimidade, A novo PGA de 2017 será divulgado 
até junho-16. 
 
No carnaval de 2017 será realizada a Conrespi, em Matão, evento da regional de 
Ribeirão Preto. Lembramos, ainda, que Matão tem temos o Memorial Caribar 
Schutel. Comentado que aqueles que frem em Matão terão uma boa oportunidade 
de conhecer o Memorial. 
 
Agendado para o dia 10-Dez reunião da DE por Skype as 22:00. 
 
 
2 – Palavra dos Departamentos: 
 
Kátia Penteado – ESDE: 
 
Katia informou que irão definir a forma de trabalho na área de estudos, definindo 
estrutura e formas de trabalho da área. O departamento pretende fazer diversos 
treinamentos para que a equipe do ESDE possa assumir área de estudos de forma 
geral. Katia informou que no centro de cultura terminamos o 3º  ano do ESDE. Na 
sequencia deveria iniciar-se o EAD. 
 
 
Neyde Schineider – APSE : 
 
Neyde comunicou que representou a USE no conselho gestor da Rebrates, onde 
houve a  discussão da lei 13.019. A lei deve entrar em vigor em Janeiro de 2016 e 
abrangerá apenas as associações filantrópicas. 
 
O APSE deverá fazer o 1º encontro em 22 de maio em cidade a ser definida. O 2º 
encontro acontecerá em 14 de agosto na sede da USE-SP.  
 
 
 
 



 
 

- 4 - 
 

Mauro A Santos – AECE : 
 
Mauro informou que enviaram cartas para as regionais solicitando indicações para o 
departamento. Foi marcada uma reunião para o dia 12-mar para falar sobre os 
temas do AECE e para programar o encontro estadual que acontecerá em 
Setembro. 
 
 
3 – Secretaria : 
Newton informou sobre as diversas correspondencias recebidas. Recebemos oificio 
da associação comunitaria educativa sem fronteiras de Pernanbuco.solicitando 
colaboração da USE para seus projetos. 
 
4  – Patriônio: 
 
Gaspar relatou sobre o andamento da obra para instalação do ar condicionado. 
Temos que fazer ajuste de hidraulica, elétrica e revisão do quadro de força. 
Estimado gasto por volta de R$ 15.000 para o ano que vem. 
 
Em relação a obra do centro cultural devemos ter uma apresentação no CDE sobre 
o andamento da obra.A ideia é dividirmos a obra em 2 partes, onde a USE-SP faria a 
reforma do andar de cima, com seus próprios recursos,  deixando o térreo e o teatro 
por conta da Expressoarte com o projeto incentivado em adamento. 
 
O orçamento para os andares superiores está avaliado em R$ 140.000, criando 
salas e reforma do salão principal. Estimado gasto total de R$ 200.000, incluindo 
reofrma de banheiros, pisos, etc.. Esses recursos viriam do fundo que esta sendo 
provisionado mensalmente para este fim. 
 
5  – Tesouraria: 
 
Rosana apresentou o balancete de Nov-15. Tivemos um recebimento de R$ 50.057 
e despesas de R$ 21.250. Temos um saldo de R$ 229.957, sendo que deste valor 
temos R$ 157.131 de fundo de reserva para a obra do centro de cultura e R$ 70.487 
aplicados no banco. 
 
Rosana mostrou, também, os valores acumulados em 2015 e o previsto para 2016. 
Para 2.016 temos previsto uma entrada de R$ 642.000 e uma despesa de R$ 
773.000, entre elas temos R$ 300.000 que estão estimados na reforma do Bras e as 
algumas despesas do congresso de Atibaia. Para o final de 2.016 projeta-se um 
saldo positivo de R$ 98.957. 
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6 - Congresso 
 
Angela comentou sobre os temas do 17º congresso da USE em Atibaia.  
 
Ficou acertado que a diaria para 2 pessoas será de R$ 670,00, com pensão 
completa, ou seja, cada pessoa em quarto duplo pagará R$ 670,00 para todo o 
período do congresso. Estará incluso, também, neste valor, além dos custos de 
hospedagem e alimentação do hóspede, os cofee-breaks do evento. 
 
No próximo C.A. daremos a informação sobre os andamentos das negociações.  
 
Discutido sobre o tema do evento foi aprovado que levariamos uma proposta da 
Diretoria da USE-SP para o tema do congresso :  
 
Prossigo para o alvo: passado, presente e futuro em nossas mãos. 
 
Esta proposta será levada ao C.A. para aprovação, juntamente com as demais 
propostas recebidas das regionais. 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Foi sugerido a criação de um seminário sobre organização de eventos na instituição 
espirita. Sugestão de agenda para 25-junho. 
 
Julia relatou que na próxima reunião do CA e CDE teremos a apresentação do grupo 
de teatro Ramakriia. Eles vão lançar uma nova peça sobre o livro Renuncia do Chico 
Xavier e farão a divulgação da peça.  
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 9 de Janeiro de 2016, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 15h00 com prece da Eronilza.. 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romao – 1º Secretário, lavrei a presente ata, que, 
depois de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 


