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Reunião ordinária do Conselho de Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 05 de Junho de 2016 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   9h00 
Leitura : Neyde Schneider 
Prece de Abertura:   Suzete Amorim 
   
 
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 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
 
Departamentos 
 
Neyde Schneider – APSE 
Rosana Roque – APSE 
Rubens Toledo – Comunicação 
Liralcio Alves Ricci- Artes 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Comunicação 
Norberto Weinlich - Comunicação 
Eva Bugolin – Eventos  
Elza Saorin – Eventos 
Marco Milani – Livro 
Fernando Porto – AECE 
Souza – USE 
Silvio Costa - MEP 
Poliana Bellan - Estudos 
 
 
Distritais 
 
Luiz Carlos Storino – Brás / Mooca 
Luiz Salvador Cacacci – Brás / Mooca 
Suzete Amorin – Ibirapuera 
Alberto Polita – Ibirapuera 
Osmar de Goes Maciel - Penha 
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Sidnei Batista – Pinheiros 
Andre Luis Gomes de Alencar – Pinheiros 
Walter Dennis Flores Nina - Pinheiros 
Vlademir Sergio Massuia - Pinheiros 
Semi Anis Smaira – Santana 
Ortiz Fraga – Santana 
Mario Luis dos Santos - São Miguel Paulista 
Norberto Tomasini Junior – Tatuape 
Antonio Ap. Freire de Abreu – Tucuruvi 
Cleuza Ap Paranhos de Abreu - Tucuruvi 
 
 
Intermunicipais / Municipais 
Marcia Antonio Toledo Pinto – Araraquara 
Neusa Marina Stoppa – Araraquara 
Neli Del Nery Prado – Bauru 
Jose Roberto de Morais Bueno – Bauru 
Madalena S O Belucci – Cotia 
Jorge Luiz de Oliveira – Embu das Artes 
André Luiz Galembeck – Guarulhos 
Luiz Henrique Filho – Indaiatuba 
Alexandre G Ferreira – indaiatuba 
Joao Vieira de Souza – Itapeva 
Izilda Ap. de Oliveira Rezende - Itapeva 
Maria Cicera da Serra – Praia Grande 
Rubens Ribeiro da Silva – Presidente Venceslau 
Ricardo hudson – Santo André 
Miguel de Pier – Tupa 
 
 
Visitantes 
Olésia de Souza 
Nayara 
Romulo V S Ferreira 
Vanda Regina Lopes 
Cristiane Cianfa 
Etevaldo Souza – USE-SP 
Antonio Carlos Amorin – Regional São Paulo 
 
 
Ausências Justificadas: 
 
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião lembrando que este mês comemoramos os 69 
anos da USE. Convidou a todos para comermos um bolo comemoratvo após o 
almoço. Em seguida, fez uma explanação sobre a historia da USE, lembrado todos 
os ex-presidentes da USE. 
 
Aberta a palavra para fazer uma homenagem comemorativa a USE. Sra. Neyde 
Schneider, André Luiz Galembeck, Neli, Walter Denis e Luiz Cacacio contaram um 
pouco mais da história da USE através dos seus relatos pessoais.  
 
Julia Nezu Oliveira anunciou que o estatudo da USE foi finalmente registrado no 
cartório de São Paulo, depois de alterarmos a atividade da USE para associação e 
não ficando mais como organização religiosa. Julia mostrou o estatuto Padrão 
intermunicipal, municipal ou distrital, destacando as principais alterações e 
lembrando que estas alterações foram aprovadas pelo CA, CDE e Assembléia Geral. 
 
As intermunicipais, municipais e distrital, à partir de agora, deverão usar a sigla 
“USE” no nome e não União das Sociedades Espiritas, pois a palavra “sociedade” 
não permitirá o registro em cartório. Assim, poderia ser, por exemplo, USE 
intermunicipal de Taubaté. 
 
Julia Nezu informou que a USE recebeu 2 cartas de orgãos questionando o 
posicionamento sobre a possível comemoração dos 150 anos dos livros de 
Roustaing. Julia esclareceu que não há nada oficial pela FEB. Julia acrescentou que 
caso a FEB oficializar essa comemoração a USE irá se pronunciar. Lembrando que 
estatutariamente a USE segue as orientações e obras de Kardec. 
 
 
Secretaria 
 
Newton informou que as correspondências e jornais estão disponibilizados aqui no 
salão.Alguns eventos dos orgãos foram citados entre eles Lins, Araraquara, Cotia, 
além da Rebrates. 
 
Newton informou que a FEB tem recebido cartas de presidiários solicitando doação 
de livros espirtias. Foi montado uma comissão (Newton, Souza e Milani) para 
responder estas cartas encaminhadas para a USE e para criar um processo de 
encaminhamento aos orgãos para atendimento dos pedidos. A FEB enviará os livros 
solicitados para as casas espiritas do local. 
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Tesouraria 
 
Rosana apresentou o balancete financeiro acumulado até maio de 2016.  
 
Relatou que a contribuição associativa atingiu 375 pagamentos das casas. Informou, 
ainda, que estaremos enviando novamente alguns boletos no mês que vem. Rosana 
registrou, também, que já estamos arrecadando os primeiros valores das inscrições 
congresso e que tivemos este ano uma receita de R$ 187,556 do produto Vivo 
Espiritualidade.  
 
As depesas administrativas e socias ficaram em R$ 54.032 e as de pessoal em R$ 
21,683, além das demais despesas gerais. Tivemos, ainda, uma despesa de R$ 
91.120 com a primeira parcela do Hotel do congresso, totalizando, assim, R$ 
220,657, no periodo acumulado no ano 
 
Rosana informou que o fundo de reserva está em R$ 387.073 e que será destinado 
a reforma do Centro Cultural Bras. 
 
Rosana comentou sobre algumas mudanças que ocorreram na parte contábil para 
as casas espiritas. Ano passado extinguiu-se a necessidade de entraga das 
declarações para as pessoas juridicas isentas. Este ano voltou-se a necessidade 
desta declaração para alguns casos em função de um certo volume de receitas (R$ 
1.200.000 anual) ou recolhimento de certos tributos. 
 
Em relação ao pagamento de impostos de livros, Rosana esclareceu que o livro é 
imune de impostos, inclusive PIS e Cofins. Já os livros digitais pagam impostos. 
 
Patrimônio 
 
Jose Gaspar comentou sobre a instalção do ar condicionado nas salas da sede da 
USE-SP. Informou, ainda, que o prédio vizinho entrou em acordo e irá pintar o prédio 
da USE-SP, em função dos desgastes gerados pela obra deles. 
  
José Gaspar informou que fizemos a peritagem na obra do centro cultural e que o 
relatório foi enviado a secretaria do estado (Proac). A USE vai pedir autorização para 
terminarmos a obra.  
 
Gaspar lembru que a responsabilidade da obra até agora era da ExpressoArt, que 
deverá prestar consta a secretaria da cultura. A USE não tem responsabilidade por 
essa obra até o momento. 
 
Rosana relatou a proposta de abrirmos uma associação no centro cultural, 
constituindo uma filial da USE estadual. Esta filial permitiria a USE solicitar verbas 
governamentais de incentivo para projetos culturais e artisticos, entre outros 
benefícios legais. 
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Outros Temas 
 
Congresso de Atibaia 2017 
 
Julia informou que já temos 113 congressistas e 19 membros da comissão 
organizadora, distribuidos em cidades por todo o estado. 
 
Temos ainda diversas USE regionais e distritais que estão organizando caravanas 
para o congresso. O momento agora é de fazermos as inscrições. O valor pode ser 
parcelado em 7 vezes, lembrando que o valor total é de R$ 870 por pessoa. 
  
Rosana comentou que neste próximo congresso teremos uma infra-estrutura 
diferenciada, pois o hotel irá fornecer toda a necessidade de salas, salão principal, 
som, iluminação, cafes, etc.. 
 
Joao Thiago e Marco Milani discorreram sobre o congresso, seu programa e 
palestrantes confirmados. 
 
 
Departamentos 
 
 
APSE 
 
Neyde informou que fizemos, no dia 22 de maio, o encontro estadual do APSE com 
a participação de 15 pessoas de diversas cidades do estado. Durante o encontro 
foram debatidos os temas abordados na reunião do CFN em Curitiba, além do 
manual elaborado pela FEB. Neyde citou os trabalhos de outros estados que foram 
falados na mesma reunião em Curitiba.  
 
No encontro estadual tratou-se , também, das leis que temos no campo das 
organizações religiosas e das parcerias voluntárias, com troca de informações e 
experiências entre os participantes. 
 
Neyde convidou a todos para o forum Rebrates em 23 de junho, 
 
 
Artes 
 
Liralcio mostrou uma das gravações do projeto Vivo Espiritualidade. Comentou sobre 
o  sucesso do II Enarte, coordenado pela Abrarte e apoio da USE. Este evento foi 
realizado em São Miguel Paulista com a presença de 450 pessoas. 
 
Liralcio lembrou que na USE estamos realizando, no último domingo do mês, um 
Sarau. 
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AECE 
 
Fernando Porto comentou sobre o manual que está sendo elaborado pelo CFN 
sobre a assistência espiritual. O Departamento está participando da elaboração 
deste manual. Deveremos ter uma oficina estadual no dia 16-06 sobre “Ansiedade e 
Depressão – O que fazer”, na sede da USE. 
 
Haverá, também, o encontro estadual, em 24 de setembro, sobre a assistência 
social. Serão trabalhados os temas da recepção, atendimento fraterno e evangelho 
no Lar e no Coração. O encontro será na sede da USE-SP. 
 
 
Estudos 
 
Poliana Bellan informou sobre o encontro paulista da área de estudos do espiritismo, 
em 24 de julho, nas 8 sedes no estado, simultaneamente e com a mesma 
programação. As inscrições podem ser feitas via site da USE ou direto com o 
departamento. 
 
As cidades sedes são: Aracatuba, Itapeva, Marilia, Maua, Rio Claro,São Joaquim da 
Barra, São Jose dos Campos e Sorocaba. 
 
Abordarão sobre o ESDE, EADE e MEP, falando sobre a metodologia de estudos e 
livros estudados. 
 
Em 7 de agosto teremos o encontro paulista de mediunidade com a presença do 
Jacobson Santana e da Marta Antunes na sede da USE.  
 
Neli comentou sobre a participação do departamento na comissão regional Sul em 
Curitiba. No encontro foi debatido o plano piloto do novo programa do ESDE. 
Somente o estado de São Paulo achou viável a mudança no ESDE. Já os demais 
estados não concordaram com as mudanças sugeridas, e portanto, o plano não será 
implantado.  
 
 
Comunicação 
 
Marco lembrou sobre o prazo de entrega do livro dos 70 anos da USE. A devolutiva 
do texto deverá ser até dia 30 de junho de 2016. 
 
No dia 17 de julho teremos o encontro do departamento de Comunicação sobre 
como fazer a comunicação espírita. 
 
João Thiago recomendou que todos passem a usar a logomarca da USE 70 anos 
nos materiais, panfletos, cartazes, etc.. 
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Livro 
 
Marco Milani convidou a todos a participar no dia 18 de junho do seminário de 
coerência doutrinária, que irá discutir como validar o conhecimento novo que está 
surgindo e como definir o que será considerado espírita. No final do evento 
deveremos ter as diretrizes que irão definir se algo é válido para o conhecimento 
espirita. 
 
 
Eventos 
 
Informado que será realizado um seminário sobre como organizar um evento. 
 
 
Infância e Juventude 
 
João Thiago informou que estamos fazendo um mapeamento sobre o trabalho de 
evangelização e os detalhes deste trabalho em cada casa espirita. Este questionário 
foi para todas as casas espiritas. 
 
Teremos em abril de 2017 a Conjesp e o encontro paulista de coordenadores de 
juventude em Rio Preto, de 21 a 23 de outubro de 2016. 
 
João relatou sobre a participação do departamento no encontro da regional sul em 
Curitiba. 
 
 
Palavras do Orgãos 
 
Teremos em Cotia um encontro com palestra do Andre Trigueiro no dia 24 de julho 
sobre a ”Grande Incidência do Suicídio na Sociedade Moderna”, com apoio da USE 
Cotia. 
 
 
 
Julia convidou a todos para almoço comemorativo na sede da USE encerrando a 
reunião. 
 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 03 de Dezembro 
de 2016, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30 com prece da  
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária do Conselho de Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 04 de Dezembro de 2016 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   9h00 
Leitura : Allan Kardec – Bons Espíritas - 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  
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos 
 
Neyde Schneider – APSE 
Raimundo Nonato Porto - APSE 
Rosana Roque – APSE 
Liralcio Alves Ricci – Artes 
Mauro Santos - AECE 
Rubens Toledo – Comunicação 
Liralcio Alves Ricci- Artes 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Comunicação 
Norberto Weinlich – Comunicação 
Mario Gonçalves Filho – Estudos 
Katia Penteado – Estudos 
Silvio Cesar Costa – Estudos 
Poliana Bellan - Estudos 
Eva Bugolin – Eventos  
Elza Saorin – Eventos 
Marco Milani – Livro 
Etevaldo Souza – USE 
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Distritais 
 
Luiz Carlos Storino – Brás / Mooca 
Luiz Salvador Cacacci – Brás / Mooca 
José Silvio Gaspar – Freguesia do Ó 
Silvio Cesar Costa - Jabaquara 
Sidnei Batista – Pinheiros 
Walter Dennis Flores Nina - Pinheiros 
Semi Anis Smaira – Santana 
Eva Bugolin 
Mario Luis dos Santos - São Miguel Paulista 
Adonay Fernandes Andrade – Tatuapé 
Edmar Galves Lima – Tucuruvi 
Cleuza Ap Paranhos de Abreu - Tucuruvi 
Antonio Ap. Freire de Abreu – Tucuruvi 
 
Intermunicipais / Municipais 
Neli Del Nery Prado – Bauru 
Jose Roberto de Morais Bueno – Bauru 
Joel Ferreira  - Cachoeira Paulista 
Mariano Souza Silva – Cachoeira Paulista 
Mauro Antonio dos Santos – Embu das Artes 
André Luiz Galembeck – Guarulhos 
Luiz Pedro Rezende Marinho – Indaiatuba 
Joao Vieira de Souza – Itapeva 
Rubens Ribeiro da Silva – Presidente Venceslau 
Mario Gonçalves Filho – Ribeirão Preto 
Luiz Eduardo Ribeiro – São José dos Campos 
 
 
Visitantes 
Alexandre Ferreira 
Walteno Santos 
Caio Marcus Mello 
Luis Roberto invernizzi 
Joel Domingos 
Pedro Souza 
Heleina Carrion 
Antenor Prado Delgado 
Cicero Pereira 
Telma Miam 
 
Ausências Justificadas: 
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião lembrando que à partir do ano que vem as 
reuniões do CA e CDE serão no 1º final de semana dos seus respectivos meses. 
Assim, a comunicação pode fluir melhor, uma vez que no 3º fim de semana se 
reunem as regionais e no 4º fim de semana os orgãos locais.  
 
Julia comentou sobre os diversos canais de comunicação que a USE tem hoje. 
Informou que todos os formulários de atualização de cadastro estarão no site da 
USE para ser preenchido eletronicamente. Julia comentou que estamos trabalhando 
para que cada regional tenha seu espaço no portal da USE, com possibilidade de 
atualização cadastral no próprio portal. 
 
Julia lembrou que a USE estadual alterou seu estatuto, aprovado na última 
assembleia geral. Dessa forma, as USEs regionais, distritais, intermunicipais e 
municipal deverão ter seus estatutos ou regimentos alterados, acompanhando as 
mudanças da estadual. Trata-se de uma necessidade jurídica e não opcional. 
 
Allan Kardec comentou que os orgãos podem e devem discutir os temas 
internamente e se necessário colocar esses temas na pauta do CDE. 
 
Julia lembrou que este procedimento é contido no regimento do CDE e que a pauta 
é enviada com 15 dias de antecedência. Assim, esses pedidos de inclusao de temas 
devem ser enviados antecipadamente. 
 
Julia comentou sobre os estatutos que foram aprovados na reunião do CA na data 
de 03-12-2016. Foram aprovados os estatutos das regionais de Bauru, Presidente 
Venceslau, Jacarei, Tucuruvi e São Jose dos Campos 
 
Alguns outros orgãos mandaram seus estatutos, porém foi necessária alguma 
correção para que se alinhem com o estatuto da USE-SP. 
 
Adonai pergunta sobre a aprovação do estatuto de Tatuapé. Julia esclareceu que a 
secretaria recebeu o estatuto e que será avaliado nos próximos dias. 
 
Julia comentou sobre a participação da USE no Congresso Espírita Mundial em 
Lisboa. Estiveram representando a USE, a Sra. Neyde Schneider e o Rubens Toledo 
e a própria Julia. Comentou, também, da participação do evento coordenado pelo 
Divaldo Franco, Você e a Paz, onde a USE participa da comissão organizadora.  
 
Julia informou que tivemos reunião do CFN entre os dias 10-13 de novembro. 
Estiveram presentes Julia, Rosana Gaspar, José Gaspar e Mauro Santos. De 
maneira geral tivemos uma reunião harmônica e com participação integrada das 
federativas.  
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Julia comentou que a FEB montou uma comissão para fazer o novo Plano Geral de 
Trabalho, para  os próximos 5 anos. Relatou que foram mostrados diversos projetos 
de artes que estão sendo trabalhados, principalmente ligados a filmes sobre livros 
espíritas. 
 
Secretaria 
 
João Thiago mostrou o PGA para 2017, comentando sobre as principais reuniões já 
agendadas, além das datas comemorativas e do 17º congresso espirita da USE em 
Atibaia. 
 
Neli solicita que as reuniões do CA e CDE sejam no mesmo dia, para otimizar os 
deslocamentos de quem vem do interior. 
 
Luis de Tatuapé questiona o nome do PGA, dizendo que deveria ter uma descrição 
do Plano e não simplismente o calendário.  
 
Mario coloca que as reuniões poderiam aproveitar os temas informativos e fazer a 
reunião do CA e CDE juntos, porém os assuntos deliberativos seriam feitos 
separadamente. Assim poderiamos ter ambas reuniões no mesmo dia. 
 
 
Tesouraria 
 
Rosana expressou sobre o balancete financeiro acumulado até Novembro de 2016.  
 
Informou que no ano de 2015, iniciamos com um saldo de R$ 68.625,03 com um 
total de receita de R$ 659.440,70 e despesas de R$ 467.309, finalizando um saldo 
R$ 260.756 no final de 2015. 
 
Em 2016 tivemos uma receita de R$ 921.879 e despesas na ordem de R$ 462.902, 
ficando um saldo final de R$ 719.733. 
 
Rosana contou que o total de contribuição associativa está 452 com  pagamentos, 
totalizando R$ 117.340,80.  
 
Rosana informou que o fundo de reserva está em R$ 575.912. Este fundo será 
destinado a reforma do Centro Cultural Bras. Temos, também, uma aplicação e 
saldo de caixa no valor total de R$ 143.820. 
 
Rosana relatou que está estimando um investimento de R$ 500.000 na sede do 
Bras. Temos, ainda, um acordo com o INSS a pagar de R$ 24.840 e despesas com 
o congresso de R$ 275.604. 
 
Foi realizada uma previsão para 2017 com receitas na ordem de R$ 650.000 em 
funcão de algumas entradas do congresso e de R$ 150.000 de outras receitas. Para 
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as despesas estão previstos um total de  R$ 1.121.000 no ano, concentrados em R$ 
500.000 das obras da sede do Bras e R$ 330.000 de congresso. 
 
Rosana informou que os valores das contribuições associativas serão mantidos em 
R$ 240 em parcela única, 2 parcelas R$ 125 ou 4 parcelas de R$ 65, já aprovados 
pelo Conselho de Administração.  
 
Andre Luiz lamenta o fato de apenas 452 das mais de 1.500 casas adesas pagam a 
contrbuição. 
 
Neyde pergunta se os orgãos locias não poderiam fazer um esforço maior para que 
a contribuição aumente. 
 
Andre Luiz pergunta se os boletos não podem ser feitos por email. Rosana explica 
que em muitos casos já mandamos por email. Julia solicita que os orgãos possam 
atualizar o email das casas espiritas. 
 
Mauricio explicou que estamos desenvolvendo um aplicativo em substituição ao Vivo 
Espiritualidade. Será chamado de EVOLUZ e terá conteudos espirtas diários  em 
texto e audio. A expectativa é de lançamento em final de Janeiro, com um preço de 
R$ 9,90 por mês. 
 
 
Patrimônio 
 
José Gaspar informou que foram feitos laudos na obra do Bras e solicitação de re-
inicio das obras junto a secretaria. A USE-SP solicitou ao engenheiro responsável da 
obra um orçamento para conclusão da parte estrutural. O custo de mão-de-obra será 
de R$ 55.000 com estimativa de mais R$ 30.000 de material. 
 
Esta semana deverá haver uma reunião na secretaria para re-inicio das obras. 
 
Gaspar comentou que já foram feitas algumas obras de segurança mais 
emergencias e que estima que faltariam ainda 1 ano e meio para termino da obra. 
 
 
Outros Temas 
 
Congresso de Atibaia 2017 
 
Temos 65% das inscrições vendidas até o momento. 
 
Julia lembra da importância do Congresso e da comemoração de 70 anos da USE. 
Teremos, também, um livro sobre a história da USE. 
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João Thiago apresentou a programação do Congresso iniciando na sexta-feira dia 
23-06. Inicio às 19:00 com apresentação musical, seguido do lançamento do livro e 
do selo comemorativo e conferência do Sr Divaldo Pereira Franco das 20:00 às 
21:30. 
 
O congresso termina no dia 25-06 com palestra de encerramento de Alberto Almeida 
das 11:30 às 12:30. O programa completo estrá disponibilizado para todos os 
participantes do CA. 
 
Marco Milani comentou sobre às 4 prévias que foram feitas no estado. As prévias 
estão sendo feitas com os participantes das rodas de conversa. 
 
Algumas melhorias observadas já estão sendo levadas para o congresso. Todos os 
temas e argumentação deverão estar embasados em Kardec e não em opiniões 
pessoais. 
 
Haverá uma sequência lógica para garantir a qualidade doutrinária e baseadas no 
conteúdo das obras básicas do espiritismo. Para se mudar um conceito ou validar 
uma contradição há que se mostrar as evidências baseadas em Kardec. 
  
Marco informou que teremos, ainda, 3 prévias marcadas nas cidades de Ribeirão 
Preto, Santos e Campinas, nos meses da janeiro e fevereiro. 
 
Julia propõe que as cidades que apresentem suas candidaturas para o 18º 
congresso de 2020 até o mês de março e na próxima reunião do CDE apresentarão 
suas cidades para escolha do próprio CDE. 
 
 
Relatório de Atividades 
 
João Thiago apresentou o relatório anual de atividades de Novembro de 2015 a 
outubro de 2016. Este é uma consolidação dos relatórios dos orgãos e 
departamentos e das observações de divulgação de eventos na internet, portanto 
uma amostra de todas as atividades.  
 
Tivemos mapeadas 413 atividades ao longo do período. 
 
30%   União 
22%   Unidade 
15%   Difusão 
10%   Comunicação 
9%    Participação 
8%  Adequação 
7%  Capacitação 
0%  Multiplição 
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Em relação ao ano anterior tivemos uma distribuição bastante semelhante. 
 
Em relação a área das atividades tivemos : 
  
29% Dirigente  
12% Estudo  
11% Infância e  Mocidade  
5% Atendimento espiritual   
3% Comunicação  
3% Mediunidade  
1% APSE  
36% Outros  
 
Concluindo, entendemos que estes números refletem as atividades do estado, 
mesmo sendo uma amostra. As atividades não refletem o Plano de trabalho da FEB, 
pois muitas atividades importantes não estão sendo trabalhadas como o caso da 
multiplicação. 
 
Percebemos, também, que é necessária uma maior comunicação dos eventos e 
uma maior participação dos orgãos neste próprio relatório de atividades. 
 
 
Departamentos 
 
APSE 
 
Rosana Roque informou que o departamento está estruturado com alguns 
assessores pelo estado. O 1º encontro ocorreu em maio aqui na sede da USE e o 2º 
em Bauru. Os encontros falaram bastante sobre a nova legislação dos convênios 
públicos e assistência social. Para 2017 estão previsto mais 2 encontros.  
 
 
Artes 
 
Liralcio informou as diversas atividades realizadas no ano. Para 2017 deverão fazer 
2 workshops no ano. 
 
 
AECE 
 
Mauro falou sobre as atividades do departamento, enfatizando o encontro paulista 
de atendimento espiritual na casa espirita. Para 2017 deverão fazer um encontro 
para dirigentes e um encontro paulista em São José dos Campos em setembro. 
 
Já está programado um seminário em Matão e expectativa de fazer 3 outros 
seminários no ano. Mostrou, também, um vídeo do encontro paulista de 
mediunidade. 
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Estudos 
 
Mario comentou sobre a estrutura do departamento, divididos em assessorias. O 
principal objetivo é a divulgação dos ESDE e MEP. 
 
Ao longo do ano o departamento pretende fazer diversos cursos e seminários.  
 
Relatou que nas cidades que implataram as metodologias, os frutos colhidos tem 
sido muito bons. Nota-se, também, uma melhor unificação. 
 
Mario observou que a divulgação da doutrina através do estudo é fator importante. 
 
Para 2017 está previsto o encontro estadual da área de estudos, em 23 de julho, em 
8 sedes simultaneas, como aconteceu em 2016. 
 
Poliana falou sobre as atividades da área do MEP e do 1º encontro de mediunidade 
realizado em agosto em São Paulo na sede da USE.  Em abril tiveram um evento em 
São José do Rio Preto falando sobre o MEP, o curso de monitores do MEP entre 
outros treinamentos e seminários. 
 
 
Comunicação 
 
Rubens contou sobre o livro dos 70 anos da USE, descrevendo o conteúdo e da 
participação de todas as regionais, além de algumas histórias locais e da criação da 
USE.  
 
 
Infância e Juventude 
 
João Thiago informou que teremos o 2º encontro paulista de evangelizadores e 
Educadores espírita da infância de 4 a 5 de fevereiro de 2017. 
 
 
Livro 
 
Marco Milani comentou sobre as atividades do departamento do livro. 
 
 
Palavras do Orgãos 
 
Neli de Bauru comentou que fizeram a 29ª Feira Amor. Ano que vem farão um 
evento comemorativo da 30ª edição da Feira e convida a todos. Comentou que a 
venda de livros está menor, assim como o clube do livro. Entende que a crise 
econômica tem prejudicado um pouco. 
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Helena de Tupã comentou as atividades do seu orgão. Divulgou que eles 
reproduzem os programas da FEB TV na tv a cabo num canal local. A USE paga por 
volta de R$ 300 pela veiculação. Fazem, também, programas de rádio. 
 
Caio de Circuito das Águas informa que estarão fazendo a semana do circuitos da 
aguas e falarão dos 160 da Doutrina Espirita. Estão solicitando a aprovação na 
camara de vereadores do dia do espírita. 
 
Edmar de Tucuruvi informa que tem 20 centros na região. Este ano fizeram o 2º 
encontro da família, uma mostra espírita e um evento de vibração pela paz.  
 
 
Julia comentou sobre o  livro editado pela USE, Centro Espirita, escrito por Antonio 
Cesar Perri que podem ser comprados com desconto diretamente da USE.  
 
 
Julia convidou a todos para almoço comemorativo na sede da USE encerrando a 
reunião. 
 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 04 de Junho de 
2017, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30 com prece da  
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 


