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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 21 de Janeiro 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:   23h00 
   
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  
João Sgrignoli Junior -  Segundo Tesoureiro 
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira comentou sobre o encontro fraterno de São Joao da Boa Vista, 
detalhando a pauta. Deveremos explicar o funcionamento da USE e como deve ser 
feito para se montar uma Intermunicipal e Regional. Muitas pessoas são novas na 
USE e precisam destas orientações. 
 
Será necessário reativar pelo menos mais 2 intermunicipais para se formar a 
regional. Fazem parte da regional as cidades de São João da Boa Vista, Caconde, 
Mococa, São Jose do Rio Pardo e Itambau, todas com centros espíritas em 
atividades. 
 
Em Rio Claro os orgãos locais já estão organizados (Araras, Limeira e Rio Claro), 
porém temos muitas pessoas novas na USE. Então, também será importante 
esclarecer o funcionamento da USE e de seus orgãos, inclusive CDE e CA. Orlando, 
Rosana, Gaspar, Ero, Marcos deverão estar presentes. 
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Para Matão iremos em uma comitiva no congresso. Julia ressalta que é  importante 
visitar o memorial Caribar Schutel. 
 
Julia lembrou que no dia 31 de janeiro teremos reunião do congresso às 9:00 na 
sede da USE. 
 
Serão discutidos o cronograma de reuniões, montar a estrutura básica do congresso 
e seus convidados e os cartazes. Importante já irmos convidando as pessoas, pois o 
congresso já será no ano que vem. 
 
 
Julia comentou que a Corregedoria Geral tem definido que as casas espiritas não 
devem ser consideradas como organizações religiosas. Assim as casas devem 
verificar a necessidade de alteração dos seus estatutos. Esta cada vez mais dificil de 
aprovarmos os estatutos nos cartórios em geral. 
 
Julia comentou sobre a necessidade de revisarmos o programa de evangelização 
infantil. Deveriamos estar mais concentrado no evangelho segundo espiritismo. A 
mocidade deveria ser uma continuação do programa da infância, como uma 
continuidade do estudo em seu tríplice aspecto. 
 
Reforçar as datas do CA e CDE de junho e Dezembro, pois alteraram para os 1o fim 
de semana de cada respectivo mês, e não mais nos 2os. 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia  04 de fevereiro de 2016, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 24h15. 
 
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 05 de Março 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:   09h00 
Leitura:  José Gaspar 
Prece de Abertura:  José Gaspar 
   
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 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Liralcio Ricci – Artes 
Mauro A Santos – AECE 
Neyde Schneider - APSE 
Gustavo Ferreira - Mocidade 
Angela Bianco    -  eventos 
 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Luis Claudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar  
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Fernando Porto – atendimento espiritual 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Kátia Penteado - Estudos 
Eva Bugolin    -  Eventos 
Rosana Roque - APSE 
Helio Meandro  - Artes 
Juliana de Moraes das Chagas – Mocidade 
Poliana Bellan - Mediunidade 
Julio Nunes - Artes 
Esterlita Moreira – Instituto Espirita de Educação 
 
Ausências Justificadas: 
Aparecido José Orlando – Assessor da D.E. 
Marco Milani 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira abriu a reunião pedindo vibrações de carinho, harmonia e paz 
aos confrades que desencarnaram na última semana : Altivo Ferreira (24/2), Alamar 
Regis (29/2) e Juca Soares (3/3), todos com muitas contribuições ao movimento 
espirita brasileiro. 
 
Teremos hoje pela tarde e amanhã o Encontro Estadual de Evangelizadores na sede 
da USE-SP. O evento está completamente lotado.  
 
Julia comentou sobre a peça Amor de Renúncia que está em cartaz no teatro Santo 
Agostinho. Registrou, ainda, que no dia 7 teremos a estréia do filme Nas Pegadas 
do Mestre e que no dia 10 de março teremos a exibição do filme Luz da Escola, às 
10:30, com renda revertida para a família do Alamar Régis. 
 
Julia informou que estamos com algumas dificuldades jurídicas para registrar o 
estatuto da USE-SP. O estatuto foi devolvido novamente pelo cartório da capital. Na 
próxima reunião do CA o tema deverá ser tratado. Julia está consultando alguns 
advogados para ver as possíveis saídas. 
 
 
 
2 – Palavra dos Departamentos: 
 
 
Liralcio Ricci e Julio Nunes – Artes : 
 
Julio informou que para o Enarte as inscrições terminam dia 15. O evento deve ter 
lotação completa. Já temos inclusive uma lista de espera. Julio Nunes deverá enviar 
email para Julia com a lista de necessidades do evento e assim vermos o que a USE 
pode contribuir. 
 
Liralcio registrou o acontecimento do último Sarau. Cotamos com a presença de 
Urubatã Miranda falando sobre dança. Infomou, ainda, que no dia 27-03 teremos o 
Wagner Cecotti falando sobre direitos autorais, com o tema : Aspectos Legais da 
Produção Artística. 
 
 
Mauro Santos – AECE (Assistencia Espiritual da Casa Espírita) 
 
Mauro informou que teremos uma reunião na semana que vem para formar uma 
equipe do AECE. Em Maio deveremos ter um grande encontro estadual.  
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Luis Claudio relatou que foram na Conresp e na feira do livro de São José do Rio 
Preto. Está previsto a presença do Luis Claudio em Taubaté ainda em março. A 
equipe do AECE estará, também, em Espirito Santo do Pinhal e São João da Boa 
Vista. 
 
 
Gustavo - Departamento de Educação Espírita da Infância 
 
Gustavo comentou que temos as “Comes” iniciando, agora em março, em 4 locais 
simultaneamente. Durante o evento vão lancar a Conjesp, que acontecerá de 13 a 
16 de abril de 2017 em Bauru. Os temas serão definidos nos prómixos meses. O DM 
estará participando do Enarte. Foi apresentada a Srta. Juliana, secretaria de 
Doutrina da Mocidade.  
 
Gustavo informou que já tem os fundos para realização da Conjesp. Juliana relatou 
que estão fazendo um vídeo para as “Comes”, onde todas as assessorias falam um 
pouco sobre o trabalho. 
 
Balieiro solicitou a DM para incluir na próxima Conjesp uma apresentação do Livro 
dos Espíritos. 
 
 
Kátia Penteado – ESDE: 
 
Katia informou que dia 21-02 tivemos a reunião dos monitores na sede da USE em 
São Paulo. No dia 20-03 teremos o curso de monitores do ESDE.  
 
 
Neyde Schneider – APSE 
 
Neyde informou que está sendo feito um trabalho de validação no manual da FEB do 
APSE. Já está agendado um encontro estadual para Maio. 
 
 
Poliana – Mediunidade 
 
Poliana informou que o Luis Ribeiro, presidente da intermunicipal de São José dos 
Campos está sendo indicado para 2º secretario do departamento. 
 
 
Fernando Porto – Livro 
 
Dia 18 de junho teremos o Forum da Coerencia Doutrinaria. A diretoria está 
trabalhando um posicionamento da USE-SP para assuntos polêmicos e deverá 
trazer uma proposta para a próxima reunião. São temas como a maioridade penal, 
drogatização, etc.. Em abril teremos em Campinas um forum sobre os livros pseudo-
espirita. 
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3 – Secretaria : 
 
Newton registrou que temos mais uma casa adesa a USE-SP, o Grupo Esíirita 
Caminho de Jesus, da cidade de Ipeúna, ligada a intermunicipal de Rio Claro. Foi 
aprovado por unanimidade pela diretoria executiva esta nova adesão. Comentou, 
ainda, sobre as diversas correspondências recebidas. 
 
Tivemos encontro em São Jõao da Boa Vista. Estiveram presentes Newton, Balieiro 
e Orlando representando a DE, além de companheiros de vários outras cidades da 
região. Está encaminhada a reativação da Regional.  
 
Deveremos ter uma nova USE intermunicipal em Pinhal e outra em São José do Rio 
Pardo, podendo desta forma montar a regional com as 3 USEs intermunicipais. Está 
agendado para o último domingo de maio uma reunião para formalizar a regional.  
 
Realizamos outro encontro em Rio Claro com a presença da Julia, Rosana, José 
Gaspar, Poliana e Newton representado da DE. A reunião foi produtiva e 
esclarecedora. Houveram apresentações sobre o funcionamento da USE. A regional 
está se re-organizando. A sede está muito bonita, reformada e com uma boa livraria. 
 
Finalmente, Allan Kardec reportou a visita que fizemos na região do Grande ABC. 
Teremos eleição marcada para dia 13-03 em São Caetano do Sul. Deveremos nesta 
data formalizar a regional com as intermunicipais de São Caetano, São Bernanrdo, 
Santo André e Mauá. Allan convidou a todos para comparecer na eleição em São 
Caetano as 9:30. 
 
 
4  – Tesouraria: 
 
Rosana informou que já foram enviados os boletos da contribuição associativa. Já 
tivemos 337 contribuições, um número muito próximo ao ano passado. Tivemos 
receita de R$ 77K das contribuições. O total de receitas foi de R$ 88.075 em 
fevereiro. Rosana destacou que nós compramos este mês os aparelhos de ar 
condicionados, que inclusive, já estão instalados, faltando apenas um ajuste na 
parte elétrica na entrada da rede elétrica. Salientou que as depesas ficaram em R$ 
42.323, devida uma compra grade da livraria e outras despesas de manutenção. 
Temos um fundo de reserva de R$ 278.617 e aplicações de 103.703 perfazendo 
unm total de R$ 386.753 no caixa. 
 
Rosana informou que teremos que contratar um advogado externo para analisar a 
situação jurídica entre USE-SP e ExpressoArte. A ExpressoArte é a responsável 
pelo projeto junto a secretaria do estado, não cabendo responsabilidade a USE. Foi 
aprovado por unanimidade pela DE a contratação do escritório de advocacia.  
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Foi autorizado uma doação de R$ 1.000 ao Daniel que era funcionário da Expresso 
Arte na obra. Com a paralização da obra em função do fim dos recursos do projeto, 
os funcionários da Expresso Arte não estão mais trabalhando no centro cultural. 
 
Julia informou que ainda temos que contratar uma arquiteta, com custo estimado em 
R$ 5.600, para regularização da obra do centro cultural. Foi aprovado por 
unanimidade a contratação do escritório de arquitetura. Faremos, também, uma 
proposta para o engenheiro Nelson continuar como responsável da obra. Gaspar irá 
conversar com ele. 
 
Rosana comentou que precisamos contratar uma pessoa para segurança noturna. 
 
 
5 - Congresso 
 
Teriamos uma reunião marcada para dia 6-03, porém foi sugerido que a reunião seja 
trasferida para o dia 13, aproveitando que teremos reunião do CA no mesmo dia 
pela manhã. Assim, após o almoço de confraternização faríamos a reunião do 
congresso. 
 
 
Assuntos Diversos 
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia  2 de Abril de 2016, sábado, 
às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 12h50 com prece da Rosana Roque 
 
 
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 02 de Abril 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:   09h00 
Leitura:  Jose Gaspar – Não acrediteis em todos os espíritos - ESE 
Prece de Abertura:  José Gaspar  
   
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: 
Mauro A Santos – AECE 
Neyde Schneider - APSE 
Angela Bianco – Eventos 
Marco Antonio Milana – Departamento do Livro 
 
Secretários de Departamentos Presentes: 
Julio Cesar dos Santos Nunes 
Poliana Bellan – Estudos 
Kátia Penteado – ESDE – Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Fernando Porto – atendimento espiritual 
Luis Claudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar  
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
 
Ausências Justificadas: 
Liralcio Ricci – Artes 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira comentou sobre a comemoração do Lar Criança Emmanuel, são 
56 anos desde a fundação. Julia irá fazer uma palestra no evento em 3 de abril.  
 
Julia discorreu sobre o trabalho “ Suicídio uma Epidemia Silenciosa” que teve o 
apoio da USE. É um trabalho do Grupo de Auxílio aos Espíritos em sofrimento. Foi 
solicitado que a USE ajudasse na distribuição do trabalho junto as casas espíritas 
associadas. Julia pediu a todos uma posição sobre como faríamos essa divulgação. 
Sugerido fazermos uma ação conjunta dos orgãos da USE com as casa espíritas do 
estado. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. 
 
João Thiago relatou sobre o encontro de educadores da infância, realizado na sede 
da USE-SP. Tivemos 21 cidades e 9 orgãos regionais, com 140 participantes. Foram 
tratados os temas da evangelização infantil e de bebes, com distribuição de material. 
Evento foi bem avaliado e houveram pedidos de mais temas como estes.  
 
Julia anunciou que fará uam viagem ao Japão, onde fará algumas palestras. A 
viagem acontecerá entre 26de abril à 14 de maio, a convite ADE do Japão e da USE 
do japão.  
 
Solicitado ao João Thiago para fazer um novo certificado de adesão. 
 
João Orlando informa que já temos até abril 99 eventos espiritas cadastrados, e  que 
estes irão para o relatório anual do CFN. 
 
Allan Kardec informou que a regional do Grande ABC realizou a eleição para nova 
regional. Já foram formados alguns departamentos na regional, restabelecendo a 
regional depois de alguns anos sem atividade.   
 
Katia comenta que deveria haver um campanha de MKT institucional da USE e do 
movimento espírita como um todo, divulgando para todas as casas e seus 
frequentadores o movimento e suas funções. Julia lembra que já estamos 
preparando um novo vídeo institucional. 
 
Tivemos a “Comes” do estado de São Paulo. Nos 4 eventos realizados de 24 a 27 
de abril, tivemos cerca de 1.000 jovens e como tema o “Sentimento : a Força de um 
Idealista”. Foram realizadas nas cidades São Paulo, Marilia, Pedregulho e Rio Claro. 
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2 – Palavra dos Departamentos: 
 
Júlio César – Artes : 
 
Julio relatou que tivemos o Sarau no último domingo de abril, com tema sobre 
música. Estamos trabalhando para o 2º Enarte na etapa final para o início do evento. 
Estamos buscando patrocínios para diversos ítens de MKT e material para uso nos 
dias de eventos como crachás, marca página, vestuário, descartáveis, etc., além de 
empréstimo de projetores. 
 
Foi lembrado que temos algum material de limpeza de sobra da Congesp.  
 
Neyde Schneider – APSE: 
 
Neyde comentou que tivemos reunião com a Rebrates sobre o período integral no 
ensino médio. Próxima reunião no dia 27-4. Neyde informa que representou a USE 
na comemoração de 70 anos da Fundação Dorina Nowill em Borges Lagoa, num 
evento ecumenico. 
 
Neyde relatou que o departamento fez diversas sugestões no material do APSE que 
será discutido na Comissão Regional Sul este mês em Curitiba. 
 
 
Marco Antonio – Comunicação  
 
Marco relatou que foi encaminhado o índice do livro dos 70 anos. Na última reunião 
do congresso foi definida a comissão para o desenvolvimento do livro. Essa 
comissão irá ajudar na coordenação do livro. 
 
Marco registrou que estamos finalizando o DVD do seminário da evangelização que 
foi realizado na sede da USE-SP. 
 
 
Poliana Bellan – Estudos 
 
Poliana expôs os próximos eventos do MEP. O próximo será dia 30-4 em São José 
do Rio Preto. Teremos dia 24-7 o encontro paulista da área do espiritismo em 7 
cidades simultaneamente. No dia 7-8 teremos o encontro paulista da mediunidade. 
 
Mauro – AECE 
 
Mauro informou que na reunião do CFN será apresentado um projeto de suicídio. 
Em relação a Orientação da AECE que será discutido na comissão regional sul, 
Maruo informou que já fizeram as observações da área.  
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O AECE acredita que será dificil de implementar sem ajustes no estado. É possível 
que façamos algumas adaptações as caracteristicas do estado. 
 
Marco Milani - Livro 
 
Marco falou sobre a programacao dos seminários sobre a qualidade do livro espírita. 
O próximo vai ser em campinas e já estão marcados alguns outros. 
 
Informou que a biblioteca da USE-SP está sendo re-organizada, separando obras 
espíritas e espiritualistas. 
 
Citou que estamos fazendo várais análises de livros, colocando a disposição das 
regionais o trabalho. Marco vaii encaminhar a diretoria a relação de alguns livros 
recomendados pela USE-SP separados por categoria. 
 
 
3 – Secretaria : 
 
Newton informa sobre as correspondencias recebidas no mês. O centro espirita 
amor e caridade de Rancharia e o centro espirita luz e conforto de Jundiai solicitam a 
isenção da contribuição da USE-SP. O centro espirito Dr Adolfo Bezerra de Menezes 
de Lins fez um pagamento de R$ 120 em favor da USE como forma de pagamento 
da anuidade.  
 
Aprovado a adesão do Grupo Assistencial espírita Chico Xavier de São Paulo. 
 
Diversos jornais e revistas recebidos. 
 
 
4  – Tesouraria: 
 
Rosana informa os fechamentos do mês. O Saldo de R$ 8137 na conta corrente. Já 
recebemos 365 contribuições, um valor um pouco acima de 2015 (8 contribuições). 
Já atingimos uma receita maior que o 1º semestre do ano passado. Tivemos R$ 
88.185 de contribuição associativa. O projeto Vivo Espiritualidade rendeu R$ 23.732, 
referente a Novembro, recebido em março. Em abril, receberemos R$ 32.163. 
Temos R$ 408.549 aplicados no Itau. Tivemos uma despesa em março de R$ 
10.760. Rosana relatou, ainda, que temos um valor a receber de   R$ 36.256.  
 
Rosana informa que para 2015 as associações foram dispensadas de fazer a 
declaração de IR. Para 2016, tambem não teremos que fazer os informes. Vai ser 
entrege uma informação básica através de uma ECD. 
 
5 – Patrimônio 
 
Foi finalizada as obras do ar condicionado e da parte elétrica. Gaspar informa que 
vamos iniciar o planejamento de um pintura geral. Foi solicitado a construtora do 
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prédio vizinho uma compensação dos danos causados através de tintas e mão de 
obra de pintura. 
 
Vamos contratar o perito para avaliar os custos gastos na reforma do centro cultural. 
Deveremos fazer uma notificação extra-judicial a ExpressoArt sobre o término da 
obra. Já não existem mais funcionários trabalhando e temos um zelador cuidando do 
espaço. 
Foi assinado o contrato de serviço jurídico para apoio no caso do escritorio Cesnik 
Quintino & Salinas. 
 
5 - Congresso 
 
Já temos 62 inscritos no congresso, mais 9 inscrições da comissão organizadora. Já 
temos diversas cidades com inscrições, entre elas : Limeira, Suzano, São Paulo, 
Ribeirão Preto, Ourinhos, Guarulhos, Santana de Parnaiba, Artur Nogueira, Barueri, 
Santos, São Luis (MA) e Vespasiano (MG). 
 
  
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 6 de Maio de 2016, sábado, 
às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30 com prece da Neyde Schneider. 
 
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 07 de Maio 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:   09h00 
Leitura:  João Thiago 
Prece de Abertura:  Newton Guirau 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
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  
João Sgrignoli Junior -  Segundo 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: 
Mauro A Santos – AECE 
Neyde Schneider - APSE 
Gustavo Ferreira – Mocidade 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Julio Cesar dos Santos Nunes - Artes 
Marco Antonio Soares de Oliveira - Comunicação 
Angela Bianco - Eventos 
Silvio Cesar Costa - Estudos 
Eva Bugolin - Eventos 
Poliana Bellan – Estudos 
Luiz Eduardo Ribeiro - Estudos 
Etevaldo Souza Pereira - USE 
Elizabeth R C Ribeiro 
 
Ausências Justificadas: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Vice-Presidência: 
 
Balieiro solicitou que fizessemos uma vibração especial a família da Julia Nezu e em 
especial ao seu esposo, Sr Edison, que desencarnou esta semana. 
 
Balieiro confirmou as datas das reuniões do CA e do CDE para os dias 4 e 5 junho. 
No domingo à tarde, dia 5 teremos ainda a reunião do congresso. 
 
Balieiro sugeriu para fazermos um comunicado geral para as regionais incentivando 
trazer as inscrições do congresso de suas regiões. 
 
João Thiago sugeriu que na próxima reunião do CDE fizessemos um pequeno 
seminário ou palestra para trazer discussões entre os participantes. Neyde sugeriu 
fazermos uma roda de conversa.  
 
Newton comentou que necessitamos de um maior contato pessoal com as regionais, 
integrando-as e fazendo-as ter uma maior participação, inclusive nas reuniões do 
CA. 
 
Sugerido que na reunião de CDE tivessemos uma discussão dirigida sobre um tema 
específico. Nesta próxima reunião João Thiago irá preparar essa temática, focando 
para o tema do congresso. Na próxima reunião de dezembro, Allan Kardec irá 
preparar o tema da Casa Espírita. 
 
Comunicado o registro do estatudo e a da ata da última eleição. Para a próxima 
reunião do CA e CDE iremos levar as alterações necessárias aos orgãos. 
 
Balieiro deixou para conhecimento o relatório das atividades de 2.015 da FEB. 
 
 
2 – Secretaria : 
 
Newton informou a participação  da Dona Neyde no evento comemorativo dos 70 
anos da fundação Dorina Nowill, no dia 11 de março e a carta de agradecimento 
recebida pela USE-SP. 
 
Recebido o material de divulgação para o 5º encontro espírita da AFA a ser 
realizado em Pirassununga, em 11 e 12 de junho. Newton irá representar a USE. 
 
Assinados os certificados de diversos centros espiritas recentemente adesos e que 
ainda  não haviam sido enviados. 
 
Recebemos um email do Sr. Ari considerando sobre o Vivo espiritualidade e eventos 
em geral da USE-SP. 
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3  – Tesouraria: 
 
Rosana declarou que estamos finalizando o Balanço Patrimonial de 2.015. O 
balancete de abril ainda não está fechado. Em relação as contribuições associativas, 
já recebemos 370 anuidades,  sendo R$ 89.385, um pouco acima do ano passado 
(R$ 76.450). Rosana lembrou que o objetivo era de 500 casas. 
 
Rosana relatou que, em abril, tivemos R$ 8,510 no saldo caixa, e uma aplicação R$ 
434.679. Destas aplicações temos R$ 334.513 que está reservado para as obras do 
Centro Cultural Brás. 
 
Temos, ainda, um valor provisionado de  R$ 56.160 a receber, relativos as vendas 
de livros e do projeto Vivo Espiritualidade. 
  
Tivemos uma despesa a pagar em maio de R$ 16.038. 
 
Gaspar relatou que a ExpressoArt mandou uma prestação de contas do projeto do 
Centro Cultural. Gaspar e Rosana fizeram reunião na secretaria do estado, onde foi 
informado que a ExpressoArt irá fazer a prestação oficial ainda este mês,. A 
secretaria solicitou que a USE não faça qualquer interferência na obra até que está 
seja liberada.  
 
A secretaria informou que a USE poderia solicitar diretamente à aquele orgão uma 
ampliação do projeto, para captar nova verba e terminar as obras. 
 
Gaspar esclareceu que já compramos um portão para fechamento do prédio e que 
estamos com um vigia noturno (Sr. Jorge).  
 
 
4 – 17º Congresso Espirita da USE – Atibaia 2017 
 
Temos até o momento 86 inscritos e 14 membros da comissão de diversas cidades 
do estado.  
 
Rosana colocou o tema dos palestrantes convidados terem que fazer suas próprias 
inscrições no congresso. Foi orientado que todos deveriam fazer inscrições, a 
exceção dos funcionários da USE que irão trabalhar no congresso e aos convidados 
de palestras públicas e alguns dos debatedores das rodas de conversas.  
 
Balieiro sugeriu fazermos contatos pessoais com as regionais e cidades que 
geralmente organizam grupos para participação no congresso, afim de quantificar as 
possíveis participações. 
 
Angela sugeriu comunicarmos por email aos congressistas do último congresso. 
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Montado um grupo entre a diretoria para entrar em contato com as regionais. Se 
voluntariaram  Neyde, Balieiro, Newton, Eronilza, Angela, Gustavo, Mauro, Allan. 
Balieiro irá preparar um roteiro para que todos falem da mesma forma. 
 
Solicitado fazermos um pequena orientação sobre como fazer as inscrições no site e 
os respectivos pagamentos. 
 
Balieiro comentou sobre o livro dos 70 anos da USE e seu planejamento. Lembrou 
que o Rubens é o coordenador do livro e terá participação de todas as regionais.A 
coordenação irá fazer um trabalho de padronização, ajustando para o estilo USE. 
 
Em relação as rodas de conversas e oficinas, foi solicitado que todas as áreas 
tivessem participação. Campinas solicitou uma participação específica que está 
sendo analisado pela comissão. 
 
Balieiro registrou que a Sra. Adalgisa comunica que não deverá participar do 
congresso como debatedora da roda de conversa “ A Competência Pedagógica do 
Espiritismo”.  
 
Esclareceu, ainda, que ele não poderia fazer uma palestra sobre Imersão 
Compartilhada em nossas Campanhas Permanentes, porque todo o material deste 
tema já estaria preparado pelo Sr. Merhy Seba. Esclareceu que havia sido planejado 
que este tema seria uma roda de conversa sobre a coordenação do Sr. Merhy.  
 
Balieiro colocou, também, que ele entende que o tema Sexualidade e Afetividade 
sob a perspectiva espirita não caberia como roda de conversa e sim oficina. 
 
Joao Thiago colocou que as oficinas deveriam ser de temas práticos e com carater 
de capacitação (“como fazer”). 
 
 
 
5 – Palavra dos Departamentos: 
 
Neyde Schneider - APSE 
 
Neyde informou sobre a próxima reunião do Rebrates que irá comemorar os 25 anos 
do estatuto da criança e adolescentes. Ela irá representar a USE no evento. O 
evento terá, ainda, algumas palestras do Desembargador Antonio Carlos Malheiros e 
do Deputado Carlos Bezerra, para discutir os temas do 3º setor. Será no dia 18 de 
maio as 14:00, na rua Nestor Pestana, 147 – 9º andar. 
 
O APSE vai realizar em 22 de maio o encontro do departamento, das 8:30 as 12:00.  
 
O encontro vai tratar sobre os temas da assistência social, entre eles a nova 
legislação que irá alterar a relação dos governos com a iniciativa privada e seus 
convênios para assistência social. 
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Júlio – Artes : 
 
Julio comentou sobre a organização do Enarte. Tudo vai caminhando bem. Mostrou 
a sacola e divulgou os patrocinadores e doadores diversos. 
 
Julio esclareceu sobre os custos do evento que está por volta de R$ 12.000 e que 
deverá ser coberto pelas receitas já angariadas.  
 
Há, ainda, uma necessidade de pratos e talheres, cestos de lixo, projetores de 
mídias entre outras coisas. 
 
Julio comentou que precisa, também, de voluntários para o evento. 
 
 
 
Mauro Santos – AECE 
 
Mauro relatou que o Encontro estadual da AECE será em 18 de setembro, em São 
Paulo, na sede da USE. Já está convidada a Sra. Maria Euni, para um dos temas do 
dia.  
 
João Thiago fará os materiais de divulgação. No encontro serão tratados os temas 
de Atendimento Fraterno e Evangelho no Lar. 
 
 
Silvio Costa – Estudos 
 
Silvio lembrou que teremos 8 encontros estaduais simultaneos nas cidades paulistas 
e será no dia 24 de julho. No próximo dia 22 de maio acontecerá a reunião da 
comissão organizadora. 
 
As sedes estão separadas por 100 Km, cobrindo todo o estados. 
 
Silvio comunicou que teremos em 7 de agosto o encontro estadual do ESDE com a 
participação da Marta e o Jacobson da FEB.  
 
No sábado passado tivemos em Rio Preto um encontro sobre o MEP, com a 
participação de diversas cidades. 
 
Apresentado Luis como segundo secretário do departamento 
 
 
Gustavo Ferreira – Mocidade 
 
Gustavo lembrou a Conjesp que acontecerá entre 13 e 16 de abril de 2.017 para 
1.100 participantes, em Bauru. O caixa do evento já está com R$ 61.000, ainda sem 
inscrições abertas. 



 
 

- 6 - 
 

 
O planejamento já está em pleno vapor, faltando fechar os locais definitivamente. 
 
Gustavo comentou sobre o evento que vai acontecer em Rio Preto para dirigentes 
de mocidade. Aprovado ajuda de custo de R$ 4.000 para viagem a Campo Grande 
da Mocidade e Infância para o encontro regional de formação de formadores da área 
de infância e juventude do CFN da FEB. 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Balieiro comentou sobre a possível comemoração pela FEB dos 150 das obras de 
Roustaing, pois não há posicionamento oficial da FEB sobre o tema. 
  
Solicitado uma posição da diretoria da USE-SP sobre o tema.  Decidido que a USE 
não se pronunciará sobre boatos e focará numa posição doutrinária, baseada no 
Evangelho de Kardec, em seus eventos e locais de pronunciamentos, em geral, 
como jornal, site, congresso, palestras e etc..  
 
Esta informação sobre a comemoração não está ligada a FEB e sim a mensagens 
de internet sem fundamentação oficial. Se, em algum momento, passar a ser oficial 
da FEB, a USE rediscutirá o tema, lembrando que a USE é Kardecista, inclusive 
declarada em seu estatuto. 
 
Rosana comentou sobre tema de livros abordados na reunião da Regional Sul.  
 
Allan Kardec comentou sobre a nossa participação na reunião da Regional Sul da 
FEB. Relatou sobre alguns debates sobre livros espíritas e sua comercialização. 
Comentou a indicação do Silvio Costa para coordenação e do Rubens como 
coordenador adjunto da área da comunicação.  
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 4 de Junho de 2016, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h00 com prece do Balieiro. 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romao – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, 
depois de lida e aprovada, assino com o Sr. Vice-Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 04 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:   09h00 
Leitura:  João Thiago 
Prece de Abertura:   
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro 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 
Mario Gonçalves Filho – ESDE – EADE 
Silvio César Carnaúba da Costa - EPM 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Wladisney Costa – Departamento do Livro 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Poliana Bellan – Estudos 
Raimundo Nonato Porto – APSE 
Rosana Roque 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
Visitantes 
Pascoal Antonio Bonini – Reg Riberitao Preto  
Guaracy Nascimento -  Regional Assis 
Ortiz 
 
 
Ausências Justificadas: 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira apresentouoa livro do Sr Cesar Perri que teve os direitos 
autoriais doado para a USE. Julia sugeriu que a USE fizesse a edição do livro. 
Sugerido também que tivessemos uma versão eletrônica para ser comercializada. 
 
Marco Milani comentou sobre a profundidade do conteúdo e sobre a importância do 
autor no meio espírita. 
 
Balieiro argumentou que deveríamos editar 1.000 exemplares, pois acredita que não 
tnham muito apelo comercial e sim um conteúdo histórico, além dos relatos da 
experiência pessoal do autor. Acordado que a comissão comercial irá decidir sobre a 
publicação do livro pela USE, com distribuição pela Candeia. 
  
Julia comentou sobre a possibilidade de abrirmos uma filial para o centro cultural. 
Sugerido que a atividade fosse uma associação cultural (atividades de organizações 
associativas ligadas a cultura e a arte), podendo se candidatar a verbas incentivadas 
pelo governo. Colocado em vootação, foi aprovado a constituição da filial na D.E.. 
 
 
2 – Secretaria : 
 
Recebidas 2 cartas enviadas pela FEB com solicitação de livros espíritas. As cartas 
vieram de 2 pessoas que se encontram presas no momento. Os livros devem ser 
doados por instituições na mesma região do presídio. 
 
Criada uma comissão para acompanhar o trabalho de distribuição de livros em 
doações. Fazem parte da comissão de apoio : Newton, Souza e Marco Milani. 
 
 
3  – Tesouraria: 
 
Rosana apresentou o balancete do mês de Maio de 2016. Tivemos um total de R$ 
76.677.82, sendo R$ 13.496 de receita do congresso e R$ 52.385 do Vivo 
Espiritualidade. Tivemos R$ 115.500 de despesas, concentrado no custo do Hotel 
do Congresso em R$ 91.120, além de despesas gerais, folha e viagens (viagem a 
Curitiba e congresso da mocidade). 
 
Fizemos, também, uma compra de um portão para a sede do Brás para manter a 
segurança do local. Ainda foi pago o custo do perito para avaliação da obra do 
centro cultural. 
  
Temos aplicado R$ 13.091 e um fundo de reserva de R$ 387.073, aplicados no 
mercado financeiro. 
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Já foram recebidos 375 contribuições associativas neste ano. 
 
Rosana informou que teremos um novo produto da Oi Espiritualidade. Estamos 
negociando o lançamento. 
 
 
4 - Congresso 
  
Temos 105 inscrições no congresso e mais 17 da comissão organizadora. Guaracy 
comentou que tem 14 inscrições de Ourinhos sendo controladas por eles. Na 
reunião do CA e CDE deveremos ter um bom espaço para divulgação do congresso. 
 
 
5 – Palavra dos Departamentos: 
 
Liralcio Ricci – Artes : 
 
Liralcio comentou sobre o Enarte. Tivemos mais de 450 pessoas, sendo 432 artistas. 
Agradeceu a colaboração de todos da USE. O evento foi auto-suficiente, e sobra de 
um caixa de R$ 2.000. Foram usadas 2 escolas, uma para as salas, oficinas, 
workshop  e apresentações e outra escola para almoço e hospedagem. 
 
Terão vídeos resumos dos 3 dias do encontro que estarão disponibilizados na 
internet ( facebook da abrarte). 
 
Informou sobre o próximo Sarau e a intenção de fazermos um festival de música e 
outro de teatro para o ano que vem em comemoração aos 70 anos da USE. 
 
 
Mauro Santos - AECE 
 
Mauro informou que o encontro estadual do atendimento espiritual está marcado 
para 18-Set em São Paulo. Entretanto, por ser domingo ficaria mais difícil para 
deslocamento do pessaol do interior. Assim, fica alterado para o dia 24 de setembro. 
 
 
Marco Milani - Livro 
 
Marco informou que estão fazendo um trabalho em Campinas de conscientização 
das casas espíritas para coerência doutrinaria.  
 
Reforçou a importância da USE em indicar livros mais clássicos e doutrinários, pois 
quando a USE indica, torna-se uma referência no movimento. O departamento do 
livro estará aberto para dar suporte a todos os departamentos da USE e para dar 
essa referência pela USE, em especial ao departamento de Mocidade. 
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Silvio Costa – MEP 
 
Sivio reforçou o trabalho de divulgação do MEP. Estão preparando o encontro na 
regional grande ABC para setembro. Silvio comentou que estão sentindo as casas e 
orgãos em geral se engajando mais com o MEP. Em agosto terão o encontro 
paulista para o dia 7 de agosto aqui na USE, com a presença do coordenador 
nacional do MEP pela FEB. 
 
 
Mario Gonçalves – Estudos 
 
Mario comentou que o departamento teve uma reunião em Limeira, mês passado, 
para organizar os encontros simultaneos que irão realizar. Pediu ajuda na 
divulgação, distribuindo os cartazes para o encontro de 24-Jul.  
 
 
Raimundo Porto – APSE 
 
No dia 22 de maio foi realizado o encontro estadual da APSE, com a presença de 12 
participantes. Reforçou a importância do entendimento das alterações que o governo 
está fazendo em relação aos convênios na assistência social. Somente sociedades 
civis poderão fazer convênios com as prefeituras. Não serão mais aceitos entidades 
religiosas nas parcerias públicas para assistência social.  
 
 
Jose Gaspar – Patrimônio 
 
José Gaspar informa que em relação ao centro cultural Brás já temos infra-estrutura 
de alarme de segurança com monitoramento, além do portão de fechamento da 
frente. Estaremos fazendo pequenos ajustes na obra, como o acesso lateral e 
concretagem. 
 
Gaspar informa que a secretaria rejeitou os relatórios de prestação de contas da 
Expresso Art. A USE deverá fazer uma reunião da secretaria do estado (PROAC) 
para solicitar a continuidade da obra. Já foi entrege nossa peritagem em relação a 
construção à secretaria. A USE pretende tentar uma nova captação para finalizar a 
obra, utilizando, também, os recursos do fundo de reserva. 
 
O prédio vizinho deverá pintar o prédio da USE, em função dos prejuízos causados 
pela obra deles ao nosso prédio. 
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Assuntos Diversos 
 
Sobre os encontros fraternos, foi informado que já temos alguns marcados para este 
ano: Bauru, Regional  Ribeirao Preto (Bebedouro) e Regional Presidente prudente 
(Rancharia). 
 
Foi comentado que a cidade de Nova Alta Paulista pediu para que fizessemos um 
novo encontro lá. Fica agendado para 16 de outubro a visita.  
 
Julia reforçou a importância da sincronização das agendas da USE estadual, 
regionais e intermunicipais, para que não hajam múltiplos eventos no mesmo dia, o 
que dificulta a maior participação de todos. 
 
Proposta que a reunião do CA possa ficar nos respectivos sábados a tarde. Esta 
proposta será levada na proxima reunião do CA. 
 
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia  de 01 Julho de 2016, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Newton . 
 
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 02 de Julho 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:   09h00 
Leitura:  Neide Schneider – Perseverança e Sobriedade - L.E. 
Prece de Abertura:  N  
   
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  
João Sgrignoli Junior -  Segundo Tesoureiro 
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Liralcio Ricci – Artes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Neyde Schneider - APSE 
Gustavo Ferreira Bento - Mocidade 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Eva Bugolin – Eventos 
Julio Cesar dos Santos Junior - Artes 
Rosana Roque - APSE 
Helio Meandro - Artes 
Ortiz Fraga – Patrimonio  
Poliana Bellan - Estudos 
 
 
Ausências Justificadas: 
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Norberto Weinlich - Comunicação 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 - Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira comentou que no dia 16 de outubro, no Ibirapuera, teremos mais 
uma vez o Encontro Voce e a Paz. A USE está participando da comissão do evento. 
A comissão está solicitando indicação nomes para homenagens no evento, assim 
como fizeram no evento passado. 
 
Julia informou que temos a possibilidade de parceria com o CCDPE para editar o 
livro “Novos Estudos sobre a Reencarnação”. O custo estimado para 1.000 
exemplares é de R$ 6.840, na editora EME. Seria lançado no próximo Lihpe, a ser 
realizado na sede da USE-SP. O direito autoral seria do CCDPE. Os custos e 
resultados da venda seria responsabiliade da USE-SP. 
 
O tema foi colocado em discussão, Marcos Milani comentou sobre a boa qualidade 
do conteúdo e da possibilidade de marcar a USE como referência na parte de 
ciência espírita. Balieiro se colocou contrário, argumentando que a USE deveria 
lançar apenas livros exclusivos e não em parcerias, pois abriria um precendente 
para outras edições. Colocou que poderiamos apoiar, comprometendo 
pessoalmente com a distribuição. Neyde se pronunciou a favor da edição pela 
seriedade do CCDPE e Lihpe, acreditando inclusive no potencial comercial. Allan 
reforçou a oportunidade de divulgação dos conteúdos espíritas da pesquisa. 
Colocado em votação a parceria para edição, foi aprovado por 7 votos a 1. 
 
Rosana ficou de cotar com a Candeia a possibilidade termos um e-commerce de 
parceria Candeia-USE. Rosana deverá, na próxima reunião, trazer uma proposta 
sobre o funcionamento desta parceria para avaliação da diretoria. 
 
Julia informou que recebemos o orçamento de custo do livro do Cesar Perri, e que 
ficou em R$10.380 para edicação de 1.000 exemplares, ou seja, R$ 10,38 por 
unidade ou R$ 7,51 a unidade para 2.000 exemplares, com pagamento em 3 vezes. 
Colocado em votação a edição foi aprovada por unanimidade, com sugestões de 
parceria com a Candeia para distribuição e otimização da quantidade de páginas 
para redução de custos. 
 
 
2 - Secretaria : 
 
Newnton apresentou as diversas publicações de jornais e revistas espíritas 
recebidas, entre elas a revista interncional espirita. 
 
Recebida correspondência de Hortolândia, solicitando ajuda na montagem de 
livraria. Assunto foi encaminhado ao departamento do livro. 
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Newton comentou sobre correspondência questionando sobre como se posicionar 
em relação a cura espirita dentro do centro espírita. Tema foi encaminhado para a 
Diretoria de assistência social para resposta.  
 
 
3  - Tesouraria:  
 
Rosana informou que recebemos R$ 5.000 e mais 7 latas de tinta da construtora que 
realizou a obra vizinha da sede da USE-SP. Com isso a sede foi toda pintada, sob  
coordenação da diretoria de Patrimonio. 
 
Em relação ao caixa de junho, Rosana informou que tivemos entradas de caixa de 
R$ 43.004,28, sendo R$ 23.740,29 das vendas relativas a inscrição do congresso e 
ainda temos R$ 63.650,43 a receber do Vivo Espiritualidade. 
 
Em relação as despesas tivemos R$ 27.691,64 entre despesas de pessoal, livros, 
reforma do centro cultural , etc. 
 
Rosana relatou que ainda devemos  R$19.020,06 do acordo da dívida do INSS que 
está sendo pago mensalmente. Ela estima que até o fim desta gestão teremos 
terminado está pendência.   
 
 
 
4 - Centro Cultural 
 
Gaspar informou que foi feita uma reunião com o Proac a respeito da liberação de 
novas obras, assim a USE poderá terminar a obra. O recomeço deve ser liberado 
ainda este mês. 
 
Rosana informou que estamos dando continuidade na documentação junto a 
prefeitura e que fizemos pequenos trabalhos para não perder o que já havia sido 
feito na construção, como algumas lajes e limpeza. Além disso, foi feita a 
substituição da escada de madeira por outra de concreto. 
 
Balieiro sugeriu que fizessemos uma explicação aos principais patrocinadores do 
projeto, dando os detalhes do ocorrido. 
 
 
5 - Congresso 
 
Em relação ao 17º congresso, já temos 192 inscrições, sendo 173 congressistas e 
19 da comissão organizadora.  Foi discutida a manutenção do preço do congresso à 
partir de julho de 2016. Esse decisão será fechada na reunião do congressa. 
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6 – Palavra dos Departamentos: 
 
Gustavo Ferreira – Mocidade 
 
Julia comentou que o departamento de mocidade tem muitas despesas de viagens 
pelo estado e na representação da USE estadual nos congressos em geral. Em 
função disso, Gustavo propos de criar uma loja virtual para venderem camisetas e 
outros produtos ligados aos eventos. Assim, poderiam angariam fundos para bancar 
esses custos de viagens de maneira mais eficiente. Toda a renda seria dividida em 5 
partes iguais (DM + assessorias). Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade a criação da loja virtual. 
 
Gustavo relatou que já estamos comecando as prévias para a Conjesp. Serão 
votados os temas para os eventos. As prévias já terão um formato novo, com stands 
de vários temas ligados a USE ao DM entre outros e rodas de conversas. 
 
 
Liralcio Ricci – Artes  
 
Liralcio informou que está fazendo o cadastro das casas espíritas do estado todo. 
Comentou que há um espaço na TV Obreiros para fazermos pequenos programas 
para a TV USE. 
 
Julia pediu para agendarmos uma reunião para discutirmos o tema da TV USE. 
 
 
Rubens Toledo – Comunicação 
 
Rubens informou que no dia 17 de julho teremos um treinamento do uso da nova 
ferramenta do site da USE. Será à partir das 9:00 na sede da USE-SP. Foram 
convidados todos os departamentos.  
 
Em 30 de outubro estava programado uma oficina de comunicação, porém neste dia 
poderemos ter 2º turno das eleições. Assim, no momento, a oficina está suspensa. 
 
 
Neyde Schneider – APSE 
 
Neyde informou que estiveram representando a USE na Rebrates, no início de 
junho. Foi nomeada uma comissão para estudar uma contribuição mensal para 
ajudar nos custos da instituição. Estiveram reunidas 35 pessoas para discutir o 
estatuto da criança e adolescentes e outros temas.  
 
Neyde informou que, em Bauru, no dia 21 de agosto teremos o encontro estadual do 
APSE.  
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Mauro Santos - AECE 
 
Mauro relatou que o encontro paulista de atendimento espiritual está marcado para 
24 de setembro, as 9:00 na sede da USE-SP. Teremos a presença das Sras Maria 
Euny Masotti, Helena Bertoldo e Genoveva. Será cobrada uma inscrição de R$ 20 
por pessoa.  
 
No dia 31 teremos um seminário no Vale do Ribeira, na cidade de Jacupiranga, com 
o tema de atendimento fraterno pelo diálogo. 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Newton informou que teremos em 23 de julho uma reunião para ativar a USE de 
Circuito das Águas, em Serra Negra. Em Indaiatuba, teremos reunião em 21 de 
agosto com a presença da Julia Nezu e Rubens Toledo.  
 
Julia esclareceu que as reuniões do CA serão ao domingos de manhã nos meses de 
março e setembro e no sábado a tarde nos meses de Julho e Dezembro  (nestes 
meses temos também o CDE no domingo pela manhã). 
 
 Julia solicita a programação dos departamentos para 2017 para ser incluido no 
PGA. Devem ser enviados, principalmente, os encontros estaduais. 
 
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 6 de Agosto de 2016, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 14h10 com prece da Poliana. 
 
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 06 de Agosto 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:   09h00 
Leitura:  João Thiago 
Prece de Abertura:  N  
   
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  
João Sgrignoli Junior -  Segundo Tesoureiro 
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Joao Thiago – Segundo Secretário  
 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Neyde Schneider - APSE 
Silvio Costa - Estudos 
Gustavo Ferreira - Mocidade 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Rosana Roque – APSE 
Adolfo Luiz Cristovan – Mocidade 
Luliana de Moraes Chagas - Mocidade 
Poliana Bellan – Estudos 
Raimundo Nonato Porto – APSE 
Ortiz Fraga – Patrimonio 
Angela Bianco - Eventos 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
 
 
Ausências Justificadas: 
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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 novo orcamento do livro do Cesar Perri. O livro 
ficará R$ 6,65 para 2.000 e R$ 9,23 para 1.000. Com isso ficamos com uma redução 
de custo em relação a proposta original. Serão 224 páginas no novo modelo e 
faremos 2.000 unidades. 
 
Julia informou que recebemos uma proposta de realização de um programa de 
reuniões de estudo aprofundado do evangelho segundo o espiritismo, com público 
fechado para interessados em ser multiplicadores e palestrantes. Será de março a 
dezembro de 2.017, uma vez por semana. Será ministrado pelo Cesar Perri. 
 
Decidido fazermos uma avalição mais profunda sobre como se encaixaria na 
metodologia da USE. Na próxima reunião de diretoria, o tema será colocado para 
decisão. 
 
Julia comentou sobre o convite que recebemos para o seminário Valorização da 
Vida, em 10-09 em Osasco, realizado pela AMEBrasil e apoio da FEB e USE-SP.  
 
No dia 13 de agosto teremos uma palestra da Julia Nezu em Espirito Santo do 
Pinhal.  
 
Julia informou que no dia 27 e 28 de agosto teremos o Encontro Nacional da Liga de 
Pesquisadores do Espiritismo, na sede da USE-SP. 
 
 
2 – Secretaria : 
 
Recebemos o convite de 100º aniversário da Sinagoga Espirita Nova Jerusalem em 
3 de setembro, às 20:00, na rua São Leopoldo, 728. Deveremos ter representantes 
da USE no evento. 
 
Recebemos, também, 2 pedidos de isenção de Contribuição Associativa, do CE 
Casa do Caminho de Assis e SE Caminheiros do Bem de Parapuã, além de e-mails 
em geral, com pedido de oientações e diversas revistas e publicações. 
 
Recebemos o pedido de filiação Fraternidade Espírita Cristã Euripedes Barsanulfo, 
de Tupã. Após avaliada a documentação enviada o pedido foi aprovado pela 
diretoria. 
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3  – Tesouraria: 
 
Rosana comentou sobre as receitas do mês de julho, no valor de R$ 157.593, em 
função do congresso e Vivo espiritualidade (pagamento de 3 meses). 
 
As despesas ficaram na ordem de R$ 21.149 e ainda temos R$ 75.320 a receber. 
 
Temos um fundo de reserva de R$ 482,755, que será destinado as obras do Centro 
Cultural. 
 
Temos um compromisso com o hotel do congresso de R$ 368.220.  
 
Tivemos reunião na Supportcomm e foi informado que a Vivo reduziu o investimento 
de MKT no produto. Em função disso, a Supportcomm deverá fazer o investimento 
para manter o produto com o volume atual.  
 
 
4 – Palavra dos Departamentos: 
 
Mauro Santos  – AECE 
 
Tivemos um seminário de atendimento fraterno pelo diálogo em Jacupiranga, pela 
intermunicipal de Registro, com 6 cidades e representantes de mais de 11 centros 
espiritas, com participação de mais de 60 participantes. 
 
Teremos o encontro paulista de atendimento espiritual do centro espírita, a ser 
realizado em 24 de setembro, das 9:00 as 17:00, na sede da USE-SP. O tema será 
Acolher com o Coração, Esclarecer com a Razão, voltado para o público de 
trabalhadores da área de assistência espiritual. 
 
 
Gustavo – Mocidade 
 
Gustavo informou que teremos neste próximo final de semana as últimas prévias da 
Conjesp. Serão escolhidos os temários para o evento. O EECDME já estão abertas 
as inscrições de 21 a 23 de outubro. Também será escolhido o nome do mascote do 
evento. 
 
Em relação a loja virtual estamos definindo os produtos a serem colocados e já 
deveremos iniciar no próximo mês. 
 
Gustavo informou, ainda, que farão um documentário sobre os 50 anos da Conjesp. 
 
Apresentados a Juliana (secretaria do doutrina do departamento) e o Adolfo 
(secretário administrativo). 
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Marco Milani - Livro 
 
Marco informou que sobre o centro espirita de Hortolândia. A regional de Campinas 
foi acionada e o Sr Giovani foi até lá . Foi esclarecido sobre o tema da biblioteca, 
livraria e clube do livro. 
 
Em relação aos presídios esclareceu que fizemos o mapeamento das regionais que 
ficarão responsáveis pelo atendimento desses presídios. 
 
Haverá um encontro de expositores no Centro Espirita Batuíra, para aprofundamento 
doutrinário. 
 
No dia 23 a 25 de setembro iremos participar num seminário que serão realizado 
pela Federação do Maranhão. 
 
 
José Gaspar - Patrimônio 
 
Gaspar informou que as obras da sede estão encerradas, com pintura e outras 
pequenas reformas. 
 
Foi pedido para um perito a avaliação dos gastos que seriam necessários para o 
termino das obras do Centro Cultural Bras. Faltariam por volta de R$ 511.000. 
 
Rosana comentou que podemos ter reduções deste custo em função de possíveis 
descontos vindos dos espíritas do estado. 
 
A secretaria ainda não liberou a retomada da obra. Falta que a área técnica da 
secretaria possa fazer a visita técnica e posterior vistoria. 
 
 
Silvio Costa – Estudos 
 
Silvio mostrou o filme sobre a realização do encontro paulista da área de estudos do 
espiritismo, nas 8 cidades simultaneas, que foi realizado em 27 de julho. Tivemos a 
participação de 450 participantes nas diversas cidades, com 18 regionais e 71 
cidades. A avalição considerda muito boa com mais de 90% de ótimo e excelente.  
 
Silvio falou sobre o engajamento das cidades sedes e regionais, além da grande 
quantidade de trabalhadores, pois estavam presentes em 8 lugares diferentes.  
 
Foi feito um grande trabalho no pré-evento e também no pós-evento, usando as 
redes sociais e gerando um ampla divulgação. 
 
Está sendo realizado um censo pela área de estudos das comissões regionais, 
liderado pelo CFN. A secretaria enviou para as casas espiritas o material para 
preenchimento via internet.  
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Amanhã teremos o encontro paulista de mediunidade na sede da USE-SP 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Julia comentou sobre a reorganização da intermunicipal dos Circuitos das Águas. 
Tivemos reunião no mês de Julho com eleição de diretoria, sendo o Sr. Caio Marcus 
eleito como presidente. 
 
Julia comentou sobre o sucesso do encontro paulista do ESDE, enviando os 
parrabens da DE a todos os participantes coordenadores. 
 
Recebemos um convite da Primax para a sessão solene de entrega de título de 
cidadão paulistano ao Antonio Luis Leite, em 22 de agosto as 19:00.  
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 3 de Setembro de 2016, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Allan Kardec 
 
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 03 de Setembro 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:   09h30 
Leitura:  Marco Antonio Soares de Oliveira 
Prece de Abertura:    
   
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  
Newton Carlos Guirau  – Primeiro Secretário 
Joao Thiago    – Segundo Secretário  
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Liralcio Ricci – Artes 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Neyde Schneider - APSE 
Silvio César da Costa 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação  
Julio Sena de Farias  
Poliana Bellan  
Etevaldo Souza 
Ortiz Fraga 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
Ausências Justificadas: 
José Silvio S. Gaspar – Diretor de Patrimônio 
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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 encontro Nacional da Liga de Pesquisadores 
em 27 e 28/8 sobre Mediunidade na sede da USE-SP e sobre o lançamento do novo 
livro. Para o ano que vem, o encontro abordará o tema de “Prece e Curas 
Espirituais”. 
 
Julia informou sua participação e de diversos integrantes da USE na Câmara 
Municipal de São Paulo em comemoração a entrega de título de Cidadão Paulistano 
do Sr. Antonio Luis Leite, espirita e amigo da casa. 
 
Julia lembrou, também, a participação da USE em reunião com o Governador 
Geraldo Alkimin, visita de cortesia, no início de 2.016. 
 
Comentado que teremos, hoje, a reunião da comissão organizadora do evento Voce 
e a Paz, no Reencontro. 
 
Julia lembrou que a reunião da comissão organizadora do congresso  será no 
próximo fim de semana no dia 11/9 às 14:00 e que a reunião do CFN da FEB de 10 
a 13 de novembro. Para a reunião da FEB deverá participar Julia Nezu 
representando a USE oficialmente. Foi estendido aos demais participantes da DE o 
convite de participação do CFN. 
 
Joao Thiago irá representar a USE no dia 11-09 no XII Encontro de Jovens CEAK , 
em Mato Grosso do Sul para palestrar sobre o tema Conflito de Gerações. 
 
 
2 – Secretaria : 
 
Newton informou as diversas correspondências recebidas pela USE, entre elas um 
pedido de isenção de um centro da cidade de Campinas. Entregue o certificado de 
União da Fraternidade Espírita Cristã Eurípedes Barsanulfo.  
 
A Associação Espírita Paulo de Tarso pediu o desligamento da USE. A casa fica na 
cidade de São José do Rio Preto. A carta será encaminhada a USE Regional de São 
José do Rio Preto. 
 
Newton informou que está montada a intermunicipal de Espirito Santo do Pinhal, 
com as cidades de Espirito Santo do Pinhal e Santo Antonio Jardim, que 
anteriormente perteniam a intermunicipal de São João da Boa Vista, após reunião 
acontecida na referida cidade.  
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Na reunião, foram eleitos os componentes da diretoria da intermunicipal, com 
participação de 12 pessoas. Na próxima reunião do CA a criação da nova 
intermunicipal de Espírito Santo do Pinhal deverá ser aprovada em plenária.  
 
Newton informou que houve, também, reunião em Idaiatuba, com presença de 
aproximadamente 70 pessoas representates de casas espíritas da região, no último 
dia 20 de agosto. Foi realizado um seminário sobre a atividades da USE, 
incentivando sua presença na região.  
 
Julia relatou sobre a participação da USE em Bauru para reunião dos dirigentes da 
USE da região. Na sequência da reunião aconteceu o encontro do APSE. Estiveram 
presentes Julia, Rosana, Gaspar, Neyde, Raimundo, Rosana Roque, Rubens 
Toledo, Neli, entre outros. 
 
 
3  – Tesouraria: 
 
Rosana comentou sobre o balancete do mês de agosto. Tivemos uma receita total 
de R$ 72.198, distribuido entre as inscirições do congresso ($ 39.555), livraria, 
contribuições e outros. Tivemos uma restituição da receita federal de $ 17.423 
referente ao parcelamento do INSS antigo, uma vez que refizemos o parcelamento. 
Ainda faltam cerca de R$ 30.000 de dívida com o INSS. 
 
Em relação as despesas do mês, Rosana explicou que os detalhes sobre os R$ 
19.826. As principais despesas estão relacionadas a compra de livros, despesas de 
pessoal e despesas diversas. 
 
Temos um fundo de reserva de $ 482.755 para as obras do Centro Cultural Brás, 
além de aplicação financeira de $117.383 e caixa, totalizando $ 609.267. Temos um 
contas a receber de $ 77.378 e um contas a pagar de $ 13.407. 
 
Rosana informou que este mês não houve pagamento da Vivo espiritualidade, em 
função de ter sido pago 3 meses no mês passado. Para setembro está previsto 
$30.000. 
 
 
4 – Congresso / Centro Cultral 
 
Estamos com 294 inscrições, mais 20 para o staff, alcaçando 50% das inscrições. 
 
Em relação ao centro cultural, Rosana informou que houve uma perícia da secretaria 
na obra. Houve visita do engenheiro da Secretaria Estadual da Cultura, fazendo a 
auditoria completa do local. A expectativa é de que a obra possa ser liberada para 
continuidade da reforma com os recursos próprios da USE. O valor estimado para a 
reforma está em R$ 500.000. 
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5 – Palavra dos Departamentos: 
 
Gustavo - Mocidade 
 
Gustavo relatou que está acontecendo um evento para formação de dirigente para a 
área da Juventude. Confirmou, ainda,  que teremos 10 seminários para os 
evangelizadores e monitores de mocidade. Os seminários serão sob o tema 
formação de trabalhadores para infância e mocidade no estado de São Paulo e 
acontecerão em 2017. 
 
Gustavo informou que foi escolhido, por votação, o temário da X Comjesp de 2017. 
O tema será: Protego aprendendo a usar, equilibrar, educar e refinar a sintonia. Os 
objetivos do temário são abordar os diferentes graus de evolução do espírito, a 
nossa relação com a matéria, compreender as vibrações que emanamos para 
encarnados e desencarnados e sobre como o nosso pensamento influência em 
nosso meio e ao redor.  
 
 
Silvio Costa - Estudos 
 
Silvio informou que no dia 6 de agosto aconteceu o encontro paulista de 
mediunidade. Tivemos inscrições antecipadas de 36 casas espiritas e 19 cidades de 
diversas regiões, inclusive de outros estados. Mesmo assim, no dia do evento 
houveram 32 novas inscrições. Compareceram 141 pessoas, lotando o auditório da 
USE-SP. A avaliação da organização foi de que o evento foi muito positivo. 
 
O departamento está preparando um treinamento de preparação para monitores do 
MEP. 
 
Silvio comentou sobre o censo que está sendo realizado pela FEB para entender as 
participações da área de estudos. A data final de entrega foi prorrogada para o dia 
15 de setembro. 
 
 
Neyde - APSE 
 
Neyde discorreu sobre a reunião do APSE em Bauru. Tivemos particiação de 
diversas casa das cidades da regiao. Na reunião foi tratado o tema das leis de 
assistência social, principalmente do termo dos convênios e das exigências para 
candidatar-se ao auxílio governamental. 
 
Participaram por volta de 50 pessoas na reunião. O próximo encontro será em março 
de 2017 e os temas de preferência já podem ser enviados ao departamento. 
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Mauro Santos – Atendimento Espiritual 
 
No próximo dia 24 de setembro teremos o encontro estadual do departamento. 
Ainda temos bastantes vagas em aberto, pois já foram feitas por volta de 30 
inscrições. 
 
Serão tratados os temas de recepção, atendimento fraterno e evangelho no lar. 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Gustavo comentou sobre a loja virtual e seus andamentos. Já estamos abrindo uma 
nova conta bancária em nome da USE para recebimento das vendas. A plataforma 
já está pronta, esperando colocar os produtos do evento e os dados bancários. 
 
Neyde informou que teremos evento para jovens hoje a tarde no 3 de outubro e já 
está programado a semana de comemoração ao aniversário do Centro 3 de Outubro 
com uma semana comemorativa. A semana terá feira do livro e palestras diárias, 
entre elas, Heloisa Pires, Julia Nezu, César Perri, entre outras. 
 
Marco Milani comentou sobre o trabalho da re-organização da biblioteca da USE-SP. 
A proposta, iniciada no ano passado, consiste na classificação e seleção dos títulos 
disponíveis no acervo, de maneira a separar fisicamente os livros conforme os 
grupos temáticos (espíritas e espiritualistas em geral). 
 
Ortiz e Souza comentaram sobre os trabalhos da biblioteca e seus voluntários. 
Discorreram sobre a atuação do departamento do livro e de eventuais dificuldades 
de relacionamento entre os voluntários da biblioteca e os colaboradores do 
Departamento do Livro e Doutrina. 
 
Julia comentou que já ocorreram várias reuniões com os voluntários, inclusive com a 
participação dela como Presidente da USE-SP, explicando a natureza e importância 
do trabalho alinhado com os critérios de seleção determinados pelo Departamento 
do Livro e Doutrina. 
 
Marco relatou que, também, já foram realizados diversos eventos na própria sede da 
USE em que se discutiu a relevância da coerência e qualidade doutrinária da 
literatura espírita. 
 
Ficou definido e aprovado pela Diretoria Executiva que uma equipe especifica, 
indicada e coordenada pelo departamento do livro, através de seu diretor Marco 
Milani,  fará a devida classificação e separação-catalogação, seguindo os 
respectivos critérios do departamento. 
 
Foi deliberado pela Diretoria Executiva que nenhum livro vai ser descartado ou 
retirado da biblioteca em função do seu conteúdo, apenas serão separados entre 
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literatura espírita e espiritualista e agrupados conforme as orientações do 
Departamento do Livro e Doutrina.  
 
Ficou combinado, ainda, que aos sábados e eventuais domingos o Departamento do 
Livro e Doutrina fará a classificação, sem a participação dos voluntários da USE-SP.  
 
Após o término da classificação e separação os livros serão colocados pelos 
voluntários da USE-SP em prateleiras fisicamente diferentes entre literatura espírita 
e espiritualista. Ao final deste trabalho os voluntários assumem normalmente a 
organização da biblioteca, mantendo os critérios definidos pelo Departamento do 
Livro e Doutrina.  
 
O departamento do livro continuará responsável pelas regras, dirimindo qualquer 
dúvida futura. 
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 01 de Outubro de 2016, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40. 
 
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 05 de Novembro 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:   09h30 
Leitura:  Neyde Schneider – ESE  
Prece de Abertura:  Marco Antonio Soares 
   
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  
José Silvio S. Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Mauricio F A Romao  – Secretário Geral  
Joao Thiago    – Segundo Secretário 
Newton Carlos Guirau  – Primeiro Secretário  
Eronilza Souza da Silva  – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Liralcio Ricci – Artes 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Antonio Milani - Livro 
Neyde Schneider - APSE 
Silvio César da Costa – Estudos 
Gustavo Ferreira Bento - Mocidade 
Angela Bianco - Eventos 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação  
Poliana Bellan - Estudos 
Etevaldo Souza 
Norberto Weinlich  
Andrea Leão Morato – Arte  
Esterlita Moreira - IEE 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
Ausências Justificadas: 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira comentou sobre a presença na USE no 8º Congresso Espírita 
Mundial, em Lisboa. Estiveram presentes Julia Nezu, Neyde Scheneider e Rubens 
Toledo. A viagem foi patrocinada pela agência de turismo RW. Foram levados 
materiais da USE, como o Jornal Dirigente Espírita, o livro Centro Espírita de autoria 
do César Perri. Estiveram presentes cerca de 2.000 pessoas, sendo 50% de 
brasileiros. O congresso todo foi transmitido ao vivo pela internet. 
 
Julia informou que o César Perri estará fazendo palestras pelo interior de São Paulo, 
fazendo o lançamentos dos seus livros recentemente editados.  
 
Referendado os temas da última reunião da DE: 
 
Orçamento das obras do Centro Cultural Brás 
Intermunicipal de Espirito Santo do Pinhal 
Autorização para abertura de contas correntes do Banco SICRED  
 
Newton comentou sobre a Proposta de Circuito das Águas para mudança de 
Regional de Jundiai para Mogi. Participou ainda sobre o posicionamento de 
Bragança Paulista. Foi criado uma comissão de estudos sobre a divisão territorial da 
região toda (Jundiai, Mogi Mirim, Campinas e outras cidades adjacentes). Irão 
participar Orlando, Newton e João Thiago. Na reunião do CA e CDE deverá ser 
apresentada a proposta final para aprovação.  
 
Balieiro propos fazermos um estudo sobre a divisão geográfica das regionais, 
tentando espelhar na divisão territorial administrativa do governo estado de São 
Paulo. Aprovado fazermos o estudo e apresentação na próxima DE.  
 
Mauricio apresentou sobre o projeto EVOLUZ que está em andamento. A idéia é 
termos um aplicativo que terá mensagens diarias de texto e voz, alem de vídeos. Ele 
entra em substituição ao Vivo Espiritualidade que se encerrou em outubro de 2016.  
 
Julia, Mauricio e Esterlita estiveram em Dracena, no último 22 e 23 de outubro no 
encontro fraterno da nova alta paulista. Julia relatou sobre a reunião. 
 
 
2 – Secretaria : 
 
Newton informou sobre as correspondência do mês. Informamos o lançamento do 
filme Deixe-me Viver, baseado no livro de Luiz Sergio.  
 
Recebemos 3 atualizações de cadastros que já foram enviados a secretaria. 
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3  – Tesouraria: 
 
Rosana comentou sobre o balancete do mês de outubro. Tivemos um recebimento 
de $102.589, sendo $ 56.801 vindos de inscrições do congresso e $ 30.000 do Vivo 
espiritualidade, além dos valores da livraria, jornal e associados. 
 
Tivemos $43.654 de saída de caixa, sendo $ 14.529 de compra de livros, 14.046 da 
reforma da sede do centro cultural Brás, além de despesas de pessoal e despesas 
gerais. 
 
Temos um fundo de reserva de $ 545.912 para a reforma do Brás, além de $ 
177.415 de aplicações financeiras. Temos previsto despesas programadas no valor 
de $ 197.407, principalmente ligadas ao Hotel do congresso. Temos, também, 
previsto $ 111.916 a receber até Janeiro de 2017. 
 
 
4 – Congresso  
 
Rosana informou que para novembro temos 2 parcelas do Hotel Tauá para manter o 
preço. A receita do congresso até outubro é de R$ 220.724. O número de inscritos 
está em 372 congressistas, 22 do staff. 
 
Necessitamos de mais 180 inscrições para pagar totalmente o hotel. 
 
 
5 - Patrimônio 
 
Gaspar informou que o engenheiro do PRAOC fez nova vistoria no centro cultural 
Brás.  
 
Rosana sugeriu que seja mantido a documentista atual e que seja contratado um 
novo engenheiro, pois estamos próximos de conseguirmos o alvvará de 
funcionamentoe a obra stá em andamento. 
 
Rosana explicou que em conversa com o advogado trabalhista, recebemos a 
informação que a expectativa é muito boa de ganharmos a causa. Temos provas de 
que o Sr Jorge tem outras ações em curso o que enfraquece a contra a USE. Julia 
sugere que seja feito um BO de desaparecimento do material da obra. 
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6 – Palavra dos Departamentos: 
 
Marco Milani – Livro 
 
Marco informa que não é possível organiar a biblioteca e abre mão da 
responsabilidade. 
 
Julia determina que seja seguida a determinação estabelecidas em setembro. Marco 
destaca que foi estabelecido que o departamento assumiria a responsabilidade pela 
classificação. 
 
Julia sugere que na reunião que haverá com o Souza e Ortiz, à tarde, estabeleça um 
tempo para a organizaçãoaté fevereiro de 2017. 
 
 
 
Gustavo - Mocidade 
 
Gustavo informa que as prévias de janeiro serão nos 2 últimos finais de semana. 
Destaca que a 11ª ECDME, ocorrida entre 21 e 23 de outubro foi excelente. 
Discutiu-se sobre os temas que afetam a Mocidade. Relatou, ainda que foram feitas 
as divulgações sobre o 17º Congresso. 
 
 
 
Silvio Costa - Estudos 
 
Silvio informou que amanhã ocorrerá um curso de preparação para os monitores do 
MEP. Serão 62 participantes, número acima do esperado. 
 
Julia informa que este formato será levado ao CFN e como proposta para integrar na 
comissão regional sul que acontecerá no Rio de Janeiro. 
 
O MEP e o AECE estão planejando realizar em conjunto o Encontro Estadual. 
 
 
Mauro Santos – Atendimento Espiritual 
 
Mauro relatou que está em contato com os coordenadores da CRS do CFN para 
elaborar um trabalho conjunto e distribuir uma oficina para cada federativa. 
 
Liralcio - Artes 
 
Liralcio informou que estiveram no 11º Encontro de Corais, realiado em Osasco. 
Estiveram, também, no Festival espírita de Canção em São Bernardo do Campo. 
Este evento foi promovido pelo Conselho Espírita de SBC, orgão que trabalha em 
conjunto com a USE. 
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Observou que tivemos Sarau em São Miguel paulista, na Casa da Cultura. 
 
Liralcio discorreu sobre o programa de TV USE em movimento. O custo de produção 
do Obreiros da Misericordia teria um custo de R$ 2.500 mês por 4 programas de 20 
minutos cada. O tema será analisado e posteriormente colocado em pauta para 
início em 2017. 
 
 
Infância – João Thiago 
 
JT informa que teremos o encontro Paulista da Infância que acontecerá entre 4 e 5 
de fevereiro de 2017. 
 
Assuntos Diversos 
 
Rosana pede indicações de nomes par auxiliar na Tesouraria e para a abertura da 
filial Brás. 
 
Julia solicita que reunião do CA e ficamos de disponibilizar uma oficina enquanto 
ocorre a DE. Será uma oficina das 9h as 12h. Foi acordado que o evento será 
realizado pelo departamento de eventos. 
 
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 03 de Dezembro de 2016, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 14h15. 
 
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 03 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:   09h30 
Leitura:  Marco A. S. de Oliveira - Sede Perfeitos ESE 
Prece de Abertura:   Neyde Schneider 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
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 Schneider - APSE 
Silvio Costa - Mediunidade 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Luis Claudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar  
Poliana Belan – Mediunidade  
Rosana Roque 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
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 solicitou novamente a colocação do PGA de 2.017 no site da 
USE-SP. 
 
Julia comentou sobre a última reunião do CFN e sobre a montagem de uma 
comissão para o novo Plano de Trabalho para os próximos 5 anos. Informou, ainda, 
que os departamentos da USE-SP enviaram os temas para a comissão regional sul, 
marcado para 05-07 de maio de 2017. Os temas enviados pela USE-SP foram 
avaliados e colocados no temário, em sua maioria. Julia irá encaminhar os temas 
definidos para todos os departamentos para avaliação e preparação da reunião. 
 
Julia informou que a área de livros da FEB está fazendo um estudo para rever o 
modelo comercial da venda de livros. A idéia é criar alguma forma de ajudar as 
federativas, criando uma participação sobre as vendas dos seus respectivos 
estados. 
 
Julia comentou sobre algumas outras resoluções do CFN, inclusive o tema de 
participação dos estados no conselho superior da FEB. Houve uma discussão sobre 
modificação da partipação no conselho superior da FEB. A idéia era uma maior 
participação das Federativas. O tema foi rejeitado pelo CFN, mantendo-se o modelo 
atuação de representação. A USE-SP se absteve na votação, por não concordar 
com a posição da FEB de manutenção do modelo atual, mas também por não 
concordar plenamente pela novo modelo proposto, apesar de a USE-SP ser 
favorável a uma maior participação das Federativas no Conselho Superior. 
 
Tivemos a visita na USE do Alvaro Kanashiro, doutorando da Universidade do 
Japão. 
 
Mauro relatou sobre a participação do Encontro Fraterno da Regional de Ribeirão 
Preto. Houve a soliticação de que os formulários da USE-SP passem a ser de forma 
eletrônica. 
 
 
2 – Secretaria : 
 
Recebemos um oferecimento para publicação do livro “ A Lógica da Moral Crista” do 
Sr. Gilberto Alves. O departamento do Livro irá analisar e responder ao autor. 
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Recebemos, também, do Sr. Leonidas Grego uma proposta para apoio da USE-SP 
para uma campanha do Combate ao Suicídio. O tema será avaliado pela Julia e 
encaminhado ao departamento devido. 
 
Recebemos a solicitação de União de uma casa espirita em Sertaozinho. 
 
Finalmente, recebemos uma solicitação de desligamento do Centro Espirita Luz do 
Caminho de Jaguariuna. 
 
 
3  – Tesouraria: 
 
Rosana comentou sobre o balancete do período de Novembro de 2.016. As receitas 
totais chegaram a R$ 101.754. O Vivo Espiritualidade rendeu R$ 30.000, e mesmo 
tendo encerrada a parceria teremos ainda 3 meses a receber. Em relação ao 17º 
Congresso, tivemos um recebimento de R$ 50.290. 
 
Neste mês, fizemos uma oferta para liquidação antecipada do Hotel com 5% de 
desconto. A proposta não foi aceita pelo Hotel Tauá.  
 
Temos um fundo de reserva de R$ 575.912 para as obras do centro cultural e R$ 
134.348, ambos aplicados. 
 
As depesas do mês totalizaram R$ 112.967, concentradas R$ 92.616 no Hotel do 
Congresso. 
 
 
4 - Congresso 
 
A programação do Congresso já está pronta. O João Thiago irá enviar a todos da 
DE. Joao informou que a parte nova do Hotel de Atibaia ficou pronta. Solicitado 
marcação de reunião no Hotel para nova visita técnica. 
 
 
5 – Palavra dos Departamentos: 
 
 
José Gaspar – Patrimônio 
 
Tivemos reunião com o Eng. Nelson e a arquiteta-documentista Laura sobre o 
andamento da obra. Pedimos orçamento para término da estrutura de acordo com a 
planta aprovada. Seria uma obra de 45 dias num valor de R$ 55.600 de mão-de-
obra e uma estimativa de mais R$ 30.000 de material. 
 
Colocado em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade, desde que a 
Secretaria do Estado libera o início das obras. 
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Foi sugerido fazermos a festa de 70 anos da USE no auditório do Centro Cultural do 
Braz. 
 
 
Liralcio Ricci – Artes : 
 
Liralcio comentou sobre o planejamento do departamento para 2017. Já tem um 
proposta para realizarmos 2 workshops do departamento em São Paulo. 
 
 
Marco Milani 
 
Marco Milani comentou que no dia 8 de abril teremos o evento de comemoraçção 
dos 160 anos do livro dos espíritos. Marco avisa que não poderá participar por 
conflito de agenda profissional. Marco irá re-agendar o evento. 
 
 
Mauro Santos  
 
Mauro comentou sobre o planejamento do departamento. 
 
 
Silvio Costa – Estudos: 
 
Silvio informou que tivemos um curso de formação de monitores do MEP, no dia 6 
de novembro, na sede da USE-SP. Tivemos cerca de 80 pessoas. Tivemos bons 
retornos com as iniciativas do departamento. Várias casas estão implantando o MEP 
no estado. No dia 19 de novembro Silvio representou o departamento em São Jose 
dos Campos, falando sobre mediunidade de cura. Solicitado que na reunião do CDE 
seja apresentado os resultados do encontro estadual de estudos.  
 
 
Marco Antonio – Comunicação 
 
Marco relatou que foi feita reunião sobre sistemas de associados com a Sinctec 
Sistemas. O sistema permite registro e controle de associados, emissão de boletos e 
gestão de eventos. O custo de implantação seria de R$ 3.000 e uma manutenção 
mensal de R$ 600,00. 
 
O sistema permite, também, a criação de um novo site da USE-SP 
 
 
Colocado em votação a aquisição do sistema sob a coordenação da secretaria. 
Aprovado por unanimidade. 
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Assuntos Diversos 
 
Suzete Amorin relatou sobre a saída da Sra. Gil e Sr. Geter da Rádio e Tv Boa 
Nova. Houve uma reestruturação e o Sr. André Marozo assumiu a coordenação 
geral. Até agora não houve reformulação da grade da programação. Suzete solicitou 
uma orietação da Diretoria da USE. A DE sugeriu que esperassemos os 
acontecimentos ou modificações das nossas atividades na Rádio para tomar alguma 
posição formal.  
 
Mostrado o selo comemorativo dos 70 anos da USE e o respctivo carimbo. Solicitado 
pequenos ajustes no selo e no carimbo. 
 
João Thiago comunica que estará mudando-se para o Uruguai em janeiro de 2017. 
Dessa forma pede o afastamento da Diretoria Executiva da USE-SP. 
 
 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 07 de Janeiro de 2017, 
sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Orlando. 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romao – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, 
depois de lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 


