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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 4 de março de 2017 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   14h00 
Leitura:  Liralcio Ricci  
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  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Regionais : 
 
Sirlei Ramos Nogueira - Araçatuba 
Guaracy Nascimento–  Assis 
Jose da Conceição Abreu – Baixada Santista 
Eduardo Pereira - Bauru 
Jean Rodrigo Campos Julio - Franca 
Rosemeire Aparecida de Oliveira – Franca 
Antonio Aparecido Rossi - Jaú 
Pascoal Antonio Bovino – Ribeirao Preto 
Antonio Carlos Amorin –  São Paulo 
Aparecido José Orlando – Taubaté  
 
Departamentos e Visitantes 
Mauro Santos - AECE 
Neyde Schneider - APSE 
Rossana Roque – APSE 
Alberto Jorge Centurião Carvalho - Artes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Marco Antonio Soares de Oliveira - Comunicação 
Norberto Weinlich - Comunicação 
Ana luisa de Almeida Boiago - Mocidade 
Silvio Costa - Estudos 
Gustavo Ferreira Bento - Mocidade 
Adolfo Luiz M M Cristovan - Mocidade 
Juliana de Moraes das Chagas - Mocidade 
Mario Gonçalves Filho - Estudos 
Angela Bianco - Eventos 
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Eva Bugolin - Eventos 
Luiz Fabiano Silva de Aguiar - Jau 
Maria Rita de C G Rossi - Jau 
Ana Clara Spera - Mocidade 
Felipe Santos - Mocidade 
Katia Penteado 
Neli Del Nery Prado 
 
Ausências Justificadas: 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira lembrou que este ano estamos comemorando os 160 anos do 
livro dos espiritos. Julia incentivou a todas as casas espíritas a comemorar o evento 
e divulgar o tema. Temos um cartaz oficial, desenvolvido pela FEB e apoiado pela 
USE-SP. Este cartaz está no site da USE para download. 
 
Julia comentou que os orgãos locais precisam estar com os estatutos atualizados 
para que não haja problemas com o cartório e bancos, em função da mudança de 
legislação. Pediu que as regionais alertem seus orgãos para não termos surpresas. 
 
Julia comentou sobre o seminário da AECE sobre o atendimento espiritual da casa 
espírita realizado hoje pela manhã na sede da USE-SP. Esses seminários estão 
sendo feitos nas manhas que antecedem a reunião do CA, para que os presentes na 
reunião possam melhor aproveitar a viagem a São Paulo. 
 
Teremos de 5 a 7 de maio a reunião da Comissão Regional Sul no Rio de Janeiro, 
onde estarão as federativas da região do Sul do Brasil. A USE estará representada 
pelos seus departamentos e Diretoria Executiva. 
 
 
Secretaria 
 
Eronilza comunicou o recebimento de associação do Lar e Escola Espirita Euripedes 
Barsanulfo, de Sertaozinho, pertenente a Regional Ribeirão Preto, oficializando a 
entrada da casa na USE.  
 
O estatuto da Distrital de Tatuapé, Carapicuiba e Tucuruvi foi encaminhado à 
Dietoria, avaliado e aprovado e o regimento interno da regional baixada santista e 
vale do ribeira. 
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Encontro Fraterno 
 
Balieiro contou sobre o projeto do encontro fraterno para o 2º semestre de 2017. 
Esta proposta deve ser aprovado pelo CA.  
 
O evento tem como objetivo comemorar os 160 anos de O Livro dos Espíritos; 
repercutir e estimular ações decorrentes do 17º. Congresso Estadual de Espiritismo, 
comemorativo aos 70 anos da USE; conversar sobre o trabalho de unificação e 
ações possíveis e necessárias para o desenvolvimento do trabalho de unificação; 
privilegiar a aproximação e convivência entre os trabalhadores espíritas e as suas 
instituições; firmar relacionamentos. 
 
O encontro seria feito simultaneamente nas 24 regionais, através de 12 reuniões de 
4 horas, seguido de palestra comemorativa.  
 
Como sugestão de programa teríamos : 
 
1.  Abertura e apresentações (10 minutos);  
2.  Registro dos 160 anos de O Livro dos Espíritos (50 minutos);  
3. Metas e meios do trabalho de unificação, almejadas pela USE e informações 
sobre o movimento estadual e nacional, refletir e projetar ações decorrentes do 17º. 
Congresso (60 minutos);  
4. Intervalo (20 minutos),  
5. Apresentação das duas USE´s regionais que sediam o evento (60 minutos);  
6. Distribuição de material de divulgação, folhetos. programas de trabalho e outros, 
caso existam (20 minutos);  Encerramento.  
 
 
Responsabilidades: 
USE – promover, organizar e consolidar o projeto; desenvolver o programa; 
contribuir com a palestra noturna caso ela seja programada; ser responsável pelas 
despesas de viagem;  
 
 
Regionais – providenciar a presença dos dirigentes, trabalhadores e simpatizantes 
dos órgãos locais (Uses municipais, intermunicipais e distritais); garantir para que o 
encontro tenha significado e importância – desconsiderada a premissa de ser uma 
reunião a mais de rotina, descompromissada ou programada por obrigação; dar 
alegria, prazer e fraternidade ao evento (isso só acontece com o encontro de 
pessoas!); cuidar da hospedagem da caravana visitante; providenciar lanche e se for 
o caso refeição; cuidar para que a palestra noturna, sendo programada, seja 
divulgada e tenha bom público; evitar concorrência de ouro evento na cidade ou 
área; fazer com que a realização seja bem entendida por todos como oportunidade 
de conhecimento, relacionamento e vivência do movimento espírita. 
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Teremos, assim, seis grupos de diretores para atender as doze reuniões. Este 
agrupamento,  quanto às regionais ficará assim: 

 
1- Regional  São Paulo com Regional  Grande ABC ou Sorocaba 

- Reg. Baixada Santista e V. do Ribeira com Reg. Sorocaba ou Grande 
ABC 

  2 - Regional  Taubaté com Regional  Cachoeira Paulista 
      -  Regional Jundiaí com Regional Campinas 
 

3- Regional Mogi Mirim com Regional São João da Boa Vista 

- Regional Piracicaba com Regional Rio Claro 
 4 - Regional Jaú com Regional Bauru 
     - Regional Assis com Regional Marília 
  

5 - Regional Ribeirão Preto com Regional Franca 
     - Regional Jales com Regional São José do Rio Preto 
 

6 - Regional Presidente Prudente com Regional Nova Alta Paulista 
            - Regional Araçatuba com Regional Ilha Solteira 
 
As 24 regionais formam doze grupos de duas regionais cada um. Para cada grupo  
será programada uma reunião, com a presença de no mínimo quatro diretores 
executivos e ou departamentais da USE. Entre as regionais será decidida a sede do 
encontro. 
 
Os encontros serão realizados simultaneamente no mesmo final de semana, sábado 
e domingo. No sábado, no período da tarde, e no domingo, no período da manhã. 
O tempo previsto para a reunião será de quatro horas, com pequeno intervalo para 
lanche e confraternização. 

A critério das regionais, pode ser programada palestra noturna nas doze sedes, no 
sábado, sendo que o quadro de expositiores serão compostos por membros da USE 
e menbros dos orgãos locais. A palestra deverá ser impactante e sobre o livro dos 
espiritos.  
 
São participantes esperados na reunião propriamente dita: dirigentes das USE´s da 
área, dirigentes de casas espíritas da área, interessados no trabalho de unificação; e 
na palestra caso seja programada, é esperado o público em geral.  A divulgação 
destes acontecimentos fica sob a responsabilidade das USE´s anfitriãs. 

O  projeto foi aprovado pela maioria dos pressentes. 
 
Sugerido a data do 3º final de semana de Outubro de 2017. 
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Tesouraria 
 
Rosana discorreu sobre o balancete financeiro dezembro 2016.  
 
Em 2016 tivemos uma receita de R$ 1.032.802, sendo R$ 118.780 de contribuições 
de associados, R$ 70.110 de livraria, R$ 330.089 de congresso e R$ 439.000 do 
Vivo espiritualidade entre outros. As despesas ficaram na ordem de R$ 782.571, 
ficando um saldo final de R$ 651.180, sendo a principal despesa a antecipaçção do 
pagamento do hotel do congresso de R$ 459.340, além de R$ 48.074 com compras 
de livros, R$ 54.748 de investimentos no bras, R$ 58.135 com despesas de pessoal, 
entre outras. 
 
Rosana informou que o fundo de reserva está em R$ 439.071. Este fundo será 
destinado a reforma do Centro Cultural Bras. Temos, ainda, uma aplicação e saldo 
de caixa no valor total de R$ 212.108. 
 
Rosana explicou que está estimando um investimento de R$ 435.000 na sede do 
Bras. Temos, ainda, um acordo com o INSS a pagar de R$ 21.000 e despesas com 
o congresso de R$ 150.000. 
 
Colocado em votação os demostrativos financeiros da USE foi aprovado por 
unanimidade. 
 
 
Centro Cultural 
 
José Gaspar informou sobre os andamentos da reforma do centro cultural. O projeto 
incluirá além do teatro para 220 pessoas, os outros 2 andares. No 1º andar teremos 
um salão de auditório reformado para 300 pessoas, no 3º andar 6 novas salas e uma 
cozinha e uma área de convivência. 
 
A ideia seria usar o centro cultural para os diversos eventos da USE. Gaspar 
comentou que a região está se revitalizando. 
 
 
Projeto Evoluz 
 
Mauricio comentou sobre o aplicativo evoluz e a previsão de inicio para abril de 
2017. Salientou a necessidade de divulgação do App nos nossos canais internos, 
como jornais, radios, Tvs, palestras, rede sociais, etc.. 
 
 
Congresso 
 
Rosana informou que temos menos de 68 vagas restantes. Amanhã acontecerá uma 
visita técnica ao Hotel. 
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Na semana que vem estarão abertas as inscrições para os passantes da região e a 
informação dos valores de refeição. As incrições devem subir de valor em função do 
aumento dos valores do hotel para R$ 950, podendo ser dividido em 3 vezes.  
 
Jean perguntou se as fundadoras da USE foram convidadas e a quantidade de 
casas que teremos no congresso. Perguntou se todas as regionais estarão 
representadas.  
 
Julia explicou que as fundadoras serão convidadas, até pelo motivo da 
comemoração dos 70 anos da USE. Esclareceu, também, que ainda não sabemos a 
quantidade de centro espíritas e que nem todos os orgãos fizeram inscrições no 
congresso. 
 
 
Departamentos 
 
Mocidade 
 
Gustavo apresentou a equipe da Mocidade presente na reunião, Adolfo (secretario 
adm), Juliana (secretária Doutrina), Luis Fabiano (assessor), Ana Clara (secretária 
Artes), Felipe ( assessor). 
 
Gustavo falou sobre a Conjesp que acontecerá de 13 a 16 de abril. A última 
aconteceu em 2011 em guarulhos. Estão comemorando os 50 anos de Conjesp. As 
inscrições foram encerradas e as 630 vagas foram preenchidas totalmente. Hoje 
estão com lista de espera de 70 inscritos e estão tentando ampliar o número de 
inscritos. 
 
Os trabalhos estão intensos e com o apoio da regional de Bauru O departamento fez 
por volta de 30 eventos para arrecadação de fundos para bancar a Conjesp. O 
evento está orçado em R$ 75.000. Está tudo preparado para um grande evento. 
 
Gustavo convida a todos para visitirarem e participarem do evento e continuem 
apoiando da Mocidade espírita. 
 
Julia agradece o apoio da inter-municipal de Bauru, na figura da Nery e parabeniza a 
Mocidade pela dedicação e trabalho. 
 
 
Artes 
 
Liralcio lembrou seu ínicio no departamento de artes, da criação do setor de teatro. 
Em seguida apresentou o Alberto Centurião.  
 
Alberto esclareceu sobre o 1º workshop de Dramaturgia Espírita que irá realizar. Em 
seguida haverá um workshop de direção. 
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Estão planejando outros workshops na USE. Solicitou as USEs as indicações de 
pessoas nas cidades das regiões que possam participar dos trabalhos relacionados 
a arte espirita. Colocou-se a disposição para realização deses workshop nas 
regionais. 
 
Liralcio informou que iniciaremos a seleção de participantes para o Coral da USE 
sobre a regencia do maestro Poeta. 
 
 
Atendimento Espiritual 
 
Mauro relatou sobre o seminário realizado hoje na sede da USE sobre a coerência 
doutrinária no atendimento espiritual. Solicitou que a regionais apresentasse as 
pessoas responsáveis na região para os temas do departamento. Assim, poderão 
formar uma grande rede no estado. 
 
No dia 5 a 7 de maio o departamento estará no Conselho Regional Sul. No dia 21 de 
maio estarão em Embu das Artes numa oficina. No dia 27 de maio estarão em Matão 
num seminário de atendimento fraterno. No dia 23 de setembro acontecerá o 
encontro estadual. 
 
 
Estudos 
 
Silvio relatou sobre o encontro paulista da área de estudos, em 5 sedes simultaneas. 
 
Do departamento de mediunidade explicou que fazem a divulgação da metodologia 
do estudo de mediunidade na casa espírita em sala de aula e da educação da 
mediunidade. Relatou que embora o departamento divulge e recomende o MEP, não 
condena outros materiais de apoio. 
 
Terão em 12 de março em São José do Rio Preto o encontro de monitores do MEP. 
Falarão sobre o ESDE na baixada santista, além de diversas outras atividades já 
marcadas no ano.  
 
Este ano teremos o encontro paulista de mediunidade em São José dos Campos. 
Solicitou, também, as regionais a divulgação do departamento, incentivando os 
integrantes locais a participarem do departamento. 
 
 
Infância 
 
Ana Luisa, a nova representante do departamento de infância. Informou que estão 
re-organizando o departamento. Comentou sobre o encontro paulsta da infância, na 
sede da USE-SP, com a participação de mais de 100 pessoas. 
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Durante 2017 deverão realizar divrsos seminários em conjunto com o departamento 
de Mocidade. No dia 18 de março teremos um evento em São José do Rio Preto. 
 
Terão, também, no dia 25 e 26 na baixada Santista e também na regional do grande 
ABC. 
 
 
Palavras do Orgãos 
 
Baixada Santista e Vale do Ribeira 
 
Zezinho comentou que as reuniões da USE são alegres como citado pelo Balieiro 
anteriormente. Solicitou que a DE pudesse fazer uma comunicação agradecendo o 
apoio prestado no encontro “Politica e Espiritismo”. 
 
Zezinho explicou que existia uma página do Facebook com nome da Regional 
seguido do seu nome que estava sendo usado de forma indevida. Informa que já foi 
excluido. 
 
Informou que no dia 25 de março será realizado o 1º Encontro pela família, na 
Associação Espirita Jesus e Caridade, com a participação do Coral da Paz (70 
vozes), além de diversos outros encontros apoiados pela regional. 
 
Zezinho explicou que a regional foi dividida em polos, com seus respectivos 
coordenadores. 
 
 
Riberão Preto 
 
Pascoal discorreu sobre o trabalho de criação de novos centros espíritas. Estão 
abrindo um novo centro em Guatapará. 
 
No inicio fizeram o mapeamento dos centros espíritas da região, colocando 
geograficamente num mapa, num total de 116 (69 unidas a USE), com todos os 
contatos e detalhes dos dias de trabalho. Pascoal sugeriu que as USE também 
pudessem fazer um trabalho parecido, pois facilita a consulta. 
 
Comentou sobre os seminários que estão iniciando sobre os temas do curso de 
gestão da USE. O  primeiro seria sobre os aspectos jurídicos de uma casa espírita. 
 
 
 
Assis 
 
Guaracy informou que a iniciativa de Ourinhos está sendo muito bem sucedida. 
Começaram em Salto Grande. O grupo local já montou reunião de estudos das 
obras de Kardec. Em breve deveremos ter um novo centro espirita. 
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Guaracy solicitou que em 19 de novembro a USE pudesse estar representada no 
encontro fraterno de Rancharia. Perguntou sobre o andamento da comissão que 
está estudando o tema de distribuição de livros das penitenciárias e centro de 
socialização. 
 
Julia sugeriu fazer um grupo de whatsapp da comissão. 
 
  
Franca 
 
Jean comentou que estão comemorando 70 anos da regional e estão fazendo um 
almoço para 1.000 pessoas. Sugeriu a criação de um grupo de whatsapp para os 
integrantes do Conselho de Administração. 
 
Informou que estão montando um catálogo de atividades dos centros espíritas. Em 
março terão a semana da família, com a participação de 100 casas espíritas, 150 
palestras e intercâmbio de oradores. 
 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 1 de abril de 2017, 
às 14h30.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 18h30 com prece do Eduardo Rossi. 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 3 de junho de 2017 
 
Local:     Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   14h30 
Leitura:  Neyde Schneider – Beneficência - ESE 
Prece de Abertura:  José Antônio Luiz Balieiro 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Regionais: 
Jose da Conceição Abreu – Baixada Santista 
Pascoal Antonio Bovino – Ribeirão Preto 
Antonio Carlos Amorin – São Paulo 
Sirlei Ramos Nogueira – Araçatuba 
Eduardo Pereira – Bauru 
Cicero Ramos – Taubaté 
 
Departamentos e Visitantes 
Mauro Santos - AECE 
Fernando Porto – AECE 
Luis Claudio da Silva - AECE 
Neyde Schneider- APSE 
Raimundo Porto - APSE 
Rosana Roque - APSE 
Liralcio Ricci - artes 
Andréia Leão Morato – artes 
Marco Antonio Soares de Oliveira - Comunicação 
Mario Gonçalvez - Estudos 
Poliana Bellan - Estudos 
Ana Luisa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade  
Walteno S. B. da Silva – infância e Mocidade 
Eva Bugolin – Eventos  
Elza Saorin – área de eventos 
Marco Antonio Milani – Livro  
Silvio Cesar C da Costa - Mediunidade 
Suzete Amorin – Radio Boa Nova 
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Walter D F – Distrital Pinheiros 
Ethevaldo Souza – Zeladoria 
 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira lembrou que toda e qualquer modificação nos estatutos das 
regionais ou órgãos necessitam de aprovação do CA. Julia ressaltou que algumas 
das modificações são juridicamente obrigatórias. A USE-SP está se prontificando a 
ajudar no que for necessário. 
 
Colocado em votação a aprovação do estatuto da USE Municipal de Taubaté, foi 
aprovado por unanimidade. 
 
Julia comentou sobre a reunião sobre a comissão regional sul. A cobertura completa 
sairá no jornal o Dirigente Espírita. O plano de trabalho para os próximos 5 anos foi 
amplamente discutido durante o evento. Foram incluídas duas novas diretrizes. Foi 
implantado, também, o relatório de atividades de forma sistêmica on line. 
 
Julia discorreu sobre o lançamento da campanha família, vida e paz, da FEB, sob o 
nome “Eu tenho Fé na Vida”. A campanha é focada na valorização da vida. Explicou 
as diversas ações que estão sendo sugeridas e principalmente da participação das 
diversas áreas da casa espírita, com sugestões de temas de palestras, estudos, 
seminários, workshop, etc. 
 
 
Secretaria 
 
Newton comentou sobre as revistas e correspondências em geral recebidas no 
período. Solicitou que as regionais continuem com o trabalho de cadastramento das 
casas espíritas. 
 
Julia informou que precisamos fazer uma pequena alteração no estatuto da USE-SP, 
inserindo uma nova atividade. Seriam atividades culturais, artisticas, musicais, etc. 
Com isso o Centro Cultural Bras poderá realizar suas atividades ligadas a artes. Foi 
colocado em votação a alteração do estatuto acima. Alteração aprovada por 
unanimidade. O passo seguinte será comunicar no CDE e convocar uma assembleia 
geral extraordinária. 
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Encontros Fraternos de Unificação 
 
Balieiro discorreu sobre o encontro fraterno de unificação. O plano é realizar 12 
encontros fraternos nas regionais. Na parte diurna teremos o encontro com as casas 
espiritas das regionais, coordenado pelos grupos de trabalho e em cada uma das 24 
regionais, teremos uma palestra noturna. 
 
As regionais estão divididas em 3 blocos com 3 facilitadores: 
 

1- Orlando, com suporte do Amorin, Hélio, Luiz Claudio, Sandro e Eva 
2- Newton, com suporte do Kiko, Meg, Clayton, Aylton, Rossi e Guaracy. 
3- Balieiro, com suporte do Edmir, Adolfo, João Lucio, Luiz Carlos, Roberto, 

Valcir e Aparecido 
 
 
 A equipe da USE fará o programa do encontro, falando de unificação em geral, 
além do 17º Congresso e seus temas. Assim, teríamos na parte noturna do sábado, 
uma palestra organizada em alguma cidade da região respectiva, com a 
coordenação local. Serão 24 palestras noturnas no sábado. 
 
Sugerido o seguinte cronograma: 
 

C R O N O G R A M A   D E   A T I V I D A D E S 
 

3 e 4 de junho – Reuniões do CA e CDE em São Paulo  
 

Ver cidades dos encontros e palestras 
Ver locais e endereços dos encontros e palestras 
Ajustar nomes das equipes de trabalho fazendo correções 
 
23 a 25 de junho - Congresso em Atibaia 
   
Fechar todos os itens registrados acima 
Rever as fichas dos encontros e confirmar dados 
Ver indicações de nomes para as palestras noturnas de 21/10 
Ratificar o tema da palestra de 21/10 – 160 anos 
 
 
01 de julho – reunião da DE em São Paulo 
   
Conferir o esboço geral do encontro 
Distribuir tarefas do encontro entre os coordenadores 
Trocar ideias sobre a condução de palestras e mensagens 
Como fazer o programa geral e divulgação do encontro 
Preparar sugestão para apresentação das regionais 
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05 de agosto – reunião da DE em São Paulo 
   
Ver programa e divulgação 
Roteiros para apresentações de palestras 
Fazer contato com regionais e verificar apresentações 
Contatos com redes, jornais, programas, etc. – Dirigente 
 
02 de setembro – reunião da DE e CA em São Paulo 
   
Rever e finalizar o planejamento geral 
Repassar as etapas e preparar execução 
Programa completo do evento 
Programa de viagem e encontro das equipes 
Planejamento de custos do evento 
Edição especial do Dirigente 
 
Mês de outubro – sedes regionais da USE 
 
Realização da tarefa 
 
 
Tesouraria 
 
Rosana informou o balancete financeiro de maio. O total de receitas ficou em R$ 
76.835, concentrado nos recebimentos do 17º congresso. Este ano ainda estamos 
com um pequeno atraso nos recebimentos das anuidades associativas. A estimativa 
seria da ordem de R$ 40.000 a receber. Tivemos, até agora, apenas 197 casas 
pagantes. Este mês as casas receberam os novos boletos, para serem pagos até 05 
de julho. 
 
Em relação as despesas, tivemos um gasto de R$ 35.224, também concentrado no 
congresso em R$ 14.438. 
 
Fechamos o mês com R$ 833.112, porém temos uma previsão de 213.767 a pagar e 
R$ 16.044 a receber. Temos, também, a dívida parcelada com o INSS em 16.743. 
 
Balieiro reforçou a importância do trabalho de incentivo que as regionais podem 
fazer para o pagamento das contribuições associativas que este ano estão um 
pouco atrasadas devido aos problemas técnicos que enfrentamos. 
 
Zezinho também enfatizou a responsabilidade das regionais na contribuição 
associativa e na regularização da documentação das casas perante a USE-SP.  
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Congresso 
 
Rosana esclareceu sobre o andamento do congresso e sobre a venda do selo 
comemorativo da USE durante o congresso. Mostrou, também, a caneta que será 
distribuída para todos os congressistas. 
 
 
Patrimônio 
 
Gaspar mostrou as fotos da obra do Centro Cultural Bras. Informou que foi montada 
uma comissão para acompanhamento da obra, com presença de engenheiros, 
especialistas na parte elétrica, compras entre outros. Na próxima semana 
reiniciamos a obra com a parte de infraestrutura. 
 
Em relação a documentação da prefeitura, estamos fazendo um pedido de 
reconsideração para regularizar definitivamente o alvará do prédio e um outro pedido 
de reforma, além das licenças de funcionamento devidas. 
 
 
 
 
 
 
 

                              USE - UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
              Balancete de Verificação

PERÍODO Jan a Dez 2016 Jan a Mai 2017
Saldo Anterior: 260.756,15        510.987,13     
RECEITA
Livros Recebidos 70.110,09          28.879,86       
Contrib.Ass/Cooperad. 118.780,80        452 49.850,00       197 Demonstrativo do Saldo: (¹)
Jornal 17.060,01          4.460,00         Aplicação Itaú 343.476,18             
Eventos 12.013,90          3.310,00           Saldo Bco Itaú 27.720,90               
Congresso/Hotel 330.089,69        330.235,16       Caixa 395,67                    
Rend Aplic 45.089,43          23.561,29       371.592,75             
Outras Receitas/Vivo Espirit 439.658,64        1.032.802,56    33.169,10       473.465,41     

Reservas e à Receber
DESPESAS Livraria/Congresso 10.232,71               
Administrativas/Sociais 112.187,15        36.766,28       Fundo de Reserva (¹) (Sicredi) 461.519,77             
Pessoal/Parcel.INSS 58.135,85          26.892,36       Total: 471.752,48             
Jornal/Divulgação 19.398,75          7.344,00         
Pgto de Livros 48.074,96          9.287,40         Contas a Pagar 
Móveis e Equip/Manut 24.799,12          4.539,60         Contas a Pagar 06/17
17º Congresso/Hotel 459.340,00        16.968,81       Reforma USE Brás 435.000,00             
Sede Brás 54.748,82          46.577,60       17º Congresso 193.754,07             
Financeiras 5.886,93            782.571,58       2.963,97         151.340,02     INSS Parcel corrigido (13 parc) 16.743,71               
Saldo Final 510.987,13       833.112,52     (¹)incluso Valores totais: 645.497,78             

      Julia Nezu Rosana A Gaspar
      Presidente 1ªTesoureira
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Departamentos 
 
APSE 
 
Neide informou sobre o Encontro estadual que foi realizado em 18-03 no Circuito das 
águas. Foi muito produtivo.  
 
A equipe do departamento fez um resumo das leis referentes as atividades do 
departamento. Este resumo foi amplamente distribuído aos órgãos através da 
secretaria da USE-SP. O departamento participou da Rebrates. 
 
Neide comentou que em 17-09 teremos o encontro estadual do APSE aqui na sede 
da USE-SP 
 
Mocidade 
 
Ana justificou a ausência do departamento da Mocidade devido ao acidente do 
jovem Alisson e assim está representando a Mocidade também. Descreveu sobre o 
seminário conjunto entre a Infância e Mocidade, em comemoração aos 160 anos do 
Livro dos Espíritos, em agosto 
 
Infância 
 
Ana informou sobre a Campanha Família, Vida e Paz. Será realizada uma palestra 
em Osasco, no mês de agosto. 
 
Ana relatou que está previsto para março de 2018 o Encontro Paulista de 
Evangelização, com a presença de André Trigueiro. 
 
Mediunidade 
 
Silvio discorreu sobre o Campo Experimental MEP2 e sobre os eventos ocorridos 
para monitores de grupos de estudos da mediunidade. Apresentou os projetos 
trazidos do CRSul. 
 
O próximo evento do departamento será o Encontro paulista da área de Estudos, 
que ocorrerá em julho deste ano. 
 
Comunicação 
 
Marco informou que o livro dos 70 anos já está na gráfica, portanto não há mais 
tempo de enviar informações complementares. Registrou a presença do 
departamento no CRSul no Rio de Janeiro, além das deliberações e projetos na área 
de comunicação. Relatou, ainda, que as federativas serão parceiras da Feb-Tv. 
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AECE 
 
Mauro comentou sobre as atividades do AECE, sobre os encontros, prévias, 
palestras realizadas pelo departamento. 
 
Mauro propôs um trabalho para todo o estado em relação a Campanha do Suicídio, 
tendo como base a campanha da FEB “Eu tenho Fé na Vida”.  
 
Estudos 
 
Mario apresentou o resultado do censo realizado pela área de estudos. São 308 
sociedades que tem o ESDE implantado. 
 
Julia solicita que este resultado seja publicado no site da USE-SP 
 
Mario divulgou o 2º Encontro Paulista da área de Estudos do Espiritismo e por fim 
entregou o jornal Verdade e Luz a todos os presentes. 
 
Artes 
 
Liralcio informou sobre os Saraus, tanto aqui na sede da USE-SP quanto nas 
regiões. Os Saraus ocorrem sempre no último domingo do mês. Neste mês teremos 
o Sarau acontecendo no congresso. 
 
 
Palavras do Órgãos 
 
São Paulo 
 
Amorin informou que em 10-06 a regional fará sua reunião com diálogos sobre os 70 
anos da USE. Comentou que o Sr Leonel Mota desencarnou em 01-06 e o Sr 
Dagoberto Laurita em 29-04. 
 
Amorin comentou que em maio ocorreram os diálogos sobre a adequação dos 
centros espíritas ao atendimento com pessoas com deficiência. Em abril, foi a vez 
dos diálogos sobre os 160 anos do Livro dos Espíritos. 
 
Ribeirão Preto 
 
Pascoal sugeriu à DE que a USE-SP reestude o Logo para ser mais atual. Informou, 
ainda, que nas reuniões da regional, foram cobradas as atualizações dos estatutos 
respectivos.  
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Araçatuba 
 
Sirley falou sobre a obra “Benedita Fernandes – A Dama da Caridade”, escrita pelo 
César Perri de Carvalho. A USE regional é co-criadora da obra. Informou o preço de 
capa a R$ 28 e o preço para os órgãos a R$ 9,60. 
 
Sirley relatou que conseguiram a concessão de uma TV aberta. Estão em fase de 
construção da torre para amplificar o sinal. A TV retransmitirá a TV Mundo Maior em 
Araçatuba. 
 
 
Baixada Santista e Vale do Ribeira 
 
Zezinho informou que um órgão da Baixada Santista enviará proposta de mudança 
de logo e estatuto para USE para apreciação. 
 
 
Bauru 
 
Eduardo informou sobre a realização do seminário “Escolha a Vida”. O seminário 
contará com a participação de 5 expositores, entre eles a participação da Mocidade, 
CVV, de um juiz e uma psicóloga terapeuta. 
 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 2 de setembro de 
2017, às 14h30.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 18h07 com prece da Eronilza. 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 2017 
 
Local:    Sede da USE – São Paulo 
    Rua Gabriel Piza, 433 – Bairro Santana – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   14h30 
Leitura:  Liralcio Ricci – Razão e Sentimento  
Prece de Abertura:  Allan Kardec Pitta Veloso 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Regionais: 
Guaracy Nascimento– Assis 
Pascoal Antonio Bovino – Ribeirão Preto 
Antonio Carlos Amorin – São Paulo 
Aparecido José Orlando – Taubaté 
Eduardo Pereira - Bauru 
Sirlei Ramos Nogueira - Araçatuba 
 
Departamentos e Visitantes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Marco Antonio Soares de Oliveira - Comunicação 
Norberto Weinlich – Comunicação 
Neyde Schneider – APSE 
Ana Luisa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade 
Poliana Bellan - Estudos 
Silvio Cesar C da Costa - Estudos 
Suzete Amorin – Programa Momento Espírita 
Gustavo Ferreira – Mocidade 
Esterlita Moreira – IEE 
Fernando Porto – AECE 
Mario Gonçalvez – Estudos 
Hélio Alves Correia – Sorocaba 
Ethevaldo Souza – Patrimônio 
Walteno Santos Bento da Silva – Infância 
Monica Soares - Infância 
 
Ausências Justificadas:  
Newton Carlos Guirau – Mauro Santos – José da Conceição de Abreu  
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira informou que no movimento “Você e a Paz” será no parque do 
Ibirapuera, como no ano passado. A USE está participando da organização. A 
prefeitura aprovou a liberação do Ibirapuera, com a ajuda do Sr Doria, irmão do 
prefeito João Doria. Deverão ser homenageadas a Castor e a Ype, entre outras 
empresas. 
 
A USE irá convidar o Reynaldo Gianecchini para participar do evento.  
 
Julia lembrou que o Divaldo Pereira Franco irá ser homenageado no dia 02 de 
outubro, as 9:30 da manhã, na assembleia legislativa de São Paulo. 
 
Julia reforçou a importância da atualização dos estatutos das regionais e demais 
órgãos. 
 
 
Secretaria 
 
Erô informou as correspondências, jornais, revistas e convites recebidos pela USE-
SP.  
 
Tivemos cadastro de união das seguintes casas: 
Núcleo Assistencial Espirita Fraternidade de Tatuapé e Casa Espírita União com 
Jesus de Registro. 
 
Está semana o PGA já deverá estar no site da USE-SP. 
 
 
Centro Cultural 
 
José Gaspar mostrou as fotos das obras do centro cultural. Mostrou, também, o 
projeto arquitetônico dos 3 andares, explicando o estágio de cada um. 
 
No 3º andar teremos 5 salas de apoio com 28m2, além de cozinha e espaço de 
confraternização. No terreno ainda existe uma casa que futuramente pode ser 
reformada.  
 
Gaspar relatou que no ano passado foram investidos R$ 55.000 na obra e que este 
ano R$ 131.000. As próximas etapas estarão contempladas as instalações elétricas, 
a parte dos bombeiros (prédio todo), a escada de ferro, entre outras coisas. 
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Rosana explicou que devemos abrir um novo projeto no Proac para angariar fundos 
para equipamentos e mobiliário, com valor de até R$ 1 milhão. A estimativa é que 
depois de pronto o Centro Cultural Brás deva chegar a um valor de R$ 11 milhões.  
 
Sirlei sugeriu fazermos a próxima reunião de dezembro no centro cultural.  
 
Foram dados os parabéns para Gaspar, Amorin e toda a equipe. 
 
Tesouraria 
 
Rosana informou que o balancete financeiro de agosto de 2017, mostrando o 
acumulado de 2017 e comparativo com 2016. 
 
Em agosto fechamos com um caixa de R$ 654.214, sendo no Itaú R$ 208.142 e 
441.040 no Sicred.  
 
A Candeia repassou R$ 12.300 das vendas do congresso. O Congresso no geral 
teve um resultado de R$ 27.281, além do estoque de livro dos 70 anos da USE, que 
deverá ser vendido ao longo do ano. 
 
Tivemos no período R$ 34.044 de receitas e R$ 63.707 de despesas, incluídas 
algumas ainda do congresso. Tivemos um investimento de notebook e também os 
recursos da reforma do Centro Cultural Brás no valor de R$ 36.921. 
 
Para o congresso, ainda, temos poucas despesas, principalmente de passagens 
áreas que foram parceladas. 
 
Para o próximo mês, temos um recebimento de R$ 4.134 e pagamentos de R$ 
31.015. 
 
Rosana informou que estão faltando por volta de 100 casas para pagamentos das 
contribuições associativas. Espera-se entrada de uns R$ 20.000 dessas 
contribuições. No ano passado tivemos 432 contribuições. Atualmente precisamos 
enviar boletos com CNPJ e dessa forma acabamos tendo dificuldade na emissão de 
algumas casas. Até hoje já tivemos 369 casas contribuindo. 
 
O saldo da USE, não considerando as reservas da obra do Centro Cultural Brás, é 
de R$ 213.000. 
 
Este ano já gastamos por volta de R$ 131.000 na obra da sede do centro cultural 
bras. Está previsto, ainda, investimento de reforma do Brás de R$ 440.000. 
 
Colocado em votação a aprovação das contas foi aprovada por unanimidade e com 
louvor. Julia reforçou que o Conselho de Administração faz o papel do conselho 
fiscal, sendo responsável por aprovação das contas.  
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RECEITAS
Livraria 17.186,32          
Contr Assoc/USE+ 6.570,00             
Jornal 1.920,00             
Doações/ Outras Receitas 201,56                
Eventos 4.280,00             
Rendimentos Aplicação 3.887,03             34.044,91    

DESPESAS
Despesas c/Pessoal 3.576,30             
Parcelamento INSS 1.394,45             
Compra de Livros 3.645,49             
Imobilizado (Note book/cartão) 2.982,68             
Jornal/Divulgação 2.290,00             
Luz/Água/Tel/NET 516,24                
Conservação e Limpeza 578,50                
Lanches e Refeições 881,72                
Eventos 1.142,60             
Serv Inf/Site 973,00                
Correios e Telégrafos 2.657,97             
Viagens e Estadias (dptos) 735,80                
Despesas Bancárias 265,57                
Sede Brás 36.921,17          
Congresso 4.129,13             
Outras Desp 1.016,98             63.707,60    

654.214,42  

Saldo Anterior: 01/08/17 Saldo Atual: 31/08/17
Banco c/c 7.975,52          Banco c/c 6.138,29          
Fundo de Reserva 456.869,63     Sicredi Aplic 438.830,75     
Aplicação 218.016,99     Itaú Aplic 208.142,90     
Caixa 1.014,97          Caixa 1.102,48          
Total: 683.877,11     Total: 654.214,42     

Previsão de Contas 07/17 Contas a Receber:
Desp/Reforma Brás 18.332,98        
Parcel. (parc 171/180) 1.394,00          Pendências 951,25              
Jornal/Fornec Livros 2.373,00          set/17 2.471,75          
Congresso 3.259,13          out/17 711,25              
Outras Despesas 5.655,88          -                    

31.014,99        4.134,25          
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Encontro Fraterno 
 
Balieiro reforçou a relevância do nosso encontro fraterno. O encontro visa uma 
interação entre a USE e suas regionais. Participarão as 24 regionais, com seus 
diretores executivos, em realização simultâneas, a saber: 
 

1. Regional São Paulo e Regional Sorocaba 
2. Baixada Santista e Vale do Ribeira e Regional Grande ABC 
3. Regional Taubaté e Regional Cachoeira Paulista 
4. Regional Jundiaí e Regional Campinas 
5. Regional Mogi Mirim e Regional São João da Boa Vista 
6. Regional Piracicaba e Regional Rio Claro 
7. Regional Jaú e Regional Bauru 
8. Regional Assis e Regional Marília 
9. Regional Ribeirão Preto e Regional Franca 
10. Regional Jales e Regional São José do Rio Preto 
11.  Regional Presidente Prudente e Regional Nova Alta Paulista 
12.  Regional Araçatuba e Regional Ilha Solteira 

 
Os principais objetivos são: 
 

• Comemorar os 160 anos de O Livro dos Espíritos; 
• Repercutir e estimular ações decorrentes do 17º. Congresso Estadual de 

Espiritismo, comemorativo aos 70 anos da USE; 
• Conversar sobre o trabalho de unificação e ações possíveis e necessárias 

para o desenvolvimento do trabalho de unificação;  
• Privilegiar a aproximação e convivência entre os trabalhadores espíritas e as 

suas instituições;  
• Firmar relacionamentos.  

 
 Teremos 12 regiões unidas duas a duas e em cada uma teremos palestras 
comemorativas e encontros unindo as 2 regiões. Balieiro comentou sobre cada uma 
região, discorrendo sobre as palestras, palestrantes, locais e roteiros para os 
encontros.  
 
Cada uma das 2 regionais terá 40 minutos de apresentação no encontro fraterno, 
discorrendo com temas de seu interesse.  
 
Orlando mostrou os formulários que serão enviados aos órgãos locais e regionais 
para preenchimento e entrega nas reuniões. Serão dados cadastrais, lista de 
atividades e estatísticos de cada intermunicipal, distrital e regionais. 
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Palavras do Órgãos 
 
São Paulo 
 
Antonio Carlos Amorin comentou que na USE Regional São Paulo fazem reuniões 
mensais, sob o nome de Diálogos. São eventos com palestras e discussões sobre o 
tema do mês. No mês de outubro acontece a semana comemorativa da regional e 
no dia 22 de outubro algumas casas farão atividades comemorativas 
 
Riberão Preto 
 
Pascoal comentou que as intermunicipais de ribeirão preto terão a 44ª feira do livro. 
Na regional, as intermunicipais de maneira geral, estão providenciando a 
regularização dos seus estatutos. Algumas delas possuem apenas regimento 
interno, o que é juridicamente adequado. 
 
No ano que vem, terão a Conresp na época do carnaval com participação do Alberto 
Almeida, Heloísa Pires entre outros, a ser realizado em Orlândia. 
 
 
Araçatuba 
 
Sirlei informou que estão no 2º dia do projeto das USEs regionais de Araçatuba e 
Jales. A ideia é divulgar sobre o tema da campanha do setembro amarelo, 
prevenção ao suicídio. Eles estão divulgando e engajando o movimento e os 
multiplicadores no tema. 
 
Em setembro começa a transmissão da TV Mundo Maior em Araçatuba no canal 36, 
de forma gratuita a população. Foi construída os espaços necessários para os 
equipamentos de transmissão e uma antena específica para a TV. 
 
 
Departamentos 
 
Mocidade e Infância 
 
Gustavo discorreu sobre as previas das confraternizações. São 2 previas durante o 
ano e as Comes que acontecem na páscoa, realizadas em 4 cidades 
simultaneamente. Nas prévias são votados os temas e começam os estudos. 
 
Teremos em São Vicente, Valinhos, Franca e Bauru. Estão fazendo seminários 
integrados com o departamento de infância. O departamento tem problemas de 
transição entre a passagem da infância para a mocidade. O seminário visa buscar 
soluções sobre como agir, trabalhar em conjunto para incentivar a continuidade da 
participação dos jovens em todas as etapas. 
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Gustavo comentou que este ano estão fazendo os seminários em conjunto com as 
USE locais e isso tem contribuído bastante para o alcance de mais pessoas.  
 
O departamento vai participar do congresso do paraná e do seminário do AECE. 
 
 
Ana informou sobre o próximo seminário na baixada santista e no dia 24 estarão em 
São Bernardo. 
 
Em outubro estarão em Osasco e no dia 18 de novembro em São Miguel Paulista 
com os seminários. 
 
Foram apresentados o Walteno e a Monica que fazem parte do departamento da 
Infância. 
 
 
AECE 
 
Fernando registrou que o Mauro está participando de um evento neste instante na 
Casa Verde. Fernando reforçou a importância das assessorias e o departamento 
trabalha para aumentar a quantidade de assessores. 
 
 
Fernando comentou que no dia 23 teremos o encontro estadual do AECE. A 
estrutura está montada no trabalho sobre a prevenção ao suicídio. Estarão 
integrados os departamentos da Infância e da Mocidade. O tema será “Vidas em 
perigo, desafio para a família e o centro espírita”. Teremos palestra aberta e debates 
sobre suicídio. Teremos palestra do Mauro, Fernando e Luis Claudio. 
  
 
Livro 
 
Fernando, representando o Marcos Milani, relatou que estão fazendo um trabalho 
em conjunto com o departamento do livro sobre sexualidade. 
 
Estão realizando um trabalho junto com o departamento da Mocidade, indicando 
livros para os estudos. Existe também um trabalho de captação de livros para 
doação aos presídios. 
 
 
Mediunidade 
 
Mario informou sobre os treinamentos que estão fazendo no estado. O encontro feito 
em julho aconteceu em 6 cidades simultaneamente. Tivemos 302 pessoas 
presentes, cerca de 50 cidades e 75 instituições. 
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O benefício é bem visível, principalmente das pequenas cidades que normalmente 
não participam de outros eventos fora da sua região. Mario agradeceu as USEs 
locais e a equipe pela realização dos eventos. 
 
No ano que vem terão um evento unificado, provavelmente em Sorocaba, trazendo 
os representantes das regiões, com menos pessoas, mas com um público que já 
trabalha do setor. 
 
 
Estudos 
 
Silvio falou sobre os eventos do departamento. Foi montado um projeto anual para 
divulgação e incentivo ao estudo. Entendem que devem falar da importância da 
educação mediúnica. 
 
Ressaltou a importância da coerência doutrinária. Amanhã estarão em Mauá. Entre 
18 e 19 de novembro, estarão no encontro paulista da mediunidade, junto com o 
encontro do AECE, com a presença do Jacobson Santana, Cosme Massi, entre 
outros. Teremos em 8 de outubro uma apresentação do MEP em Peruíbe. 
 
Em média o departamento faz 1 evento por mês. Estão à disposição das regionais 
para eventos ou discussão com as áreas regionais. 
 
Os departamentos estão trabalhando com as assessorias em conjunto com o 
pessoal do ESDE. 
 
 
APSE 
 
Neyde apresentou o departamento e os participantes. No 1º semestre tiveram o 
encontro estadual em Bauru. No próximo dia 17 terão o 2º encontro aqui na sede da 
USE-SP.  
 
Falarão sobre as drogas e a relação com os familiares, sobre a prevenção do 
suicídio. Finalizando o dia, falarão sobre empregabilidade, com dicas e orientações 
de como fazer uma boa entrevista de emprego, preparação de c.v., etc. 
 
 
 
Comunicação 
 
Rubens comentou que no site da USE-SP estão as fotos, vídeos, entrevistas do 
Congresso de Atibaia. 
 
Parabenizou a boa transmissão do 3º  Enliphe, ao vivo pela internet. 
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Rubens discorreu sobre a importância dos encontros fraternos, trazendo mais 
participação das regionais na USE. 
 
Por fim, relatou que tem feito a divulgação do Livro dos 70 anos da USE-SP. 
 
 
Artes 
 
Liralcio informou sobre os Saraus que estão realizando. Estão com a agenda 
fechada este ano, em Ribeirão, Cotia e Limeira. Acontecem no último domingo de 
cada mês. 
 
Os workshops de teatro, também, podem ser levados a outras cidades. 
 
Comentou sobre a II Semana Nacional de Arte Espírita que acontecerá entre o dia 
30 de setembro e 8 de outubro. As cidades podem incluir os eventos de arte que 
farão neste período. Hoje já temos 101 cidades que estão engajadas neste evento.  
 
Liralcio relatou sobre o evento que já realizaram via Skype e que funcionou muito 
bem. Na Abrarte já fazem as reuniões virtuais. 
 
 
Assuntos Diversos 
 
Rosana mostrou o lançamento do novo livro do César Perri, falando do movimento 
espírita. Informou que estão à venda o livro dos 70 anos da USE e também o selo 
comemorativo. 
 
Julia lembrou que teremos no ano que vem teremos a reunião na Comissão 
Regional Sul. 
 
Suzete sugeriu que pudéssemos ter as reuniões do CA e CDE transmitidas ao vivo 
pela internet, permitindo que todas as regionais pudessem participar. 
 
Julia relatou que no próximo ano deveremos ter o curso de gestão com transmissão 
pela internet, mas fechada em algumas cidades. Os alunos estariam 
presencialmente nos locais determinados nas cidades escolhidas. 
 
Eduardo comentou que a sistemática se transmitir ao vivo seria melhor do que um 
curso gravado, não presencial. 
 
Hélio concordou que este modelo é muito bom e que acha se será de bom 
aproveitamento. Sorocaba está se candidatando a realizar o curso no piloto do ano 
que vem. 
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Pascoal informou que em Ribeirão estão fazendo o curso de gestão. Acha que esta 
sugestão de se realizar ao vivo é muito boa. Colocou-se à disposição e que a 
regional tem interesse em participar. 
 
 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 02 de dezembro 
de 2017, às 14h30.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 18h20 com prece da Rosana Gaspar. 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária do Conselho de Administração da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 2 de dezembro de 2017 
 
Local:    Centro Cultural Brás – São Paulo 
    Rua Brigadeiro Machado, 269 – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   14h34 
Leitura:   
Prece de Abertura:  Jose da Conceição Abreu 
   
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 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Regionais: 
Guaracy Nascimento– Assis 
Jose da Conceição Abreu – Baixada Santista 
Eduardo Croys Felthes – Ribeirão Preto 
Claudia Dias – Sorocaba 
Martha Rios Guimarães – São Paulo 
Aparecido José Orlando – Taubaté 
 
Departamentos e Visitantes 
Marco Antonio Soares de Oliveira - Comunicação 
Elza Saorin – área de eventos 
Silvio Cesar C da Costa - Estudos 
Mauro Santos – AECE 
Luis Cláudio da Silva - AECE 
Marco Antonio Milani – Livro  
Alberto Centurião 
Raimundo Nonato – APSE 
Liralcio Ricci – Artes 
André Poeta – Artes 
Alberto Centurião - Artes 
Ana Luisa Boiago - Infância 
Walteno Santos – Infância 
Gustavo Ferreira – Mocidade 
Adolfo Cristovam – Mocidade 
Ana Clara Spera – Mocidade 
Angela Bianco – Eventos 
Eva Bugolin - Eventos 
Monica Soares - Infância 
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Ausências Justificadas: 
Allan Kardec Pitta Veloso 
Rubens Toledo – Comunicação 
Ortiz Fraga – Patrimônio 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira informou que a USE esteve na reunião do CFN da FEB em 
Brasília. Estiveram Julia, Orlando, Rosana e Gaspar. 
 
Orlando comentou que foi feito um material resumo da reunião do CFN. O material 
foi entregue a todos os presentes. 
 
Orlando comentou sobre a aprovação do novo plano de trabalho de 2018 – 2022. 
Uma das principais mudanças no plano de trabalho foi a inclusão de uma nova 
diretriz, ou seja, a promoção do livro espírita como elemento essencial ao 
cumprimento da missão do Espiritismo. 
 
Foi aprovado, também, um novo projeto de sustentabilidade do movimento espírita, 
através de suas federativas, utilizando-se da venda de livros espiritas. Foi eleita uma 
comissão que vai estudar o tema. Já em dezembro teremos a primeira reunião. Julia 
irá representando a USE. 
 
Foi aprovado o material de Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita. 
 
Orlando informou que foi apresentado o programa de qualificação de multiplicadores 
para a formação continuada de lideranças espíritas.  
  
Em 2018 teremos o 1º Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas, de 14 a 16 
de setembro, em Guarapari-ES, já em 2020 teremos o 5º Congresso espirita 
brasileiro de 1 a 4 de outubro, em Brasília. 
 
Foram definidos os temas para o Conselho Regional Sul, que acontecerá em São 
Paulo de 19 a 22 de abril de 2018, no Instituto Espírita de Educação. 
 
A FEB irá substituir a metodologia NEPE (Núcleo de Estudo e Pesquisa do 
Evangelho) pelo novo projeto denominado Evangelho Redivivo. 
 
A FEB está disponibilizando todas as edições da revista reformador. Para acessar 
basta acessar o site febnet.org.br. 
 
Guaracy pergunta sobre a definição de livro espírita, dizendo da sua preocupação 
com os conteúdos espiritualistas, de autoajuda que tem no mercado. 
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Marco Milani esclarece que o papel da USE é de nortear o entendimento doutrinário, 
pois somos responsáveis pelo que divulgamos. Livro espírita é aquele que está em 
coerência com a doutrina de Kardec. 
 
Julia comentou sobre as próximas eleições de 2018. Teremos que criar uma 
comissão eleitoral, que a partir de janeiro iniciem o processo eleitoral. Os 
representantes do CDE poderão montar chapas e se inscreverem para as eleições.  
 
Em abril teremos eleições das Distritais, intermunicipais e municipais, os órgãos 
locais. Cada órgão local indica 2 representantes e 2 suplentes para o Conselho 
Deliberativo Estadual. Em maio, teremos eleições dos órgãos regionais e finalmente 
em junho a Diretoria Executiva.  
 
Walteno fez a apresentação do novo site da USE-SP. Esclareceu sobre o cadastro 
que as casas espiritas terão. Todos terão um login e senha para acesso ao cadastro 
e, assim, atualiza-lo sempre que necessário. Em breve mandaremos os detalhes 
para esse acesso. 
 
 
 
Secretaria 
 
Erô comentou que estamos atualizando o PGA 2018 com as mudanças que alguns 
eventos e atividades programadas.  
 
 
Tesouraria 
 
Rosana discorreu sobre o balancete financeiro até novembro de 2017.  
 
Em relação as contribuições associativas estamos com 452 casas pagantes, um 
valor de 52 contribuições a menos que o ano passado. 
 
O total de receitas foi de R$ 642.743,89, um pouco abaixo em relação ao ano 
passado em função, principalmente do termino do projeto Vivo espiritualidade. Este 
ano tivemos uma receita extra de R$ 371.959,62, advindas do Congresso de Atibaia. 
 
Nas Despesa, fechamos em R$ 591.620, acumuladas no ano, sendo R$ 201.005,66 
de despesas com o Centro Cultural Brás, R$ 191.138 do Congresso, R$ 83.993,13 
de despesas administrativas e R$ 60.712,18 de pessoal entre outras. 
 
Temos aplicado o valor de R$ 187,5553,83, no Banco Itaú e no Sicred. Temos ainda 
uma reserva de R$ 374.556,37 para as obras do Bras. A ideia é termos ainda uma 
reserva de R$ 200.000 para emergências. 
 
Colocado em votação o balancete foi aprovado por unanimidade. 
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PERÍODO Jan a Dez 2016 Contribuições   Jan a Nov 2017 Contribuições 
Saldo Anterior:        260.756,15             510.987,13    
RECEITA       
Livros Recebidos          70.110,09               67.262,67    
Contrib.Ass/Cooperad.        118.780,80  452           101.885,00  402 
Jornal          17.060,01               10.510,00    
Eventos          12.013,90                 9.368,00    
Congresso/Hotel        330.089,69             371.959,62    
Rend Aplic          45.089,43               45.364,87    
Outras Receitas/Vivo Espirit        439.658,64     1.032.802,56              36.711,23        643.061,39  
        
DESPESAS        
Administrativas/Sociais        112.187,15               84.169,50    
Pessoal/Parcel.INSS          58.135,85               60.712,18    
Jornal/Divulgação          19.398,75               17.046,00    
Pgto de Livros          48.074,96               22.567,90    
Móveis e Equip/Manut          24.799,12                 9.731,65    
17º Congresso/Hotel        459.340,00             191.138,45    
Sede Brás          54.748,82             201.005,66    
Financeiras            5.886,93        782.571,58                5.425,85        591.797,19  
Saldo Final         510.987,13            562.110,20  

 
Demonstrativo do Saldo: (¹)    
 Aplicação Itaú         186.528,71  
  Saldo Bco Itaú               1046,7  
  Caixa               119,54  
         187.694,96  
  
Reservas Reforma USE Brás (³)  
Contr Assoc à Receber (²)          12.000,00  
Fundo de Reserva (¹) (Sicred)        374.556,37  
Total:        386.556,37  
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Rosana explicou que também foi realizado uma previsão para 2018. 
 
   até 30/11/2017   PREVISÃO 2017   PREVISÃO 2018  
Saldo Inicial Caixa e Bcos             510.987,13                     580.673,00              562.108,40  

RECEITAS       
        

Contrib.Social/Cooperad.             101.885,00                     120.000,00              120.000,00  
Receita Aplicação               45.364,87                      25.000,00               25.000,00  
Jornal               10.510,00                      15.000,00               12.000,00  
Livros/DVDs Recebidos               66.945,17                      70.000,00               50.000,00  
Congresso/Eventos             371.957,62                     260.000,00               12.000,00  
Doações Diversas                          -                        10.000,00                 6.000,00  
Outras Receitas               46.079,63                     150.000,00               20.000,00  
Total Receitas:             642.742,29                     650.000,00              245.000,00  
        

DESPESAS       
        

Administrativas/Sociais               76.820,54                     110.000,00              100.000,00  
Pessoal/Parc.INSS               60.712,18                      65.000,00               50.000,00  
Jornal/Divulgação               17.046,00                      20.000,00               20.000,00  
Móveis e Equipamentos                 9.731,65                      25.000,00               10.000,00  
Pgto de Livros               22.567,90                      55.000,00               20.000,00  
Financeiras                5.425,85                        6.000,00                 6.000,00  
Sede Brás             201.005,66                     500.000,00              360.000,00  
Congresso/Eventos             191.138,65                     330.000,00               10.000,00  
Outras Despesas                7.172,59                      10.000,00               10.000,00  
Total Despesas:             591.621,02                  1.121.000,00              586.000,00  
        
Saldo Final:             562.108,40                     109.673,00              221.108,40  

Reserva Brás 
           
(343.000,00)    

Saldo com o previsto:             219.108,40     
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Temos uma previsão de fechamento de 2017 de R$ 219.108 em caixa. Para 2018 
estima-se uma receita de R$ 245.000 e despesas na ordem de R$ 221.000. Rosana 
explicou que a receita é menor que os anos anteriores em função de não termos 
Congresso e a receita da Vivo Espiritualidade. Colocada em votação foi aprovado.  
 
Foi pedido para se fazer uma previsão para as despesas do CFN que acontecerá em 
abril de 2018. 
 
Julia discorreu sobre a proposta da DE para o novo valor de contribuição anual da 
USE. Será de R$ 280,00 e poderá ser dividido em até 4 vezes. O valor atual está 
sem atualização há 2 anos. 
 
Marthinha coloca que em função da crise acha difícil propor este tipo de aumento. 
Propõe a manutenção do valor de R$ 240.  
 
Orlando reforça a importância de termos algum reajuste para não ficar defasado com 
o passar do tempo. 
 
Zezinho propôs R$ 260 e ficar num valor um pouco menor. 
 
Claudia concorda que temos que ter algum reajuste. 
 
Aprovado o valor de R$ 265 à vista, podendo ser parcelado em 2 de R$ 135,00 ou 4 
de R$ 70,00. Nos valores parcelados há um acréscimo em função dos custos 
financeiros de cobrança. 
 
Zezinho apresentou o livro Terra de Pioneiros e Benfeitores que conta a história do 
movimento espírita da baixada santista e vale do ribeira. Escrito e organizado por 
José da Conceição de Abreu e Rubens Toledo. 
 
 

 



 
 

- 7 - 
 

Encontro Fraterno de Unificação 
 
Balieiro mostrou o relatório sobre o encontro fraterno de 21 e 22 de outubro. O 
material faz um resumo completo de todos os encontros. Foram realizadas 28 
palestras em 24 cidades de todo o estado. Tivemos 22 regionais presentes, com 88 
órgãos de unificação locais presentes. Tivemos 30 diretores da USE atuantes nos 
encontros, percorrendo 6.800 km ao todo. 
 
Tivemos 374 pessoas presentes nos encontros e 2499 nas palestras. 
 
Em geral foi solicitado uma maior atenção com o jovem e a criança, uma orientação 
com relação à prática espírita e dar meios para melhor entendimento da USE. 
Solicitado uma maior presença da USE junto aos órgãos nas regiões do interior. 
 
Como pontos positivos tivemos o espaço dado para as USEs falarem, a sinergia e 
interações, conhecer e aproximar (referência à temas importantes da doutrina e 
movimento) e estreitar laços de amizades. 
 
Como pontos negativos tivemos as dificuldades para o entendimento de gestão dos 
órgãos de unificação, dificuldades de sucessores e representatividade nas reuniões 
em São Paulo, além das dificuldades com regimentos e estatutos. Comentaram 
sobre os expositores e temas desconectados com conceitos e objetivos doutrinários. 
 
Orlando comentou que até o momento recebeu apenas 16 planilhas contendo as 
informações de cadastro das casas espíritas, o que ficou muito abaixo do previsto. 
 
Rosana comentou que tivemos uma receita de vendas de livros e produtos na casa 
de R$ 6.000 e despesas de R$ 2.144, no encontro de unificação.  
 
Balieiro comentou sobre o Dirigente Espirita que faz uma grande reportagem sobre o 
Encontro de Unificação. 
 
Julia agradece e parabeniza ao Balieiro pela coordenação e as regionais pelo apoio 
dado ao evento. 
 
 
Patrimônio 
 
José Gaspar informou sobre os andamentos das obras do Centro Cultural Brás. Os 
próximos passos serão no 3º andar, com colocação de piso, reforma das 6 salas, 
cozinha e banheiros. 
 
Estamos encerrando a parte de projetos de elétrica e bombeiros. A ideia é ir 
fechando as obras por andar, começando do 3º andar e ir descendo. Os valores 
necessários já estão reservados. 
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Palavras do Órgãos 
 
Baixada Santista e Vale do Ribeira 
 
Zezinho comentou sobre o tema da USE Praia Grande. Já está tudo em paz agora. 
 
 
São Paulo 
 
Marthinha comentou que na reunião de novembro da regional já fizeram o 
planejamento de 2018. Desejou um feliz ano novo a todos.   
 
 
Departamentos 
 
Infância 
 
Ana Luiza comentou sobre a equipe do departamento que tem 12 pessoas, sendo a 
maioria vindo de São Bernardo do Campo. Mostrou os trabalhos realizados em 
2017: 
 
 - II encontro Paulista de evangelizadores 
 
- Participação da CRSul, do 17 Congresso de Atibaia, do Encontro Paulista de AECE 
e dos Estudos e Oficinas de Evangelização de SBC 
 
Fizeram seminários em Jales, Ribeirão Preto, Baixada Santista, Osasco e São 
Miguel Paulista. 
 
Walteno relatou sobre os projetos programados para 2018, sendo previstos: 
 
Encontro Paulista 
Fórum de Evangelização 
I Encontro de Evangelizadores do ABC 
2 Reuniões Geral do Departamento de Infância 
 
 
Previsto seminários em Mongaguá, Diadema, Jabaquara, São José Rio Preto, 
Votuporanga, Jales, SJ Campos, São Vicente, Limeira, Jales e Campinas 
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AECE 
 
Mauro comentou sobre os projetos realizados em 2017. Participaram do CRSul em 
maio, discutindo os temas do departamento. 
 
Foram feitas diversas atividades entre elas: 
 
Oficina Pré-Congresso 
Seminário em Matão  
Oficina no Congresso: Passe e Atendimento Fraterno 
Seminário sobre diálogo fraterno na Baixada Santista 
Seminário no Vale do Ribeira e palestra sobre valorização na Vida 
Seminário na Distrital Casa verde sobre valorização da Vida 
Encontro Estadual do departamento na sede da USE  
Diversas palestras ao longo do ano. 
Diversas participações em feiras do livros e eventos no Evangelho no Lar. 
 
2018 
 
Encontro estadual em março e setembro. O Departamento está estudando a 
organização destes encontros. 
 
Seminário na distrital Jabaquara 
Seminário em Araraquara 
Parceria com o Departamento de Artes 
 
 
Mediunidade 
 
Silvio comentou que está representando a área do Mário, pois ele está em evento 
hoje. Os trabalhos do ESDE e EAD continuam suas atividades nas 5 assessoriais no 
estado.  
 
No departamento de mediunidade tivemos o encontro estadual, encontros na praia 
grande e treinamento de monitores em Rio Preto e reunião em Bauru sobre temas 
do departamento. 
 
Continuam com a divulgação dos cursos do MEP, e dos treinamentos de monitores.  
 
Silvio comentou que estão com um projeto de um seminário de preparação de 
monitores e um outro seminário para dirigentes e dialogadores de reuniões 
mediúnicas. 
 
Estão, ainda, finalizando um projeto de mediunidade na infância. 
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Livro 
 
Marco comentou sobre a proposta do departamento que é dar suporte a todos os 
outros departamentos e órgãos da USE. Comentou sobre os trabalhos em conjunto 
com o departamento de mocidade. O departamento participou de diversos 
encontros, congressos e CRSul. 
 
 
Artes 
 
Liralcio comentou sobre as atividades do departamento em 2017. Iniciaram o Sarau 
Respirate mensalmente. Fizeram em Limeira, Indaiatuba, Itanhaém, SM Paulista, 
Ribeirão Preto e São Paulo. Acontece no último domingo de cada mês. 
 
Apresentou os assessores do departamento presentes, André Poeta e Alberto 
Centurião. 
 
André comentou sobre a ideia de montar um Coral da USE. Já fizeram uma primeira 
reunião, mas tivemos baixa presença. Estão planejando um grande encontro de 
Corais, contando músicas espíritas, em maio de 2018. Depois disso, é possível 
retomar o projeto de Coral da USE. 
 
Estão trabalhando num projeto de música jovem que deverá ser apresentado em 
janeiro de 2018. 
 
Este ano fizeram o workshop de dramaturgia e para o ano que vem pretendem levar 
para o estado 
 
Alberto explanou sobre o projeto de teatro do departamento que visa fornecer 
subsídios aos grupos. Iniciarão cadastrando os centros que possuem grupos, os 
elencos em atividades e a agenda de eventos. Promoverão palestras e oficinas de 
dramaturgia, direção e interpretação. 
 
Pretendem ainda criar um banco de texto espíritas para oferecer a grupos 
interessados. 
 
Workshop de Dramaturgia e direção no 1º Sem, programando em parcerias com as 
regionais interessadas. 
 
Criar e promover uma mostra de peças, intercambio entre grupos e u circuito de 
teatro espiritas nas casas que possuem auditório. 
 
Reativar o mês do teatro espírita e manter o Respirarte. 
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Mostra ou festival de teatro espírita e uma programação do Centro Cultural no 
Centro USE Bras. 
 
Realizar curta 5 metragens sobre o evangelho no lar. 
 
 
 
Por fim Julia Nezu agradeceu a presença de todos. 
 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 3 de março de 
2018, às 14h30.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 18h30 com prece da Ângela. 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 


