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Reunião ordinária do Conselho de Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 04 de 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:   9h20 
Leitura:  Neyde Schneider 
Prece de Abertura:   m 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos 
 
Neyde Schneider – APSE 
Rosana Roque – APSE 
Raimundo Porto – APSE 
Liralcio Alves Ricci- Artes 
Mauro Santos - AECE 
Rubens Toledo – Comunicação 
Norberto Weinlich – Comunicação 
Suzete Amorin – Rádio Boa Nova 
Ana Luiza Boiago – Infância 
Mário Gonçalves Filho – Estudos 
Silvio Costa - MEP 
Poliana Bellan - Estudos 
Ângela Bianco - Eventos 
Eva Bugolin – Eventos  
Elza Saorin – Eventos 
Marco Milani – Livro 
Ortiz Fraga – Assessor de Patrimônio 
Ethevaldo Souza – Zeladoria USE 
 
Distritais 
 
Luiz Carlos Storino – Brás / Mooca 
Raimundo Nonato Porto – Casa Verde 
Suzete Amorin – Ibirapuera 
Alberto Polita – Ibirapuera 
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Silvio Costa - Jabaquara 
Walter Dennis Flores Nina - Pinheiros 
José Roberto Bium - Pirituba 
Semi Anis Smaira – Santana 
Ortiz Fraga – Santana 
Eva Bugolin - São Miguel Paulista 
Mario Luis dos Santos - São Miguel Paulista 
Adonai Fernandes Andrade – Tatuapé 
Antonio Ap. Freire de Abreu – Tucuruvi 
Cleuza Ap Paranhos de Abreu - Tucuruvi 
 
Intermunicipais / Municipais 
Joel Ferreira – Cachoeira Paulista 
Mariano Souza Silva – Cachoeira Paulista 
Madalena S O Belucci – Cotia 
Mauro Antonio dos Santos – Embu das Artes 
André Luiz Galembeck – Guarulhos 
Luiz Henrique Filho – Indaiatuba 
Izilda Ap. de Oliveira Rezende - Itapeva 
Anderson da Silva Zamirgnani – Jacareí 
Roberto Ramos Domingues - Ourinhos 
Maria Cícera da Serra – Praia Grande 
Eduardo Javaroti – Praia Grande 
Rubens Ribeiro da Silva – Presidente Venceslau 
Mario Gonçalvez Filho – Ribeirão Preto 
Ivan Fonseca – Santo André 
Claudemir José das Neves – Santo André 
Helena Delphino Bragato – São Carlos 
Luis Eduardo Ribeiro – São José dos Campos 
Miguel de Pier – Tupã 
Esterlita Moreira – IEE – Especializada 
 
Visitantes 
Alexandre Ferreira 
Cícero Pereira 
Romulo Ferreira 
Nayara Rydena 
Roberto 
Wladisney Costa 
Jose Domingues 
Matheus Vigliare 
Antonio Carlos Amorin 
Pascoal Bovino 
 
Ausências Justificadas: 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Comunicação 
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Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião agradecendo a participação do Liralcio na 
apresentação musical do dia. Agradeceu a presença de todos dando início a 
reunião. 
 
Julia relatou que há muitos órgãos que não fizeram as alterações estatutárias 
devidas. Existe um risco jurídico em função da mudança de legislação, 
principalmente aqueles que possuem CNPJ. Alertou, também, a necessidade de 
regularização da parte contábil, fiscal e jurídica. Lembrou que aqueles que não tem 
CNPJ precisam deixar o regimento interno atualizado. Julia pediu para que a 
documentação atualizada seja enviada a USE-SP, pois todos somos USE do estado 
de São Paulo. 
 
Julia comentou sobre a participação da USE-SP na Comissão Regional Sul. O 
resumo completo da reunião estará no próximo Dirigente Espírita. Estamos 
trabalhando no próximo plano de trabalho, para os próximos 5 anos.  
 
Julia discorreu sobre o lançamento da campanha família, vida e paz, da FEB, sob o 
nome “Eu tenho Fé na Vida”. A campanha tem foco na valorização da vida. Relatou 
que várias ações estão sendo sugeridas e principalmente a participação das 
diversas áreas da casa espírita. O trabalho tem algumas sugestões de temas de 
palestras, estudos, seminários, workshop, vídeos, roda de conversas, etc., tanto 
para família, jovem e criança. 
 
Julia lembrou, também, das nossas campanhas permanentes (comece pelo começo, 
Evangelho no Lar e no Coração, Em Defesa da Vida, etc.) e reforçou a importância 
de mantê-las. 
 
Julia informou que teremos que fazer mais uma alteração estatutária para dar 
possibilidade a USE-SP, inserindo uma atividade culturais, artísticas, musicais e 
afins. Dessa forma, poderemos regulamentar a filiar no Centro Cultural Brás. Nós 
iremos convocar uma Assembleia Geral em setembro de 2017, na mesma data do 
CA. Julia explicou que hoje a USE não é mais uma organização religiosa e sim uma 
Associação.  
 
 
Secretaria 
 
Mauricio informou que o PGA 2018 está um pouco atrasado e deverá ser entregue 
até setembro de 2017. 
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Encontros Fraternos de Unificação 
 
Balieiro discorreu sobre o encontro fraterno de unificação que ocorrerá nos dias 21 e 
22 de outubro. O plano é realizar 12 encontros fraternos nas regionais. Na parte 
diurna teremos o encontro com as casas das regionais, coordenado pelos grupos de 
trabalho e em cada uma das 24 regionais, teremos uma palestra noturna, abertas ao 
público em geral, comemorando os 160 do Livro dos Espíritos e os 70 anos da USE. 
 
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, Rubens, 

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 
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Preparar sugestão para apresentação das regionais 
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 
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. Este ano tivemos 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. 
 
Rosana informou que a dívida com o INSS deverá terminar até o final desta gestão. 
Estamos antecipando os pagamentos para isso. 
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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 
para a realização da reforma, além das licenças de funcionamento devidas.  
 
Mauricio apresentou o novo app do Evoluz. A ideia é fazer o lançamento do app no 
congresso de Atibaia. 
 
Congresso 
 
Ângela comentou sobre o andamento do congresso de Atibaia. Ainda há vagas para 
passantes, aqueles que passarão os dias, mas não dormirão no hotel e sem acesso 
as refeições. Esta entrada custa R$ 200,00. É possível comprar as refeições no hotel 
do congresso. Para isso é necessário fazer a inscrição no site da USE ou 
diretamente na secretaria da USE-SP. 
 
Temos 859 inscritos no congresso. Ângela informou que ainda temos vagas no 
 Hotel alegro que fica a 3km do congresso.  
 

                              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



 
 

- 7 - 
 

Vamos ter o selo comemorativo aos 70 anos da USE e o livro com a história. 
 
A entrada no hotel será na sexta-feira a partir das 14:00 para inscrições do  
Congresso e as 17:00 para entrada nos quartos. 
 
 
Departamentos 
 
APSE 
 
Neyde relatou que o departamento fez em março o encontro estadual em Serra 
Negra, incluindo temas de prevenção das drogas na família. Estiveram no encontro 
da Comissão Regional Sul, no Rio de Janeiro.  
 
Estiveram na Rebrates discutindo as ações realizadas e futuras até 2018. O 
Rebrates representa-nos junto aos órgãos de Brasília, junto ao poder executivo 
federal e poder legislativo. Eles normalmente apresentam projetos de leis, como a 
discussão da isenção/imunidade de impostos das entidades. 
 
Livros 
 
Marco Milani explicou as atividades do departamento e a possibilidade de o 
departamento ajudar as casas espíritas na discussão dos conceitos doutrinários 
dentro da casa espírita. Um dos exemplos foi a discussão com a Mocidade sobre 
quais livros poderiam ser utilizados nos encontros e estudos. 
 
Milani lembrou que a USE-SP não impõe nada e sim promove a discussão de temas, 
levando a reflexão a luz da doutrina espírita. 
 
 
Artes 
 
Liralcio informou que estão fazendo o Saraus Itinerante em diversas cidades do 
estado. O próximo será durante o Congresso em Atibaia. 
 
Já estamos fazendo Saraus no Centro Cultural, mesmo durante a reforma. Fizemos 
este ano o workshop de Dramaturgia. Devemos remarcar o novo workshop de 
direção de arte que deverá acontecer após o Congresso.  
 
Julia complementou que o departamento está fazendo um bom trabalho, ajudando 
os órgãos a melhorar a arte das regiões do estado. 
 
Liralcio ressaltou que irão transmitir o congresso ao vivo pela internet e que pode 
ajudar em transmissões dos eventos em geral. 
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Infância e Mocidade 
 
Ana Boiago avisou que o Departamento de mocidade está fazendo uma 
confraternização de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Em julho, em 
Bauru, terão um fórum de conscientização da vida. 
 
No segundo semestre haverão seminários sobre os 160 do Livro dos Espíritos. 
 
A infância está disponibilizando um material voltado para a valorização da vida, 
voltados para os pais, com conteúdo para palestras, seminários, etc. 
 
Jacareí solicitou uma agenda para a região para assuntos da Mocidade. 
 
 
AECE 
 
Mauro explicou as atividades do departamento em geral. No dia 21 de maio 
estiveram em Taboão da Serra. Em julho estarão em Santos e no Vale do Ribeira. 
 
Em setembro, dia 23, estarão no Encontro Paulista com o tema Em Defesa da Vida 
e Prevenção ao Suicídio, na sede da USE-SP. 
 
Mostrou dados estatísticos de suicídio no mundo e da crescente quantidade no 
nosso país e exterior. Em média 1 pessoa a cada 45 minutos no Brasil comete 
suicídio. Mostrou também o material de apoio do departamento para tratar o tema. 
Todo material estará no site da USE-SP. Por fim Mauro mostrou um vídeo do Sr. 
Godinho sobre o tema. 
 
 
Estudos 
 
Mário informou que a área de estudos está organizada em cinco assessorias em 
todo o estado. 
 
No ano passado o CFN da FEB lançou um censo nacional das atividades das áreas 
de estudo no Brasil todo. Em São Paulo, 308 casas responderão com 141 
municípios distintos e todas as regionais da USE-SP. Isso ajuda ao planejamento do 
departamento. 
 
Das 308, 108 tem o curso do ESDE, 215 de obras básicas e 40 o EADE, num total 
de 1500 grupos de estudos, 2871 monitores e 22.059 estudantes. Ainda aparecerão 
algumas sociedades querendo inicializar cursos básicos. 
 
No estudo 63% dos alunos passam a contribuir nos trabalhos da casa. 
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Mario divulgou o 2º encontro paulista da área de estudos do espiritismo, que será 
em 6 cidades simultâneas (bebedouro, Cotia, Fernandópolis, Itanhaém, Ourinhos e 
Piracicaba, em 23 de julho de 2017. As inscrições já estão abertas a R$ 30,00. 
 
 
Mediunidade 
 
Silvio relatou as atividades do 1º semestre de 2017. Desde o ano passado estão 
fazendo um trabalho de campo experimental, desenvolvendo a programação do 
curso de mediunidade. Em março tiveram um curso de monitores em São José do 
Rio Preto, usando a metodologia do MEP. 
 
Tiveram apresentação do estudo em Itanhaém e praia grande com 80 participantes. 
 
Na Comissão Regional Sul estiveram presentes e terão que preparar trabalho de 
capacitação de capacitadores da mediunidade, capacitação de dirigentes e 
dialogadores de reuniões mediúnicas. 
 
Estarão com uma oficina no 17º espirita da USE e no 2º encontro paulista de 
estudos. Relatou ainda, diversas outros eventos ao longo do 2º semestre do ano em 
todo o estado, em Bauru, São José dos Campos entre outros. 
 
 
Palavras do Órgãos 
 
Eduardo da Use Praia Grande comunicou que está assumindo a USE de Praia 
Grande e iniciando um projeto de libras 
 
 
Adonai de São Paulo da distrital Tatuapé informou que a distrital está fazendo 65 
anos e comemorando com um evento. Relatou que fazem as atividades em 
complemento as agendas da USE-SP. Informou que a região de Tatuapé é a região 
que tem maior número de espiritas por metro quadrado 
 
Mariano informou que a Inter de Cachoeira Paulista irá fazer 100 anos no ano que 
vem. Em junho teremos o 7º encontro de artes de Cachoeira Paulista, com palestras, 
coral, musica, etc. Teremos em Piquete o encontro de Médiuns, com presença de 
Pedro Camilo e Lindomar Coutinho em novembro e com palestras, seguidas de 
manifestações espíritas. 
 
Luiz Eduardo da Inter de São José dos Campos informou que teremos o evento da 
semana da família. Do dia 2 ao 9 de julho, teremos diversos seminários e palestra, 
com temas da infância e juventude e educação, morte, leis e direitos, arte espírita, 
entre outros.  
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Por fim cantou-se os parabéns para os 70 anos de USE com o Rubens cantando 
uma valsa homenageando a história da USE. 
 
Balieiro encerrou com a prece final e Julia convidou a todos para almoço 
comemorativo na sede da USE encerrando a reunião. 
 
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 03 de dezembro 
de 2017, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30 com prece da  
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária do Conselho de Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 24 de junho de 2017 
 
Local:    17º Congresso da USE 
    Hotel Tauá – Atibaia – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:   21h45 
Leitura:  
Prece de Abertura:    
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Joao Thiago – Segundo Secretário  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos 
 
Neyde Schneider – APSE 
Raimundo Nonato Porto - APSE 
Rosana Roque – APSE 
Mauro a Santos – AECE 
Fernando Porto - AECE 
Rubens Toledo – Comunicação 
Liralcio Alves Ricci- Artes 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Comunicação 
Norberto Weinlich – Comunicação 
Suzete Amorin – Programa Momento Espírita 
Silvio Cesar Costa – Estudos 
Luiz Eduardo Ribeiro - Estudos 
Eva Bugolin – Eventos  
Elza Saorin – Eventos 
Marco Milani – Livro 
Merhy Seba – Relações Pública 
Ethevaldo de Souza – USE 
 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
Esterlita Moreira – Especializada IEE 
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Distritais 
 
Luiz Carlos Storino – Brás / Mooca 
Luiz Salvador Cacacci – Brás / Mooca 
Suzete Andreotti  – Ibirapuera 
Osmar de Góes Maciel - Penha 
Sidnei Batista – Pinheiros 
Waldemar Fabris - Pirituba 
Semi Anis Smaira – Santana 
Elza Saorin - Tatuapé 
Mario Luis dos Santos - São Miguel Paulista 
 
 
Intermunicipais / Municipais 
Paulo Cesar Micelli - Araraquara 
Neli Del Nery Prado – Bauru 
Carlos de Paula – Campinas 
João Marcos de Oliveira Marcolino – Carapicuíba 
Adilson Lofredo - Cotia 
Madalena S O Belucci – Cotia 
Mauro A dos Santos – Embu das Artes 
Izilda Ap. de Oliveira Rezende - Itapeva 
Luiz Antonio Monteiro - Jacareí 
Karina Kasemodel de Araújo Rafaelli - Marilia 
Juliana Bertoldo - Mauá 
Roberto Ramos Domingues - Ourinhos 
Mario Gonçalves Filho – Ribeirão Preto 
Luiz Eduardo Ribeiro – São José dos Campos 
João Lucio de Campos – São José do Rio Preto 
Miguel de Pier – Tupã 
 
 
Visitantes 
Eduardo Pereira – Bauru 
Cristina Bertussi – Campinas 
Antonio Carlos Amorin – São Paulo 
Pascoal Antonio Bovino – Ribeirão Preto 
Vanderly Inácio de Vargas – Nova Alta Paulista 
Antonio Pinheiro Junior – São José do Rio Preto 
Rosana Penha Vello – Tatuapé 
João Vello Filho – Tatuapé 
Guaracy Nascimento – Assis 
Filipe Felix dos Santos – Mocidade 
Decio Norberto Gomes – ABC 
Cicero Pereira – Pirituba 
Alexandra G Pereira – Pirituba 
Marlene F C Gonçalves – ESDE 
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Osvaldo Olla – Pedregulho 
João Luiz Marchesan – Matão 
Jean Franco Filho - Franca 
 
Ausências Justificadas: 
 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião agradecendo a presença dos órgãos. Explicou 
que estava aberta a candidatura da sede do próximo Congresso de 2020. Julia 
informou que o prazo inicial para candidatura dos órgãos era maio/17 e em seguida 
postergado para a reunião de junho do CDE. Julia explicou que até aquele momento 
não havíamos recebido nenhuma candidatura.  
 
Dessa forma, Julia faz a indicação da Diretoria Executiva para assumir a 
responsabilidade da realização do Congresso de 2020. Julia esclareceu que na 
reunião de dezembro do CDE este tema não deverá ser colocado em pauta 
novamente. Teremos uma nova Diretoria Executiva em junho/18 e caberá a esta 
nova DE a definição do tema. 
 
Colocado o encaminhamento em votação foi aprovado por unanimidade. Desta 
forma o tema será colocado em discussão para o CDE de junho/18. 
 
Allan Kardec sugeriu que se algum órgão se prontificar a realizar o congresso deverá 
fazer o encaminhamento a Diretoria executiva. 
 
Desta forma fica a Diretoria Executiva responsável por assumir o congresso e buscar 
uma cidade e/ou regional para a realização. 
 
José Balieiro informou os detalhes da compra do livro dos 70 anos da USE pelos 
órgãos, sugerindo que cada órgão já leve por volta de 10 livros de cada. O livro sairá 
por R$ 47,50 para os órgãos. 
 
Balieiro reforçou que em 21 e 22 de outubro teremos o encontro fraterno. Comentou 
que os encontros serão simultâneos. A ideia é que os temas do congresso das rodas 
e oficinas possam continuar a serem divulgados até Dez/18. 
 
Balieiro informou que haverá uma palestra noturna sobre os 160 anos do Livro dos 
Espíritos. Na reunião com os órgãos e casas espiritas haverá espaço de 40 minutos 
para as regionais. No total teremos 12 reuniões simultâneas, juntando 2 regionais 
em cada uma. Balieiro sugeriu que nas reuniões poderíamos fazer levantamentos 
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estatísticos sobre os programas de rádio, jornal, tv e etc. Teremos reuniões no 
sábado e no domingo. 
 
Balieiro esclareceu que teremos, então, 24 palestras noturnas sobre os 160 anos do 
livro dos espíritos, uma em cada regional. Será uma palestra pública, aberta. Toda a 
organização será da regional, em conjunto com os órgãos locais. As palestras 
noturnas e os encontros terão um roteiro comum. 
 
Balieiro detalhou um exemplo, de São Paulo e Sorocaba. Neste caso já foi definida 
uma palestra em Sorocaba e algumas em São Paulo, sendo que uma de São Paulo 
será destacada. Em seguida passou a comentar dos demais grupos. 
 
Os coordenadores deverão coordenar as reuniões para informar até a próxima 
reunião do DE. 
 
Julia comentou que temos no 17º Congresso por volta de 1.000 pessoas e 92 
cidades paulistas e 26 cidades de outros 9 estados. 
 
Julia convida a todos para o Sarau. 
 
 
A próxima reunião do Conselho Deliberativo Estadual será no dia 3 de dezembro 
de 2018, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 22h30 com prece da João Thiago  
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária do Conselho de Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 03 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:   9h00 
Leitura:  José Gaspar – ESE  
Prece de Abertura:  José Gaspar  
   
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 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
Departamentos 
 
Rubens Toledo – Comunicação 
Liralcio Alves Ricci- Artes 
Marco Antonio Soares de Oliveira – Comunicação 
Norberto Weinlich - Comunicação 
Eva Bugolin – Eventos  
Elza Saorin – Eventos 
Marco Milani – Livro 
Silvio Costa – MEP 
Mauro Santo - AECE 
Ana Luisa Boiago – Infância 
Walteno Santos – Infância 
Gustavo Ferreira – Mocidade 
Adolfo Cristovam – Mocidade 
Ana Clara Spera – Mocidade 
Mario Gonçalves Filho – Estudos 
Elza Sorin – Eventos 
 
Especializadas 
 
Sergio Ruys Provezan – Sinagoga Espírita Nova Jerusalém 
Esterlita Moreira – Instituto Espírita de Educação 
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Distritais 
 
Luiz Carlos Storino – Brás / Mooca 
Luiz Salvador Cacacci – Brás / Mooca 
Alberto Polita – Ibirapuera 
Luis Fernando Penteado - Lapa 
Osmar de Goes Maciel - Penha 
Sidnei Batista – Pinheiros 
Andre Luis Gomes de Alencar – Pinheiros 
Walter Dennis Flores Nina - Pinheiros 
Waldemar Fabris - Pirituba 
Semi Anis Smaira – Santana 
Ortiz Fraga – Santana 
Mario Luis dos Santos - São Miguel Paulista 
Adonay Fernandes de Andrade - Tatuapé 
Cleuza Ap Paranhos de Abreu - Tucuruvi 
Alda Sandrin – Vila Maria 
 
Intermunicipais / Municipais 
Joel Ferreira – Cachoeira Paulista 
Mariano Souza Silva – Cachoeira Paulista 
Caio Marcus R Mello – Circuito das Aguas 
Madalena S O Belucci – Cotia 
Mauro Antonio dos Santos – Embu das Artes 
Jorge Luiz de Oliveira – Embu das Artes 
André Luiz Galembeck – Guarulhos 
Luiz Pedro Rezende Marinho – Indaiatuba 
Luiz Lemuchi – Indaiatuba 
Romulo Vinicius dos Santos – Itapeva 
Izilda Ap. de Oliveira Rezende - Itapeva 
Pedro Souza de Almeida – Maua 
Roberto Ramos Domingues – Ourinhos 
Maria Cícera Lima Serra – Praia Grande 
Rubens Ribeiro da Silva – Presidente Venceslau 
Mario Gonçalves Filho – Ribeirão Preto 
Ana Maria Souza – Ribeirão Preto 
João Lucio Cruz de Campos – São José do Rio Preto 
Antonio Batista Pinheiro Junior – São José do Rio Preto 
Hélio Alves Correia - Sorocaba 
Miguel de Pier – Tupã 
 
Visitantes 
 
Alexandre Ferreira 
Monica Soares 
Leticia Martorelli 
Felipe Albuquerque 
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Andressa Machado 
Paulo Sergio de Oliveira 
Renan Matheus Martorelli 
Marlene Gonçalves 
Osmar Fantimato 
Norma Coutinho 
Wladisney Costa 
José Domingos 
Arnaldo Camargo 
Nayara Ryden 
Romulo VS Ferreira 
Ione Prado 
Cicero Pereira 
 
Ausências Justificadas: 
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião fazendo uma vibração especial a todos os 
companheiros da USE que já não estão mais conosco no plano terrestre, fez ainda 
uma vibração ao centro cultural e a equipe que está trabalhando no projeto. 
 
Julia comentou que a USE esteve no Conselho Federativo Nacional de 9 a 12 de 
novembro em Brasília. Estiveram presentes Julia, Orlando, Rosana e Gaspar. 
 
Orlando informou 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.  
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Em 2018 teremos o 1º Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas, de 14 a 16 
de setembro, em Guarapari-ES e está programado para 2020 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. 
 
Julia informa sobre os procedimentos que deverão acontecer nas novas eleições da 
Diretoria executiva da USE. 
 
A USE-SP irá passar uma circular explicando tudo que deve ser feito neste 1º 
semestre. Terão que haver eleições para todos os órgãos locais (abril) e regionais 
(maio). Em fevereiro os órgãos precisam fazer a atualização cadastral de todos as 
casas associadas, definindo, principalmente o representante que irá representa-la na 
Assembleia Geral, em julho de 2018. Cada casa indicará 2 titulares e 2 suplentes 
para o Conselho do Órgão Local. Estes representantes são aqueles que irão 
escolher os dirigentes das USEs e aprovarão as contas de cada respectivo órgão. 
 
Este ano, teremos uma novidade, os formulários de cadastro deverão ser baixados 
no site da USE e, portanto, não serão enviados em papel aos órgãos. 
 
Em abril os órgãos fazem a eleição executiva e devem informar a USE-SP quem são 
os eleitos e principalmente os representantes do CDE (1 titular e 2 suplentes) e os 
representantes do CD da Regional (2 representantes e 2 suplentes). 
 
Dentre os representantes do CDE devem ser escolhidos os futuros diretores da USE 
Estadual. 
 
Julia explicou que teremos que montar uma comissão eleitoral, formada por 4 
elementos do CDE ou da Diretoria. 
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Secretaria 
 
Erô solicitou mais uma vez a atualização dos cadastros aos órgãos locais. Informou 
que o PGA está sendo atualizado e está disponível no site da USE.  
 
Julia apresentou a todos o Walteno, do departamento de infância da USE-SP. Ele 
está nos ajudando no novo site da USE-SP. 
 
Walteno mostrou o conceito do novo site da USE, principalmente a parte cadastral 
da casa espírita. Toda casa espírita terá direito a uma senha de acesso. Há uma 
área especifica do associado, onde cada casa terá o seu acesso liberado por senha.  
 
Na área logada, a casa espírita poderá preencher todo o seu cadastro, documentos 
e arquivos, além do nome da diretoria e representantes. 
 
 
 
Tesouraria 
 
Rosana apresentou o resultado do Congresso de Atibaia. Nós tivemos R$ 233.578 
de receitas, contando com inscrições, livraria, vendas de produtos e de R$ 206.291 
de despesas, perfazendo um líquido de R$ 27.280 
 
Rosana discorreu sobre o balancete financeiro até novembro de 2017. Em relação 
as contribuições 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 término 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$ 187,553,83, 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. 
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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               83.993,13    
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        591.620,82  
Saldo Final         510.987,13            562.251,20  

 
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) (Sicredi)        374.556,37  
Total:        386.556,37  
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Rosana explicou que também foi realizado uma previsão para 2018. 
 
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.  
 
 
   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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Rosana explicou que foi aprovado pelo CA o novo valor de inscrição para a 
contribuição associativa da USE. O valor foi definido em R$ 265,00 a vista, 2 
parcelas de R$ 135,00 ou 4 parcelas de R$ 70,00. 
 
Rosana informou que ainda temos cerca de 450 livros dos 70 anos da USE. O valor 
para o órgão é de R$ 47,50 ou R$ 60,00 para compra avulsa. Sugeriu que os órgãos 
levem o livro dos 70 anos em bibliotecas como documentação histórica. 
 
 
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. 
 
No total o prédio terá 1.400 m2 de construção. O comodato dá direito a USE de 
utilizar o centro cultural por 50 anos, renováveis por mais 50. 
 
 
Outros Temas 
 
Julia informou que foi lançado o livro Terra de Pioneiros e Benfeitores que conta a 
história do movimento espírita da baixada santista e vale da ribeira. Escrito e 
organizado por José da Conceição de Abreu e Rubens Toledo, editado pela editora 
EME.  
 
Arnaldo da editora EME tem traduzido os livros das obras de Kardec (Evangelho, 
Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns) e ainda possuem uma agenda 
personalizada que pode ser vendida pelas regionais ou casas espíritas. 
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Encontro Fraterno de Unificação 
 
Balieiro mostrou o relatório sobre o encontro fraterno de 21 e 22 outubro. O material 
faz um resumo completo de todos os encontros. Foram realizadas 28 palestras 
doutrinárias, 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 2.499 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. Comemtaram 
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. 
 
 
18º Congresso Espirita Estadual da USE 
 
Julia convidou a regional de São José do Rio Preto para fazer a apresentação da 
proposta de realização do 18º Congresso. 
 
Na regional temos 35 cidades e 120 casas espiritas adesas. São José do Rio Preto 
tem uma população de 500.000 pessoas. Foi apresentado um vídeo contando um 
pouco da história da cidade. 
 
Apresentado, também, o Hotel com centro de convenções para 1.200 pessoas, o Ipê 
Park Hotel, com auditório, e diversas salas.  
 
São José do Rio Preto se candidata a realizar o Congresso de 2.020. 
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Colocado em votação a candidatura foi aprovada por aclamação geral.  
 
 
Comissão Eleitoral 
 
Julia explicou sobre as responsabilidades da comissão eleitoral. O CDE deverá 
indicar entre seus pares, da diretoria executiva ou departamento da DE. 
 
Foram indicados: André Luis Galemberg, Sidnei Batista, Mauricio Romao e José 
Gaspar, Semi Anis Smaira. 
 
 
Departamentos 
 
Livro 
 
Marco Milani comentou sobre o posicionamento do departamento do Livro sobre a 
divulgação da doutrina espírita na sua essência. Muitas vezes na casa espirita há 
uma mistura de livros espíritas e de autoajuda, espiritualistas, etc. O departamento 
está à disposição para esclarecimentos de todos os órgãos, sobre palestras, 
palestrantes, livros e conteúdos que a USE tem intenção de apoiar. 
 
Marco falou sobre a importância da livraria na casa espírita e a responsabilidade de 
indicação de livros, as vezes dando importância maior ao aspecto comercial e não o 
doutrinário, baseados em Kardec. 
 
Marco comentou que na livraria deveríamos ter apenas livros espíritas e na 
biblioteca seria o lugar adequado para ter outros tipos de livros, devidamente 
catalogados.  
 
Orlando comentou que fizeram uma pesquisa na sua região e que 25% das pessoas 
que compravam livros na feira espírita não eram espíritas. 
 
 
Mocidade 
 
Gustavo apresentou a equipe presente na reunião (Adolfo e Ana Clara). O 
Departamento tem discutido bastante sobre o tema que o jovem é o futuro. O 
entendimento é que o jovem não é o futuro e sim o presente. É necessário que o 
jovem seja aproveitado nos trabalhos desde já. 
 
Este ano criaram em parceria com o departamento da Infância um seminário 
conjunto e estão fazendo em todo o estado. Os jovens se reúnem toda 2ª feira via 
internet e fazem muitos eventos ao longo do ano. É possível acompanhar a agenda 
do departamento nas redes sociais e no próprio PGA. 
 
Cachoeira Paulista solicita um seminário na área de mocidade. 
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Gustavo reforça a organização do departamento e do método de rateio das 
despesas, onde todos pagam o mesmo valor. Adolfo relatou que em muitos casos as 
casas pagam para o jovem participar dos eventos, nos casos de que o jovem não 
tenha condição financeira. 
 
 
Estudos 
 
Mario comentou sobre o trabalho do departamento. Estão divididos em mediunidade 
e estudos. Entendem que o método do ESDE que vem sendo amplamente divulgado 
e é bastante adequado. 
 
 
Na área temos 5 assessorias e se colocam a disposição para desenvolver atividades 
conjuntas para formação de monitores espíritas. 
 
O departamento entende que a metodologia propicia uma grande conquista, mas 
que as casas podem utilizar outros materiais também. 
 
Nos últimos anos o departamento tem feito encontros simultâneos para maior 
aproximação com o interior. São 2 anos com encontros descentralizados e 1 ano 
centralizado. O próximo encontro será em Sorocaba centralizado e depois será 
duplicado em cada uma das assessorias. 
 
 
Mediunidade 
 
Silvio comentou sobre os diversos eventos que o departamento tem feito. Os 
eventos são sempre feitos em conjunto com os órgãos. O MEP é a base do trabalho, 
mas também é apoiado o estudo direto nas obras da codificação. 
 
Este ano próximo estão planejando encontro estadual e alguns projetos com o 
CRSul, entre eles a mediunidade da infância. 
 
 
AECE 
 
Mauro registrou a presença dos assessores do departamento. O Departamento do 
AECE é muito vasto, contendo diversas áreas da casa espírita. 
 
Este ano estiveram em diversas regiões do estado, mas ainda há muito trabalho a 
ser feito. O departamento esta trabalhando em conjunto com a área de mediunidade. 
 
Estão trabalhando na campanha família e paz que busca evitar o suicidio. 
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Terão em 2018 um encontro estadual em março, em abril terão um seminário de 
passes e atendimento fraterno, em agosto um seminário de atendimento fraterno e 
em setembro o 2º encontro estadual. 
 
Objetivos do ano de 2018 é trabalhar a coerência doutrinaria no serviço do passe e 
da explanação de palestras e montar uma parceria com o departamento de artes 
para realização de 5 filmes sobre evangelho no lar. 
 
O departamento se coloca à disposição para os órgãos que queiram realizar algum 
tipo de evento em conjunto. 
 
 
Infância e Juventude 
 
Ana Luísa Boiago apresentou o departamento de infância e os assessores presentes 
na reunião. O departamento é composto por 12 pessoas e este ano de 2017 
realizaram diversos seminários e encontros estaduais, entre eles:  em Jales, 
Ribeirão Preto, Baixada Santista, Osasco e São Miguel Paulista. 
 
Walteno relatou sobre os projetos programados para 2018, sendo previstos: 
 
Encontro Paulista 
Forum de Evangelização 
I Encontro de Evangelizadores do ABC 
2 Reuniões Geral do Departamento de Infância 
 
Previsto seminários em Mongaguá, Diadema, Jabaquara, SJ Rio Preto, 
Votuporanga, Jales, SJ Campos, São Vicente, Limeira, Jales e Campinas 
 
 
Artes 
 
Liralcio apresentou os demais membros do departamento presente.  
 
Liralcio comentou sobre as atividades do departamento em 2017. Iniciaram o Sarau 
Respirate mensalmente. Fizeram em Limeira, Indaiatuba, Itanhaém, São Miguel 
Paulista, Ribeirão Preto e São Paulo. Acontece no último domingo de cada mês. 
 
Pretendem ainda criar um banco de texto espíritas para oferecer a grupos 
interessados em montar peças teatrais. Receberam hoje um primeiro texto enviado 
pela regional Ribeirão Preto. 
 
Este ano fizeram o workshop de dramaturgia e para o ano que vem pretendem levar 
para o estado todo. 
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Alberto Centurião 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. 
 
Em 2018, teremos o Workshop de Dramaturgia e Direção, no 1º semestre, 
programado em parcerias com as regionais interessadas. 
 
O departamento pretende:  
 
- Criar e promover uma mostra de peças, intercambio entre grupos e um circuito de 
teatro espiritas nas casas que possuem auditório. 
 
- Reativar o mês do teatro espírita e manter o Respirarte. 
 
- Realizar mostra ou festival de teatro espírita e uma programação do Centro Cultural 
no Centro USE Bras. 
 
- Produzir 5 curtas metragens sobre o evangelho no lar. 
 
 
Palavras do Órgãos 
 
Miguel de Pier pede a palavra para sugerir um trabalho de distribuição do Livro sobre 
“Drogas, saiba o mal que elas fazem a nossa saúde”. Eles distribuíram o livro em 
toda a cidade de Tupã e gostariam de entregar gratuitamente na Cracolândia. Miguel 
informou que enviariam gratuitamente para a regional São Paulo distribuir.O livro é 
de autoria do Miguel de Pier. 
 
Adonay da Regional São Paulo recebeu o livro e estará analisando a viabilidade da 
distribuição 
 
Mario de Regional Ribeirão Preto lembrou que existiu um canal orientativo para 
montagem de feiras, livrarias que pudessem trocar experiências sobre as avaliações 
de lançamentos de livros, novos conteúdos, etc. 
 
Julia convidou a todos para almoço comemorativo na sede da USE, desejando um 
feliz natal de muita luz a todos.  
 
 
A próxima reunião do Conselho de Administração será no dia 03 de junho de 
2018, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h30 com prece da Orlando. 
 
Eu, Mauricio F A Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de 
lida e aprovada, assino com a Senhora Presidente. 


