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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 04 de Fevereiro 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:    09h00 
Leitura:  Newton Carlos Guirau – Sede Perfeitos 
Prece de Abertura:  Newton 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spinola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romao – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Liralcio Ricci – Artes 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Neyde Schneider – APSE 
Rubens Toledo - Comunicação 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Poliana Bellan – Estudos  
Rosana Roque – APSE 
Andre Poeta Lopes – Comunicação 
Luis Claudio da Silva – AECE  
Etevaldo de Souza Pereira – Relações Públicas 
Eva Bugolin - Eventos 
Ortiz Fraga - Patrimônio 
Norberto Wenlich - Comunicação 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
Ausências Justificadas: 
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Joao Thiago – Segundo Secretário  
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião apresentando o Maestro André Poeta Lopes, novo assessor do 
Departamento de Artes. Uma das ideias do departamento seria iniciar o Coral da USE. Lirálcio 
anunciou que vai começar a divulgação, convidando a todos para participar do Coral.  
 
Julia relatou que a FEB divulgou o material de divulgação dos 160 anos do Livro dos Espíritos e do 
Espiritismo. Foram criados um cartaz e o selo comemorativo. A USE irá distribuir a todos, incluindo o 
logo da USE Estadual no cartaz. 
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Julia solicitou ideias para comemorarmos os 160 anos. Newton comentou que a editora EME está 
fazendo uma promoção, editando o LE com 5 páginas extras, contando a história de cada casa 
espírita. O lote mínimo é de 50 livros. 
 
Lirálcio comunicou que na semana nacional de arte espirita irá usar a temática dos 160 do Livro dos 
Espíritos. Julia comentou que os departamentos podem usar essa temática e recomendar as casas 
espíritas e as USEs para trabalharem o tema. 
 
Julia comentou que estaremos comemorando os 40 anos da evangelização da infância. Teremos 
material de divulgação. João Thiago irá colocar o logo da USE no material. 
 
2 – Secretaria : 
Recebemos uma correspondência da intermunicipal de Jales pedindo um curso de evangelizadores 
na região dela. Iremos encaminhar para o departamento da infância para verificar se a USE Regional 
pode atender. 
 
Newton comunicou o recebimento de diversas revistas e jornais. 
 
3  – Tesouraria: 
Rosana informou os valores financeiros do mês de Janeiro. Os recebimentos foram de R$ 30.000 do 
Vivo Espiritualidade, mais as receitas do congresso e diversas, totalizando R$ 91.428. Nas despesas, 
tivemos R$ 27.687, com gastos de R$ 2.700 de som da sala de reunião da USE e 10.000 da reforma 
do Brás entre outras. 
 
Temos reservas aplicadas de R$ 165.061 no Banco Itaú e R$ 409.097 no Sicred, além do saldo de 
caixa, totalizando R$ 579.454 
 
Rosana comentou que, em relação ao 17º Congresso, temos 547 inscrições, faltando apenas 133 
inscrições para lotar o hotel. Rosana lembrou que o Hotel do Congresso já está todo pago pela USE. 
 
Discutida a preocupação de possíveis dívidas das USEs Intermunicipais e Regionais. Julia sugeriu 
uma orientação geral para Casas Espíritas através das mídias da USE. 
 
4 – Palavra dos Departamentos: 
 
Lirálcio Ricci – Artes : 
Lirálcio lembrou que foi realizado o Sarau com a presença de 2 corais, no dia 29 de janeiro. No 
sábado anterior foi feita a 1ª reunião do ano do departamento, das 9:00 as 19:00.  
 
Os workshops foram postergados  para 11 de março sobre o tema Dramaturgias e 29 de abril sobre 
Direção Teatral. Teremos no dia 29 de abril a seleção dos integrantes do Coral, na sede da USE-SP.   
 
Lirálcio solicitou a utilização do Centro Cultural Brás para uso dos Sarais do departamento de Artes. 
O departamento de patrimônio irá entregar as chaves de acesso ao Liralcio. 
 
Poliana Bellan – Estudos: 
Poliana informou que teremos na 1ª semana de março um treinamento em São José do Rio Preto. 
Teremos, também, em abril na Baixada Santista, treinamento para monitores do MEP. 
 
Rubens Toledo e Marco Antonio Oliveira – Comunicação  
Rubens comentou sobre o evento de Ribeirão Preto. Foram feitas várias entrevistas durante o evento. 
O Jornal Dirigente Espírita deverá trazer a cobertura do evento.  
 
Rubens informou que o livro dos 70 anos está em fase de editoração.  
 
Marco informou que iremos filmar o evento de evangelização que ocorrerá nos dias 4 e 5 de fevereiro. 
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Neyde Schneider - APSE 
Neyde relatou que foi marcado para o dia 18 de março no circuito das águas o encontro estadual do 
APSE. O temário será a Defesa da Vida com a visão da Assistência Social, trabalhando o tema “Fora 
da Caridade não há Salvação”. Será na cidade de Serra Negra. 
 
 
Mauro Santos - AECE 
Mauro informou que no dia 13 de janeiro ocorreu uma reunião entre o AECE e departamento de 
Artes. Ficou a ideia de realizarmos vários curtas metragens. Em 31 de maio teremos um seminário 
sobre atendimento fraterno em Embu das Artes.  
 
Mauro solicitou a mudança, para o dia 4 de março, do evento sobre Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita. Seria realizado pela manhã, antes da reunião do Conselho de Administração. 
 
 
Marco Milani - Livro 
Marco Milani informou que foi convidado para seminário sobre a coerência doutrinária em Araraquara. 
Será no dia 21 de maio. 
 
Confirmado que no dia 12 de fevereiro teremos a prévia do Congresso na Baixada Santista, das 
14:00 às 16:00 e que no dia 18 de fevereiro em Campinas. 
 
Assuntos Diversos 
Julia lembrou que teremos a reunião do Conselho Regional Sul no Rio de Janeiro. Este ano iremos 
com 7 áreas, sendo 2 representantes por área. Nós temos 4 assuntos colocados pela USE-SP na 
pauta. São Paulo deverá apresentar uma sugestão para Campanha em Defesa da Vida. 
 
A USE vai montar um projeto para apresentar na Comissão Regional Sul em 05 de maio. Participarão 
no projeto : 
 
Mauro Santos 
José Gaspar 
Allan Kardec 
Marco Antonio Oliveira 
Marco Milani 
Lirálcio Ricci 
 
Será discutido o tema de coerência doutrinaria na Comissão Regional Sul. Julia solicitou ao Marco 
Milani uma apresentação do tema. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 4 de março de 2017, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 12h00.  
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 04 de 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:    09h00 
Leitura:  Allan K. P Veloso – Instrução dos Espíritos – Lei do Amor 
Prece de Abertura:  Allan Kardec P Veloso 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Roma o – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Neyde Schneider - APSE 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação  
Rosana Roque – APSE 
Eva Bugolin – Eventos 
Etevaldo de Souza Pereira – Relações Publicas 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
 
Ausências Justificadas: 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira comentou sobre o encontro que está acontecendo simultaneamente à reunião de 
Diretoria. Hoje teremos reunião do Conselho de Administração à tarde e os seus integrantes poderão 
participar do encontro pela manhã. 
 
Julia relatou sobre o cartaz dos 160 anos do livro dos espíritos. O arquivo pode ser encontrado no site 
da USE.  
 
Julia informou o convite para participação do congresso da FEESP. A USE terá 5 minutos de 
participação na abertura. Julia Nezu irá representando a USE. 
 
Acordado enviar  convite para o Congresso às patrocinadoras da USE. 
 
Julia informa que a Denise coordenadora do Departamento de Infância solicitou sua saída do 
departamento.  
 
Julia informa que recebeu o livro Subsídios para História do Espiritismo, em Rio Claro, de autoria de 
José Carlos da Costa Custódio. 
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A USE de Jales está solicitando um evento com o Departamento de Infância da USE-SP. 
 
2 – Secretaria : 
Newton informou que em Circuito da Águas houve um pedido de desligamento de uma das casas 
espíritas. A secretaria irá responder confirmando a solicitação do desligamento. 
 
Recebemos pedidos de isenção do Centro Espirita Amor e Caridade Jesus e Maria de Ribeirão Preto, 
do Centro Espírita Fé em Deus de Sorocaba, do Centro Espírita Nossa Senhora de Nazaré de Itupeva 
e do Centro Espírita Astral Superior. Colocado em votação, os pedidos foram aprovados pela DE por 
unanimidade. 
 
Newton informou que recebemos a documentação do pedido de adesão do Lar Escola Espirita 
Eurípedes Barsanulfo. Adesão foi aprovada e será encaminhada ao CA. 
 
Recebemos os livros de atas da mocidade espirita dos anos 60-70. Serão guardadas como acervo 
histórico. 
 
Recebemos ainda uma carta de agradecimento pela recepção do Sr Álvaro Katsuaki Kanashiro. O Sr 
Álvaro está escrevendo uma tese de Mestrado sobre espiritismo no Japão, na Universidade de 
Tsukuba. 
 
3  – Tesouraria: 
Rosana relatou sobre os demonstrativos financeiros de fevereiro da USE-SP. 
 
Tivemos um total de entradas de caixa de R$ 93.389, sendo R$ 53.600 advindos do congresso  R$ 
28.865 da contribuição associativa, além da livraria e outros. 
 
Em relação as despesas e custos, tivemos um total de saída de R$ 22.612, com R$ 6.820 em compra 
de livros, R$ 4.911 com despesas de pessoal, além da diversas outras despesas correntes. 
 
Encerramos o mês com um saldo de R$ 651.180, tendo R$ 409.097 no fundo de reserva e R$ 
165.061 aplicados. 
 
Rosana informou que tivemos problemas com a emissão de boletos em função da troca de banco. 
 
Rosana comentou que a livraria teve um resultado de R$ 21.000 em 2016. Foi apresentado o 
balancete de 2016 fechado. O saldo final de caixa de 2016 fechou em R$ 510.987. 
 
4 - Congresso 
Rosana informou que temos apenas 80 vagas restantes e que o valor será reajustado para R$ 950. 
 
5 - Patrimônio 
Gaspar discorreu sobre os andamentos da reforma do centro cultural Brás. Apresentou o anteprojeto 
arquitetônico a todos, com os 1º e 2º andares.  
 
Rosana relatou sobre a audiência trabalhista ocorrida mês passado. A audiência transcorreu com 
tranquilidade. Será marcada uma nova audiência, pois será chamada a ExpressoArt. 
 
6 – Palavra dos Departamentos: 
 
Neyde Scheneider – APSE: 
Neyde informou sobre o encontro estadual do APSE que acontecerá em Serra Negra, no dia 18 de 
março. No 2º semestre está previsto o 2º encontro do APSE e deverá tratar o tema  “Como Lidar com 
os Dependentes Químicos”. 
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Lirálcio Ricci – Artes: 
Lirálcio comentou sobre o Sarau realizado no Centro Cultural no mês de fevereiro. À partir dos meses 
seguintes passaremos a usar o Centro Cultural como base dos trabalhos do departamento. Teremos 
no próximo dia 11 de março o workshop de Dramaturgia. 
 
Assuntos Diversos 
Balieiro discorreu sobre o projeto dos encontros fraternos de unificação para o 2º semestre. A ideéia 
seria um encontro simultâneo nas 24 regionais com o objetivo de comemorar os 70 anos de USE e 
160 anos do Livro dos Espíritos, além do encontro fraterno. 
 
A proposta é termos 6 grupos de 4 pessoas cada. Seriam, então, 12 reuniões, 6 no sábado e 6 no 
domingo, de forma que cada reunião teriam 2 regionais coordenando, com duração de 4 horas e 
palestra noturnas. 
 
O projeto foi aprovado por unanimidade pela DE e deverá ser apresentado na reunião do CA. 
  
Allan Kardec relatou sobre o evento que fizeram em Santos sobre a prévia do Congresso no tema 
Politica a Luz da Doutrina Espírita. Foi usada a metodologia de Roda de Conversa. O encontro foi 
muito positivo. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 01 de Abril de 2017, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 12h50. 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 01 de Abril 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:    09h20  
Leitura:    A Beneficência – ESE – Eva Bugolin 
Prece de Abertura:  José Antônio Luiz Balieiro 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Mauro A Santos – AECE 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Neyde Schneider – APSE 
Ana Luísa de Almeida Boiago 
Silvio César Carnaúba da Costa 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Luiz Claudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar  
Eva Bugolin – Departamento de Eventos  
Etevaldo de Souza Pereira 
André Poeta Lopes - Artes 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
 
Ausências Justificadas: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
Rubens Toledo – Comunicação 
Raimundo Nonato Porto – APSE – Assistência e Promoção Social Espírita 
Gustavo Ferreira - DM 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
José Balieiro explicou a ausência da Julia Nezu, dizendo à todos que ela está bem e deverá vir na 
reunião do Congresso, nesta tarde. 
 
Informou que o logo dos 160 anos já está no site da USE-SP, podendo ser baixado e usado. 
Recomendação é que não se altere o logo, principalmente o logo da USE-SP.  
 
Allan comentou que no Google quando se da uma busca no nome da USE aparecem muitos logos 
diferentes e antigos. Balieiro sugeriu que o Orlando divulgue no Dirigente (on-line) este tema e que o 
Rubens escreva algo no nosso jornal Dirigente Espírita. 
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Balieiro informou que haverá o lançamento do livro em 9-4 de coautoria do Cesar Perri. São 
coletâneas de textos científicos e metodologias tratando do movimento espírita em geral. Marco 
Milani irá representando a USE-SP, caso a Julia Nezu não consiga comparecer. Será no GE Manoel 
Bento. 
 
2 – Secretaria : 
Newton informou sobre as cartas recebidas pedindo isenção da anuidade da Associação Espirita 
Vicente de Paula e Instituto Bezerra de Menezes de Espírito Santo do Pinhal e publicações diversas. 
Colocado em votação foram aprovadas por unanimidade. 
 
3  – Tesouraria: 
Rosana informou que temos um valor aplicado de 445M no Sicred. Temos um montante de 286M 
aplicados no Itaú, num total de R$ 735.191. 
 
Ainda estamos com dificuldades de recebimento dos boletos. Vamos implantar um novo sistema para 
resolver este sistema. Este mês tivemos um valor de $ 5.805 a receber de venda de livros. 
 
Rosana informou que a equipe da Rádio Boa Nova não está fazendo mais programas ao vivo. Agora 
as gravações estão sendo feitas na sede da USE e o programa vai ao ar gravado no mesmo horário 
de sempre. A USE adquiriu alguns equipamentos para as gravações (microfones entre outros). 
 
Balieiro sugeriu que pudéssemos fazer uma cartinha aos que ainda não pagaram, sugerindo um 
depósito em conta corrente do Itaú. O dirigente da intermunicipal poderia entregar pessoalmente 
estas cartas aos centros espíritas de sua cidade. 
 
4 – Patrimônio 
Gaspar relatou que o alvará do Centro Cultural foi indeferido. Estamos fazendo um requerimento 
solicitando um novo alvará para regularização do prédio todo. O alvará de reforma só sairá após o de 
regularização do prédio. 
 
Gaspar comentou sobre o orçamento da 1ª fase da reforma (R$ 55.000). Estamos finalizando o 
complemento da estrutura do elevador e escadas. Depois teremos o nivelamento do chão e limpeza. 
Está é a primeira fase da reforma. Estamos vendo os orçamentos da parte elétrica. Estamos, 
também, já vendo a parte de parede de gesso e de vidros. 
 
Estamos recebendo ajuda de algumas USEs para cotações e indicações de bons profissionais. 
Normalmente se faz 3 orçamentos para cada item.  
 
No geral, continuamos com a expectativa de que vamos conseguir terminar a grande maioria das 
necessidades. Podendo ser utilizado em seu todo. 
 
Sugestão é de informar sobre os andamentos das obras aos grandes colaboradores, principalmente 
as empresas Colchões Castor e Ipê, se possível pessoalmente. 
 
5 – Palavra dos Departamentos: 
 
Infância 
Ana informou que farão um seminário sobre os 160 anso do livro dos espíritos, realização conjunta 
entre as áreas da infância e da mocidade. Já está marcado para o dia 30-09 na baixada santista. 
Será discutido sobre a utilização do livro dos espíritos na evangelização e na mocidade e sobre as 
ausências que acontecem de algumas faixas etárias da casa espírita. A idéia é que se teste este tipo 
de evento em conjunto. 
 
Lirálcio Ricci – Artes : 
Lirálcio informou sobre o Respirarte, o encontro foi muito afetuoso, com muito acolhimento. Houveram 
apresentações e debates, através das rodas de conversas. O evento foi realizado na sede da USE-
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SP. O próximo será em Itanhaém, no dia 30 de abril. A ideia é visitar as regionais, fazendo o evento 
com os artistas da própria regional. 
 
Teremos o workshop de direção na semana que vem e também a seleção para os participantes do 
coral, no dia 29 de abril. 
 
Silvio - Estudos 
Silvio informou que tiveram reunião com toda a área de estudos. Teremos em julho o encontro 
regional, simultâneo. Foi discutido o planejamento do ano que vem. Tivemos, ainda, uma capacitação 
em São José do Rio Preto, com participação de 8 casas da região, enfatizando na metodologia do 
MEP. 
 
Teremos um seminário em Itanhaém e na Praia Grande, neste fim de semana. O departamento 
estará pressente no CR Sul, com apresentação de trabalhos de capacitação de monitores para 
estudos relacionados a mediunidade.  
 
Neyde - APSE 
Neyde informa que já fez a revisão da 1ª e 2ª partes do livros sobre os 70 anos da USE. Ainda faltam 
as revisões sobre as regionais. 
 
Marco Soares informa que o livro está nos preparativos finais e estará pronto para o congresso.  
 
Está previsto para setembro, dia 17 o encontro do APSE. Este 2º encontro deverá ser aqui em São 
Paulo.  
 
Em Serra Negra, tivemos o encontro falando sobre família e drogas. Informaram, também, que todas 
as entidades de assistência social estão isentas de todos os imposto, definitivamente. Também 
debateram sobre a legislação de convênios com os órgãos públicos. 
 
Mauro Santos - AECE 
Mauro relatou sobre o trabalho para a apresentação do congresso. No dia 21 de maio, em Embu das 
Artes, terá uma prévia sobre a oficina que será realizada no congresso. Seria debatido sobre a prática 
do atendimento espiritual na casa espírita. 
 
Luiz Cláudio mostrou o material de divulgação do evangelho do Lar. Ele vai estar no mega-feirão do 
livro espírita em Santo André, fazendo o trabalho de divulgação e indicação de livros para uso no 
Evangelho do Lar, além de bons livros infantis. 
 
Marco Milani - Livro 
Teremos em Araraquara a prévia do congresso sobre coerência doutrinaria. 
 
Assuntos Diversos 
Eronilza informou que Julia Nezu fará uma palestra sobre os 160 anos de espiritismo na 
comemoração dos 25 anos do Centro Espirita Adolfo Bezerra de Menezes, em São Paulo, com 
apresentação musical do Lirálcio.  
 
Balieiro fará, também, palestra comemorativa dos 160 anos aqui em São Paulo, no CE Batuíra. 
Neyde informou que o Circuito das Águas terá comemorações dos 160 anos, em diversas cidades da 
região. Será de 17 a 23 de abril. 
 
Balieiro comentou sobre a utilização das Rodas de Conversas. Já temos no estado uma boa 
utilização deste modelo. 
 
Balieiro comentou sobre o CRSul que será realizado no Rio de Janeiro. Precisamos montar um 
projeto sobre drogatização para apresentarmos na reunião. Neyde comentou que tivemos um evento 
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este mês sobre o tema, liderado pelo APSE, em Serra Negra. Sugeriu que podemos usar este 
material como apoio ao projeto. 
 
Marco Milani comenta que a AJE tem um material propondo a descriminalização das drogas, o que 
somos totalmente contrario. 
 
Encaminhado para que Neyde possa fazer a coordenação deste material, com a revisão do Marco 
Milani, para inclusive se posicionar contra a descriminalização das drogas, sempre de maneira 
cuidadosa e contribuições do Allan. A revisão final será da Julia. 
 
Balieiro comentou sobre o encontro fraterno que serão feitos no 2º Semestre, divididos em 6 grupos. 
Ele mandará um e-mail com uma sugestão de divisão dos grupos.  
 
Allan comentou sobre o trabalho que estão realizando no grande ABC. A USE tem estado mais 
presente, com a aproximação dos departamentos. Teremos no dia 7 de maio um fórum espírita, com 
a presença de diversos presidentes das USEs regionais e intermunicipais, além de lideranças de 
outras instituições espiritas. Será um evento onde todos terão oportunidade de falar ao público. 
 
Newton comentou sobre a possibilidade de Araras se candidatar para ser a próxima sede do 
Congresso da USE. Balieiro comenta que o espaço é realmente muito bom, porém não podemos 
deixar que a coordenação fica fora do controle da USE-SP. 
 
Lirálcio registra que foi feito um trabalho no IEE para transmissão de palestras ao vivo pelo site 
www.ieesp.org.br. 
 
Em relação congresso temos 641 congressistas, 75 palestrantes, 27 inscritos da comissão 
organizadora, totalizando 743. O hotel está lotado e estamos vendo a possibilidade de ajudar na 
indicação de outro hotel. Estamos com a participação de 104 cidades. 
 
Balieiro falou da oportunidade de fazermos um mapa na internet do estado de São Paulo, mostrando 
cada centro espirita filiado a USE, com os respectivos endereços. 
A diretoria autorizou o trabalho que será oferecido pelo Pascoal de Ribeirão Preto. 
 
Balieiro comentou sobre a entrevista do Sidnei do Dirigente Espirita. Reafirmou que a entrevista é 
pessoal e não representa o pensamento da USE. A entrevista foi feita pelo Rubens Toledo, editor do 
Jornal. Recomendado que não devemos fazer “propaganda” para não gerar mais polêmica e criar 
atrito com a regional ou o companheiro. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 6 de Maio de 2017, sábado, às 9h00. Por fim, 
a reunião encerrou-se às 13h00 com prece do  
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 13 de maio 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:    09h30 
Leitura:  Lirálcio Ricci 
Prece de Abertura:  Rosana Gaspar 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Mauro A Santos – AECE 
Neyde Schneider - APSE 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Andreia Leão Morato - Artes 
Júlio Cesar dos Santos Nunes 
Luiz Claudio da Silva – Atendimento Espiritual – Evangelho do Lar  
Norberto Carlos Weinlich – Comunicação  
Luiz Henrique Paganotti Perez – Arte  
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade  
Poliana Belan – Estudos  
Raimundo  
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
 
Ausências Justificadas: 
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
Aparecido Jose Orlando – Assessor da D.E. 
Marco Antonio Milani - Doutrina 
Joao Thiago – Segundo Secretário  
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
 
Julia Nezu Oliveira informou que ela e Rosana foram representando a USE-SP no velório da Sra. 
Maria de Lurdes, mãe da Suzete Amorim. 
 
Julia relatou que esteve com o Conselho Espirita do SBC e comentou que eles estão em processo de 
união a USE. Eles são formados por 13 centros espiritas em São Bernardo do Campo. O Sr. Walteno 
estaria disposto a assumir a USE intermunicipal de São Bernardo do Campo. A presidência está 
sendo conduzida pela Celina. 
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Lirálcio apresentou o Luiz Henrique Paganotti Perez que passa a integrar o departamento de artes. 
Ele é musico e participa do movimento espírita ligado a artes.  
 
2 – Secretaria: 
Newton informou que temos uma solicitação de isenção do Centro Espirita Casa do Caminho de 
Assis.  Recebemos, também, uma solicitação de união da Casa Espírita União com Jesus, que 
deverá complementar a documentação para a finalização da união. 
 
A Câmara Municipal de Americana enviou uma moção de Aplausos à USE de Americana e Nova 
Odessa em comemoração ao Dia Municipal do Espiritismo. 
 
Newton relatou que temos recebendo algumas cartas de presidiários solicitando envio de livros 
diversos. 
 
Eron solicita os eventos programados para 2018 dos departamentos para montagem do PGA do 
próximo ano que será apresentado em janeiro. 
 
3  – Tesouraria: 
Rosana discorreu sobre o balancete de abril de 2017. Informou que a contribuição associativa está 
ainda com alguns problemas sistêmicos. Até agora foram recebidos apenas 50% do previsto, cerca 
de 190 contribuições. Estamos fazendo uma força tarefa para recuperar os boletos não enviados. 
 
Em relação ao Congresso, estamos em fase final de recebimento dos valores, faltando receber por 
volta de R$ 33.000. O hotel já está todo pago e faltam ainda os custos de estrutura e alimentação dos 
passantes. A estimativa dos custos está em R$ 200.000. 
Teremos, ainda, os custos dos selos comemorativos e carimbo. Estes selos serão vendidos durante o 
congresso. 
 
Em abril tivemos receitas de R$ 83.722,15 e despesas de R$ 29.002,26. Já incluídas as receitas e 
despesas do Congresso. 
 
Temos a receber nos próximos meses R$ 67.626,86 e despesas a pagar R$ 25.007,61. O Saldo atual 
está em R$ 791.501,61, aplicados na Sicredi e no Itaú. 
 
Os gastos da sede do Brás, neste ano, acumulam R$41.258. 
 
Rosana observou que a Tesouraria está tranquila em relação ao balança financeiro do Congresso. 
 
4 – Patrimônio 
Gaspar relatou que foi montado uma comissão para coordenar a nova fase de reforma da sede do 
Bras. Esta comissão irá revisar e readequar os projetos, de forma a regularizar a obra para sua 
finalidade. Estão sendo chamados especialistas das áreas, de elétrica, bombeiros e de som e 
iluminação e do próprio Teatro. Gaspar informou que toda a parte estrutural está terminada. 
 
5 – Palavra dos Departamentos: 
 
Mocidade - Ana 
A Comjesp aconteceu no mês de abril com 765 jovens inscritos distribuídos em 75 cidades. Os temas 
foram sobre mediunidade, sintonia, vibração, autoconhecimento e melhoria.  
 
Ana relatou que foi tudo dentro da doutrina espírita, com muito envolvimento e responsabilidade dos 
jovens. 
 
Artes 
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Lirálcio relatou que aconteceu um Sarau em Itanhaém em abril no Centro Espirita Allan Kardec. Não 
aconteceu o workshop direção teatral em função das greves e manifestações dos ocorridas na data. 
Deverá ser remarcado. 
 
O próximo Sarau será na sede do Brás com participação da banda Simplesmente Almas, em 28 de 
maio. 
 
Estudos 
Poliana relatou que teremos o pré-encontro, em Matão, do encontro estadual da área de estudos. 
Estão em discussão sobre as datas definitivas do encontro.  
 
 
Infância 
Teremos um evento sobre causas inteligentes com abordagem dos 160 anos do Livro dos Espíritos, 
com debate. Já estão conformadas as cidades de Sorocaba, Osasco, baixada santista e na regional 
ABC. Estão aguardando confirmação de Campinas e Ribeirão Preto. 
 
Assuntos Diversos 
Julia comentou que a Fergs ofereceu os livros e publicações de sua edição para a USE distribuir no 
congresso e em geral. Julia propôs fazermos uma experiência com eles. Aprovado por unanimidade 
pela Diretoria. 
 
Julia discorreu sobre a reunião da Comissão Regional Sul e solicitou rápido relato as áreas, a saber:  
 
Família  
Gaspar comentou que foi uma boa reunião. Não há um interesse imediato de fazer um departamento 
específico de família. Deverão ser usadas as áreas existentes.  
 
Eron complementou que a ideia principal é ampliar os trabalhos que já existem, trocando ideias do 
que se considera importante atualmente. Nos próximos anos poderão criar uma área mais especifica 
da família. 
 
A USE mostrou as atividades do estado de São Paulo sobre a família, assim como os eventos a 
serem realizados este ano. Opinando sobre a integração das diversas áreas para atender as famílias 
(infância, mocidade, estudos, etc.). 
 
 
AECE  
Mauro relatou que foi criado um plano de ação, baseado nas diretrizes do CFN e nas sugestões das 
comissões regionais. 
 
Discorreu sobre a realização de campanhas de esclarecimentos e a importância de trabalho integrado 
e conjunto com as outras áreas. 
 
Relatou sobre a discussão da preparação de pessoas para atendimento espiritual no centro espírita 
através de curós especifico e da criação seminários de outras áreas como forma de integração. 
 
Discutido, também, ampliar o uso de tecnologia para melhoria da comunicação e distribuição de 
material de apoio a área. Assim, todas as federativas poderiam aproveitar as melhores práticas e 
materiais da região Sul. Cada federativa irá focar num dos pilares da AECE. 
 
Foi abordado sobre o tema do suicídio e sua importância na área. É muito importante que se fale do 
tema de maneira aberta e ampla. São Paulo mostrou diversos materiais de apoio sobre o tema, 
inclusive o material feito pelo CVV com apoio da USE-SP. 
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Foi lançada a campanha Eu tenho Fé na Vida. Foi solicitado ao Mauro para usar a mesma linguagem 
da nova campanha, assim como o logo Oficial. A campanha está saindo pela área de Infância e 
Juventude, porém todas as áreas deveriam estar integradas. 
 
 
MEP 
Poliana relatou sobre os pontos principais da reunião. Estão sendo realizados três pré-projetos de 
capacitação de multiplicadores e capacitadores, criando um manual de como trabalhar sobre o 
estudante de mediunidade, em projetos regionais e para o Brasil. 
 
Foi discutido a capacitação de dirigentes e dialogadores de reunião mediúnica, sobre como dialogar 
com o espirito e sobre a orientação dos dirigentes e dialogadores. 
 
Poliana comentou sobre a discussão na comissão da importância da integração das áreas, fazendo 
projetos em conjunto com outras áreas. 
 
 
Comunicação 
Rubens apresentou a cartilha da área de comunicação do CFN. Foi mostrado o Programa de 
Trabalho da Comunicação Espirita da Nova Era, para os próximos anos. 
 
Marco comentou que terão reuniões semanais para a realização do trabalho. OS coordenadores 
nacionais ficaram o André Siqueira e a Ivana Raisky e na regional sul a Cristiane e a Ana Paula. 
 
A proposta da comunicação é que a FEB solicitará materiais de áudio e vídeo para as federativas e 
serão divulgados na FEB-TV. A FEB-TV será um TV na internet funcionando diariamente com grade 
nas 24 horas no dia. A USE-SP terá espaço e responsabilidade de produção de conteúdo continuo. 
 
Infância 
Ana falou sobre a reunião e da campanha da evangelização. São Paulo falou sobre as atividades e 
seminários realizados e que serão feitos no 2º semestre de 2017. 
 
Cada estado irá indicar 5 participantes para a validação do curso de ensino a distância para 
evangelização, para evangelizadores, coordenadores e dirigentes das casas espiritas. Cada estado 
deverá ter tutores para os cursos de ensino a distância. 
 
Ana informou que 1o congresso de evangelizadores espiritas ocorrerá em 5 a 7 de outubro de 2018 
no Espirito Santo, em Guarapari. 
 
Sobre o tema de inclusão, a USE-SP fez todo o levantamento estatístico do estado. Na Comissão foi 
apresentado as estatísticas dos estados. 
 
Ana falou sobre a campanha de valorização da Vida, que foi mostrada na CRSul e pedido uma 
ênfase da área. 
 
 
Dirigentes 
Julia relatou sobre a participação da USE-SP. Estavam presentes, Rosana, Marco Milani e Julia. 
 
Tiveram apresentações sobre as análises doutrinarias das obras. Foi trabalhado o Plano Geral de 
Trabalho para os próximos 5 anos. Foram incluídas duas novas diretrizes, a transversalidade da 
comunicação espirita e formação continuada do trabalhador e liderança espiritas. Essas mudanças e 
o plano será aprovado na reunião de novembro no CFN. 
 
Outros temas foram discutidos durante a reunião. São Paulo apresentou a revitalização da campanha 
Em Defesa da Vida.  
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USE-SP falou do relatório de atividades anual do estado. Foram mostradas cerca de 700 ações de 
forma digitalizado. 
 
Julia relatou que na CRSul tivemos a proposta de atualização do manual do centro espírita. 
 
Tivemos, também, uma apresentação da Abrarte e de suas realizações no pais e da AME sobre 
mediunidade na infância.  
 
Julia relatou que a ideia é montar uma agenda federativa integrada.  O próximo Congresso Brasileiro 
será em 2020 em Brasília 
 
A próxima reunião do Conselho regional Sul será no estado de São Paulo. 
 
Encontros Fraternos 
Julia discorreu sobre a proposta do encontro fraterno nas 12 regiões no estado, e das equipes de 
coordenação e do plano montado pelo Balieiro. 
 
Os departamentos e as diretorias foram divididos por proximidade e facilidade de deslocamento. 
Deverão ser montados com as regiões os eventos do sábado e domingo e as respectivas cidades de 
cada data. Terão atividades nos dois dias. 
 
No sábado à noite deverá haver uma palestra sobre os 160 anos do Livro dos Espíritos. 
 
Em anexo estamos colocando os detalhes do evento com as regionais e equipes alocadas. 
 
Em geral, todos gostaram da versão final da proposta e foi esta referendada pela DE. 
 
Julia lembrou que nos dia 3 e 4 de junho teremos CDE e CA 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia 3 de junho de 2017, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h10 com prece de Julia Nezu 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
 
 
Anexo I – Encontro Fraterno 
 
2017 – Segundo Semestre 
Encontro Fraterno de Unificação 
Interação entre a USE e suas Regionais  
Data: 21 e 22 de outubro, sábado e domingo 
 
Projeto Aprovado pelo Conselho de Administração 
Participantes:  As 24 regionais que formam o Conselho da Administração da USE. 
 
Apresentação: Encontro das regionais da USE, ancorado por seus diretores executivos e departamentais no âmbito estadual, em 
realização simultânea, cobrindo todas as áreas geográficas do estado. 
 
Objetivos: 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.  
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Localização*: outubro de 2017; 21 e 22/10, sábado e domingo; duração de 4 horas com palestra noturna no sábado com 
possibilidade de encaixe em programa da região caso exista, - (merecem cuidados os pormenores desta atividade) -: 
 

• *Definição: na reunião do Conselho de Administração da USE de março/2017, já aconteceu a aprovação em 
04/03/2017. 

• Ajuste e consolidação de datas, cidades sedes, formação de grupos e comissões na reunião do Conselho de 
Administração de junho de 2017. 

• Consolidação do projeto, ajustes e definições no ambiente do 17º. Congresso em Atibaia. 
• Execução, como aprovado, com os devidos ajustes em outubro/2017. 

Sugestão de programa para o encontro: Abertura; 1. 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 
(visão de futuro) e informações sobre o movimento estadual e nacional, refletir e projetar ações decorrentes do 17º. Congresso 
(80 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: 
As responsabilidades da USE – promover, organizar e consolidar o projeto; desenvolver o programa; contribuir para a 
organização da palestra noturna prevista para o sábado à noite, 21/10.  
 
As responsabilidades das Regionais – facilitar e promover a presença dos dirigentes, trabalhadores e simpatizantes dos órgãos 
locais, fazendo convocações, convites e ou chamamentos fraternos (Uses municipais, intermunicipais e distritais); zelar para que 
o encontro tenha significado e importância – descaracterizando a premissa de reunião rotineira, descompromissada ou 
programada por obrigação; dar alegria, prazer e fraternidade ao evento (isso só acontece com o encontro de pessoas!); facilitar o 
ir e vir da caravana visitante; providenciar lanche e se for o caso refeição; cuidar para que a palestra noturna seja divulgada e 
tenha bom público; evitar concorrência com outro 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; escolher, designar a cidade sede 
de cada encontro; acertar a data escolhida em consenso, para facilitar o ir e vir das equipes da USE, cada equipe fará duas 
reuniões, uma no sábado, outra no domingo.  
 
Mecânica para aproximar e alocar as regionais em 12 grupos. Base por aproximação geográfica – Doze encontros fraternos. 

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 

Observação:- 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; b)- entre as regionais será decidida a 
sede e data do encontro. 
 
Providências:- as regionais escolherão a sede do encontro e quem se disponibilizar ficará responsável pela infraestrutura do 
mesmo. O detalhamento, possíveis necessidades e providências serão vistos nas reuniões do CA  em junho de 2017 e no 
ambiente do 17º.Congresso em Atibaia. A reunião do CA de março aprovou e definiu itens do encontro. 
 
Mecânica para o atendimento das doze reuniões  

1. Os encontros serão realizados simultaneamente no mesmo final de semana, no sábado à tarde  e no domingo no 
período da manhã. 

2. O tempo previsto para a reunião será de quatro horas, com pequeno intervalo para lanche e confraternização. 
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3. A critério das regionais,  será programada palestra noturna nas doze sedes, no sábado (encerrando ou iniciando o 
evento!?). Local, horário, expositor a critério dos anfitriões. Sugerimos como expositor alguém da área, envolvido com 
o trabalho de unificação; ou expositor que esteja programado para a área na data (acoplando os eventos!); ou ainda 
diretor da USE que estiver na caravana visitante. Como tema sugerimos os 160 anos de O Livro dos Espíritos. Tudo 
programado, divulgado e estabelecido com antecedência e com aquiescência das partes, para que esteja tudo claro e 
consentido no evento. 

4. São participantes esperados no encontro propriamente dito: dirigentes das USE´s da área, dirigentes de casas espíritas 
da área, interessados no trabalho de unificação; e na palestra noturna, é esperado o público em geral.  A divulgação 
destes acontecimentos, encontro e palestra, fica sob a responsabilidade das USE´s anfitriãs. 

5. Cada grupo terá no mínimo quatro diretores da USE (lotação de um carro para minorar custo – total de 24 pessoas); 
cada grupo fará duas reuniões: uma no sábado e outra no domingo. 

Cada grupo (tanto os da USE, como os locais) terá coordenador, para facilitar contatos e aproximar os envolvidos; e o grupo 
local será responsável pela criatividade, impactos, relacionamentos, além dos necessários  acompanhamento e zelo para que a 
reunião seja exitosa. 

6. Teremos, assim, seis grupos de diretores para atender as doze reuniões. Para cada grupo uma equipe de coordenação. 
Para cada grupo dois encontros, um no sábado, outro no domingo.  

Agrupamento das regionais para as 12 visitas 

a) - Regional  São Paulo e Regional  Sorocaba 

- Reg. Baixada Santista e V. do Ribeira e Reg. Grande ABC 

  b) - Regional  Taubaté e Regional  Cachoeira Paulista 
      -  Regional Jundiaí e Regional Campinas 

c) - Regional Mogi Mirim e Regional São João da Boa Vista 
- Regional Piracicaba e Regional Rio Claro 

 d) - Regional Jaú e Regional Bauru 
     - Regional Assis e Regional Marília 

e) - Regional Ribeirão Preto e Regional Franca 
     - Regional Jales e Regional São José do Rio Preto 

f) - Regional Presidente Prudente e Regional Nova Alta Paulista 
                   - Regional Araçatuba e Regional Ilha Solteira 
 
Observação: Resoluções como: onde será o evento, se no sábado ou no domingo; expositores; formação das grupos da USE 
visitantes; programação especifica de cada encontro; e outros detalhes serão vistos na reunião de junho do CA; com a 
finalização do projeto prevista para o ambiente do 17º. Congresso, em Atibaia.  Nos meses de março, abril e maio contatos 
serão feitos com as regionais para encaminhamentos necessários. Programa final deverá ser consensuado como previsto acima. 
 
Esclarecimento de dúvidas: 
Secretaria da USE em São Paulo 
José Antônio Luiz Balieiro - 1º. Vice Presidente 
Julia Nezu – Presidente da USE 
 

 
  
Março de 2017 
Diretoria Executiva USE 
U S E em movimento!!! 
 
PRIMEIRO ADENDO 
SUGESTÃO PARA ORADORES DO PROGRAMA DE SÁBADO Á NOITE 
ALLAN   MAURO 
BALIEIRO*  MARCO   



 
 

- 8 - 
 

ERÔ   MAURO 
LIRALDO  MILANI 
LUIZ   NEYDE 
JÚLIA*   ROSANA 

• Sugeridos pela equipe  

Ver sugestões e acrescentar os nomes do interior (locais), e também acoplagem com programações das áreas já previstas e 
marcadas para a mesma data. 

• Avaliar esta parte do projeto,  é o ponto mais difícil de ser projetado, Ver mecânica que possibilite a realização, 
facilitando deslocamento, sem aumento de esforço tarefa e também custo. Bom fazer esta análise na reunião de maio 
para chegar em junho com a solução. O primeiro passo a ser resolvido: fazemos ou não as palestras noturnas. Se a 
opção for por fazer,  ver sugestões e caminhos que possam ser esquematizados até a nossa reunião de junho.  

SEGUNDO ADENDO 
FORMAÇÃO DE SEIS GRUPOS DE COORDENAÇÃO DOS EVENTOS 
 
JÚLIA      NEWTON 
MAURÍCIO     RUBINHO 
ERONILZA     MILANI     
MARCO      NORBERTO     
(Branquinho e Sirley)    (Sandro e ...) 
 
ALLAN      ROSANA 
LIRÁLCIO     GASPAR 
SILVIO      NELY 
ANGELA     GUSTAVO 
(Kátia e Amorim)     (Aylton  e Donizete) 
      
ORLANDO     BALIEIRO 
MAURO      MÁRIO 
NEYDE      MERHY 
POLIANA     PASCOAL   
(Ana Luísa e ...)      (Jean e João Lúcio)  
 
(     ) – nomes que podem enriquecer os grupos e facilitar na área. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 03 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:    09h30 
Leitura:  Eva Bugolin– A porta estreita – cap. 18 ESE 
Prece de Abertura:  Eva Bugolin 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Mauro A Santos – AECE 
Mario Gonçalves Filho - Estudos 
Neyde Schneider - APSE 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Rosana Roque - APSE 
Marco Antonio Soares de Oliveira - comunicação 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade  
Poliana Belan – Estudos  
Fernando Porto – atendimento espiritual 
Eva Bugolin – Eventos  
Walteno S. B. Da Silva – infância e Mocidade 
Andréia Leão Morato 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Pascoal A. Bovino – USE Ribeirão Preto 
 
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 de todos e em seguida apresentou o 
Walteno Silva que passa a integrar a área de infância, como 2º secretário do departamento. Ele é 
atualmente o presidente do Conselho Espirita de São Bernardo do Campo. Estamos reiniciando um 
trabalho de unificação na região, fortalecendo a intermunicipal da USE. 
 
Walteno contou que gostaria de fazer a integração do Conselho Espírita de SBC com a USE, a fim de 
fazer a unificação. Allan comentou que houve um evento na região muito positivo, aglutinando 
diversas casas da região do ABC. 
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Julia informou que na reunião do CA de amanhã deveremos propor a inserção das atividades 
culturais, artísticas, musicais, etc., no estatuto da USE-SP para que possamos legalizar futuras 
atividades do Centro Cultural Brás.  
 
Rosana esclareceu que com esta alteração poderemos, também, estar abrindo projetos culturais para 
arrecadação de fundos para o término completo do Centro Cultural, além de projetos artísticos. 
 
Após aprovado no CA deverá passar por uma Assembleia Geral, provavelmente em dezembro de 
2017. 
 
2 – Secretaria: 
Newton informou as correspondências e convites recebidos pela USE-SP, entre eles o 2º 
CONJEBRAS da AJE a ser realizado de 07 a 09 de setembro em Goiânia. 
 
Recebemos da FEB as peças comemorativas dos 40 anos da Campanha Permanente de 
Evangelização Espírita Infanto-juvenil. 
 
Recebemos da USE a comunicação da troca da presidência da USE municipal de Praia Grande, com 
as devidas documentações em anexo. 
 
Erô solicitou a todos que enviem as datas dos eventos de 2018 para que possamos fazer o PGA. O 
compromisso seria entregar nesta reunião do CA. 
 
3  – 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. 
 
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. 
 

 
 

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
                             PERÍODO MAIO DE 2017

RECEITAS
Livraria 4.284,16       
Contr Assoc/USE+ 2.590,00       
Jornal 540,00           
Doações/ Outras Receitas 1.040,00       
17º Congresso 62.180,44     
Rendimentos Aplicação 6.200,58       76.835,18      

DESPESAS
Despesas c/Pessoal 3.429,10       
Parcelamento INSS 1.894,95       
Fornecedor - Livros 1.321,81       
Jornal/Divulgação 1.512,00       
Luz/Água/Tel/NET 508,48           
Conservação e Limpeza 1.014,15       
Lanches e Ref/Eventos 751,53           
Viagens e Estadias 1.552,58       
Serv Inf/Site (novo sistema) 3.195,94       
Despesas Bancárias 224,62           
Sede Brás 5.319,20       
Congresso 14.438,41     
Outras Desp 61,50             35.224,27      

833.112,52    
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4 – 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 junto a 
prefeitura para regularizar definitivamente o alvará do prédio e um outra da reforma, além das 
licenças de funcionamento devidas. 
 
Assuntos Diversos 
Julia discorreu sobre o projeto de Revitalização da Campanha Família, Vida e Paz do CFN da FEB. 
Todos os departamentos da USE poderão trabalhar, dentro das suas respectivas áreas, sobre a 
temática. A questão do suicídio está muito bem explorada no material.  
 
Julia recomendou o livro do Trigueiro como uma boa referência de prevenção sobre o suicídio. No 
material da FEB tem, ainda, algumas ações propostas para o jovem, criança e a família, como 
encontros, seminários, comunicações em redes sociais, entre outros. 
 
Fernando Porto comentou sobre algumas indicações bibliográficas contidas na campanha sobre 
gênero, sexualidade, entre outros. 
 
Julia solicitou ao Fernando uma análise escrita da bibliografia sugerida pela FEB em todo o material 
enviado, solicitando, se for o caso, os ajustes eventualmente identificados.  
 
Julia irá lançar a campanha no CA e no CDE. Os departamentos devem trabalhar com o tema nos 
departamentos. 
 
Mauro informou que está programando o encontro da área em 23-09 na USE-SP, em defesa da Vida 
e prevenção ao suicídio. 
 
Neyde informou sobre o Conselho gestor e assembleia geral ordinária da Rebrates. 
 
Balieiro esclareceu os andamentos dos encontros fraternos de unificação de 21 e 22 de outubro em 
12 regiões do estado. As regionais estão divididas em 3 blocos com 3 facilitadores: 
 

1- Orlando, com suporte do Amorim, 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, Valcyr 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 
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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 
 
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 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia de 01 julho de 2017, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Allan Kardec 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 01 de julho 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:    09h30 
Leitura:  Neyde Schneider - ESE 
Prece de Abertura:  Neyde Schneider 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Mauro A Santos – AECE 
Neyde Schneider - APSE 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação 
Norberto Weinlich - comunicação 
Eva Bugolin – Eventos  
Walteno S. B. Da Silva – infância e Mocidade 
Caterine Zapata – infância e Mocidade 
Andréia Leão Morato – artes 
Raimundo Nonato Porto – APSE  
Jaqueline B Ribeiro – USE Itanhaém  
Fernando Porto – AECE  
Marco Milani - Livros 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
Ausências Justificadas: 
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
Mario Gonçalves – Estudos 
Mauro dos Santos - AECE 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião informando que algumas atas do CA e CDE deverão ser 
assinadas e registradas em cartório. 
 
Julia recebeu do César Perri uma cópia dos seus mais recentes livros publicados, A Dama de 
Caridade e Em Ações Espíritas. 
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2 – Secretaria: 
Erô informou as correspondências e convites recebidos pela USE-SP.  
 
Temos um pedido de esclarecimento das atividades da USE pelo Grupo Espírita Dr Bezerra de 
Menezes de Guarulhos.  
 
A Sociedade Espirita Seara do Mestre, o Centro Espirita Dr Ivan de Souza Lopes, a Casa de 
Caridade Luz e Esperança de Sorocaba, o Centro Espirita Luz e Conforto de Itupeva e a Comunidade 
Espirita Manjedoura de Belém da baixada santista pediram de isenção da contribuição associativa. 
 
Colocado em votação, as isenções foram aprovadas pela Diretoria Executiva. 
 
A regional baixada santista informou que o grupo Espirita Mensageiros do Amor e Caridade e a 
Sociedade Amigos do Centro de Convivência Espirita Crista encerraram as atividades. 
 
Erô informou que o livro A parábola de Jesus da editora Lux Sophia foi encaminhado a USE-SP para 
apreciação e venda em sua livraria. Será encaminhado para o Marco Milani. 
 
Recebemos um projeto para montagem de um Condomínio de Idosos, encaminhado ao Conselho 
Estadual da USE. O projeto será encaminhado a regional Ribeirão Preto, por se tratar da cidade de 
São Carlos. 
 
Julia reforçou o término do PGA e pede aos departamentos para finalizarem. 
 
3 – Tesouraria: 
Rosana informou que o balancete financeiro de junho ainda não está encerrado. 
 
Em junho fechamos com R$ 339.676 no Itaú e 456.762 no Sicred. Temos ainda um total de despesas 
a pagar com alguns extras do Hotel do congresso de R$ 68.997, já previsto no orçamento. 
 
Balieiro sugeriu fazer o acerto de contas pessoalmente no Hotel Tauá.  
 
O balancete do congresso tivemos uma arrecadação R$ 216.420 composto de inscrições gerais e 
passantes e R$ 14.520 nas vendas nas lojas e livros. Em relação as despesas tivemos R$ 198.826, 
realizando um resultado de R$ 17.593. 
 
Rosana lembrou que ainda temos estoques dos livros dos 70 anos, o que aumentará o resultado. 
Falta ainda apurar o resultado da livraria Candeia. 
 
Todos parabenizaram a área da Tesouraria, em especial a Rosana pelo controle financeiro do 
congresso e seu resultado. 
 
4 – Patrimônio 
Gaspar comentou sobre o andamento das obras do centro cultural Bras. Temos um bom andamento 
no andar térreo, nivelamento de piso. Nas próximas semanas começaremos a colocação de massa 
nas paredes em geral e o fechamento das paredes do elevador. Essa etapa deve terminar durante o 
mês de julho. 
 
Estamos com um equipe eficiente trabalhando. Foi comprado uma betoneira para adiantar o serviço 
de concretagem. A obra está a todo vapor. 
 
Próximas etapas serão concentradas no 3º andar, assim passaríamos as acomodações do centro 
para lá, liberando o 2º andar para obras. 
 
Sugerido que as reuniões de DE e Conselho de Administração seja feita no Centro Cultural Bras. 
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5- Palavra dos Departamentos 
 
Marco Milani – Livro  
Marco informa que o departamento irá desenvolver os conteúdos das rodas de conversas nas casas 
espíritas do estado. Está semana estarão na Penha com um seminário sobre coerência doutrinaria e 
práticas estranhas no centro espírita. 
 
Neyde Schneider – APSE 
Neyde informou sobre o encontro estadual, que irá acorrer no dia 17 de setembro na sede da USE-
SP. Neyde solicita que sejam passados temas e sugestões para o encontro. 
 
Fernando – AECE 
Fernando informa que haverá um retorno pós-congresso para debater questões sobre sexualidade no 
dia 24 de setembro as 10 horas. 
 
O AECE tem 2 encontros anuais em março e setembro. Em 2018 eles pretendem fazer trabalhos 
ligados as campanhas. Para setembro deste ano, trabalharão no tema de prevenção ao suicídio.  
 
Nos encontros, discorreram a prevenção do suicídio e falarão sobre a forma de abordagem, a visão 
espirita, levando a informação atual e maneiras de como identificar a situação, não deixando passar 
desapercebido. Além disso falarão sobre a família e como a casa espírita poderá ajudar no tema. 
 
Lirálcio – Artes 
Lirálcio comentou sobre o sucesso do Sarau ocorrido no congresso. Eles irão fazer um Sarau em 
Ribeirão Preto durante a feira do livro. Em relação aos trabalhos realizados no congresso e as 
gravações sobre as rodas e palestras, o departamento está à disposição para fazermos a edição, 
afim de deixar um trabalho mais ajustado.  
 
Lirálcio informa que as palestras do congresso estão abertas no canal duBem no Youtube.  
 
Próximo Sarau no dia 30 no centro cultural. 
 
Ana Luísa Boiago – Infância 
Ana informou que os seminários do 2º semestre estão acertados, fazendo algumas trocas de cidades. 
Estão com algumas dificuldades de comunicação com a Mocidade. Agora, após o congresso irão 
estar mais próximos do DM para fechar todos os pontos. 
 
Rubens Toledo – Comunicação 
Rubens comentou sobre o trabalho de divulgação e venda do livro. O departamento possui muito 
material em vídeo e farão uma edição de um documentário de aproximadamente 1 hora para ser 
disponibilizado no site da USE. Este documentário deverá estar pronto durante este último semestre 
do ano.  
 
No site da USE deverão estar as fotos e as palestras e rodas do congresso. 
 
6- Assuntos Diversos 
Balieiro sugeriu que os encontros estaduais sejam mais significativos e que tragam conteúdos 
relevantes para aumentar a participação e que saia com planos de trabalhos e ações efetivas 
relacionadas a área. Argumentou que tem recebido feedbacks de trabalhadores dizendo que a 
reunião, em geral, tem pouca participação e tratam sempre dos mesmos temas. Citou o exemplo da 
Mocidade que faz muito bem este trabalho de encontros estaduais. 
 
Julia concordou com as argumentações sugerindo que as áreas pensem no tema, valorizando os 
encontros estaduais. 
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Julia registra que houve o lançamento do congresso do Evoluz, o novo app da USE-SP pelo 
Secretário Geral Mauricio Romão. Serão mensagens diárias com conteúdos feitos pelos voluntários 
da USE-SP. Allan parabeniza a iniciativa.  
 
Julia sugeriu fazermos um plano de comunicação para divulgação. 
 
Julia comentou que ficamos de fazer a revitalização da Campanha Família, Vida e Paz. É uma 
campanha que vem sendo muito requisitada, pois os temas são muito abrangentes e ligados as 
demandas atuais, ligadas aos jovens principalmente. 
 
A campanha deve envolver a família, a defesa da vida e a paz. Podemos focar alguns temas para 
não diluir a mensagem. 
 
Gaspar sugeriu fazermos um material de divulgação, sugestões de palestra, etc. Fernando comentou 
que normalmente a USE atinge o dirigente, mas que neste tema poderíamos ser mais abrangentes, 
atingindo diretamente o público jovem. 
 
Marco Milani sugeriu a formação de um grupo para planejar a campanha, com o respectivo 
cronograma de trabalho. 
 
Balieiro argumentou que não devemos nem fazer uma campanha de panfletagem e nem de 
`terrorismo`, a fim de não aumentarmos a curiosidade dos jovens conhecerem o tema. Sugeriu, 
também, que deveria haver um treinamento aos atendentes fraternos.  
 
No material da FEB sobre a campanha são citados alguns livros da USE que deverão ser reeditados. 
 
Julia irá encaminhar o material da campanha da FEB para todos os departamentos, servindo assim 
de referência a todos. Os departamentos deverão apresentar um projeto conjunto para a USE. 
 
Fica definido como coordenador do trabalho o Marco Antonio Soares de Oliveira, com ajuda do Marco 
Milani suportando com a parte doutrinária. 
 
Balieiro comentou sobre o encontro fraterno de outubro de 2017. Orlando comentou sobre os 
encontros de Campinas (Grupo 4), que está com dificuldades de comunicação com o pessoal de lá. 
Já está definido que o encontro será em Campinas, com palestras noturnas em Campinas e Jundiaí.  
Para o Grupo 3 teremos reunião em Taubaté e Cachoeira Paulista. 
 
Nos grupos sob a coordenação do Newton estamos com dificuldades em Mogi Mirim, no grupo 5. Já 
estão resolvidas as regionais de Assis-Marília e Jau-Bauru.  
 
No terceiro bloco já temos várias definições, faltando algumas poucas cidades para serem fechadas. 
 
As equipes estão todas definidas, com os últimos acertos feitos no congresso. As 24 palestras serão 
realizadas pelas regionais e eles serão responsáveis pelos convites aos palestrantes e toda 
organização da palestra pública. Os encontros serão de responsabilidade dos grupos da DE. 
 
As palestras noturnas conterão um texto padrão de 3 minutos que serão lidos antes do início das 
palestras. 
 
Balieiro comentou sobre o programa das reuniões de 4 horas. Terão um roteiro único com palestra 
sobre o livro dos espíritas, com duração de 40 minutos. Depois se falará sobre projetos futuros da 
USE e rodas de conversa sobre os temas do Congresso, atendendo a demanda. Em seguida cada 
uma das USEs terá 40 minutos para falar sobre os seus respectivos assuntos. Haverá, também, 
espaço para divulgação do livro dos 70 anos da USE. 
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Balieiro solicitou que fizéssemos um questionário cadastral em agosto para que as regionais possam 
informar os cadastros de suas casas espíritas cadastradas, além de canais de divulgação (TV, rádio, 
jornal, feiras, etc.). 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia de 05 agosto de 2017, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece da Julia. 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 02 de 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:    09h20 
Leitura:  Neyde Schneider – ESE – Bem-Aventurados os Puros de Coração 
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 Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Rubens Toledo – Comunicação 
Mauro A Santos – AECE 
Neyde Schneider – APSE 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade 
Gustavo Ferreira - Mocidade 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação 
Norberto Weinlich - comunicação 
Walteno S. B. Da Silva – infância e Mocidade 
Andréia Leão Morato – artes 
Mauro dos Santos - AECE 
Luis Claudio da Silva - AECE 
Raimundo Nonato – AECE 
Poliana Bellan – Estudos 
Pascoal Bovino 
Madalena Belucci – AECE 
Fernando Porto – AECE  
Ethevaldo Souza - Patrimônio  
Monica Soares – Infância 
 
Assessores da D.E.: Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
Ausências Justificadas:  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário / Angela Bianco – Eventos 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião pedindo uma vibração especial para Dona Dirce, genitora do 
Paulo, dirigentes do Laudelino nas últimas décadas. 
 
Em relação ao movimento “Você e a Paz”, Lirálcio informou que voltou para o Ibirapuera. O Sr. Carlos 
conseguiu reaproximação com a prefeitura de SP, conseguindo a aprovação da utilização. 
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Na parte artística teremos o Nano Cordel. O evento está programado para as 17:00. A Castor será 
uma das homenageadas da noite e provavelmente a Ype também. O evento acontecerá no dia 8 de 
outubro, com palestra do Divaldo Franco as 20:30. 
 
Julia informou que a Sra. Silmara Filardi colocou à disposição para participar do grupo de apoio aos 
presídios através de carta enviada a USE.  
 
O 13º Enlihpe aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto na sede da USE-SP. Evento com participação 
de 120 pessoas, com as federações do Espirito Santo e Minas Gerais presentes. O tema foi sobre 
Preces e Curas Espirituais, trazendo experiência de trabalhos práticos realizados em hospitais. As 
palestras está no Youtube no Canal Du Bem. 
 
Julia solicitou que as reclamações e orientações à secretaria devem ser feitas diretamente a Julia ou 
Rosana, evitando desentendimentos com os funcionários. 
 
Rosana informou que a Cilene deve ser afastar em função da licença maternidade e que já estamos 
providenciando a reposição temporária da função. 
 
Julia apresentou a Madalena Belucci, presidente da USE intermunicipal de Cotia e passa a compor a 
1ª assessoria do AECE. 
 
2 – Secretaria: 
Erô informou as correspondências, jornais, revistas e convites recebidos pela USE-SP.  
 
Temos solicitações de isenções associativas do centro espírita Fé em Deus de Sorocaba e da 
Associação Espirita Beneficente Bezerra de Menezes de Ouro Oeste, ambas em função de 
dificuldades financeiras. 
 
Tivemos cadastro de união das seguintes casas: 
 
Núcleo Assistencial Espirita Fraternidade de Tatuapé e Casa Espírita União com Jesus de Registro. 
 
3 – Tesouraria: 
Rosana informou que o balancete financeiro de agosto de 2017. 
 
Em agosto fechamos com um caixa de R$ 654.214, sendo no Itaú R$ 208.142 e 438.830 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 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. 
 
Estão faltando por volta de 100 casas para pagamentos das contribuições associativas. Espera-se 
entrada de uns R$ 20.000 dessas contribuições. 
 
Está previsto ainda investimento de reforma do Brás de R$ 440.000. 
 
Sugerido o pagamento da dívida com o INSS.  
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O balancete é o seguinte: 
 
  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    
       

 
4 – Patrimônio 
Gaspar comentou sobre o andamento das obras do Centro Cultural Brás. O orçamento é utilizar uns 
R$ 150.000 para terminar a infraestrutura. Á partir disso, seguiremos para a parte de acabamento.  
 
O projeto ProAc deve sair para o 1º Tri de 2018. A preocupação atual é terminarmos a parte de 
elétrica, hidráulica escadas e infraestrutura em geral. 
 
Julia lembrou que todo o gasto tem sido aprovado em reunião de diretoria, mensalmente. 
 
No dia 7 de setembro, teremos reunião de avaliação do andamento da obra no Centro Cultural. 
 
5 - Departamentos 
 
Artes 
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Lirálcio informa que vão estar em Franca para o Festival da Canção e Arte Espirita, com cursos, 
treinamentos, oficinas, etc. Acontecerá no final de semana que vem. O Sarau deste mês foi 
transferido para o ia 1º de outubro, junto com a semana de arte espírita da Abrarte. Em Ribeirão 
teremos a feira do livro espírita com um Sarau aberto em praça pública e um seminário sobre artes. 
 
A semana nacional de arte espirita será entre 28-09 a 03-10. 
 
AECE 
Mauro 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. 
 
Teremos o encontro de mediunidade em São José dos Campos no dia 18 e 19 de novembro. O 
departamento está trabalhando junto com o departamento de mediunidade. 
 
Hoje teremos evento na distrital Casa Verde com seminário sobre atendimento fraterno. 
 
APSE 
Neyde convida a todos para o encontro estadual do APSE, que ocorrerá no dia 17. Teremos temas 
de como o centro espírita pode auxiliar com as drogas, com testemunhos de familiares. Teremos 
apresentações seguidos de debate. No período da tarde teremos discussão sobre prevenção ao 
suicídio, coordenado pelo Raimundo. Vai haver, também, uma apresentação sobre empregabilidade. 
 
O encontro será de manhã com café da manhã e almoço. 
 
Mocidade 
Gustavo informou que o próximo evento será em janeiro, na previa, com serão discutidos os temas 
das “Comes”, que acontecerão entre 29 de março a 01 de abril, em 4 cidades do estado. No final de 
outubro, estarão no congresso estadual de juventude do Paraná. Gustavo irá representando o estado 
de São Paulo no Congresso.  
 
Foram realizados 2 seminários em conjunto com a infância, coordenados com as USEs locai em 
Jales e Ribeirão Preto, nos dias 19 e 20 de agosto.  
 
Infância 
Ana reforçou que os próximos seminários integrados serão no dia 30 de setembro na baixada santista 
e vale da ribeira. Teremos, também, em São Bernardo dos Campos, uns seminários sobre 
evangelização infantil. 
 
Em outubro teremos seminários integrados em Osasco, no dia 28 e no dia 18 em São Miguel 
Paulista. 
 
Ana e Walteno comentaram sobre a utilização de música na evangelização. Foi citado a Tia Vilma 
como uma boa referência. 
 
Sugerido fazermos um acervo de músicas para indicação as casas espíritas, incluindo no site da 
USE-SP. Julia comentou sobre as músicas da Aglair, referenciando-as também. 
 
Livro 
Fernando, representado o Marco Milani, informa que o departamento do livro em parceria com o 
AECE, tem discutido sobre sexualidade. 
 
Fernando, comentou, também, que o departamento do livro tem feito indicações de livros ao 
departamento da mocidade.  
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Em relação a doação de livros às penitenciárias relatou sobre o trabalho que está sendo realizado 
junto com as áreas locais. 
 
Os desafios do espiritismo do sec. XXI é o tema que o departamento tem divulgado, após o 
Congresso de Atibaia. 
 
Comunicação 
Rubens discorreu sobre o próximo Dirigente Espírita e sobre a divulgação que farão sobre o encontro 
fraterno de outubro. Estiveram na USE Distrital Lapa comemorando os 70 anos da USE, com 
homenagem a Neyde. 
 
Estudos 
Mario comentou sobre o encontro da área de estudos de julho. Hoje estão fazendo a avaliação do 
encontro passado com toda a equipe. De regra geral houve boa participação das sociedades espíritas 
das regiões, com participação de 302 pessoas.  
 
Para o próximo ano teremos o encontro unificado, ainda sem local definido. Como padrão, estão 
trabalhando a metodologia do estudo, pois como metodologia, poderia ser aplicado em qualquer 
grupo de estudo. 
 
Assuntos Diversos 
Balieiro informa que os 12 encontros já estão em ordem, com as combinações já fechadas. Alguns 
cuidados ainda são necessários.  
 
No grupo de São Paulo e Sorocaba teremos várias palestras ao invés de uma única. Podem chegar a 
6, sendo que já temos 4 confirmadas. O encontro será na sede da USE-SP. 
 
A regional Baixada Santista e ABC está fechado com encontro em São Vicente, com palestras em 
Santo André (Amélia Rodrigues) e São Vicente e Itanhaém. 
 
O terceiro grupo teremos encontro em Taubaté, com palestre em Piquete e Taubaté. 
 
No grupo 4 de Jundiaí e Campinas temos encontro em Campinas e palestras noturnas nas duas 
cidades. 
 
No grupo 5 e 6 estão acertados com algumas modificações. Em Mogi Guaçu teremos o encontro 
fraterno, com palestras em Itapira e São João da Boa Vista, acoplada ao mês espirita de lá. 
 
Piracicaba e Rio Claro teremos palestras em Santa Barbara do Oeste e Rio Claro.  
O encontro fraterno será em Rio Claro. 
 
Jau e Bauru, teremos reunião e palestra noturna em Jaú e palestra também em Bauru. 
 
Assis e Marília estamos fechados, com palestra acoplada do Alberto Almeida. Em Assis ainda falta o 
fechamento da palestra noturna. O encontro será em Marilia.  
 
Em Franca teremos encontro em Bebedouro e palestra em Bebedouro e Batatais  
 
Em Jales e São José do Rio Preto teremos palestra em Fernandópolis e Rio Preto.  
 
Em Prudente e Nova Alta Paulista teremos encontro em Regente Feijó, com palestra em Lucélia.  
 
Na região de Araçatuba teremos encontro em Araçatuba, com palestra noturna em Araçatuba e Ilha 
Solteira.  
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O roteiro para apresentação será feito pela coordenação. Teremos sugestão para palestra diurna 
baseado nas pesquisas do Cosme Massi sobre o Livro dos Espiritas. 
 
Deveremos ter, também, uma edição especial do Dirigente Espirita cobrindo o evento todo. 
 
Por fim, Mario informou que no último encontro do departamento de estudos tiveram um resultado 
positivo por volta de R$ 1.000, em função de algumas doações, principalmente vindo de Cotia. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia de 7 outubro de 2017, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Allan Kardec 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 07 de outubro 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:    09h30 
Leitura:  Marco Antonio – ESE Cap. XI – Fé e Caridade 
Prece de Abertura:  Eronilza Souza 
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
Allan Kardec Pitta Veloso – Segundo Vice-Presidente 
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Rubens Toledo – Comunicação 
Mauro A Santos – AECE 
Neyde Schneider - APSE 
Mauro dos Santos - AECE 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação 
Eva Bugolin – Eventos  
Walteno S. B. Da Silva – infância e Mocidade 
Andréia Leão Morato – artes  
Pascoal Antonio Bovino – USE regional Ribeirão Preto  
Mônica Etes Soares – Infância e Juventude  
Poliana Bellan – Estudos  
Raimundo Nonato – APSE 
Ethevaldo Souza - Patrimônio 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
Ausências Justificadas: 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira iniciou comentando sobre o evento “Você e a Paz” que acontecerá no dia 8 de 
outubro no Ibirapuera. Julia incentiva a todos a comparecerem no evento, que tem a participação da 
USE-SP na coordenação do evento. 
 
Julia relatou que tivemos a condecoração do Divaldo Pereira Franco na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo. A USE-SP foi representada oficialmente pela Rosana Gaspar. 
 
Rubens lembrou que hoje estamos comemorando 50 anos do Correio Fraterno. As comemorações 
acontecerão à partir das 16:00 em São Bernardo do Campo, com palestra da Heloisa Pires. 
 
Julia informou que a Rosana Roque pediu o seu desligamento do APSE. 
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Julia comentou que entre 7 e 9 de setembro esteve representando a USE no Combraje de Goiânia. 
Estivemos com o Governador Geraldo Alckmin para a assinatura da renovação do comodato da Casa 
Transitória Fabiano de Cristo da Feesp.  
 
Julia informou, também, a desencarnação do Girofel, ocorrida em 05-10. 
 
2 – Secretaria: 
Erô informou as correspondências e convites recebidos pela USE-SP.  
 
Tivemos 4 solicitações de união, a saber: 
- Centro Espírita Emmanuel de São Joaquim da Barra 
- Centro Espírita Vicente de Paulo – Dona Angélica de São Joaquim da Barra 
- Centro Espírita Vicente de Paulo de São Joaquim da Barra 
- Grupo Assistencial Espírita Chico Xavier de São Paulo 
 
Erô relatou que tivemos três solicitações de isenção da contribuição associativa, do Grupo Espírita 
Casa do Caminho de Campinas; do Centro Espirita Obreiros do Bem de Taubaté e da Associação 
Espírita João Candido de Mogi das Cruzes. 
 
Erô informa que o PGA 2018 está finalizado. 
 
 3 – Tesouraria: 
Rosana informou que o balancete financeiro de setembro de 2017:      
  RECEITAS           
  Livraria                       8.512,76     
  Contr Assoc/USE+                       5.300,00     
  Doações/ Outras Receitas                          360,40     
  Eventos                          748,00     
  Rendimentos Aplicação                       2.952,52             17.873,68    
         
  DESPESAS       
  Despesas c/Pessoal                       3.531,50     
  Parcelamento INSS                       3.895,62     
  Compra de Livros                       3.960,70     
  Imobilizado (Impres Fiscal)                       1.538,70     
   Jornal/Divulgação                        1.380,00     
   Luz/Água/Tel/NET                           547,42     
   Conservação e Limpeza                        1.268,10     
   Lanches e Refeições                        1.135,39     
   Eventos (acerto CCDPE)                        2.275,04     
   Serv Inf/Site                        1.943,00     
   Correios e Telégrafos                           104,05     
   Viagens e Estadias (dptos)                           460,00     
   Despesas Bancárias                           236,17     
   Sede Brás                     30.714,82     
   Congresso                        3.259,13     
   Outras Desp                           368,67             56.618,31    
               615.468,29    
   Saldo Anterior:  01/09/17   Saldo Atual:  30/09/17   
   Banco c/c           6.136,79    Banco c/c                 4.233,59    
   Sicredi Aplic       438.830,75    Sicredi Aplic            405.989,23    
   Itaú Aplic       208.142,90    Itaú Aplic            204.036,94    
   Caixa           1.102,48    Caixa                 1.208,53    
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   Total:       654.212,92    Total:            615.468,29    
         
  Previsão de Contas 10/17    Contas a Receber:     
  Desp/Reforma Brás         20.304,17         
  Parcel. (parc 172/180)          3.895,00   Pendências                   340,50    
  Jornal/Fornec Livros          5.019,43   out/17                1.103,75    
  Congresso              331,93   nov/17                   187,50    
  Outras Despesas          8.630,37                                -      
           38.180,90                    1.631,75    

              
 
Rosana comentou que tivemos uma movimentação maior na livraria em função dos eventos que 
tivemos na sede da USE-SP. Em relação a contribuição associativa tivemos um recebimento de R$ 
5.300. Nós mandamos um lote nove de boletos de contribuição as casas espíritas. Ainda faltam 65 
casas espíritas que contribuíram no ano passado e este ano ainda não. Na USE+ tivemos um 
recebimento de R$ 4.400 acumulado no ano. Tivemos, ainda, os valores de inscrição de eventos 
realizados pela USE, totalizando uma entrada no mês de R$ 17.873. 
 
Em relação as despesas, tivemos R$ 56.618, concentrados nas obras do Brás, com R$ 30.714, além 
de despesas de pessoal, compras de livros e de uma impressora fiscal, alimentação entre outros. 
 
Rosana informa que devemos liquidar as dívidas do INSS nos próximos meses.  
 
O saldo final do caixa ficou em R$ 615.468, aplicados no Itaú e Sicred. Ainda temos estoque do livro 
dos 70 anos da USE que podem gerar uma boa receita.  
 
Orlando sugeriu que pudéssemos vender o livro dos 70 anos a preço de custo, para que possamos 
distribuir mais, aumentando a divulgação.  
 
Allan Kardec sugeriu que fizéssemos a doação do nosso livro a algumas universidades para futuras 
consulta dos alunos, ajudando na divulgação do movimento espírita. 
 
 
4 – Patrimônio 
Rosana comentou sobre o andamento das obras do centro cultural Bras. Hoje reunião na obra para 
discussão dos alvarás de funcionamento. Hoje não temos alvará regularizado. 
 
Após a regularização passaremos para a etapa dos acabamentos finais.  
 
Gaspar informou que a ideia é tentar regularizar, na prefeitura, o prédio, aprovando uma nova planta, 
mais adequada a regulamentação, para que possa, assim, ser aprovada. 
 
Assuntos Diversos 
Balieiro comentou sobre os preparativos do encontro fraterno de 22 de outubro. Enfatizou que o 
coordenador deve controlar o programa e o roteiro. Temos os seguintes coordenadores : 
 
São Paulo e Baixada Santista – Allan Kardec 
Taubaté e Jundiaí – Orlando e Mauro Santos 
Mogi Mirim e São Joao da Boa Vista – Newton e Rubens 
Jau, Bauru, Assis e Marilia – Rosana e Neli 
Franca e S José do Rio Preto – Pascoal e Balieiro 
Presidente Prudente, Nova Alta e Ilha Solteira – Julia e Mauricio 
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Em relação as palestras dos 160 anos já temos um roteiro definido com duração de 40 minutos. 
Temos, também, orientações para as falas das regionais. Cada grupo deverá levar 2 caixas do Livro 
dos 70 anos da USE para venda nos encontros. 
 
Cada coordenação deverá fazer um relatório sobre o seu evento. 
 
Balieiro lembrou que os encontros são focados nos dirigentes espiritas e as palestras noturnas são 
abertas para o público em geral. 
 
Julia mostrou o material sobre:  Desafios da USE, o futuro em nossas mãos. 
 
Mauro Santos - Livro 
Mauro comentou que tivemos uma solicitação de doação de livros para a Fundação Casa. 
 
Walteno - Infância 
Walteno relatou sobre os trabalhos em Santos. Foi feito um seminário junto com a Mocidade com a 
participação de mais de 100 pessoas. 
 
Algumas datas do PGA 2018 deverão ser alteradas. 
 
Andréa - Artes 
Andréa relatou que aconteceu o Sarau em 01-10 na sede da USE. Em 29-10 acontecerá outro Sarau 
em Jandira. Em 26 de novembro acontecerá um novo Sarau em Limeira. 
 
Mauro informou que estão fazendo um vídeo sobre evangelho no lar junto com o departamento de 
artes. 
 
Rubens – Comunicação 
Rubens informou que o Zezinho da regional baixada santista está editando um livro sobre a história 
do espiritismo da baixada santista. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia de 04 novembro de 2017, sábado, às 9h00.  
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h40 com prece do Allan Kardec 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 
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Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo em 02 de dezembro de 2017 
 
Local:     Centro Cultural Brás – São Paulo 
    Rua Brigadeiro Machado, 269 – Bras – São Paulo – SP 
    CNPJ: 43.305.762/0001-09 
Horário Início:    09h35 
Leitura:  Marco Antonio – ESE – Amai os vossos inimigos 
Prece de Abertura:  Julia Nezu Oliveira  
   
Diretoria Executiva - Presentes: 
Julia Nezu Oliveira – Presidente  
José Antônio Luiz Balieiro – Primeiro Vice-Presidente  
José Silvio Spínola Gaspar – Diretor de Patrimônio 
Rosana Amado Gaspar – Primeiro Tesoureiro  
Mauricio F A Romão – Secretário Geral  
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário 
Eronilza Souza da Silva – Terceiro Secretário 
 
Departamentos – Diretores Presentes: 
Lirálcio Ricci – Artes 
Mauro A Santos – AECE 
Silvio César Carnaúba da Costa - Mediunidade 
Mauro dos Santos - AECE 
Ângela Bianco - Eventos 
Ana Luísa de Almeida Boiago – Infância e Mocidade 
Gustavo Ferreira Bento – Mocidade 
 
Secretários e Assessores de Departamentos Presentes: 
André Poeta 
Marco Antonio Soares de Oliveira – comunicação 
Eva Bugolin – Eventos  
Walteno S. B. Da Silva – infância e Mocidade 
Marco Milani – Livros  
Adolfo Luiz Cristovam - Mocidade 
Ana Clara Spera - Mocidade 
Juliana Bertoldo  - Mediunidade 
Neyde Fernandes  
Monica Soares - Infância 
 
Assessores da D.E. e dos Departamentos Presentes: 
Aparecido José Orlando – Assessor da DE 
 
Ausências Justificadas: 
Allan Kardec Pita Veloso 
 
Em relação aos assuntos discutidos, tivemos a seguinte Ordem do Dia:  
 
1 – Palavra da Presidência: 
Julia Nezu Oliveira iniciou a reunião saudando a todos e registrando a presença do Guaracy da USE 
Regional Assis e os demais presentes, entre eles a Ana Clara e o Adolfo assessores do DM. 
 
Julia relatou a participação da USE-SP no CFN da Feb, em Brasília, no último dia 10 de novembro. 
Julia informou que foi feito um resumo das reuniões do CFN e que este será entregue ao CA. Em 
seguida, passou a palavra ao Orlando para comentar sobre a reunião do CFN. 
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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 a venda de livros espiritas. 
 
Orlando informou, ainda, que foi apresentado o programa de qualificação de multiplicadores para a 
formação continuada de lideranças espíritas. Aprovado a orientação à assistência e promoção social 
espírita.  
 
Foi confirmado que em 2018 o 1º Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas, de 14 a 16 de 
setembro, em Guarapari-ES e que 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. 
 
Julia lembrou que o projeto Espiritizar foi apresentado no CFN, mas não teve caráter deliberativo. A 
percepção é que a maior parte das Federações não aceita o projeto de forma integral, por motivos 
doutrinários.  
 
A FEB irá substituir a metodologia NEPE (Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho) pelo novo 
projeto denominado Evangelho Redivivo. 
 
Balieiro reforçou que a USE-SP tem um compromisso com o CFN, respeitando sempre a FEB. Em 
relação ao projeto Espiritizar, Balieiro acredita que devemos nos pronunciar sobre o tema, relatando o 
pensar da USE.  
 
Julia informou que estará representando a USE, no dia 4 de dezembro, na conferência sobre 
ecologia, na câmara municipal.  
 
No dia 15-12 haverá um diálogo inter-religioso junto a prefeitura Regional de Campo Limpo. A USE-
SP será representada pela Ângela Bianco. 
 
Julia falou sobre o lançamento do livro Terra de Pioneiros e Benfeitores, que conta a história do 
espiritismo na baixada santista. Foi feito um resgate histórico de toda a baixada. O livro foi editado 
pela USE Regional. 
 
2 – Secretaria: 
Erô informou as correspondências e convites recebidos pela USE-SP. Em relação ao PGA tivemos 
algumas atualizações, na área de estudos e do DM. O PGA deverá ser revisto e publicado no site. 
 
Erô informou que o Adonay enviou o relatório geral de 2017 da regional Tatuapé. Recebemos um 
convite para o 8º Congresso Espírita do Amazonas, que ocorrerá de 31.05 a 03. 06. 
 
3 – Patrimônio 
Gaspar comentou sobre o andamento das obras do centro cultural Brás. Desta primeira etapa ainda 
faltam $10.000. Temos um orçamento aprovado de $40.000 para piso, cozinha de mão de obra e 
uma boa negociação com a Incepa para compra de piso e materiais de banheiros no valor de $ 
25.000. 
 
Temos, também, um orçamento do projeto de elétrica (R$ 6.000) e a planta do bombeiro e alvará (R$ 
2.000). 
 
4 – Tesouraria: 



 
 

- 3 - 
 

Rosana informou que o balancete financeiro de novembro de 2017. 
 
Em relação as contribuições, estamos com um total de 452 contribuições recebidos, um valor de 52 
contribuições a menos que no ano passado. 
 
O total de receitas foi de R$ 642.743,89, um pouco abaixo em relação ao ano passado em função, 
principalmente, do projeto Vivo Espiritualidade. Este ano tivemos uma receita extra de R$ 371.959,62, 
vindas do Congresso. 
 
Nas Despesa, fechamos em R$ 591.620, acumuladas no ano, sendo R$ 201.005,66 de despesas 
com a reforma do Centro Cultural Brás, R$ 191.138 do Congresso, R$ 83.993,13 de despesas 
administrativas e R$ 60.712,18 de pessoal, entre outras. 
 
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               66.945,17    
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          642.743,89  
        
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              562.110,20  

 
Demonstrativo do Saldo: (¹)    
 Aplicação Itaú         186.528,71  
  Saldo Bco Itaú               905,58  
  Caixa               119,54  
         187.553,83  

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  

 

Contas a Pagar   
Contas a Pagar 12/17          29.850,15  
Reforma USE Brás        343.000,00  
INSS Parcel corrigido (7parc)            5.373,35  
Valores totais:        378.223,50  

 
Rosana mostrou o balancete projetado para 2018: 
 
   até 30/11/2017   PREVISÃO 2017   PREVISÃO 2018  
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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     
        

 
Assuntos Diversos 
Walteno informou sobre o cadastro dos centros espiritas no site. Será bem simples e rápido. Será 
necessário a criação de login para cada casa espírita. 
 
Balieiro mostrou o relatório que será apresentado no CA sobre o encontro fraterno de novembro. O 
material faz um resumo completo de todos os encontros. Foram realizadas 28 palestras em 24 
cidades de todo o estado. Tivemos, ao todo, 22 regionais presentes, com 88 órgãos de unificação 
presentes, sendo 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. 
 
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. 
 
Por final, Julia parabenizou a todos e a coordenação do Balieiro nos encontros. 
 
Julia informou que vamos propor a nova contribuição social no valor de R$ 280, podendo ser 
parcelado em até 4 vezes. Na reunião do CA será colocado o tema para aprovação este valor. 
 
Os departamentos falaram resumidamente o que pretendem falar na reunião do CA. 
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Mocidade 
Gustavo relatou o que deverá ser falado no CA. Informarão as atividades principais que acontecerão 
em 2018. 
 
Estudos 
Silvio deverá falar sobre os eventos e atividades da área em 2017, da programação para 2018 e 
sobre a organização da área e suas coordenações. 
 
AECE 
Mauro comentou que na reunião do CA pretende falar sobre os eventos que já estão programados 
para 2018, e que se coloca à disposição dos órgãos em relação aos temas do departamento. Falará, 
também, sobre as atividades realizadas em 2017. 
 
Artes 
Lirálcio deve mostrar a programação para 2018, especialmente os workshops, como formação de 
diretores de artes, saraus, etc. Os coordenadores estarão aqui para apresentação. Falarão sobre 
todas as atividades de 2017, também. 
 
Eventos 
Ângela fará um resumo das atividades do ano e de uma modernização que é necessária para a área 
de eventos, principalmente a parte de sustentabilidade.  
 
Ângela relatou a visita técnica que fizeram ao IEE, sede do próximo CRSul. O espaço é adequado 
deverá ser muito bem organizado. O Hotel já está fechado, é bem próximo ao IEE, cerca de 300 
metros. 
 
Julia comentou sobre as próximas eleições das USEs e as providencias que deverão ser tomadas, 
inclusive a formação da comissão eleitoral. 
 
A próxima reunião da Diretoria Executiva será no dia de 06 janeiro de 2018, sábado, às 9h00, na 
sede da USE-SP 
 
Por fim, a reunião encerrou-se às 13h00 com prece da Erô. 
 
Eu, Mauricio Ferreira Agudo Romão – Secretário Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada, assino com a Senhora Presidente. 


