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Ata # 9 - 11 de dezembro de 1994 
Conselho de Administração 

 
 
Ata da 9ª Reunião do Conselho de Administração da USE. Aos onze dias do mês de 
dezembro de 1994, às 9h10, em segunda convocação, realizou-se a reunião do C.A. – 
Conselho de Administração da USE, com prece proferida por Osvaldo Magro Filho, de 
Araçatuba, obedecendo a seguinte ordem do dia: 1) ABERTURA – Foi dada as boas vindas 
pelo presidente Attílio Campanini e feita a apresentação dos participantes da reunião. Na 
oportunidade o senhor presidente informou que foi suspensa a edição jornal “MEU 
JORNALZINHO” por dificuldades de ordem financeira e falta de colaboradores para sua 
manutenção. 2) EXPEDIENTE DA SECRETARIA – Carta da USE Intermunicipal de 
Catanduva, sugerindo a criação de nova USE Intermunicipal na cidade de Olímpia. 3) 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA 1995 – A DE da USE apresentou a seguinte proposta 
para a contribuição de 1995: R$ 50,00 à vista com vencimento em janeiro/95 ou R$ 60,00 
em três parcelas de R$ 20,00 cada, venci1veis em janeiro, fevereiro e março/95. Foi 
comentado que apenas 30 a 35% das entidades pagam a anuidade. O presidente Atti1lio 
solicitou às regionais que se empenhem junto às Sociedades objetivando o aumento desse 
percentual. Informou-se, ainda, que foi alugada a casa vizinha à USE, para utilização da 
parte administrativa, ficando a atual sede somente para o trabalho de Livraria, sendo que 
50% do aluguel será pago pela USE Regional São Paulo, cuja sede funciona no prédio da 
Livraria. Voltando-se ao assunto da contribuição social, foram apresentadas mais duas 
propostas pela plenária, sendo: a) R$ 50,00 reais em duas parcelas de R$ 25,00 cada ou R$ 
60,00 reais em três parcelas de R$ 20,00 cada, e b) R$ 40,00 reais à vista ou R$ 50,00 reais 
em duas parcelas de R$ 15,00 cada mais uma de R$ 20,00. Após votação, foi vencedora a 
proposta da DE/USE, com 21 votos. Os carnês serão encaminhados aos o1rgãos da USE, 
que ficarão responsa1veis pela cobrança. Foi sugerido pelo Carlos Teixeira Ramos que, caso 
não haja retorno na cobrança, os órgãos sejam acionados. Sem outros assuntos, a reunião 
foi encerrada às 12h56, com prece proferida por José Argemiro da Silveira, de Ribeirão 
Preto. 
 
Secretaria, 11 de dezembro de 1994. 
 






