
1995
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

09 e 23 de Janeiro
13 de Fevereiro

13 e 27 de Março
10 e 24 de Abril
08 e 22 de Maio
12 e 26 de Junho
08 e 24 de Julho

12 e 28 de Agosto
09 e 25 de Setembro
07 e 23 de Outubro

15 e 27 de Novembro
09 de Dezembro



Ata # 10 – 09 de janeiro de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 10ª reunião da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, reunida em 09 de janeiro de 1995. A reunião não se realizou por falta de 
quórum. O Presidente Attílio Campanini fez a relação das pessoas que irão viajar na 2ª 
Prévia do 9º Congresso Estadual de Espiritismo. Expediente: recebidos: 1) Cartaz do V 
Seminário Espírita a realizar-se em 27/11/94 no CE Pouso de Luz, Peruíbe, SP, promoção 
da USE Intermunicipal de Itanhaém. 2) Calendário 1995 oferecido pelo Hipódromo 
Papéis e Envelopes Ltda. 3) Exemplar da revista CBL Informa, dezembro/94. 4) Carta de 
Jamil N. Salomão, referente I Simpósio Jurídico-Espírita do Estado de São Paulo. 5) 
Circular do I Congresso Espírita Mundial (01 a 05/out/95). 6) Carta de José de Souza Lima 
Passarinho, de 18/dez/94. 7) Preçário de livros a partir de 27/12/94, da LER – Livraria e 
Editora Recanto Ltda. 8) Exemplar do jornal Renovação de nov/dez/94, de Teresópolis – 
RJ. 9) Exemplar do jornal Educando, de dez/94, da Inst. Esp. Pedro de Camargo. 10) 
Convite para Seminário Especial “Supervisão de Vendas” (Qualidade e Produtividade) em 
03 e 04/fev/95. 11) Exemplar do jornal do SINDHOSP, de dez/94, no 118. 12) Exemplar 
julho e set/94 e out a dez/94 da revista “Cristianismo”, da República Argentina. 13) 
Exemplar da revista “Reformador”, jan/95. 14) Exemplares no 210 e 211 d revista da 
Sociedade El Sol de Oro de Buenos Aires, Argentina. 15) Convite para Seminário Especial 
“Aplicando Telemarketing”, a realizar-se em 03 e 04/fev/95. 16) Preçário de livros da Casa 
Editora O Clarim, jan/95. 17) Convite para I Congresso Internacional de Mystique, de 13 
a 16/abril/95, em Canela – RS – Brasil. 18) Expediente em Braile do GE Emmanuel. 19) 
Cartão de Natal da Fed. Esp. do Maranhão. 20) Cart da USE Intermunicipal de Piracicaba, 
solicitando endereço de CEs, USEs Municipais e Intermunicipais de várias cidades de São 
Paulo, para envio de convite para a COMECELESP em Piracicaba. 21) Exemplar da revista 
mensal “INFORMAÇÃO”, de nov/94. 22) Exemplar do jornal “MALA POSTAL” 
(Correios), no 50, set/out/94. 23) Mensagem de Natal da Casa da Criança Irmã Ângela 
(1994). 24) Convocação para o IV Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, de 12. 
15/out/95, em Porto Alegre – RS. 25) Exemplar do jornal “OPINIÃO”, no 5, dez/94, da 
CEPA (Porto Alegre). 
 
São Paulo, 09 de janeiro de 1995. 
 
Assinatura 







Ata # 11 – 23 de janeiro de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 11ª reunião da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, reunida em 23 de janeiro de 1995. Esta reunião foi a primeira realizada nas 
novas dependências da USE, Ru Dr. Gabriel Piza, 425, estando presente a maioria dos 
membros da DE, Departamentos e Assessorias. As pessoas presentes tiveram a sensaça2o 
de um ambiente agradável e fraterno durante o seu transcorrer, sentindo-se a presença 
envolvente dos companheiros desencarnados que trabalham na área de unificação do 
movimento espírita, incentivando-nos na continuidade desse propósito. 1. Expedientes: 1) 
Certificado de União nos 975 – Escola Evangelho Esperança – Hortolândia, USE 
Campinas; 976 – Grupo Fraterno Foco de Luz – Valinhos, USE Campinas; 977 – Instituto 
Assistência Espírita e Beneficência Irmã Tereza – USE Campinas; 978 – G.E. Rafael – USE 
Distrital Jabaquara – São Paulo; 979 – Assoc. Esp. Vila dos Amigos – USE Campinas. 2) 
Moc. Esp. Henrique de Castro informa comemoração 32º aniversário dia 29/01/95. 3) 
Boletim Informativo 39ª CONCAFRAS – PSE. 4) Carta de Manuel Leonardo Pereira, de 
Lisboa, Portugal, solicitando informações sobre a Doutrina e endereço de alguma Casa 
Espírita. 6) Circular no 4 da USE Reg. Pres. Prudente. 7) FEB envia fita gravada com 
mensagens de sua Campanha Em Defesa da Vida. 8) Câmara Brasileira do Livro envia viso 
de Licitação da Fundação de Assistência ao Estudante – FAE. 9) Boletim informativo do 
CE Ismênia de Jesus, de Santos. 10) Library of Congress Office – Biblioteca do Congresso 
dos Estados Unidos – indaga sobre a possibilidade de enviarmos regularmente nossas 
publicações através de seu escritório no Rio de Janeiro. 11) Luiz Antonio Visintainer 
solicita endereço de jornais e revistas espíritas da região norte e nordeste do Brasil. 12) 
Circular do I Congresso Espírita Mundial, promovido pelo Conselho Espírita 
Internacional, a ser realizado em Brasília, de 01 a 05 de outubro de 1995. 13) Convocação 
para o IV Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, de 12 a 15/out/95 em Porto Alegre. 
14) Feesp envia 20 jornais O Semeador, a título de cortesia. 15) USE Intermunicipal 
Piracicaba solicita endereços de vários CEs de regiões diversas. 16) Câmara Brasileira do 
Livro – inscrições para o prêmio FNLIJ/94, e comunica sua nova Diretoria. 17) Soc. Esp. 
José Menezes de Alencar (Imirim) solicita desligamento do quadro de associados. 18) 
Súmula da reunião da USE Regional São Paulo, Conselho Deliberativo de 18/dez/94 e 
15/jan/95. 19) Fed. Esp. de Goiás – Congresso Espírita Estadual, de 25 a28/fev/95. 20) 
USE Intermunicipal de Americana sugerindo à USE uma tomada de posição em nível 
estadual quanto à oficialização do ensino religioso nas escolas pu1blicas. 20) 2ª Prévia do 
9º Congresso Estadual de Espiritismo: informado pelo Presidente os locais deste evento, já 
designando-se os elementos que irão participar em cada região do estado de S. Paulo. Em 
seguida, o Presidente informa que USE adquiriu uma máquina de escrever elétrica para 
uso da Tesouraria, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a pagar em 2 vezes. 3 – DEPTO 
ASSIST. SOCIAL: comunica início das atividades e que pretende manter maior contato 
com as regionais. 4 – DEPTO INFÂNCIA: está mantendo o cronograma de Encontros 
Regionais, para iniciar o estudo da nova Filosofia e Metodologia da Evangelização Infantil. 
5 – COMISSÃO DO CONGRESSO: informa que sobre o 9º Congresso sairá a circular no 
4 junto com o cartaz. Já estão escalados os expositores e representantes para as prévias. 
Verificados os locais, sem problemas, assunto a tratar, etc. Já existem137 inscrições prévias 
para o Congresso. 6 – USE REGIONAL SÃO PAULO: o representante Paulo Ribeiro 
esclarece a necessidade de que, durante as prévias na Capital, haja alguém encarregado de 
cuidar das inscrições prévias, para que se possa aumentar o seu número. 7 – DIA DE 



KARDEC – CÂMARA MUNICIPAL: mantido contato com assessor do vereador Bruno 
Feder para se saber sobre o programa deste evento na Capital. Posteriormente a USE 
poderá levar à Câmara Municipal uma sugestão de programa. 8 – RÁDIO BOA NOVA: 
há necessidade de uma reunião com os elementos do programa para troca de ideias sobre 
a mudança da rádio, que passou a ser uma Fundação. Atualmente está com uma potência 
de 10.000 watts. 9 – MUDANÇA DE ESTATUTOS: O Assessor Jurídico José da Silva 
Bueno Neto esclarece sobre as alterações feitas para apresentar a reforma do Estatuto Social 
na reunião do CDE – Assembleia Geral Extraordinária em 12/março/95. 10 – Próxima 
reunião: 13/fev/95. A ata será lavrada pelo 3º Secretário, Edison Maria de Oliveira. 
 
São Paulo, 23 de janeiro de 1995. 
 
Assinatura de Edison Maria de Oliveira 









Ata # 12 – 13 de fevereiro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 12ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos, e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, realizada em 13/fev/95, na Rua Dr. Gabriel Pizza, 425, São Paulo. Após a 
prece de abertura, foram analisados os itens que seguem: 1 -  EXPEDIENTES: 1) 
Certificado de União no 980 – CE Jesus, Verdade e Justiça – Cerquilho – USE 
SOROCABA; 981 – Casa de Caridade Luz e Esperança – USE SOROCABA; 982 – CE 
Oliveira – Paraíso – USE BEBEDOURO. 2) Sanatório Antonio Luiz Saião solicita 
relac1§ão de USEs para divulgação da palestra de Divaldo Pereira Franco em 30/março/95. 
3) Instituição assistencial Cristã, de Itapira, comunica eleição de nova Diretoria para biênio 
1995/1997. 4) USE REGIONAL CACHOEIRA PAULISTA comunica pauta da reunião 
do Conselho Deliberativo em 05/fev/95. 5) USE DIST. SANTO AMARO comunica pauta 
da reunião do Conselho Deliberativo em 03/jan/95. 6) USEs REGIONAIS CAMPINAS, 
SOROCABA, RIO CLARO, SÃO JOÃO DA BOA VISTA e MOGI-MIRIM comunicam 
o Encontro Zonal Centro, em Indaiatuba, dia 19/fev/95 – prévia do 9º Congresso. 7) 
LEGIÃO DA BOA VONTADE comunica inauguração do Templo da Boa Vontade, em 
Brasília. 8) REGIMENTO DO III CONGRESSO DE CEGOS ESPÍRITAS, no Rio de 
Janeiro, dia 13/abril/95. 9) CBL Escola do Livro – II Seminário sobre Feiras Internacionais 
do Livro em 06/março/95. 2 - II PRÉVIA do 9º Congresso – JOSÉ BONIFÁCIO: Houve 
primeiro a palestra e depois uma reunião com os dirigentes e diretores de CE. Movimento 
de unificação meio difícil, mas a região tem potencial. Participaram 43 pessoas. MOCOCA: 
48 pessoas presentes. Muito entusiasmo com relação ao Congresso. SANTO ANDRÉ: 16 
pessoas presentes. Pouco entusiasmo. Houve um forte temporal na região. ZONA LESTE: 
42 pessoas, bastante interessadas, muitas perguntas, entusiasmados com as palestras. ZONA 
SUL: 22 pessoas não demonstrado entusiasmo. MOGI: 10 pessoas. Houve falha de 
comunicação. ZONA OESTE: 45 pessoas presentes. JAÚ: 70 pessoas. Muito entusiasmo 
dos presentes. POMPÉIA: 73 pessoas. Pouco entusiasmo. Houve troca de ideias sobre a 
realização do Congresso. Houve falha pela falta de lista de presença em quase todos os 
locais. O 2º Tesoureiro, Amélio Fabrão F. Filho pergunta se houve o uso de mala direta 
para os participantes do 8º Congresso, sendo negativa a resposta. 3 – ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA: suspenso o CA dia 12/março. Convocados os CEs para aprovação 
das reformas estatutárias aprovadas em dezembro/94 e aquelas do citado dia. Foi feita 
convocação pelo Diário Oficial e enviada convocação para o CDE. Troca de ideias sobre o 
roteiro da Assembleia e do CDE. 4 – JORNADA DE UNIFICACAO: O titula do Depto 
de Orientação Administrativa, Joaquim Soares, comentou sobre a formação de novas 
regionais para reestruturação do movimento de unificação. Comentada pelo 1º Vice-
Presidente, Luiz Alberto Zanardi, a necessidade de maior comunicabilidade entre 
CE/O1rgão/USE. Sugestão para a formação de representantes da livraria USE nos órgãos 
de unificação, achando-se que deve haver mais promoção do livro para se tentar conseguir 
melhorar a comunicação entre os participantes do movimento espírita. 5 – PRÓXIMA 
REUNIÃO: será no dia 13 de março, tendo em vista que o dia 27/fev/95 é carnaval e não 
haverá reunião nesta data. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião com uma 
prece. A ata será lavrada pelo 3º Secretário Edison Maria de Oliveira, que assinarei com os 
demais presentes. 
 
São Paulo, 13 de fevereiro de 1993. Assinatura de Edison Maria de Oliveira 
 







Ata # 13 – 13 de março de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 13ª reunião da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, reunida em 13 de março de 1995, na Rua Dr. Gabriel Piza, 425, S. Paulo, SP. 
Após a prece de abertura, foram tratados os itens a seguir: 1 – EXPEDIENTE: 1) Programa 
do I CONGRESSO ESPÍRITA MUNDIAL. 2) Carta enviada ao Diretor do DSV – 
Gilberto Monteiro Lehseld, solicitando liberação das duas vias da R. Maria Paula para 
estacionamento livre de automóveis nos dias do 9º CONG. EST. DE ESPIRITISMO. 3) 
Carta convite às Federativas Brasileiras, convidando-as para o 9º CONG. 4) Certificado de 
União no 983 – Casa de Caridade Missão Luz Divina – USE DIST. TUCURUVI. 5) 
Certificado de União no 984 – C. E. Missionários da Luz, da USE DIST. GUAIANAZES. 
6) Convite da USE DIST. SANTANA para comemoração do 72º aniversário do CE 
MARIA DE NAZARÉ. 7) Relatório de Atividades da CONEAN – 95. 8) Relatório do CE 
AO SOL NASCER, de Caçapava. 9) Relatório de Atividades do CE JULIANI, de Caçapava. 
10) Programa de Atividades do CE FÉ, AMOR E CARIDADE, de Caçapava. 11) 
Confederación Espirita Panamericana – XII Conferência Regional Espírita Panamericana. 
12) Sanatório Antonio Luiz Sayão informa que Divaldo Pereira Franco fará palestra e 
autógrafos no dia 30/03/95. 13) USE MUNIC. S. CAETANO DO SUL informa sua XIV 
FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA. 2 – O Presidente Attílio Campanini apresenta a 
companheira Patrícia dos Santos, formada em Comunicação Social, que pretende trabalhar 
na divulgação da USE, analisando sua estrutura, atividades, elementos de área, perfil do 
público envolvido, etc., para um futuro diagno1stico, quando apresentará os prós e os 
contras para uma proposta futura de comunicação de atividades, com objetivos, estratégias, 
etc. 3 – COMISSÃO DO CONGRESSO: Antonio Cesar Perri de Carvalho teceu 
comentários sobre as inscrições recebidas até o momento, trezentas e poucas mais ou 
menos, ou seja, apenas um terço do esperado (1.200 participantes). A reunião da Comissão 
ocorre a cada quinze dias, desenvolvendo-se assuntos variados tais como: participação de 
elementos só para trabalhar, confecção de almoço, etc. 4 – CDE: após trocas de ideias sobre 
a convocação para o próximo CDE, ficou aprovado que será realizado no dia 01/05/95, às 
13 hs, após o término do 9º Congresso e neste mesmo local do evento, conforme já havia 
sido analisado durante a Assembleia Extraordinária e CDE do dia 12/03/95. 5 – LINHA 
TELEFÔNICA: O Presidente informa que está sendo alugada uma linha telefônica, para 
instalação posterior de uma Central Telefônica TELEQUIPO. 6 – ADMINISTRAÇÃO 
USE: Troca de ideias sobre os gastos atuais da USE, achando-se que é necessário um 
coordenador para administrar os seis funcionários que hoje trabalham na USE. Existe falta 
de coordenação dos trabalhos e o controle dos gastos. Pensou-se em arranjar um voluntário 
que possa administrar ou gerenciar a USE. Nada havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
com uma prece final. Eu, 3º Secretário, Edison M. Oliveira, lavrei a presente ata, que 
assinarei com os demais presentes. 
 
S. Paulo, 13 de março de 1995. 
 
Assinatura Edison M. Oliveira 
 
 







Ata # 14 – 27 de março de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 14ª reunião da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, realizada em 27/março/95, na Rua Dr. Gabriel Piza, 425, S. Paulo, SP. Após 
a prece de abertura, foram analisados os seguintes assuntos: 1 – EXPEDIENTE: 1) Ata da 
reunião administrativa do Depto. de Mocidades da USE DIST. SANTO AMARO, 
realizada em 26/fev/95. 2) Ata de reunião da Diretoria dos Deptos. da USE INTERM. de 
PRESIDENTE PRUDENTE, realizada em 02/mar/95. 3) LIBRARY OF CONGRESS 
OFFICE acusa e agradece o recebimento de livros de nossa edição. 4) Sociedade ESP. OS 
MENSAGEIROS DA PAZ, de Curitiba, solicita cadastro de entidades unidas à USE. 5) 
ASSOC. EST. ESP. VERDADE E LUZ comunica composição de sua nova Diretoria para 
o biênio 95/97. 6) FED. ESP. DO PARANÁ acusa o recebimento de convite para o 9º 
Congresso e se desculpa pela ausência por compromissos já assumidos. 7) C. E. 
OBREIROS DO SENHOR comunica a composição de sua nova Diretoria para o triênio 
95/96/97. 8) USE INTERM. DE SÃO VICENTE convida para a abertura da XXXIV 
SEMANA ESPÍRITA no dia 01/abr/95, às 20:00 hs. 2 – Devido à ausência do Presidente 
Attílio Campanini por problemas de saúde na família, a reunião foi presidida pelo 1º V.-
Presidente Luiz Alberto Zanardi. O 2º Tesoureiro, Amélio Fabrão F. Filho comunica que 
irá viajar no período de 17 a 29 de abril, motivo pelo qual estará ausente nas reuniões. 3 – 
Amélio também informa que o companheiro Natalino d’Olivo ficou de escrever um livro 
sobre os 50 anos de existência da USE, esclarecendo que seria uma cortesia para a USE. A 
Diretoria aprovou a ideia e vai manter contato com o escritor. 4 – SALÁRIO DOS 
EMPREGADOS DA USE: Amélio também sugeriu que se deveria fazer uma revisão no 
salário dos funcionários, porém como hoje houve ausência de alguns elementos da 
Diretoria, foi esclarecido que este assunto seria tratado na próxima reunião ordinária (ou 
extraordinária) da DE. 5 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: Comentado pelo 1º Tesoureiro 
que a situação do caixa melhorou um pouco, ocorrendo um certo equilíbrio financeiro. 6 
– Sobre a carta do item 4 (EXPEDIENTE) acima, ficou aprovado que não enviaremos 
cadastro de sociedade, esclarecendo-se à entidade solicitante que poderemos colocar em 
nosso periódico as suas informações. 7 – 9º CONGRESSO EST. ESPIRITISMO: vai ser 
enviada pelo Correio nova remessa de convites aos CEs. Também houve comentário de se 
tentar uma passagem cortesia para a vinda de Divaldo a São Paulo. A ata será lavrada pelo 
3º Secretário, Edison M. Oliveira, a qual será assinada pelos presentes. 
 
 
S. Paulo, 27 de março de 1995. 
 
Assinatura Edison Maria de Oliveira 
 
 









 

 

Ata # 15 - 10 de abril de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 15ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, realizada em 10/abril/95, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, S.Paulo, SP.  Terminada a 
prece de abertura, foram tratos os seguintes itens: 1 – EXPEDIENTES: 1) Carta da FEB 
convidando para a reunião ordinária da Comissão Regional Sul do CFN, no Rio de Janeiro. 2) 
Circular nº005 da CONFEDERACION ESPÍRITA PANAMERICANA. 3) Convite da Assoc. 
Médico Esp. de S. Paulo – AMESP, para o MENESP-95 a realizar-se de 15 a 17/JUN/95. 4) 
Ordem do dia da reunião da USE REGIONAL CACHOEIRA PAULISTA com a pauta de 
assuntos. 5) Ofício de representação de Assembleia Legislativa do Est. de S. Paulo, informando 
nome do representante para o 9º CONGRESSO. 6) Convite da CÂMARA MUNICIPAL DE 
OSASCO para o encerramento da II SEMANA ESPÍRITA, em 16/ABR/95. 7) Convite da 
FEESP para a solenidade em comemoração ao DIA DE ALLAN KARDEC a se realizar no 
auditório daquela entidade dia 18/ABR/95. 8) Memorando do O SEMEADOR (FEESP) 
enviando-nos 20 exemplares daquele periódico. 9) Carta da USE REGIONAL S. PAULO 
informando desaprovação da matéria inserida no DIRIG. ESPÍRITA nº27 referente posse e 
perspectiva do novo Presidente do Brasil. 10) Relatório de atividades do C.E ISMÊNIA de Jesus 
-1994. 11) Carta da USE INTERMUNIC. DE CATANDUVA enviando e solicitando divulgação 
de cartaz referente 23º MÊS ESPÍRITA daquela cidade. 12) Carta de 29/nov/95 de CE NOSSO 
LAR – CASAS ANDRÉ LUIZ, informando da criação da FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ 
LUIZ e solicitando cadastro dos CEs unidos à USE, para contato sobre a RÁDIO BOA NOVA 
DE GUARULHOS. 13) Convite da FED. ESP. PERNAMBUCANA para o I ENCONTRO 
ESTADUAL SOBRE RELAÇÕES HUMANAS NO CENTRO ESPÍRITA, dia 08/ABR/95. 14) 
Convite para o I CONGRESSO ESPÍRITA MUNDIAL, de 01 a 05/OUTUBRO/95, em 
Brasília. 15) Cartaz sobre o cinquentenário da fundação da FED. ESP. CATARINENSE. 16) 
Panfleto sobre o IV SBPE – SIMPÓSIO BRASILEIRO DO PENSAMENTO ESPÍRITA, de 12 
a 15/OUT/95 em Porto Alegre. 17) Carta de Alfredo Fernandez, da Espanha, comunicando 
desejo de formar um grupo espírita, solicitando maior contato com a USE. 18) Circular da FED. 
ESP. DO AMAPÁ informando nova Diretoria para o biênio 1995/1997. 19) Carta do C.E 
EVANGELHO EM AÇÃO, da Vila Munhoz, convidando para Encontro com o tema FAMÍLIA 
EM REVISTA, dia 09/ABR/95. 20) Resumo dos Encontros de Evangelização Infantil – 
colocação da nova proposta de trabalho dos DEPTO INFÂNCIA/USE, com datas e locais. 2 – 
Sobre o expediente do item 12) acima, o Presidente Attílio Campanini informa que será atendido 
com o envio de cadastro dos CEs unidos, com as recomendações de praxe (sobre a não utilização 
para fins políticos, etc), tendo em vista o bom relacionamento entre a USE e a rádio BOA NOVA. 
3 – REUNIÃO DO CFN DA FEB: Antonio Cesar P. de Carvalho comentou sobre a próxima 
reunião, esclarecendo de que a USE precisa aumentar o número de participantes naquele 
Conselho, principalmente com um elemento de cada área departamental, devido aos importantes 
programas por nós realizados e que deverão ser debatidas na ocasião. 4 – 9º CONGRESSO: já 
estão sendo elaborados os resumos do material a ser distribuído para os congressistas. Já existem 
mais de 500 inscritos. A USE poderá montar na FEESP um stand com edições USE durante a 
realização do evento. 4 – Com referência ao expediente do item 9) acima, Antonio Cesar informa 
que preparou para a DE/USE um esclarecimento sobre o assunto, ficando a critério da DE 
responder à USE REGIONAL S. PAULO.  5- 14ª BIENAL DO LIVRO (1996): O companheiro 
Carlos Teixeira Ramos foi aprovado como Coordenador da 14ª BIENAL, e também foi aprovado 
que a USE vai alugar um stand com 50m2 (cinquenta metros quadrados) para participação. 
Haverá contato com a FEB para um estudo de trabalho conjunto. 6- EDIÇÕES USE: Antonio 
C. P. Carvalho informa que as apostilas USE serão transformadas em livros, para facilidade de 
vendas. Citou vários opúsculos que deverão ser editados, bem como apresentou relação de obras 



 

 

importantes, porém com estoque esgotados.  Houve troca de ideias sobre aquelas que deverão ser 
reeditadas, algumas já em andamento. 7 – DIA DE KARDEC: Comentários sobre a 
comemoração referente ao que será realizado na FEESP no dia 18/ABRIL/95. 8- I ENCONTRO 
ARTE E ESPIRITISMO: Moacir Camargo, Diretor do Depto, informa sobre o evento realizado 
em 02/ABRIL, na SOC. EST. ESPIRITAS 3 DE OUTUBRO, com a apresentação de músicas, 
teatro, arquitetura e artes plásticas. 9- SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS/USE: Comentários 
sobre a necessidade de aumento salarial, sendo aprovado 10%(dez porcento), a titulo de 
antecipação salarial. Nada mais havendo a se discutir, foi feita prece de encerramento da reunião, 
cuja ata eu, 3º Secretário, lavrarei e assinarei com os presentes. 
 
São Paulo, 10 de abril de 1995. 
 











 

 

Ata # 16 - 24 de abril de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 16ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, realizada em 24/abril/95, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, S.Paulo, SP. Após a prece de 
abertura feita pelo companheiro Sander Sales Leite, foram analisados os seguintes itens na 
Ordem do Dia: I- Expedientes: 1) Certificado de União nº988 do CE Irmão Itajubá, da USE 
Distrital LAPA. 2) Convite da Casa Transitória Fabiano de Cristo para solenidades 
comemorativas aos 35 anos de fundação. 3) Jornada de Exposições da USE Regional de 
Presidente Prudente. 4) Carta do CENTRO DE FILOSOFIA ESPIRITISTA PARAGUAIO 
comunicando nova Diretoria. 5) Boletim Informativo nº2 do I CONGRESSO ESPÍRITA 
MUNDIAL. 6) Circular da ADE-SP Associação de Divulgadores do Espiritismo comunicando 
sua nova denominação (EX- AJE-SP), e nova Diretoria para o triênio 95/97. 7) Carta de Paulo 
Roberto Maciel solicitando uma assinatura grátis do DIRIGENTE ESPÍRITA e os livros 
ABOLIÇÃO e de MÁRIO A TIRADENTES.  Por consenso desta D.E o mesmo será atendido. 
8) Citação do PODER JUDICIÁRIO da COMARCA DE GUARULHOS sobre cobrança de 
dívida ativa referente a impostos sobre um imóvel de que a USE foi proprietária, mas que já o 
vendeu. Esta citação será remetida para o advogado da USE a fim de que tome as devidas 
providências. II. O Presidente Attílio Campanini informa que a Comissão Organizadora da 9º 
CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO e alguns membros da DE da USE se reuniram 
em 23/04/95 na FEESP, onde será realizado o Congresso, passou os detalhes finais do evento – 
procedimentos de organização: que está havendo uma boa colaboração por parte da FEESP; que 
no dia 01/maio haverá uma reunião extraordinária do CDE no recinto do Congresso; que o 
companheiro Antonio Cesar Perri de Carvalho propõe que se aproveite essa reunião do CDE 
para que se crie uma Comissão Organizadora do 50º aniversário da fundação da USE, bem como 
uma sub comissão de publicação visando a elaboração de um livro sobre o cinquentenário da 
USE. A D.E aprovou esta proposta a qual será levada ao CDE extraordinário para deliberação. 
III – A USE lança e 3ª edição do livro SERVIÇO ASSISTENCIAL ESPÍRITA de autores diversos, 
devidamente revisada, atualizada e ampliada, com uma triagem de 1.500 exemplares em abril/95. 
IV – Moacyr Camargo, Diretor do Depto de Artes, informa que o XII Espirarte será realizado nos 
dias 2,3,4 nov/95, em Santos. V – Carlos Teixeira Ramos, Assessor de Finanças, informa que a 
USE já está inscrita na XIV BIENAL DO LIVRO, que será realizada em 1996. Esgotados os 
assuntos, foi feita a prece de encerramento por Carlos Teixeira Ramos, cuja ata eu, 3º Secretário, 
EDISON MARIA DE OLIVEIRA, lavrarei e assinarei com os demais presentes. 
 
São Paulo, 24 de abril de 1995. 
 
 







 

 

Ata # 17 - 08 de maio de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 17ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, gestão 1994/1997, 
realizada em 08/maio/95. Após a prece de abertura feita por mim, 3º Secretário, foram discutidos 
os seguintes assuntos na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES: 1) Boletim informativo às 
Federativas Estaduais, referente ao 9º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO (foram 
enviadas também 2 livretos “Resumo dos Tomos para cada Federativa). 2) Programa de CURSO 
UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE E ESPIRITISMO da ASSOCIAÇÃO MÉDICO ESPÍRITA da 
Baixada Santista. 3) Resumo da ata do Conselho Deliberativo da USE DISTRITAL DE STO 
AMARO. 4) Convite para o III Salão Pararrealista de Artes Plásticas de São Paulo, de 13 a 
27/maio/95, na Biblioteca Municipal Presidente Kenedy. 5) Boletim da USE de Botucatu. 6) 
Pedido de contribuição do Círculo Esotérico COMUNHÃO DO PENSAMENTO. 7) Convite 
para o IX ENCONTRO FRATERNO com Divaldo Pereira Franco, em Santo André, em 
24/set/95, às 09:00 horas. 8) Convite para comemoração do 24º aniversário de fundação do G.E 
SEMEADOR DO EVAGELHO (Santana). 9) Relatório de atividade do C.E Apóstolo Paulo, de 
Mogi Mirim, relativo a 1994. 11) Carta do Vereador Bruno Feder agradecendo a colaboração 
prestada pelo Presidente da USE, Attílio Campanini, no evento de primeira comemoração do 
DIA DE ALLAN KARDEC em São Paulo. II – O Presidente Attílio Campanini informa sobre a 
comemoração do DIA DE ALLAN KARDEC, realizada em 18/abril na sede da FEESP. III 
Apreciações do 9º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO: Comentários sobre o que 
aconteceu, fotos, jornal, assuntos tratados, livros, fundo musical, organização, finanças, etc. 
Carlos Teixeira Ramos Assessor de Finanças informa que os brindes (camisetas, bonés e 
chaveiros) ainda não foram pagos, e caso sejam grátis haverá um superávit de aproximadamente 
R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Informações sobre os problemas em geral, englobando 
Agência de Turismo, valores de despesas do Congresso. Comentários sobre a palestra do Divaldo, 
público, palestrantes, almoço, recepção, café, distribuição das salas, falta de ensaio geral, venda 
de livros, etc. IX – PROPOSTA PARA A PRÓXIMA BIENAL: Carlos Teixeira Ramos comentou 
sobre a união com a FEB para a XIV BIENAL DO LIVRO em 1996. Após troca de ideias, 
aprovou-se uma parceria em torno de uma negociação onde as duas entidades possam trabalhar 
de comum acordo na bienal. Também sugere a compra de um micro computador atual para 
agilizar os serviços, utilizando os valores auferidos no 9º Congresso, o que foi aprovado. V – X 
CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO (1997): Tendo sido aprovado pela reunião 
extraordinária do CDE, Attílio comunica que deve ser escolhido um coordenador para agilizar 
alguns assuntos ligados ao próximo Congresso.  Após troca de ideias, aprovou-se a criação de uma 
comissão provisória que possa trabalhar para a execução dos assuntos pertinentes ao evento, 
sendo aprovado o nome de Antonio Cesar Perri de Carvalho para coordenador. VI CFN/FEB: 
Attílio informa sobre a reunião que terá inicio dia 12/maio/95, quando irão ele próprio ( como 
coordenador), Luiz Alberto Zanardi, Carolina Flor da Luz Matos, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho e Célia Maria Rey de Carvalho, que estão encarregados de levar material para abordar 
assuntos em geral. VII – REGISTRO DO ESTATUTO/USE: Está praticamente pronto, devendo 
ser entregue futuramente para o companheiro Wilson Garcia, para agilizar a compra de papel 
mais barato nas Edições USE. VIII – LIVRO DOS 50 ANOS DA USE: Troca de ideias sobre a 
confecção de uma obra que aborde a existência da USE, em seus 50 anos, sendo esclarecido pelo 
Presidente Attílio Campanini que existe a ideia de um concurso de dados (informações) sobre a 
USE. IX) REUNIÃO C.A: Dia 11/junho/95. Assuntos: e) Fixação de data e local (no 2º semestre 
de 1995) para ENCONTROS REGIONAIS DE RECICLAGEM E AVALIAÇÃO do 9º 
CONGRESSO, quando haverá coleta de temas para o X Congresso. b) Informações sobre 
jornada de unificação. c) Necessidade de atualização do Cadastro de Sociedades Unidas. D) 
Informações gerais. Encerrados os assuntos, a prece de encerramento foi pronunciada pelo 



 

 

companheiro José Bueno, digo, José da Silva Bueno Neto. A ata será lavrada e assinada por mim, 
3º Secretário, juntamente com os demais presentes. 
 
São Paulo, 08 de maio de 1995. 
 
 











Ata # 18 – 22 de maio de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 18ª reunião da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, realizada em 22/maio/de 1995, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, São Paulo, SP. 
Após a prece de abertura pelo companheiro Ariovaldo Albano, o Presidente comunica as 
ausências justificadas dos companheiros José Antonio Luiz Balieiro (2º Vice-Presidente), 
Carolina Flor da Luz Mattos (2ª Secretária) e Antonio Cóscia. Em seguida foram tratados 
os seguintes assuntos na ordem do dia: I – Expedientes: 1) Certificado de União nº990-
CEU- Comunidade Espírita União, USE DISTRITAL LAPA, S. PAULO 2) Certificado de 
União nº991- Casa de Caridade Luz e Esperança -Sorocaba-USE INTERM. SOROCABA. 
3) Carta da FED. ESP. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS comunicando eleição e 
posse de nova Diretoria. 4) Carta do C.E MARIANA BRUCK solicitando cadastro de CEs 
De S. Paulo, Santos, Praia Grande e Guarulhos. 5) Resumo da ata da USE REGIONAL S. 
PAULO, Conselho Deliberativo de 21/MAIO/95. 6) Carta do CE Maria Madalena, de 
João Pessoa – Paraíba, agradecendo convite para o 9º CONGRESSO EST. ESPIRITISMO. 
7) Carta do IELAR – INST. ESP. NOSSO LAR, de S. José do Rio Preto, informando que 
aquele instituto realizou 3 cirurgias cardiovasculares com ótimos resultados, e que mantém 
vários cursos gratuitos e outros atendimentos. II – O Presidente Attílio Campanini 
comunica que se encontra no prelo a obra GRUPO DE GESTANTES das Edições USE. 
III- Também informou sobre comemoração de aniversário do GRUPO VERDA LUMO 
(ESPERANTO), que utiliza a sede da USE para aulas do idioma universal, o qual solicitou 
o uso das instalações da sede para o evento, tendo sido aprovado pelos presentes. IV – 
CFN/FEB: O Presidente comentou a respeito da reunião do órgão, tendo havido boa 
presença da USE. a) PROGRAMA CENTRO ESPÍRITA: Projeto global – 3 exposições (1 
de cada estado). b) PROBLEMA ROUSTANG: O Presidente da FEB acha que cada estado 
deve aceitar ou não o uso das obras de Roustaing. C) ASSISTÊNCIA SOCIAL: Foi elogiada 
a apostila da USE a respeito. d) ESTUDO SISTEMATIZADO: Luiz Alberto Zanardi, 1º 
Vice-Presidente, comenta que houve uma proposta de um Encontro DE 
COORDENADORES DE ESTUDO SISTEMATIZADO a se realizar em Curitiba, dias 
2,3,4/NOV/95, com 10 vagas para cada Estado. O nosso Estado ficou responsável pelo 
tema de um dos grupos. Sobre o I CONGRESSO ESPÍRITA MUNDIAL (Brasília, 
OUT/95), houve informação de que já receberam várias adesões, sendo aguardadas 
inscrições de S. Paulo. Lembrado que o prazo para entrega de trabalhos será até o dia 
30/JUNHO/95. Moacyr Camargo, Diretor do Depto de Artes, propôs levar ao Evento um 
trabalho sobre artes, junto com Rio de Janeiro e Goiânia, em nome da USE. L. Alberto 
Zanardi comentou ainda sobre material apresentado pelos outros Estados da Federação na 
Regional Sul do CFN da FEB. Esclareceu também sobre a necessidade de um representante 
maior da USE, digo, de uma representação maior da USE nessas reuniões. Também falou 
sobre a existência de um programa de microcomputador feito para localizar um Centro 
Espírita em todo os seus detalhes ( endereço, dias de trabalho, etc V- CINQUENTENÁRIO 
DA USE: Attílio Campanini comentou sobre a fundação da USE e sugeriu uma visita da 
nossa Diretoria à FEESP, para convidá-los a participar desta comemoração no ano de 1997. 
Também comentou-se que deveria ser feito visita à UNIÃO FEDER. ESPÍRITA 
PAULISTA, e às outras fundadoras da USE. VI- PROGRAMA PARA O CA: Houve 



sugestão de se elaborar um ENCONTRO DE RECICLAGEM DO 9º CONGRESSO EST. 
DE ESPIRITISMO, ficando o 1º Vice – Presidente Luiz Alberto Zanardi autorizado pela 
DE a preparar algo a respeito. VII – DIRIGENTE ESPÍRITA: Informado que a edição 
maio/junho vai sair na 5ª Feira, dia 25/MAIO/95. VIII – 14ª BIENAL: Troca de ideias 
sobre a união com a FEB, para apresentação de livros na próxima bienal. Consultada, a 
FEB manifestou-se, a priori, favorável à remessa de livros em consignação IX – QUADRO 
DE COOPERADORES DA USE: Troca de ideias para formação de valores iniciais, 
ficando aprovado um mínimo de R$20,00 (VINTE REAIS) até 31/JUNHO, ou R$10,00 
até 31/JULHO e R$15,00 até 31/AGOSTO. Após a prece de encerramento, a ata será 
lavrada pelo 3º Secretário Edison M. Oliveira e assinada juntamente com os demais 
presentes. São Paulo, 22 de maio de 1995. OBS: Agl, digo algumas correções feitas sobre 
esta ata: ITEM III – ( Considerar este assunto no lugar do que foi escrito) Também 
informou que o confrade Eugênio, do Grupo Verda Lumo, nos auscultou sobre a 
possibilidade de uso do salão de conferências para a comemoração de aniversário desse 
grupo, no dia 07 de setembro vindouro, inclusive com a montagem de barraca na frente do 
nosso prédio, na calçada externa, com apresentação de fanfarra, etc. A Diretoria julgou 
inoportuna essa atividade, que poderia ser interpretada como sendo nossa, razão pela qual 
manifestou-se negativamente, aprovando apenas a utilização do salão de conferências. 
ITEM IV, subitem B) suprimir; V- CINQUENTENÁRIO DA USE (SUBTITUIR o que 
foi escrito por este texto): Attílio sugeriu uma visita à Diretoria da FEESP para agradecer o 
apoio logístico e a participação de seus membros no nosso Congresso e convidando-os a 
participarem das comemorações do nosso cinquentenário e do X CONGRESSO. Data a 
ser marcada. Em termos de confraternização e convite para as comemorações mencionadas 
e do X CONGRESSO, comentou-se a necessidade de o DE visitas as outras entidades 
patrocinadoras, bem como outras entidades espíritas de grande porte.  
 













Ata # 19 – 12 de junho de 1995 
Diretoria Executiva 

 

Ata da 19ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessorias da USE, 
gestão 1994/1997, realizada na R. Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, S. Paulo. Após a prece 
de abertura pelo 1º Vice-Presidente Luiz Alberto Zanardi, o Presidente justificou as 
ausências dos confrades Edison M. de Oliveira (3º Secretário), Joaquim Soares (Depto 
Orientação Administrativa) e Ariovaldo Albano (1º Tesoureiro). EXPEDIENTE: 1) Digo, 
em seguida foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES: 1) 
Carta de Fátima Maria oferecendo palestra para recuperação de drogados. 2) 
INTECEPE/95: Integração dos CEs de Pernambuco dias 27 e 28/05/95. 3) Carta da 
UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA agradecendo a remessa de dois Resumos dos Temas do 9º 
CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO (SP). 4) Circular da CASA DE FABIANO 
DE CRISTO solicitando apoio para construção de um lar para rejeitados e enfermiços com 
problemas de AIDS. 5) Convite para comemorações do 43º aniversário de fundação do C 
E ESTUDANTES DO EVANGELHO, em 10/06/95. 6) USE INTERMUNIC. TUPÃ 
convidando para a Iª PRÉVIA DO IX ENCONTRO DE DIRIGENTES DE SESSÕES E 
DIRETORIA DE C. ESPÍRITAS. 7) Circular da USEERJ solicitando contribuição para 
nova edição do MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS. 
8) Relatório de atividades e balanço patrimonial relativo ao exercício de 1994 da 
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI de S. Bernardo do Campo. 9) Carta do Depto 
do Livro para DE, esclarecendo a impressão do III ENCONTRO DE DIVULGADORES
 DO LIVRO ESPÍRITA. 10) Carta da USE REGIONAL DE S. JOÃO DA BOA 
VISTA comunicando que a mesma foi reativada em 03/06/95. 11) I CONCURSO 
LITERÁRIO ESPÍRITA DA FESPE – Fundação Espírito – Santense de Pesquisa Espírita. 
12) III SIMPÓSIO DE DIRIGENTES DE SOC. ESPÍRITAS em 30/07/95 pela FEESP. II 
– INFORMAÇÕES DIVERSAS: a) O Presidente Attílio Campanini informa que o Sr. 
Álvaro, da livraria, sugeriu que se coloque uma placa externa informando sobre a venda de 
livros. O assunto está sendo estudado. Attílio também comunica que no dia 25/MAIO/95 
e rádio Gazeta fez um programa “RÁDIO REVISTA” às 08:30 hs sobre o assunto Religião 
e convidou a USE para participar desse evento. Esteve presente representando a USE o Sr. 
Eder Fávaro. Em seguida o Presidente apresentou uma carta da FEESP congratulando a 
todos a todos pela realização do IX CONG EST. DE ESPIRITISMO. A DE da USE estará 
presente na reunião de Diretoria da FEESP no dia 14/06/95 para agradecimento pela 
cessão de suas instalações para o IX CONGRESSO. II REUNIÃO DO CA: Foi comentado 
que a reunião do CA realizada em 11/06/95 foi bastante ativa e proveitosa. Ficou decidido 
que a DE mandará circular para as USEs regionais informando sobre o número de 
representantes presentes, assuntos comentados na reunião e outros. III – O Assessor de 
Finanças, Carlos Teixeira Ramos, solicitou à DE que indicasse a Comissão Organizadora 
da Bienal e sugeriu os seguintes nomes: Lucilene Bernardes Longo, Amélio Fabrão Fabro 
Filho, Antonio Cesar Perri de Carvalho e José Simões dos Santos Junior. Em princípio a 
Comissão deverá reunir-se aos terceiros domingos de cada mês. Esgotados os assuntos foi 
feita prece de encerramento pela companheira Delma Crotti, cuja ata eu, 3ª Secretário, 
lavrei e assinarei com os demais presentes. São Paulo, 12 de junho de 1995.Assinatura 









Ata # 20 – 26 de junho de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 20ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, realizada na R. Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, SP. Após a prece inicial feita 
pelo 1º Secretário Sander Sales Leite, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do 
Dia: I – EXPEDIENTES: 1) Ordem do Dia da reunião do C.D. da USE REGIONAL S. 
PAULO em 18/06/95. 2) Carta-Convite da Fraternidade Espírita MENSAGEIROS DA 
PAZ, para comemoração dos 60 anos de fundação. 3) Carta do INST. ASSISTENCIAL 
MEIMEI convidando para o II ENCONTRO DE SERVIÇO SOCIAL ESPÍRITA de S. B. 
do Campo. 4) Carta da Comissão de Evangelização no lar, de Recife, agradecendo a remessa 
do livro SERVIÇO ASSISTENCIAL ESPÍRITA. 5) Idem, Idem, FED. ESP. DO ESTADO 
DE ALAGOAS. 6) Idem, idem, C E O POBRE DE DEUS, de Viçosa do Ceará. – C E. 7) 
Programa do IV SEMINÁRIO DE ESPIRITISMO E CIÊNCIAS e III ENCONTRO 
NACIONAL DE DIVULGADORES DO ESPIRITISMO NAS UNIVERSIDADES, em 
30/06, 01 e 02/07/95, em Goiânia. 8) Cadastro de União da S. E. MESSE DE AMOR, de 
Ribeirão Preto. 9) Carta do C. E. FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, solicitando 
Regimento Interno da USE (será enviado o Estatuto). I – O Presidente Attílio Campanini 
apresentou o Sr. José Domingos da Silva Jr., que está nesta data assumindo a direção do 
Depto. do Livro, que estava vago. Em seguida o Presidente apresentou uma planilha do 
movimento financeiro da USE referente ao mês de janeiro/95, informando que a DE 
pretende apresentar este resumo mensalmente. II – MUDANÇA DE DATAS NAS 
REUNIÕES: Em virtude das dificuldades  dos Diretores de Deptos e Assessoria para 
comparecerem às reuniões mensais da DE, ficou deliberado que a reunião da segunda 2ª 
FEIRA do mês passará a ser realizada no segundo sábado do mês, às 1500 horas, 
continuando a outra na quarta 2ª FEIRA de cada mês, sendo as reuniões de sábado 
prioritárias para assuntos de Deptos e Assessorias, e as de 2ª FEIRA para assuntos 
administrativos, não havendo impedimentos para que tanto a Diretoria da DE como os de 
Deptos e Assessorias compareçam em ambas. III – CIRCULAR P/ AS REGIONAIS: 
Visando dinamizar as reuniões do Conselho de Administração (CA), a DE enviará uma 
circular às USES Regionais enfatizando os assuntos tratados na reunião do CA de 
11/06/95, bem como os órgãos que estiveram presentes e ausentes, com o intuito de 
sensibilizá-los para a importância dessas reuniões. Dentre os assuntos constantes dessa 
circular, um deles fala sobre a campanha ORIENTAÇÃO AO CENTRO ESPÍRITA 
ANÁLISE E PESQUISA, que trata da análise e pesquisa do opúsculo ORIENTAÇÃO AO 
C E aprovado pelo CFN EM 1980. Essa análise consistirá em se verificar se o conteúdo do 
opúsculo é de conhecimento das Casas Espíritas, se está sendo aplicado, percentual de CEs 
que o aplicam, apresentação de sugestões, etc, para retorno ao CFN da FEB em maio de 
1996. Para tanto a livraria da USE já fez encomenda dos opúsculos à FEB, os quais serão 
vendidos às Regionais ao preço de R$ 2,00 (dois reais) cada. IV – ASSUNTOS GERAIS: 
a) Os anais dos IX CONGRESSO EST. DE ESPIRITISMO já foram impressos e estão à 
disposição na livraria da USE. O DIRIGENTE ESPÍRITA, edição de setembro/outubro 
será comemorativo ao seu quinto aniversário e trará artigos referentes a este acontecimento. 
b) Com vistas ao fortalecimento das finanças da USE, o Diretor de Patrimônio, Antônio 
Córcia, está programando uma NOITE DA PIZZA a ser divulgada oportunamente. 
ENCONTRO DE EDUCADORES: Iolanda Húngaro, Diretora do Depto de Educação, 
informa que está solicitando a sede do Instituto Espírita de Educação para aquele evento a 
ser realizado em 19/20/AGOSTO/95. Nada mais havendo a tratar, foi feita a prece de 



encerramento pelo companheiro Ariovaldo Albano, cuja ata eu, Edison Maria de Oliveira, 
3º Secretário, lavrarei e assinarei com os demais interessados. São Paulo, 26 de junho de 
1995. Assinatura 
 









Ata # 21 – 08 de julho de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 21ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, gestão 1994/1997, 
realizada ordinariamente na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, S. Paulo – SP. Depois 
de prece inicial feita pelo Presidente Attílio Campanini, foram prestadas justificativas de 
ausência dos companheiros Joaquim Soares (DEPTO ORIENTAÇÃO 
ADMINISTRATIVA, Antonio Cesar Perri de Carvalho (ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO), Sander Sales Leite (1º Secretário), José Antonio Luiz Balieiro (2º Vice 
– Presidente) e Elaine Curti Ramazzini (Depto Serviço Assistencial). Conforme foi 
aprovado na reunião anterior, hoje, segundo sábado do mês, os assuntos seriam prioritários 
para os Deptos e Assessorias. I. TESOURARIA: Foi informado pelo 1º Tesoureiro 
Ariovaldo Albano que já foi comprado um microcomputador e uma impressora, conforme 
aprovação da DE, estando em fase de montagem e instalação. Comunica também que foi 
efetuada a compra de papel para impressão do jornal DIRIGENTE ESPÍRITA. Nesse 
instante o companheiro Amélio Fabrão Fabbro Filho informa que a livraria vai bem nas 
vendas, tendo faturado em maio um valor bruto de R$ 51.000,00 e em junho R$ 52.000,00. 
Também sugere que se estude colocação de um luminoso para a livraria da USE. II – 
DEPTO INFÂNCIA: Esmeralda da Luz Matos comunica sobre as reuniões do 
ENCONTRO DE EVANGELIZADORES, nelas ocorrendo a formação de grupos de 
estudo e debates para um conhecimento a nível estadual de nova proposta de trabalho no 
campo da infância, bem como uma análise de sua praticidade. III – DEPTO DE 
EDUCAÇÃO: A companheira Iolanda Húngaro da Silva esclarece sobre o ENCONTRO 
ESTADUAL DE EDUCADORES que ocorrerá em 19/20/AGOSTO/95. O local ainda 
vai ser confirmado (pode ser o INST. ESP. DE EDUCAÇÃO). Será feita mala direta aos 
interessados, lançando-se o convite para todo o estado de S. Paulo. IV – DIRIGENTE 
ESPÍRITA: Neste momento o 1º Vice – Presidente Luiz Alberto Zanardi menciona que 
para a próxima edição do jornal (setembro/outubro) estão solicitando matérias sobre 
infância e educação (com as respectivas datas). Comenta sobre a necessidade de se melhorar 
a apresentação de última folha, que diz respeito às obras feitas pela USE editora. V – I 
CONGRESSO ESPÍRITA MUNDIAL: Lembrando que as inscrições encerram-se em 
agosto p.t. e parece que haverá prorrogação desse prazo. Neste momento o Presidente 
consulta os presentes para saber a participação da DE no evento. VI – X CONGRESSO 
ESTADUAL DE ESPIRITISMO (1997): O presidente interroga os presentes sobre se a DE, 
digo, USE, deve realizar seus congressos no, digo, deve realizar este evento em conjunto 
com a FEESP, já que as duas entidades irão realizar seus Congressos no mesmo ano. 
Esclareceu que já houve manifestações contrárias, mas que todos deveriam opinar a 
respeito. O companheiro Luiz Alberto Zanardi sugeriu que o Congresso deveria ser dirigido 
ao público em geral num trabalho integrado com as entidades fundadoras da USE, com 
uma parte para os dirigentes. No final a maioria dos presentes achou que o evento pode ser 
feito em conjunto e a temática deverá ser dirigida ao público de todas as entidades 
interessadas. VII – VISITA ÀS ENTIDADES FUNDADORAS: O Presidente comenta 
sobre a necessidade de se continuar as visitas, após a primeira feita na FEESP. Serão 
verificadas as datas mais próprias para as visitas da DE/USE e comunicados aos seus 
integrantes. Neste instante esgotaram-se os assuntos, tendo sido feita prece de 
encerramento, cuja ata eu, 3º Secretário Edison M. Oliveira lavrarei e assinarei com os 
demais interessados. São Paulo, 08 de julho de 1995. Assinaturas. 
 









Ata # 22 – 24 de julho de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 22ª reunião ordinária da Diretoria Executiva Deptos. e Assessorias da USE, gestão 
1994/1997, realizada em 24/julho/95 na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana. SP. 
Depois da prece inicial feita pelo Presidente Attílio Campanini, foram tratados os seguintes 
assuntos na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTE: 1) certificado de união nº 989 da S. E. 
Messe de Amor, de Ribeirão Preto. 2) Certificado de União nº 992 do C. E. Irmãos de 
Batuíra, da Casa Verde/SP. 3) Programa de atividades comemorativas aos 130 anos do livro 
O CÉU E O INFERNO, da USE DISTRITAL PIRITUBA. 4) 42ª SEMANA ESPÍRITA de 
Vitória da Conquista - BA, de 03 a 10/09/95. 5) Carta de José Virgílio Góes, da Federação 
Espírita do Paraná, elogiando o jornal da USE, DIRIGENTE ESPÍRITA. 6) Carta da 
FEESP convidando para o III SIMPÓSIO DA ÁREA FEDERATIVA no dia 30/07/95, 
08:00 HS. De início foi justificada a ausência do companheiro Joaquim Soares, Diretor do 
Depto de Orientação Administrativa, devido desencarne de seu sogro que conforme 
esclareceu o Presidente, foi um grande batalhador do Espiritismo. Também foi comentado 
o desencarne de Ignácio Giovine, que teve grande atuação no movimento espírita em 
tempos passados. II – REGIMENTO INTERNO/USE: Houve troca de ideias a respeito 
deste assunto, tendo em vista que será apresentado na próxima reunião do CA. III – 
TESOURARIA: O 1º TESOUREIRO Ariovaldo Albano informou que a situação 
financeira da USE não está equilibrada, havendo grandes despesas e poucas receitas no 
momento, ocorrendo um grande estoque de livros porém com pouca vendagem. Também 
comentou-se que algumas obras não espíritas continuam sendo compradas para venda na 
livraria. Aprovou-se então a formação de uma comissão para controlar a aquisição de novos 
livros, que somente poderia ser feita com alguns diretores presentes. Também foi 
esclarecido que existe um grande atraso no pagamento das cotas do DIRIGENTE 
ESPÍRITA, apesar das cobranças feitas às entidades Espíritas. IV – FOLHA DE 
PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS: O Presidente informa que haverá o dissídio 
relativo aos funcionários, calculando-se um aumento médio de 40% (quarenta por cento) 
sobre o relatório atual. V – CINQUENTENÁRIO DA USE (1997): O Presidente comunica 
da necessidade de se formar uma comissão para a preparação deste evento do qual serão 
formados subcomissões para analisar ideias e sugestões que possam oferecer a respeito. O 
companheiro Wilson Garcia já se prontificou a fazer um livro comemorativo. Aprovou-se 
então que a comissão seria formada por elementos da DE, do CA, do CDE e das 
patrocinadoras. VI – ORDEM DO DIA para CA: Houve então a preparação dos assuntos 
que comporão a ordem do dia da próxima reunião do CA, que ocorrerá em 
10/setembro/95. Após a composição dos itens, a Secretária Geral Delma Crotti ficou 
encarregada de preparar a circular de comunicação aos órgãos em geral. VII – 
PARTICIPAÇÃO NA BIENAL DO LIVRO/96: O 2º Tesoureiro Amélio Fabrão Fabbro 
Filho informa sobre as sugestões para a participação da FEB e da IDE neste evento, através 
de livros em consignação. Houve então troca de ideias sobre os polêmicos evangelhos de 
autoria de Roustaing, que são editados pela FEB, achando-se que não deveriam ser expostos 
na Bienal. VIII – MANUTENÇÃO DA SEDE: O Diretor de Patrimônio Antônio Córsia 
comentou sobre a necessidade de se fazer uma cobertura do lado de fora da sala maior, já 
que aquele local está sendo utilizado pelos Deptos da USE REGIONAL S. PAULO, tendo 
sido aprovado pelos presentes. Esgotados os assuntos, foi feita prece de encerramento pelo 
3º Secretário Edison Maria de Oliveira, o qual lavrará a ata e assinará junto com os demais 
interessados. São Paulo, 24 de julho de 1995. Assinatura 











 

 

Ata # 23 - 12 de agosto de 1995 
Diretoria Executiva 

 
 

Ata da 23ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE realizada em 
12 de agosto de 1995, na R. Gabriel Pizza 425, bairro Santana – SP. Após a prece inicial feita 
pelo Assessor Jurídico José da Silva Bueno Neto, foram justificadas as ausências do 1º Secretário 
Sander Salles Leite, 1º Vice-Presidente Luiz Alberto Zanardi e Diretor de Patrimônio Antônio 
Cóscia. Em seguida foram tratados os seguintes assuntos na ordem do dia: 1- ASSINATURA DO 
DIRIGENTE ESPÍRITA: Recebida uma carta do Sr. Lybio Magalhães enviando uma relação de 
11 entidades do 11º CONSELHO REGIONAL ESPÍRITA DE NOVA IGUAÇU (RJ), 
solicitando assinatura grátis para estes CEs. Foi aprovado que se enviasse o jornal durante um 
ano como cortesia, após o que seria cobrado normalmente. 2- ENCONTRO DE 
EDUCADORES ESPÍRITAS: Este evento marcado para agosto foi mudado para 
11/12/NOV/95 e será realizado em Piracicaba, no UNIÃO ESPÍRITA DE PIRACICABA, com 
apoio da USE local. A Diretora do Depto de Educação, Iolanda Húngaro da Silva, informa que 
irá viajar entre agosto e setembro. Houve uma sugestão de enviar uma circular convidando todos 
os níveis de professores para o Encontro. 3) DEPTO DE INFÂNCIA: A Diretora Esmeralda da 
Luz Matos comunica que ocorreu 15/16/julho o Encontro em São José do Rio Preto, com cerca 
de 250 participantes das cidades de Ribeirão Preto, Fernandópolis e outros locais próximos. Foi 
bem produtiva a primeira etapa do evento. O próximo será em Campinas, dias 16/17/ SET/95, 
quando será cobrada taxa de participação e está prevista a participação de aproximadamente 200 
pessoas. 4-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: o titular Antônio Cesar Perri de Carvalho 
informa: a) no dia 20/agosto/95 serão comemorados 42 anos de existência do G. E. OS 
MENSAGEIROS, na sede da FEESP, com lançamento musical das mensagens de Chico Xavier. 
b) o município de S. José do Rio Preto está crescendo em movimento espírita através de vários 
eventos programados. c) apresentou o resultado das pesquisas feitas durante o IX Congresso 
Estadual de Espiritismo, com várias perguntas sobre a sua preparação, local e realização. De um 
modo geral, esta avaliação vai ajudar na realização do próximo em 1997. d) CURSO DE 
COMUNICAÇÃO: será realizado em 23/24/SET/95, na sede da USE. Já foram recebidas duas 
inscrições com o pagamento de taxa de R$10,00 (dez reais). e) EDIÇÃO DE LIVROS PELA USE; 
comunica que várias edições se encontram esgotadas e que precisam ser reeditadas porque têm 
muita saída. f) ENCONTROS REGIONAIS: Após a realização do IX CONGRESSO, vários 
órgãos do estado de São Paulo estão programando eventos para análise dos assuntos tratados no 
Congresso, conforme a relação que segue: Ribeirão Preto, 22/OUTUBRO; Taubaté, 
29/OUTUBRO; Torrinha e Presidente Prudente, 12/NOVEMBRO; Marilia, S. Caetano e 
Itapira, 26/NOVEMBRO; Jales, 15/OUTUBRO; etc. Aproveitou-se da ocasião para distribuir 
os elementos da DE como representantes nos locais indicados. 5- PROMOÇÃO PRÓ USE: o 3º 
Secretário Edison Maria de Oliveira apresentou, na ausência do Diretor de Patrimônio Antônio 
Cóscia, uma sugestão para que seja realizada uma promoção em benefício da USE, havendo um 
local que pode ser cedido gratuitamente para o evento. Houve então a aprovação geral, tendo 
sido indicado o Sr. Antônio Cóscia para coordenar a promoção. 6- LIVRARIA USE: Conforme 
foi aprovado na reunião anterior, o 2º tesoureiro Amélio Fabrão Fabbro Filho está orientando a 
livraria para que haja um consenso na aquisição de novos livros. Também sugeriu e foi aprovada 
a execução de um reforço nas portas de entrada da USE, para se evitar os problemas de assalto. 
A DE autorizou que se fizesse uma coleta de orçamentos relativos a este serviço. Também se 
aprovou um desconto máximo de 20% (vinte por cento) para venda de livros a particulares, tendo 
em vista que atualmente é dado um desconto maior. Aprovou-se também que somente serão 



 

 

enviadas duplicatas para cobrança via bancária com valores acima de R$50,00 (cinquenta reais). 
Quanto as vendas a prazo, será feito um estudo para adequar a USE ao mercado atual. Nada mais 
havendo a tratar, foi feita a prece de encerramento pelo companheiro Joaquim Soares, Diretor 
do Departamento de Orientação Administrativa, e a ata será lavrada e assinada pelo 3º Secretário 
Edison Maria de Oliveira, juntamente com os demais presentes. 
 
São Paulo, 12 de agosto de 1995. 

 









 

 

Ata # 24 - 28 de agosto de 1995 
Diretoria Executiva 

 
 

Ata da 24ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE realizada em 
28 de agosto de 1995, às 20 horas, em sua sede. Na ausência do Secretário Geral, 2º e 3º 
Secretários, assume o trabalho de secretaria o 1º Secretário. O Sr. Presidente Attílio Campanini 
inicia a reunião solicitando ao Sr. Moacyr Camargo para proferir a prece de abertura. As atas das 
reuniões dos dias 12 e 26 de junho, 08 e 24 de julho e 12 de agosto são apreciadas e aprovadas. 
EXPEDIENTE DA SECRETARIA - Lidas e apreciadas as correspondências como segue: 1. 
Circular do Depto de Educação informando que o próximo ENCONTRO DE EDUCADORES 
de SP será nos dias 11 e 12 de novembro/95, em Piracicaba. 2. Carta-convite da USE de S. C. do 
Sul convidando para a solenidade de entrega de título de cidadão honorário de S. C. do Sul a 
Divaldo P. Franco no dia 22/09/1995. 3. Carta de Hamilton F. Saraiva solicitando relação de 
CEs da Capital e de Santos para divulgação do “MÊS DO TEATRO ESPÍRITA”. 4. Carta enviada 
à Secretária de Educação, Sra. Rose Neubauer, manifestando parecer contrário da USE em 
relação ao ensino religioso nas escolas públicas. 5. Certificado de União: 993- Casa da Sopa Fco. 
de Assis – Presid. Prudente; 782 - S. E. Bezerra de Menezes – Rib. Preto; 994- Diskardec - Rib. 
Preto; Soc. Espírita Casa do Caminho – Ribeirão Preto. 6. Carta de Evany Figueira falando de 
pesquisa de siglas utilizadas no Mov. Espírita, solicitando informar sobre outras siglas que sejam 
de nosso conhecimento. 7. 42ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. 8. Programa do 1º 
Congresso Espírita Mundial. 9. IV Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita – Programa. 10. 
Carta da USE Regional de Bauru indicando o C. D. e Comissão Executiva daquela USE e 
representantes junto ao C.A. ASSUNTOS DISCUTIDOS: I – Banca do Livro Espírita em 
Brasília – A USE é consultada pela FEB quanto ao interesse de se montar uma banca do livro 
com as edições USE durante Congresso Mundial do Espiritismo. A DE aprova a ideia e todos os 
esforços serão feitos no sentido de suprir uma despesa estimada em R$1,000,00 (um mil reais) 
para cobrir fretes, hospedagem e passagem de um funcionário ou outro elemento responsável 
pela banca e atividades afins. Fica estabelecido também que os participantes do Congresso 
representando a USE estarão dando cobertura às atividades da banca do livro em todos os 
momentos disponíveis. II- Reciclagem do 9º Congresso na Capital -Comenta-se o fraco empenho 
da USE REGIONAL DE S. PAULO na divulgação e realização do evento delegando aos órgãos 
esta atividade. Representarão a Diretoria Executiva da USE: dia 02/09 na zona norte estará o Sr. 
Ariovaldo Albano; na zona sul o Sr. Carlos Teixeira Ramos e na zona oeste o Sr. Luiz Alberto 
Zanardi; Sr. Joaquim Soares representará a DE da USE no dia 3, na zona leste. A participação 
desses representantes será no sentido de fornecer informações gerais sobre as ocorrências do 9º 
Congresso, realização do 10º Congresso antecipado para 1997 em função das comemorações do 
cinquentenário da USE, recolher sugestões para o 10º Congresso e informar que a pesquisa 
realizada sobre o Congresso durante a realização do mesmo será divulgada no próximo número 
do “DIRIGENTE ESPÍRITA”, bem como divulgar os anais do Congresso. INFORMAÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA: Sr. Presidente Attílio Campanini participou e representou a D.E. no Jornal-
Campinas, no dia 26/agosto último. Para os encontros regionais de reciclagem do 9º Congresso, 
já está montada a escala de representações da DE, faltando apenas representação para o encontro 
de Rio Preto. 10º CONGRESSO ESTADUAL DO ESPIRITISMO – Sr. Zanardi apresenta 
sugestões de nomes para compor a Comissão Organizadora que deverá gerenciar também as 
comemorações do 50º aniversário da USE. O Sr. Antônio Cesar Perri de Carvalho, indicado para 
presidir a Comissão, deverá ter plena liberdade em compor sua equipe com os nomes sugeridos 
ou outros, ad referendum do CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE. Os ex-presidentes 



 

 

da USE serão convidados a participar do Congresso.14ª BIENAL DO LIVRO/96 - Sr. Carlos 
Teixeira Ramos, Coordenador da Comissão de Organização apresenta as generalidades dos 
pontos que deverão ser discutidos para montagem e participação conjunta no estande, tais como 
despesas de montagem, receita, consignação e vendas futuras, isto é, vendas realizadas durante a 
bienal mas com faturamento após o evento. Estuda-se a possibilidade da realização de palestra e 
autógrafos com Divaldo Pereira Franco em conjunto com a FEESP, que também terá seu estande 
na Bienal. Sr. Carlos propõe que parte do superávit obtido do 9º Congresso seja investido na 
realização da 14ª Bienal, havendo concordância da DE sobre o assunto. DEPARTAMENTO DE 
ARTES - Sr. Moacyr Camargo, Diretor do Depto, informa que: 1º- Recebeu sugestão que 
compusesse uma música para abertura do I Congresso Mundial do Espiritismo, a se realizar em 
Brasília no mês de outubro. O pedido foi atendido, cópia da letra é distribuída aos presentes e a 
USE fará um ofício à Comissão do Congresso encaminhando o assunto. 2º- Apresenta a proposta 
de realizar o I CONGRESSO DE ARTE ESPÍRITA, que estaria voltado para uma abordagem 
mais profunda sobre a atividade artística no meio espírita e este evento substituirá o atual 
ESPIRARTE, limitado a apresentar as diversas formas de arte praticadas no meio espírita. Não 
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente considera finalizada esta reunião, 
e solicita ao Sr. Zanardi para proferir a prece de encerramento. Para constar eu, Sander Salles 
Leite, 1º Secretário, lavrei esta ata. 
 
São Paulo, 28 de agosto de 1995. 
 
 
 











 

 

Ata # 25 – 04 de setembro de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessoria da USE, 
realizada em 04 de setembro de 1995 às 15 horas, na sua sede. O Sr. Presidente Attílio 
Campanini, pede a companheira Ana Cecília Del Moro para fazer a prece de abertura, após 
o que dá por iniciada a reunião. Expediente da Secretaria: Em seguida foram conhecidos 
os expedientes recebidos: 1) Carta da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia solicitando 
autorização para utilizar tratos de livros editados pela USE, para organização de um livreto 
sobre Administração do Centro Espírita. Foi aprovado pela DE. 2-  Revisão dos assuntos 
que serão tratados amanhã. Foram verificados os dias para reciclagem do 9º Congresso, 
bem como os elementos da DE e expositores escalados para as diversas regiões do Estado. 
Orientação ao CE – Avaliação: Analisou-se o questionário referente as atividades básicas, 
administração, divulgação etc... Apresentada pelo 1º Vice-Presidente do Luiz Alberto 
Zanardi tendo sido aprovado com a inclusão de uma pergunta sobre a participação do CE 
nos meios de comunicação (TV, Rádio, Jornal etc.) X Congresso Estadual de Espiritismo: 
O Presidente informa que conversou com a companheira Júlia Nezu de Oliveira, bem como 
com o Presidente da FEESP, para atividade conjunta em 1997. A FEESP vai analisar para 
uma resposta futura, ressalvando-se que aprovação final será submetida ao CDE de 
dezembro de 1995. Também será formada a Comissão para o evento, bem como 
subcomissões (de comunicação, por exemplo). Também deverão ser solicitadas sugestões 
para comemoração do Cinquentenário/USE. Pesquisa sobre Estudo Sistematizado: Este 
assunto será tratado amanhã por Luiz Alberto Zanardi. Foram analisados os demais 
assuntos da pauta. 3 – Deptos Mocidades:  A Diretora Ana Cecília Del Moro comentou 
sobre as atividades dos departamentos, através de um relatório de julho de 1994 a setembro 
de 1995, bem como as programações futuras dos do departamento em nível Estadual. 
Houve troca de ideias sobre a participação de representantes de Mocidades dos eventos dos 
departamentos. Em seguida a Diretora apresentou informações sobre o 2º EECDME – 
Encontro Estadual de Comissões Diretoras de Mocidade Espírita, a se realizar em São José 
dos Campos em 11 e 12 de novembro de 1995. 4 – Livro: O diretor e José Domingos 
informa que sugeriu nomes para a composição do Departamento. Comentou sobre ideia 
de criação de uma Biblioteca na sala maior de reuniões da USE, com aproximadamente 
3000 livros. Após troca de ideias a respeito, ficou aprovado que o departamento deverá 
fazer o acervo de livros, apostilas, jornal de unificação etc. O departamento também vai 
visitar os trabalhos das regionais na área do livro (Feiras, etc...)  Para um maior contato com 
os trabalhadores. Apresentou um relatório sobre o departamento. Houve troca de ideia 
sobre a formação do departamento, ficando esclarecido que o DE vai indicar o primeiro e 
segundo secretário, conforme prescreve os Estatutos da USE. Aproveitando do ensejo, o 
presidente comentou que esteve presente nas comemorações de aniversário do Grupo 
Verda Lumo. 5 - Infância: A Diretora Esmeralda comentou sobre o Encontro de 
Evangelizadores da Infância a se realizar em 16 e 17 de setembro de 1995 em Campinas. 6 
- Divulgador do Livro Espírita: O 2º tesoureiro Amélio comentou sobre as reuniões e 
sugere que a USE participe da Associação de Editoras e Distribuidoras de Livros Espíritas, 
entidade a ser criada para representar o livro espírita junto à Biblioteca Nacional, CBL e 
Mec, visando melhor divulgação das obras e fortalecimento dos trabalhos das editoras e 
distribuidoras em geral. Este assunto ficou para a próxima reunião. CBL: Exportação de 
Livros: Este assunto também ficou para a próxima reunião. 7 - Noite da Pizza: Foi marcado 
para 11 de novembro de 1995, serão fornecidos os maiores detalhes na reunião do CA 



 

 

amanhã dia 10 de setembro de 95. Nada mais havendo a tratar o Presidente considerou 
encerrada a reunião e solicitou ao senhor José Domingos fazer a prece de encerramento. 
Eu Edison Maria de Oliveira 3º Secretário lavrei esta ata. 
 
São Paulo 09 de setembro de 1995.  
 
Assinatura. 
 









 

 

Ata # 26 – 25 de setembro de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 26ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessorias da USE, 
realizada em 25 de setembro de 1995, às 20 horas em sua sede, na Rua Doutor Gabriel 
Piza, 425, Bairro de Santana, São Paulo. Após a prece Inicial feita pela Secretária Geral 
Delma Crotti, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do Dia: 1 – USE Regional 
de São Paulo: O Presidente da daquele órgão Paulo Ribeiro, informa que nas futuras 
reuniões da USE Estadual haverá sempre um representante da USE Regional São Paulo 
presente. Em seguida esclareceu que a Rádio Boa Nova de Guarulhos solicitou a 
colaboração financeira daquele órgão para as despesas que realizou com o aumento da 
potência da emissora, bem como para as melhorias futuras, porém como a Regional já 
colabora com o pagamento do aluguel da sede da USE, ficaria difícil arcar com duas 
responsabilidades ao mesmo tempo. O Presidente da USE Attílio Campanini, informa que 
a Editora USE está investindo em melhorias e dentro de algum tempo poderá arcar com as 
despesas do aluguel. Também Paulo comentou sobre a copiadora xerox de propriedade da 
Regional, oferecendo-a à USE, em três pagamentos, que vai analisar o assunto. Foi 
comentado por Abílio Rodrigues Braga, que ele, com Paulo Ribeiro e Rui Ermelindo 
Nogueira Barbosa, pretende montar uma Distribuidora de livros na zona oeste da Capital, 
com montagem de banca etc.  e que vão vender obras da editora USE . 2 – Encontro de 
Comunicadores: Attilio comentou sobre o evento, que teve a participação de 51 pessoas 
escritas, com muito bom proveito para os elementos presentes. Após o curso foi realizado 
uma reunião de comunicadores. 3 – Subcomissão de Publicação: Foi aprovada a inclusão 
de Wilson Garcia como membro da subcomissão do 10º Congresso Estadual de 
Espiritismo. 4 - Dirigente Espírita: Informado que a edição de Novembro/Dezembro vai 
fechar entre 06 a 08 de outubro. O 1º vice-presidente Luiz Alberto Zanardi pede notícias e 
informações para colocação do jornal. 5 - Reciclagem do 9º Congresso: Foram verificados 
por Attilio mas alguns locais e participantes na reciclagem que se estende por todos os 
municípios de São Paulo, visando levar o ideal do Congresso pelo Estado. 6 - Artes: O 
diretor Moacyr Camargo informa sobre o 1º Congresso Internacional de Espiritismo que 
vai ser transmitido via satélite, e sua participação artística no evento. Sobre o Congresso de 
Artes sugere que seja feito em 1996, na FEESP, o que foi aprovado pela DE. 7 – Bienal do 
Livro: Assessor de Finanças Carlos Teixeira Ramos comentou sobre a participação da USE 
e da FEB na Bienal de 1996. A FEB aceitou a proposta da USE e ressaltou que ambas terão 
poder de veto nos títulos das obras a serem oferecidas ao público no referido evento. 8 - 
Homenagem a Divaldo: Attílio comenta que esteve na solenidade de cidadão São 
Caetanense oferecida a Divaldo Pereira Franco. O Presidente da USE representou a FEB e 
o Assessor de Comunicações Antônio César P. de Carvalho representou a USE no evento. 
Nada mais havendo a tratar, a prece de encerramento foi feita por José Domingos da Silva 
Júnior. A ata está lavada pelo 3º secretário Edson M. Oliveira e assinada pelos membros 
presentes. 
 
São Paulo 25 de setembro de 1995.  
 
Assinatura. 
 









Ata # 27 – 07 de outubro de 1995 
Diretoria Executiva 

 
Ata de 27ª. reunião da Diretoria Executiva, Departamentos e Assessorias da USE, realizada 
em 7 de outubro de 1995 às 15:00 horas, em sua sede na Rua Doutor Gabriel Piza, 425, 
Bairro Santana, São Paulo. Após a prece Inicial feita por Elaine Curti Ramazzini, foi 
justificada a ausência da diretora do Departamento de Educação e Iolanda Húngaro 
EXPEDIENTE: Carta do Instituto Espírita de Educação solicitando o nome e endereço das 
sociedades espíritas da Capital e arredores, para envio de seu Boletim Informativo, o qual 
foi aprovado pela DE. SERVIÇO ASSISTENCIAL ESPÍRITA: A Diretora Elaine informa 
que os preparativos para o Encontro Estadual do Serviço Assistencial nos dias 21 e 22 de 
outubro de 1995, estão sendo realizados. Solicitou aos órgãos sugestões de temas, sendo 
que o retorno revelara maior ênfase para os assuntos ligados a legislação, assistência social, 
como Departamento de todo C.E. e preocupação do aspecto não paternalista da Assistência 
Social. O Encontro foi programado para se ventilar a parte Legislativa no sábado, dia 21, e 
no domingo, dia 22 será desenvolvida a parte do "como fazer" envolvendo toda a filosofia 
do trabalho. Informou ainda que esteve no I Congresso Mundial de Espiritismo, realizado 
em Brasília, no período de 01 a 5 de outubro de 1995, onde apresentou um trabalho sobre 
Animismo e a Condição Psicológica do Médium e que a escritora diretora do SAE, Maria 
Aparecida Valente, também lá esteve apresentando o trabalho “O Aspecto Educativo do 
Serviço Assistencial". Comemorações do Cinquentenário da USE: Amanhã, 8 de outubro, 
às 9 horas, haverá uma Reunião de Posse da Comissão Provisória das Comemorações do 
Cinquentenário da USE e 10º Congresso Estadual de Espiritismo, em 1997. Encontros de 
Reciclagem do 9º Congresso: Houve sugestão para que os expositores desses encontros 
teçam uma visão geral sobre todos os temas do congresso enfatizando os Anais. Deverão 
levar alguns exemplares dos Anais do jornal Dirigente Espírita, livros da edição da USE. 
Ficou decidido que as camisetas que sobraram do 1º Congresso serão doadas a instituições 
beneficentes e os bonés serão distribuídos como brinde pela livraria. O senhor Joaquim 
Soares, do departamento de orientação administrativa, informa que irá participar do 
encontro de reciclagem de Marília, no dia 26 de novembro e que aproveitara a viagem para 
realizar uma reunião administrativa de incentivo ao pessoal de Ourinhos no dia 25 de 
novembro de 95. USE Regional São Paulo: sobre a proposta desse órgão para adquirirmos 
tua máquina de xerox, ficou decidido que não iremos comprá-la e que continuaremos a 
pagar pelos serviços àquela USE Regional. Microcomputador: aventou-se a hipótese de se 
efetuar um leasing com o Banco Itaú para adquirirmos um microcomputador 486. O 1º 
Secretário Sander Salles Leite informa à DE a necessidade de contratarmos uma pessoa 
para manutenção do software dos programas de cadastro, pois a pessoa que exerce esta 
atividade graciosamente para a USE., não mais poderá fazê-lo. Congresso Mundial de 
Espiritismo: Attílio informou que esse Congresso foi muito concorrido é muito bem 
elaborado em seus aspectos gerais, com a participação de 32 países, numa média 
aproximada de 2600 congressistas, sendo que os Estados de São Paulo compareceram 195 
pessoas. Foram vendidos em nosso estande aproximadamente 1000 livros de edições da 
USE. Assuntos Gerais: Sander informa que a USE foi procurada há algum tempo atrás por 
seu intermédio, pela Instituição Associação Casa Maria de Nazaré do bairro de Heliópolis, 
a qual, não sendo uma Instituição Espírita demonstrou desejo de se reorganizar para ser 



reconhecida como sociedade Espírita. Ele e Joaquim Soares visitaram essa casa e deram 
informações gerais sobre reuniões de estudos e prática mediúnica, bem como orientação 
jurídica administrativa. Vão apresentar um trabalho sobre passe no dia 18 de novembro de 
95. Possivelmente esta instituição irá reformular seu estatuto. Esgotados os assuntos A 
reunião foi encerrada com a prece proferida pelo presidente Atílio Campanini. Eu, Edison 
M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 

 

São Paulo 7 de outubro de 1995.  

 










