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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

08 e 22 de Janeiro
10 de Fevereiro

09 e 25 de Março
13 e 22 de Abril
11 e 27 de Maio

24 de Junho
22 de Julho

14 e 23 de Setembro
14 e 28 de Outubro

11 e 25 de Novembro



 

 

Ata # 32 – 08 de janeiro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata  da 32ª reunião da Diretoria Executiva,  Departamentos e Assessorias da USE,  realizada 
em 08 de janeiro de 1996, às 15 horas, na sua sede a Rua Doutor Gabriel Piza 433/425, 
bairro Santana - São Paulo. Após a prece inicial feita por Zanardi, foram tratados os 
seguintes assuntos na Ordem do Dia: I) Expedientes: 1) Informativo da Comunhão Espírita 
Cristã Francisco Cândido Xavier de Chuo Ku, Tókio 104 Japão; 2) Carta da Confederación 
Espiritista Colombiana agradecendo pela atenção a sua delegação quando de sua estada em 
São Paulo. 3) Lei 3974 instituindo "Dia de Allan Kardec" no município de Piracicaba, a ser 
comemorado anualmente na semana do dia 18 de abril. 4) Carta do Sr. Norberto Lucas 
solicitando endereço completo de todas as instituições espíritas adesas a USE. Foi aprovado 
que se enviem os endereços dos órgãos; 5) Ordem do Dia da reunião do Conselho 
Deliberativo da USE Regional de São Paulo, realizada em 17/12/95; 6)  I Congresso 
Espírita de Mato Grosso, nos dias 16 a 20 de Fevereiro de 1996 em Cuiabá; 7) Carta da 
FEESP confirmando a cessão do auditório Nobre da sua nova sede para a solenidade de 
abertura das comemorações do Cinquentenário da USE em 8/Junho de 1996; 8) Cartão 
Postal do CE Cristiano Hombres de Buena Voluntad, do Equador; 9) Carta-resposta de 
Gaulins Storsas Cowdry confirmando cheque a favor da USE, no valor de 5.892,89 libras. 
II – Tesouraria: Na ausência do 1º tesoureiro Ariovaldo Albano, o presidente Attílio 
comunica que as contas da USE estão em dia. III – CDE/CA – 10/12/95: Sobre o CDE 
Zanardi, informa: Conforme aprovado naquela reunião será enviado ao companheiro 
Nedyr Mendes da Rocha um convite para participar das comemorações do 10º congresso. 
O CDE aprovou a equipe da Coordenação das comemorações do Cinquentenário e do 10º 
congresso da USE. CA: o companheiro José Antônio Luiz Balieiro comunica: estiveram 
presentes dez representantes das regiões de São Paulo. A contribuição social foi aprovada 
para: R$ 50,00 (cinquenta reais) até 31 de março de 96 ou 3x de R$ 20,00 (vinte reais), nas 
datas de 31 de março, 30 de abril e 31 de maio de 1996. O aviso da contribuição deverá 
ser enviado aos C E com um demonstrativo da utilização do valor arrecadado pela USE. 
Também foi solicitado a USE a apresentação de um demonstrativo de despesas anual, como 
é feito por toda a entidade Espírita. Na reunião comentou-se também a necessidade de se 
melhorar o nível da comunicação entre a USE e os órgãos, e de início foi aprovado que a 
convocação deve ser enviada também ao representante e não somente ao órgão. Também 
foi aprovado pelo CA que os ausentes devem ser informados dos acontecimentos da 
reunião, porém de maneira mais informal que o resumo da ata. Sobre o plano de 
atividades/96, houve boa receptividade pelos presentes, Araçatuba já escolheu a data e o 
tema para aquela região. IV - Reuniões da Diretorias: O presidente esclareceu que neste 
começo de ano é necessário ver se devemos manter as reuniões nos mesmos dias do mês, 
ou seja, segundo sábado e quarta segunda-feira. Após troca de ideias a respeito, os dias 
foram confirmados e os interessados, receberão comunicação a respeito. A prece de 
encerramento foi feita pelo Balieiro. Eu, Edson M. Oliveira, 3º secretário lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 08 de janeiro de 1996. 
 
Assinatura. 
 









 

 

Ata # 33 – 22 de janeiro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 33ª Reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada em 
22/janeiro/96, às 20:00 hs, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. 
Após a prece inicial feita pela Delma, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do 
Dia: I- EXPEDIENTES: 1) Carta do C.E. Estudantes do Evangelho comunicando nova 
Diretoria; 2) Carta do Educandário Espírita Cristão Simão Pedro comunicando nova 
Diretoria; 3) C.E. Nosso Lar de Jacupiranga está distribuindo gratuitamente disquete com 
pesquisa “BIBLIOGRAFIA DOS EVANGELHOS”; 4) Câmara Brasileira do Livro 
comunica FEIRA DE LIVROS INFANTIS em Bolonha, de 11 a 14/04/96; 5) Câmara 
Brasileira do Livro informa a locação de mais um pavilhão destinado à Bienal/96; 6) Cópia 
da Ordem do Dia da reunião do Conselho Deliberativo da USE Regional São Paulo em 
21/01/96. II – TESOURARIA: Foi comentado pelo Ariovaldo que o Conselho 
Deliberativo da USE São Paulo queixou-se do novo valor do jornal DIRIGENTE 
ESPÍRITA, que passou de R$ 0,60 para R$ 2,00 o número avulso. Após troca de ideias, foi 
aprovado hoje que o preço anterior continuará até a edição de maio/junho, sendo corrigido 
apenas o número avulso. III – DISTRIBUIDORA ESPÍRITA: Attílio comunica que os 
companheiros Paulo Ribeiro, sua esposa, Abílio Rodrigues Braga e Rui Ermelindo 
Nogueira Barbosa pretendem montar uma distribuidora de livros espíritas e solicita, à USE, 
livros em consignação. Após debates a respeito, achou-se que a USE deve usar o mesmo 
critério adotado, digo, aplicado a uma editora da cidade de Catanduva, ou seja, fornecer 
obras em consignação somente aos livros das edições USE, apenas a primeira vez, e daí em 
diante seria um fornecimento normal. IV – ENCONTRO “A DOUTRINA ESPÍRITA E 
AS CIÊNCIAS SOCIAIS”: O presidente comentou sobre a circular nº 01 da Comissão 
Organizadora do Cinquentenário da USE, que informa sobre o evento, onde constarão os 
temas: “O Espiritismo e: Direito, Serviço Social, Sociologia, Antropologia, Filosofia, 
Psicologia Social, Economia, Política e Administração”. Ocorrerá no período de 05 a 
07/julho/96 em São Paulo, com local a ser definido. Haverá uma taxa de inscrição de R$ 
50,00 (cinquenta reais) e quaisquer informações poderão ser obtidas com Aylton Paiva, que 
é o coordenador do Encontro. A seguir Attílio comentou sobre carta do C.E. Allan Kardec, 
de Lucélia , referente à Regional de Adamantina. Após troca de ideias o assunto foi passado 
para o Depto. de Orientação Administrativa, para manter os contatos iniciou com a USE 
Adamantina. V – ASSUNTOS DIVERSOS: a) Zanardi informa que estará ausente no 
período entre janeiro e fevereiro/96. b) José Domingos passou para análise da D E, um 
questionário envolvendo atividades do livro, para remessa a CEs ou órgãos. Solicitou que 
na próxima reunião seja dado um parecer a respeito. C) Cóscia comentou que está 
mantendo contato com várias pessoas sobre eventos futuros para auxiliar na compra do 
imóvel que atualmente é alugado como sede da USE. VI – REUNIÃO DO CA/USE: 
Discutida a pauta de assuntos que comporão a reunião do Conselho Deliberativo, digo, de 
Administração, no dia 10/março/96. A prece de encerramento foi feita pelo companheiro 
Joaquim Soares. Eu, Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 1996. 
 
Assinatura. 
 







 

 

Ata # 34 – 10 de fevereiro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 34ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos. e Assessorias da USE, realizada em 10/ 
fevereiro/96, às 15:00 hs, em sua sede, na Rua Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. 
Após a prece inicial feita por Carolina, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do 
Dia; após o Presidente justificar as ausências de Balieiro e César Perri; I - EXPEDIENTES: 
1) Carta da USE Intermunicipal de Sorocaba comunicando desencarne do Presidente 
Antonio de Rocha Lima; 2) Carta do CFN da FEB informando que a reunião do CFN será 
de 08 a 10/nov/96 e que o Encontro Nacional sobre Serviço Assistencial Espírita a ser 
realizado em abril/96 foi adiado para data a ser oportunamente fixada. II – ENCONTROS 
REGIONAIS: Foram informados por vários órgãos da USE as datas para os Encontros 
Regionais comunicados nas reuniões do CDE e do CA em dezembro/95. Dias 02 e 
03/março: Araçatuba; 04 e 05/maio: Taubaté, Ribeirão Preto e Mogi-Mirim; 06 e 07/julho: 
Santos; 31/ago e 01/set: Piracicaba, Jaú, Presidente Prudente e Campinas. Em seguida 
debateu-se como atender todos os órgãos e os assuntos solicitados. Ficou acertado que em 
Araçatuba haverá a presença do Depto. de Infância e no dia 09/março, reunião da DE, os 
Deptos. se reunirão para uma sinergia ou troca de experiências entre os presentes, para 
atender às solicitações futuras dos Encontros Regionais. III – MOCIDADES: Comunicou 
que houve correspondência sobre a 3ª Prévia da COMJESP, porém com temas não 
condizentes com o Movimento Espírita, motivo pelo qual fez uma carta à DE/USE 
esclarecendo o ocorrido. IV – INFÂNCIA: Confirmou a realização, junto com a DE, do 
Encontro Regional em Araçatuba, em 02 e 03/março/96. Em seguida informou que as 
reuniões dos Deptos. terão um tempo curto, pois a parte administrativa e o restante será 
destinado a estudo referente ao aprofundamento da nova proposta de trabalho do Depto. 
Para isso serão marcadas duas reuniões, porém sem datas definidas. Adalgisa Balieiro deverá 
estar na região de Bebedouro representando o Depto. V – DEPTO. DE ORIENTAÇÃO 
ADMINISTRATIVA: Sem comentários. VI – LIVRO: José Domingos comentou sobre um 
questionário que pretende enviar aos CEs, para saber sobre as atividades que cada um 
realiza em sua área. Após torça de idéias, ficou aprovado que estas informações poderão ser 
condensadas no final dos Encontros Regionais, junto com os outros Deptos. Entregou à 
DE súmulas das reuniões dos Deptos, digo, do Depto. em janeiro e fevereiro/96. VII – 
INFORMAÇÕES GERAIS: Attílio informa que está processando a contabilidade da USE 
e até o fim do mês poderá terminar o ano de 1995. Informa também que está sendo aberta 
uma conta corrente no banco para uma campanha da Sede Própria da USE. Nada mais 
havendo a tratar, a prece de encerramento foi feita por Ariovaldo. Eu, Edison M. Oliveira, 
3º Secretário, lavrei a presente ata. 

 

São Paulo, 10 de fevereiro de 1996. 

 

Assinatura. 

 







Ata # 35 – 09 de março de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 35ª Reunião da Diretoria Executiva, Deps. e Assessorias da USE, realizada a 
09/março/96, ás 15:00 horas, em sua sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 425, Bairro Santana, 
SP. Após a prece inicial feita por Edison, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem 
do Dia: I – EXPDIENTES: Não houve leitura do Expediente. O Presidente Attílio 
comentou a respeito de de um artigo na Folha de São Paulo, relativo a foto de que o 
Governador Mário Covas não aceitou o ensino religioso nas escolas públicas. II 
CINQUENTENÁRIO/USE EX CONGRESSO ESTADUAL: O coordenador Cesar 
comunica s providências até o momento, com a comemoração dos eventos. Sobre o 
Encontro Doutrina Espírita e Ciências sociais, dentro de 15 dias já estará sendo emitida 
circular sobre a inscrição, data, etc. Em Abril será definido o X Congresso. III – DEPTO 
DO LIVRO: José Domingos informa haver recebido convites para participar da Feira do 
Livro, porém com preço do stand muito elevado. MOCIDADES: Ana Cecília Del Moro 
informa sobre o andamento da VI COMELESP, está sendo bem divulgada nos meios de 
divulgação (Dirigente Espirita, Verdade e Luz, etc). A coordenação elaborou um calendário 
de mesa, com informação sobre datas de reuniões e eventos durante 1996. ARTES: Moacyr 
Camargo informa sobre estudos em torno de um Encontro Estadual, a ser comunicado 
futuramente. IV – DISTRIBUIDORA USE: O 2º Vice-Presidente José Antônio Luiz 
Balieiro comentou como sugestão, que futuramente a USE poderá incentivar a implantação 
de um ponto de venda de livros ou livraria, em cada Centro Espírita, suas feiras isto é 
necessária uma grande divulgação da Editora USE, bem como um elemento de marketing 
´para uma propaganda de maciça junto á sociedade. V – CA/USE: Lida a pauta do dia e 
analisados os assuntos a serem debatidos amanhã, 10/03/96. Comentado sobre o 
questionário enviado aos órgãos, apenas 113 CEs responderam, ou seja, houve uma 
diminuição de respostas devido o envio por intermédio dos órgãos da USE. VI – 
PROGRAMAÇÃO DOS ENCONTROS REGIONAIS: 04/05/Maio: Houve troca de 
idéias, ficando decidido que esta data deve ser alterada para outro dia do mesmo mês, tendo 
em vista compromissos do pessoal principalmente com a reunião da FEB. Ficou aprovado 
também que em cada encontro sejam feitos no máximo 4 apresentações, para facilitar o 
trabalho. Nada mais havendo a tratar, a prece de encerramento foi feita pelo 2º Tesoureiro 
Amélio. A ata será lavrada por mim, 3º Secretário, Edison de Oliveira. 
 
São Paulo, 09 de Março de 1.996. 
 
Assinatura 
 









Ata # 36 – 25 de março de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 36ª Reunião da Diretoria Executiva, Deps. e Assessorias da USE, realizada a 
25/março/96, ás 20:00 horas, em sua sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 425, Bairro Santana, 
SP. Após a prece inicial feita pelo Sr. Antonino Cóscia, forma tratados os seguintes assuntos 
na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES: 1) Convite para o IX Congresso Espírita da Bahia, 
de 13/10 a 03/11/96; 2) Plano de Trabalho de 1996 da USE Intermunicipal de S. José dos 
Campos. 3) Federação Espirita Catarinense solicita material editado pela USE referente 
campanha sobre a família. 4) Programação da CONJESP/96 a se realizar em Franca, de 04 
a 07/abril/96. 5) Convite e programa do Jubileu de Prata do Movimento Espírita de Ilha 
Solteira, em 20 e 21/04/96. 6) Pauta da Reunião do Conselho Deliberativo da USE 
Regional S. Paulo, em 17/03/96. 7) Circular da ABRADE De Recife, convidando para 
palestra comemorativa do seu 20º aniversário de fundação no dia 21/04/96. 8) 35º Mês 
Espírita de São Vicente, de 13 a 28/abril/96. 9) Iº SIMESV – 1º Simpósio Espírita 
Vicentino dia 25/05/96 em S. Vicente. 10) Soc. Espírita Sto. Anastácio pede 
desvinculamento da USE. II – TESOURARIA: O 1º Tesoureiro Ariovaldo Albano 
informou que até a presente data foram recebidos R$ 5.951,00 de contribuição social. III 
– Assuntos Gerais: O Presidente Attílio comunica que foi convidado para participar do 
programa 25ª Hora da TV Record, mas declinou do convite. Ariovaldo informa que estão 
sendo estendidas propostas para aquisição de um software para atualização de cadastro. IV- 
CINQUENTENÁRIO USE e X CONGRESSO ESTADUAL: O 1º Vice Presidente Luiz 
Alberto Zanardi apresenta diversos modelos trazidos pela Comissão Cinquentenário, sendo 
recolhido um deles pela DE. Solicita também que o Secretário envie carta ao Instituto 
Espírita de Educação oficializando o pedido de suas instalações para o Encontro “A 
Doutrina Espírita e as Ciências Sociais” a ser realizado de 05 a 07/julho/96. V- BIENAL 
DO LIVRO: O Coordenador Carlos T. Ramos, informa e apresenta a localização do stand 
da USE para a Bienal do Livro (Pavilhão Vermelho do EXPO-CENTER) perto do stand da 
FEESP e da Leal Editora. Argumenta ainda que a Comissão havia deliberado e não 
participação dos livros de Rostaing no stand, mas como haverá a participação da FEB, esta 
concordou em não trazer estes livros, ficando aprovado pela comissão, no final, que s obras 
citadas poderão ficar em estoque sem que sejam expostas, para o caso de serem procuradas. 
Solicitando á DE o aval para essa decisão, foi aprovado que a Comissão tem total 
autonomia para tomar as suas deliberações. A Comissão pergunta ainda se há interesse em 
cadastrar livrarias e pequenos comerciantes que visitam a Bienal, para futuros 
atendimentos, sendo aa resposta positiva. A DE concorda também com a automação 
comercial da Bienal que orça aproximadamente entre R$ 4.500,00. VI- EVENTO 
FINANCEIRO: O Diretor de Patrimônio Antônio Cóscia informa que está estudando a 
possibilidade de efetuar dentro do evento “Noite da Pizza” no mesmo local em que foi 
efetuado o último, com um esquema mais apropriado. Sugere ainda que cada Distrital seja 
incentivada a efetuar uma FLE, destinando os recursos para a USE. Esgotados os assuntos, 
a prece de encerramento foi feita por Attílio. Eu Edson de Oliveira, 3º Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 25 de março de 1996.  
 
Assinatura 
 







Ata # 37 – 13 de abril de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata nº 37 da reunião da Diretoria Executiva, Deps. e Assessorias da USE realizada em 
13/Abril/1996, ás 15 horas em sua sede, na R. Dr. Gabriel Pizza, 425, bairro Santana, SP. 
Após a prece inicial feita por Zanardi, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do 
Dia: I- EXPEDIENTES: 1) Carta do Inst. Beneficente Nosso Lar solicita a relação de CEs 
unidos á USE, para divulgação do problema do excepcional. Foi aprovado que o pedido 
seja encaminhado aos órgãos, pois a USE tem por norma não oferecer, digo, fornecer 
cadastro de sociedades. 2) Convite da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul para 
cerimônia de comemoração ao dia de Allan Kardec em 18/Abril/96. 3) Carta do CE 
Evangelho em ação convidando para palestra pública em 31/03/96. 4) Circular de Vídeo 
Report informando produção de programas espíritas por vídeo VHS. II- 
CINQUENTENÁRIO USE – X CONGRESSO: O Coordenador Cesar Perri informa 
sobre a reunião da Comissão, onde verificou que só falta a USE Regional São Paulo 
informar sobre as palestras cogitadas na Capital (Norte, sul, leste, e oeste) em junho 96, 
locais, elementos responsáveis, etc. Em seguida leu um artigo do Governo do Estado de 
São Paulo sobre o ensino religioso nas escolas públicas, onde consta que este ensino é 
coordenação facultativa. III – CONGRESSO FEESP/96: Comentários sobre a reunião da 
Comissão, informando-se que foram cogitados vários oradores da USE, inclusive elemento 
da DE para coordenação de trabalhos naquele evento. IV- ENCONTROS REGIONAIS: 
Ribeirão Preto: dia 02/11/96 será na USE Barretos, estando programados trabalhos do 
SAE (FILOSOFIA DA ASSISTÊNCIA) e Infância. VI CONJESP: O Presidente da USE 
esteve presente no evento e prestou informações a respeito. Aproveitou de ocasião para 
conversar com os representantes daquele local, tendo em vista a pouca presença de Franca 
nas reuniões do CA/CDE. VI REUNIÃO ZONAL FEB; A Federação Espírita do Paraná 
solicita que a USE informe o nome dos participantes naquela reunião, ficando aprovados 
Attilio, Esmeralda, Zanardi, Elaine ou Maria Aparecida. A reunião ocorrerá nos dias 3, 4 e 
5/maio/96. Sobre um tema para a Zonal, que será tratado na reunião seguinte escolheu-se 
a revisão da obra “Orientação ao CE”. VII – O Presidente informa que foi adquirido pela 
USE um novo microcomputador em substituição ao antigo, para atualização de todos os 
trabalhos em andamento. VIII – REUNIÃO DAS EDITORAS: O Presidente comunica 
alguns detalhes sobre a reunião que ocorre mensalmente na USE, onde foi aprovado todos 
os sócios devem ser pessoas jurídicas. IX – NOVAS EDIÇÕES USE: Estão prontas as obras 
“Como escrever melhor e obter bons resultados”; e “Como administrar o CE”, de Ivan 
René Franzolin, Espiritismo e Mediunidade” de Cesar Perri. Nada mais havendo a tratar, 
a prece e encerramento foi feita pelo companheiro Joaquim Soares. Eu, Edson de 3º 
Secretário lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de abril de 1996 
 
Assinatura 
 







 

 

Ata # 38 – 22 de abril de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 38ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE realizada em 
22/abril/1996, às 20 hs, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Pizza 425, bairro Santana – SP. 
Após a prece de abertura feita por Delma Crotti, foram tratados os seguintes assuntos na 
Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES – 1) Carta da Biblioteca Municipl de Pedro Osório -  
RS, solicitando livros espíritas para seu acervo. 2) Centro de Est. Espíritas Eurípedes 
Barsanulfo, de Presidente Prudente, convida para inauguração no dia 01/05/96. 3) CE 
Caminho da Luz “Irmã Joana” de S. C. do Sul solicita desligamento da USE. 4) Inst. 
Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, de Sto André, convida para X Encontro com 
Divaldo Pereira Franco, dia 29/set/96. 5) USE Regional São Paulo, resumo das atividades 
da reunião do Conselho Deliberativo do dia 21/04/96. 6) Federação Espírita 
Pernambucana (FEP), I Encontro Estadual sobre Atendimento ao Idoso no CE. II 
Comemoração do dia de Allan Kardec – Attílio informa que esteve presente com Altivo 
Ferreira em S. Caetano do Sul para a Primeira Comemoração do Dia de Allan Kardec em 
18/abril/96, naquela localidade. III – Comissão Regional Sul / FEB: Attílio leu a Ordem 
do Dia da reunião zonal da FEB, que ocorrerá em Curitiba, de 03 a 05/maio/96, e 
comentou que a pro1xima reunião será em S. Paulo e, como anfitriões, deveremos 
providenciar tudo (hospedagem, transporte, etc.). Foi passado fax à FEB informando o 
nome dos participantes de S. Paulo: Attílio, Zanardi, Balieiro, Esmeralda, Elaine e 
Carolina. Houve troca de ideias sobre a parte do Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita. A sugestão do tema para a próxima reunião vai ser elaborada e apresentada em 
Curitiba. IV – CA + CDE – 09/junh0/96: Houve comentários sobre a reunião conjunta 
de início e depois uma abertura para dividir as 2 reuniões. CA: Foi preparada a Ordem do 
Dia, que será encaminhada aos órgãos através da convocação. Na pauta acrescentou-se o 
item “Jornal Dirigente Espírita”. CDE: Vista a pauta da Ordem do Dia, com um assunto 
para apresentar na reunião, que a companheira Adalgiza Balieiro sugeriu no momento, 
envolvendo uma programação especial conjunta CA/CDE, o qual será melhor analisado 
na próxima reunião da DE. Esgotados os assuntos, a prece de encerramento foi feita por 
Adalgiza Balieiro. Eu, Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 22 de abril de 1996. 
 
Assinatura. 
 







 

 

Ata # 39 - 11 de maio de 1996 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 39ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada em 
11/maio/1996, às 15 horas, em sua sede, na Rua Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, 
SP. Após a prece de abertura feita por Carolina, foram tratados os seguintes assuntos na 
Ordem do dia: I – Expediente: 1) Circular do Inst. Assistencial e Educacional Amélia 
Rodrigues, convidando para Feira Bazar Beneficente, com autógrafo de Divaldo Pereira 
Franco dia 06/out/96. 2) USE Regional Santos solicita etiquetas e adesivos dos CEs do 
Estado de S. Paulo em nome da Associação Médico Espírita da Baixada Fluminense para 
1ª Jornada Médico Espírita em S. Paulo. 3) Carta de Orson Peter Carrara justificando 
ausência no próximo CA em virtude de que nesta data será realizado em Mineira do Tiete 
o Mini Congresso Regional; ainda sugere que o Jornal “DIRIGENTE ESPÍRITA” seja de 
periodicidade mensal, para vencer o problema deficitário de publicação; 4) Circular da 
Assoc. das Editoras, Distr. e Divulgadores do Livro Espírita, anexando minuta de Estatuto 
e convidando para reunião em 18/maio/96. 5) Convite para a comemoração do Dia 
Internac. das Famílias, de 01 a 15/05/96, pelo Comitê Municipal da Família (Prefeitura 
do Município de S. Paulo. Neste momento cedeu, digo, o Presidente cedeu a palavra ao Sr. 
Flávio, da Petit Editora, que apresentou programa de microcomputador (vídeo), qual 
poderá ser utilizado na Bienal do Livro em agosto/96. II – Reunião do CFN/FEB: O 
opúsculo “Orientação ao CE” permanecerá como está, sofrendo pequenas alterações. 
Aprovada campanha a nível nacional sobre o tema “Conhecimento, Estudo e Prática da 
Doutrina Espírita”. Os interessados podem enviar sugestões a respeito para FEB/Brasília. 
Representantes do Paraná relançaram folheto “COMECE PELO COMEÇO”. A respeito 
do tema “Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita”, houve uma reunião com Presidentes 
de Regionais do Paraná. A Fed. Esp. do Paraná fez apostilas sobre esse tema, com 
participação das USEs regionais, digo, Luiz A. ? propõe um evento entre outubro e 
novembro/96,sobre esta matéria, com a participação das USEs Regionais, em S. Paulo. 
INFANTO-JUVENIL: Esmeralda comentou que cada Federativa apresentou o que tem 
feito a respeito. Metodologia do Ensino adaptada à Ev. Infantil será o tema das próximas 
reuniões. A próxima reunião do CFN/FEB será em 2,3,4/MAIO/97, em S. Paulo. III. 
Reunião CA/CDE: A companheira Adalgisa Balieiro falou sobre o que irá  desenvolver no 
período de uma hora no dia 09/JUNHO/96, em relação à visão sistêmica do movimento 
espírita. Em seguida discutiu-se o envio de circular  aos órgãos, convidando para o CDE, 
com introdução da teoria sistêmica (Teoria Geral de Sistemas). IV – CINQUENTENÁRIO 
USE: o Coordenador A. César informa que estão sendo postados cartazes sobre esta 
comemoração aos CEs e órgãos da USE, bem como circulares. Os convites e jornais já 
foram postados. V – ENCONTROS REGIONAIS: O Presidente comunica que a USE 
Reg. S. Paulo já organizou calendário para ciclo de palestras na Capital: 25/MAIO = 
Penha/Guaianazes; 26/MAIO = Guarulhos/Sto. Amaro: 01/JUNHO = S. Miguel Paulista. 
Encontros Regionais futuros: 26/MAIO = Mogi-Mirim: escalados Zanardi, Esmeralda, 
Carolina, Juca, Attílio e Amélia, farão 4 apresentações sobre Direção de Órgãos, Mocidade, 
Comunicação e DOD (ESTUDO SISTEMATIZADO). 14/julho: Santos; 02/novembro: 
Barretos. VI – TESOURARIA: Foi solicitado que a Tesouraria informe, na reunião do 
CDE, sobre os CEs (por Regional), que já pagaram a Contribuição Social da USE. O 
Presidente Attílio informa sobre carta dos sócios da Dilesp Distribuidora de Livros, 
comunicando o encerramento de suas atividades em 30/04/96. Nada mais havendo a 



 

 

tratar, a prece de encerramento foi feita pelo Álvaro. Eu, Edison M. Oliveira, 3º Secretário 
lavrei a presente ata. São Paulo, 11 de maio de 1996. 
 
 
 
 









Ata # 40 – 27 de maio de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 40ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada em 
27/maio/96, às 20h e 10min em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. 
Após a prece inicial feita por Edimar, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do 
Dia, após o Presidente justificar a ausência do 1º Tesoureiro Ari, por motivo de doença na 
família; I – Encontros Regionais: MOGI-MIRIM: Houve a presença de 7 pessoas de S. 
Paulo, com boa participação das pessoas locais. SANTOS (14/JULHO): Apresentação de 
tema envolvendo as áreas de Infância, Serviço Social (Legislação Atual e Filosofia de 
Assistência), DOD (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) e Administração = Curso 
de direção de órgãos. TAUBATÉ = 3/4/AGO/96 = Apresentação da área de Artes. II – 
CINQUENTENÁRIO DA USE – X CONGRESSO ESTAUAL DE ESPIRITISMO: No 
Encontro ocorrido em Sto. Amaro, Amélio informa que esteve presente na reunião onde 
compareceram somente 11 pessoas. Juca esteve na Penha, com a participação de 17 pessoas. 
Na comemoração do dia 08/JUNHO, na FEESP, haverá a venda de livros da Editora USE, 
principalmente os lançamentos “Como escrever melhor e obter bons resultados” de Ivan 
Renê Franzolim e “Espiritismo e Modernidade” de César Perri. Em seguida cada elemento 
apresentou o resultado de sua participação nos eventos que a Capital realizou, antecedendo 
a comemoração relativa ao Cinquentenário da USE, verificando-se que alguns locais 
tiveram participação relativa  e outros não. III – ANIVERSÁRIO DA CASA VERDE: 
Attílio informa que esteve presente na comemoração dos 83 anos de existência daquela 
região, e a palestra foi realizada pelo Dr. Adão Nonato de Oliveira. IV – CASA DE DAVID: 
Attílio informou que a FEESP convidou a USE para um trabalho conjunto na organização 
daquela entidade, que congrega trabalhos em torno de deficientes mentais. Após debater a 
respeito, aprovou-se que seja feito um contato com as distritais da zona Norte para se 
verificar os CEs  interessados em trabalhar na Casa de David. V – CA + CDE – 
09/JUNHO/96: Últimos comentários sobre a reunião conjunta de início e depois uma 
abertura para dividir a reunião em duas. A companheira Adalgisa Balieiro expôs os pontos 
de vista que irá apresentar durante aproximadamente uma hora para as pessoas presentes. 
Esgotados os assuntos, a prece de encerramento foi feita por Amélia. Eu, Edison M. 
Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. S. Paulo, 27 de maio de 1996. OBS.: 
EXPEDIENTES: 1 Certificados de União: 1013 – C. E. Irmã Izabel – Tupã (USE TUPÃ); 
1014 – Inst. Assist. André Luiz – USE TUPÃ; 1015 – SPEE – Soc. Paulista de Estudos 
Espíritas – Lapa (USE DISTR. LAPA): 1016 – Casa Esp. Luz e Fraternidade – Birigui (USE 
Munic. Birigui): 1017 – CE Allan Kardec – Mogi Mirim (USE IM MOGI MIRIM). 2) 1º 
Congresso Espírita Paraibano – 18 a 21/07/96. 3) VIII Fórum de Debates Espíritas 
Paraibano – 18 a 21/07/96. 3) VIII Fórum de Debates Espíritas em Pernambuco – 10 a 
13/10/96. 4) C.E. Léon Denis – RJ solicita doação de livros para biblioteca do C.E. 
Clarêncio. 5) FEB, na pessoa de seu Presidente Juvanir Borges de Souza, agradece convite 
para comemoração do cinquentenário da USE e credenciando Nestor J. Masotti e Altivo 
Ferreira para representá-lo. 6) José Jorge parabeniza a USE pelo seu Cinquentenário.8) 
FEESP idem. 9) Carta da USE REG. Adamantina comunicando a formação da Comissão 
Executiva Provisória, cuja sede será em Lucélia. Obs. Esta é a 40ª ata, e não a 38ª. 



 









 

 

Ata # 41 - 24 de junho de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 41ª reunião da Diretoria Executiva do  Departamento de Assessoria da USE, realizada em 
24 de junho de 1996, às 20 horas em sua sede, na Rua Gabriel Piza 425 bairro Santana, SP. Após 
a prece de abertura feita por Attílio foram tratados os seguintes assuntos na ordem do dia. I 
EXPEDIENTES: 1) IV Congresso de Diretrizes de Sociedades Espíritas da FEESP,  em 28/07/96; 
2) Certificador de união: nº 1018 para União Espírita de São Batista, de Palmares d'Oeste - USE 
Regional Jales; nº 1019 para Grupo União Espírita Caminho da Esperança de Jales - USE Interm. 
de Jales; 3) Carta do Dr. Marco Tulli de Assis Figueiredo solicitando relação de inti, digo, 
instituições espírita do Estado de São Paulo, para assistência a pacientes desprovidos de 
assistência familiar; 4) Carta do Presidente da USE informando à DE Regional de São Paulo que 
a partir de 01/07/96 utilizaremos o salão da sede para atendimento da 14ª Bienal Internacional 
do Livro; 5) 3º Encontro de Assistência social em 07/07/96 em São Bernardo do Campo; 6) 
Carta da Associação de Editoras, Distribuidoras e Divulgadoras do Livro Espírita informando 
sua fundação, sua primeira Diretoria Executiva e Conselho deliberativo e fiscal; 7) 3º Encontro 
de Arte e Espiritismo de 12 a 14/julho/96 em São José do Rio Preto; 8) 2º Simpósio Espírita de 
Comunicação Social a realizar-se de 6 a 8/set/96, promovido pela ADE – SP, Associação dos 
Divulgadores do Espiritismo de São Paulo; 9) Requerimento da Câmara Municipal de São Paulo, 
de iniciativa do Vereador Bruno Feder, com um ato de Congratulação pela comemoração dos 
Cinquentenário USE; 10) Carta do CFN da FEB encaminhando cópia da carta enviada à Fed. 
Esp. do Paraná; 11) Carta circular do SIDHOSP convocando para Assembleia Geral 
Extraordinária; 12) Convite do Sr. Alamar Regis Carvalho para reunião de demonstração do 
sistema de videoconferência – Embratel dia 28/06/96; 13)  Carta de Peter Carrara, de Mineiros 
do Tietê, informando sobre o 5º Mini Congresso Regional dia 08/06/96. II Encontro a Doutrina 
Espírita e as Ciências Sociais: O 1º Vice-Presid. Luiz Alberto Zanardi informou que conversou 
com a USE Regional de São Paulo sobre as pessoas que podem colaborar na recepção e outros 
serviços daquele encontro. III BIENAL INTERN. DO LIVRO: Será impresso em folheto 
contendo informação sobre as edições USE, o qual será encartado no próximo “Dirigente 
Espírita” e distribuído na Bienal. O Assessor de Comunicação César informa, através de um 
folheto, a posição dos livros e editados pela USE, quais estão esgotados, no prelo, etc.. Em seguida 
foram passados outros informes sobre o encontro. IVCONGRESSO DA FEESP: Segundo a 
FEESP que faça um folheto divulgando seu Congresso (na sacola da V Bienal). Os companheiros 
da FEESP vão colocar o “Dirigente Espírita” na sacola de seu congresso. V ENCONTROS 
REGIONAIS: Analisado o último cronograma com as seguintes datas; 13/JULHO, Bauru (Juca, 
Elaine/Cida, Zanardi, Atílio) ;14/JULHO, Marília (idem); 14/JULHO, Santos (Balieiro, Delano, 
Carolina e Esmeralda e Adalgisa); 03/AGOSTO, Taubaté; 31/AGOSTO,  Piracicaba e Barra 
Bonita (Juca, Balieiro, Delma, Carolina e Esmeralda); 01/setembro, Pres. Prudente, Wenceslau, 
digo, Pres. Wenceslau (Attílio, Amélio, Zanardi e Delma). O restante das programações será 
analisado posteriormente. VI – CONGREGAÇÃO ESPÍRITA CRISTÃ: Attílio propõe visita da 
DE a esta identidade da qual faz parte companheiro Rino Curti, dia 17/julho/96, e vai informar 
posteriormente o horário, local etc. VII -  Próxima Reunião: Em virtude das viagens programadas 
para os Encontros Regionais ficará suspensa a reunião do dia 13/julho e a próxima reunião será 
nos dias 22/julho. Nada mais havendo a tratar, a prece de encerramento foi feita pelo 
companheiro Zanardi. Eu, Edson M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de junho de 1996. 
 
Assinatura. 
 









 

 

Ata # 42 - 22 de julho de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 42ª Reunião da Diretoria Executiva, Departo. e Assessoria da USE, realizada no dia 
22/julho/96, às 20 horas, em sua sede, na Rua Dr. Gabriel Piza, 425 bairro Santana, SP. Após a 
prece de abertura feita por Delma, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do Dia: I 
EXPEDIENTE: 1) Livro Genética e Espiritismo de Eurípedes Kühl cortesia da FEB; 2) Congresso 
de Espiritismo da FEESP, 18 a 20/10/96; 3) V Jornada do Livro Esp. de Sto. André, de 20 a 
27/10/96; 4) VI Encontro de Trabalhadores Espíritas da USE Regional de Cachoeira Paulista, 
em 25/08/96; 5) Câmara Municipal de Osasco outorga título de Cidadão Osasquense ao Sr. 
Estevão Edmar Haddad Comolesi Jr. em 02/08/96, 19h30 min.. 6) I.E.E. parabeniza a USE pelo 
evento a “Doutrina Espírita e as Obras Sociais, digo, Ciências Sociais”; 7) 3º Congresso Esp.do 
Rio grande do Sul, de 01 a 03/11/96; 8) 2º Simpósio Esp. de Comunicação – ADE – SP, 06 a 
08/9/96; 9) USEERJ Critério para Divulgação do Livro Espírita; 10) Carta de referência para 
Ana Laura Scombatti Monteiro, organizadora da Recepção do Encontro “O Espiritismo e as 
Ciências Sociais”; 11) I Encontro do Serviço Social Espírita realizado, digo, a realizar-se em 
04/08/96 pela USE Munic. de Santo André; 12) IX Congresso Espírita da Bahia de 31/10 a 
03/11/96; II “Critérios para divulgação do Livro Espírita”: Referente a apostila que foi enviada 
pela USEERJ, Attílio e Zanardi propuseram que seja lida e analisado pelo DE e futuramente haja 
um estudo no Encontro Estadual sobre “Literatura Espírita e sua divulgação”. III – 
TESOURARIA: Ariovaldo informa que este está havendo dificuldades para pagamento das 
despesas devido ter sido feito uma grande compra de livros em maio/96. V – BIENAL 
INTERNACIONAL DO LIVRO: Carlos comentou as preocupações sobre o andamento das nas 
atividades em torno do evento.  Dia 04/agosto, das 9 às 12 horas haverá um treinamento com o 
pessoal que irá colaborar na Bienal. Folhetos já estão sendo preparados para distribuição durante 
o evento. Haverá o a presença de autores para autógrafo, os quais também agirão como Relações 
Públicas durante o período. Acho que, para dar um bom resultado deverão ser vendidos 
aproximadamente 12000 livros. VI - Ordem do Dia P/ CA: Foram analisados os assuntos e 
Ordem do dia para o 2º domingo de setembro/96, tendo sido preparada a pauta correspondente. 
VII – ENCONTROS REGIONAIS: 04/AGOSTO, São José dos Campos 9 h: Curso de Direção 
de Órgãos de Unificação, Infância, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. 31/AGOSTO, 
PIRACICABA; 01/setembro, Presidente Prudente; 28/setembro, São José do Rio Preto. VIII – 
PRÓXIMA REUNIÃO: Em face dos compromissos nos Encontros Regionais, foi aprovada para 
o dia 10/08/96. Após comentar que o DE visitou a Coligação Espírita Progressista presidida pelo 
Prof. Rino Curti, com visita confraternativa o Presidente deu por encerrada a reunião, após 
verificar que não havia mais assuntos a tratar, cuja prece foi feita por Edison. Eu, Edson M. 
Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo 22 de julho de 1996. 
 
 
Assinatura. 
 







Ata # 43 – 14 de setembro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 43ª reunião da Diretoria  Executiva, Depts e Assessorias da USE, realizada em 
14/setembro/96, às 15 h, em sua sede,  na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. 
Após a prece de abertura feita por Amélio, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem 
do Dia: I – EXPEDIENTES 1) Folheto da Petit Editora informando sobre o livro “O Vôo 
da Gaivota”, de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, 1ª edição com 100 mil exemplares; 2) 
Núcleo Assistencial Espírita “Paz e Amor em Jesus”, convida para o seu Simpósio em 
19/09/96, cujo tema será: “Dor e Evolução: Consequência, Necessidade ou 
Determinismo”, orador Reinaldo Leite; 3) Carta do Deputado Alberto Calvo solicitando 
lista de entidades unidas à USE, para enviar Projeto de Lei de sua autoria, criando o “DIA 
DOS ESPÍRITAS”; 4) Programa do Encontro sobre Educação, a ser realizado nos dias 12 
e 13/out próximo em Campinas, pelo Depto de Educação da USE, taxa de inscrição R$ 
35,00 e a hospedagem por conta dos participantes (previsão de120 inscritos); 5) Programa  
do Encontro Regional da USE a ser realizado nos dias 5 e 6 OUT em Ribeirão Preto; 6) 
Programa de Atividades do Instituto de Cultura Espírita do Brasil (ICEB). II – JORNAL 
DIRIGENTE ESPÍRITA: Attílio informa que será enviada mala direta para 2000 pessoas 
físicas cadastradas  pela USE, incentivando-as a se tornarem assinantes do Jornal e 
oferecendo como brinde, aos que fizerem as assinaturas, o livro “MANUAL DO 
EXPOSITOR ESPÍRITA”,  Edições USE. III – SAE: Elaine informa que será enviada Mala, 
digo, que no dia 28/SET/96 fará uma palestra sobre “O idoso no Centro Espírita” e que 
em 13/OUT/96 haverá um Encontro sobre Serviço Assistencial em São José dos Campos. 
Informa ainda que o livro “O IDOSO NO CE” está esgotado que ela juntamente com a 
outra autora, Maria Aparecida Valente irão fazer uma revisão da obra antes da próxima 
edição. IV ENCONTROS REGIONAIS: Ficou decidido que no próximo encontro 
regional em Taubaté, dia 29/SET/96, irão: Ariovaldo, Attílio, Juca e Zanardi. V – 
ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA: Attílio informa que nos dias 
23 e 24/NOV/96 será realizado um Encontro de Monitores no I.E.E., pelo Depto de 
Doutrina da USE. VI – BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO: Amélio informa que 
foram vendidos 4.955 livros no stand da USE sendo 227 das edições USE. VII – 
REUNIÕES DO CA: Attílio pondera que há necessidade de se avaliar melhor as reuniões 
do CA, considerando-se a distância das cidades do interior e a dificuldade de locomoção 
para a Capital; Talvez o DE possa elaborar uma sugestão de reunir regionais para o próximo 
mandato. III – TESOURARIA: Ariovaldo prestou informações sobre o movimento 
financeiro do mês. Esgotados os assuntos, o Presidente justificou a ausência dos 
companheiros Zanardi, Carolina e Esmeralda, após o que proferiu a prece de 
encerramento. Eu, Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 

 

São Paulo, 14 de setembro de 1996. 

 







Ata # 44 – 23 de setembro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 44ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada em 23 
/setembro/96, às 20h, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. Após 
a prece de abertura feita pelo companheiro Zanardi, que estava participando da reunião, 
foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES: 1) Sofitel 
Telefone e equipamentos Ltda – Central PABX com 7 aparelhos telefônicos, valor total R$ 
1.494,00; 2) CE Nosso Lar – Casas André Luiz solicita relação de CEs da Capital e Interior; 
3) Jornal BLAU – Porto Alegre, divulgação da USE Livraria,  Distribuidora e Editora na 
42ª Feira do Livro de Porto Alegre, de 25/10 a 10/11/99: 4) CE Evangelho em Ação 
convida para Encontro de Estudos sobre Passe, em 20/10/96; 5) Informativo da USE 
Santos de agosto/set/96. II – JORNAL DIRIGENTE ESPÍRITA: o Presidente comentou 
a necessidade de uma revisão no preço da assinatura anual do jornal e, após troca de ideias 
e sugestões a respeito, ficou aprovado que a partir de janeiro/97 a assinatura anual custará 
R$ 9,00 (nove reais). III -  ENCONTROS REGIONAIS: Em continuação aos preparativos 
para os futuros encontros foram aprovados : 28/SET São José dos Campos: Juca, Attílio, 
Zanardi e Ari; 05/6/OUT, Ribeirão Preto: Attílio, Zanardi, Juca, Delma, Edison; Carolina 
e Cida: 19/out, Rio Claro: ainda a confirmar. IV – DOUTRINA ESPÍRITA E CIÊNCIAS 
SOCIAIS: Attílio confirma que o livro já está quase pronto e foi elaborado com um resumo 
do Encontro ocorrido no I.E.E. em julho/96, contendo todas as apresentações feitas na 
ocasião. V – ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA: Attílio informa 
que deverá ser marcado futuramente uma data para realização de um curso de âmbito 
estadual para preparação de monitores que futuramente irão coordenar essa atividade, 
visando uma divulgação maior das apostilas da FEB a respeito. VI – PRÓXIMA 
REUNIÃO: Foi aprovada para o dia 14/out/96, 2ª feira, tendo em vista que será feriado 
no dia 12/OUT/96. VII – REUNIÕES DO CA: Conforme já havia sido comentado 
anteriormente, hoje discutiu-se a respeito das futuras reuniões do CA, visando torná-la mais 
acessível às regiões distantes da Capital. Foi aprovada, após debater a respeito, que, a 
reunião de março/97 seja desmembrada em 3 locais do estado de S. Paulo, no mesmo dia 
e mesma hora, com os mesmos assuntos. Esgotados os assuntos, o Presidente deu por 
encerrada a reunião, cuja prece foi feita pela companheira Delma. Eu, 3º Secretário, Edison 
M. Oliveira, lavrei a presente ata. 

 

São Paulo, 23 de setembro de 1996. 

 









Ata # 45 – 14 de outubro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 45ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada 
em 14/OUT/96, às 20h e 10 min, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, 
SP. Após a prece de abertura feita pelo companheiro Balieiro, foram tratados os seguintes 
assuntos na Ordem do Dia – I – EXPEDIENTES: 1) Jornal Nova Alvorada, set/96, de Mogi 
Guaçu: 2) Serviço Espírita de Informações (SEI) semanal, de 28/09/96: 3) Convite para 
45ª Semana Espírita de Santo André, de 20 a 27/OUT/96, tema central “A Contribuição 
da Doutrina Espírita na solução dos problemas humanos”. II – TESOURARIA: Ariovaldo 
informa que foi comprada uma nova linha telefônica para uso da USE, com o nº (011) 950-
6554. III – ENCONTROS REGIONAIS: Comentários a respeito do Encontro havido em 
Ribeirão Preto, que foi muito agradável e oportuno. Próximo: 27/OUT, Sorocaba: Curso 
de direção de órgãos de unificação: 30/NOV: São João da Boa Vista, idem: 1º/DEZ; Rio 
Claro. Foram vistas as pessoas que participarão destes eventos. IV – BIENAL 
INTERNACIONAL DO LIVRO: Carlos, coordenador da Comissão Organizadora, 
prestou, informações sobre as ocorrências do evento, mencionando as despesas e receitas, 
finalizando com a declaração de que não foi o resultado esperado, porém não apresentou 
saldo devedor. V – CINQUENTENÁRIO: Comentadas mais algumas informações a 
respeito dos preparativos em torno do evento. Nesse instante o Presidente Attílio informa 
que a companheira Janete Duncam, dos Estados Unidos, vai estar na sede da USE no dia 
21/OUT/96, às 20 horas, participando de debates em torno da Doutrina Espírita na 
atualidade. VI – ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA: Attílio 
comunica que foram marcados os dias 23 e 24/nov/96, no I.E.E., para um curso de 
monitores do Estudo sistematizado. Haverá uma taxa de R$ 15,00 para os participantes, 
havendo 10 vagas para cada regional. VII – ANÁLISE ESTADUAL SOBRE 
LITERATURA ESPÍRITA E SUA DIVULGAÇÃO: Houve proposta, durante o CA 
ocorrido em 08/09/96, para que este assunto fosse o analisado na reunião de dez/96, 
quando será discutido e colhidas sugestões para apresentação do resultado na reunião do 
CFN em S. Paulo, em maio/97. VIII – AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA: Conforme foi 
comentado no CA, a USE necessita ampliar sua sede, preparando-se para as atividades 
futuras. Será sugerido que cada órgão colabore na realização de eventos, com destinação do 
resultado para nossa campanha da sede própria. Encerrados os assuntos. O presidente deu 
por finda a reunião, cuja prece foi feita pelo companheiro Cóscia. Eu, Edison M. Oliveira, 
3º Secretário, lavrei a presente ata. 

 

São Paulo, 14 de outubro de 1996.  

 







Ata # 46 – 28 de outubro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 46ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada 
em 28/OUT/96, às 20 h, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. 
Após a prece de abertura feito pelo companheiro Ariovaldo, foram tratados os seguintes 
assuntos na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES RECEBIDOS: 1) Da Câmara Brasileira do 
Livro, referente Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira/1997; 2) Estatuto Social da USE 
Int. S. José dos Campos, para aprovação do CA: 3) IX Congresso Espírita da Bahia, de 
31?10 a 03/11/96: 4) 4º Enc. Nacional Espírita de Saúde Mental em Belo Horizonte, de 
01 a 03/11/96; Ordem do Dia da reunião do Conselho Deliberativo da USE Regional S. 
Paulo em 20/10/96; 6) Câmara Brasileira do Livro – Curso sobre Expressão Verbal em 
07/08/nov/96; 7) I Encontro Fraterno Luiz Sérgio, em Brasília – DF, em 17/11/96; 
II)PALAVRAS DO PRESIDENTE: Esteve presente no encerramento da Semana Espírita 
de Santo André, quando houve uma conferência de José Raul Teixeira, sendo que a reunião 
foi muito festiva e muito bem organizada. Enfatizou o Presidente que é muito importante 
o DE estar representado nesses eventos. Informou também que vários diretores da USE 
estiveram presentes no Congresso da FEESP, participando como expositor, coordenadores 
e relatores. A DE esteve presente também em Sorocaba no dia 27/OUT (Encontro 
Regional). O próximo encontro será em S. João da Boa Vista no dia 01/DEZ/96. As pautas 
do CDE e do CA do dia 08/DEZ/96 já estão elaboradas. Comentou ainda Attílio que nos 
dias 08/ a 10/11/96, ele e o vice-Presidente Zanardi estarão em Brasília representando o 
DE da USE no CFN da FEB. III – ASSUNTOS GERAIS: A Assoc. dos Editores e 
Distribuidoras do Livro Espírita solicita permissão para utilizar o quarto dos fundos da 
sede-2 da USE como escritório, sendo essa permissão aprovada por unanimidade. No dia 
30/nov haverá uma reunião da Assoc. das Editoras em Araras, sendo que o DE será 
representada pelo 2º Tesoureiro Amélio Fabrão Fabbro Filho. A seguir o DE selecionou 
um adesivo para carros divulgando Kardec e a USE, a ser utilizado como brinde pela 
Livraria. Foi também sugerida a reimpressão do folheto “CONHEÇA A USE”, com dados 
adicionais, como livros básicos da Doutrina Espírita, Órgãos Regionais, outros de interesse, 
ficando responsável por esse estudo o Vice-Presidente Zanardi. IV – TESOURARIA: 
Prestadas informações  sobre a movimentação da USE. V – PATRIMÔNIO: ? informou 
que o imóvel alugado pela USE está para ser vendido, bem como o imóvel vizinho a sede 
da USE. Este assunto será levado ao CA e ao CDE para fomentação de campanhas para 
ampliação da sede da USE. Esgotados os assuntos, o Presidente deu por encerrada a 
reunião, cuja prece foi feita pelo companheiro Juca. Eu, Edison M. Oliveira, 3º Secretário, 
lavrei a presente ata. 

 

S. Paulo, 28 de outubro de 1996.  

 









 

 

Ata # 47 - 11 de novembro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 47ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada em 
11/novembro/96, 20h 25min, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, 
SP. Após a prece de abertura feita pelo companheiro Edison, foram tratados os seguintes 
assuntos na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES RECEBIDOS: 1) USE MUNIC. Santo 
André, convite para Projeto Acalanto, dia 01/02/96, das 16 às 19h; 2) II Encontro de 
Espiritismo na Arte, dia 24/11/96, no C E LÉON Denis, RJ; 3) Câmara Brasileira do Livro 
– circulares 108 e 115/96 – assuntos de interesse da área do livro; 4) Inst. De Divulgação 
Espírita – IDE, envia ESTATUTO da Assoc. de Editoras Espíritas e informa que em 
30/11/96, às 10h na sede do IDE – Araras, haverá uma reunião para a criação oficial da 
Associação (serão representantes Attílio e Amélio); 5) Jornal do Confrade, out/96, de 
Franca/SP; 6) Biblioteca Pública Municipal de Pedro Osório agradece doações de livros; 7) 
FEIRAMOR – IX FEIRA ESP. BENEFICENTE de Bauru e região, dias 09 e 10/11/99; 8) 
Convite para o PEG – Pirituba Esperanto Grupo, dia 15/11/96, 14h 30min (Cóscia será 
o representante). II – REUNIÃO DO C.F.N/FEB: Attílio passou algumas informações 
sobre a reunião ocorrida no início do mês e esclarece que será feito um resumo 
(RELATÒRIO) para a próxima reunião do CDE/CA. Comentou sobre folhetos aprovados 
para a Campanha de Divulgação do Espiritismo, 5000 folhetos tamanho normal, 2000 
cartazes e 5000 folhetos pequenos, todos para São Paulo. Aprovado que o lançamento da 
campanha seja abrangente (de âmbito nacional). Foi aprovado também que em outubro/99 
seja feito o I Congresso Brasileiro de Espiritismo. Participaram os 27 estados do Brasil, 
num clima de harmonia, com mensagem do plano espiritual aos participantes. III – VISITA 
A MARÍLIA: Confirmada a data de 23/FEV/96, com a participação de Ariovaldo (Estudo 
sistematizado), Juca (Administração) e Delma (Direção de órgãos de unificação) e Attílio. 
IV = VISITA A ADE/SP: Futuramente será remarcada uma data para a VISITA à antiga 
ABRAJEE. V – Curso DE COORDENADORES DO E.S.D.E.: Zanardi informa que fez 
contato com elementos que vão trabalhar na realização do curso. Há uma estimativa para 
a participação de +/- 200 pessoas. Estão sendo preparadas as programações a respeito. 
Attílio informa que durante o CFN da FEB adquiriu apostilas do Estatuto Sistematizado. 
VI – EDITORA USE: Cesar informa que o livro do Franzolim está quase pronto. A obra 
SUBSÍDIOS P/ ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS está esgotada. VII – AMPLIAÇÃO DA 
SEDE PRÓPRIA: Attílio informa que deverá ser concedido um corretor para avaliar o local 
alugado pela USE, cujo resultado será apresentado no CDE/CA de 08/DEZ/96. Esgotados 
os assuntos, o Presidente deu por encerrada a reunião, cuja prece foi feita pelo mesmo. Eu, 
Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
S. Paulo, 11 de novembro de 1996. 
 
Assinatura 
 







 

 

Ata # 48 - 25 de novembro de 1996 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 48ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada 
em 25/novembro/96, as 20h 15min, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro 
Santana, SP. Após a prece de abertura feita pelo companheiro Balieiro, foram tratados os 
seguintes assuntos na Ordem do Dia: I – Expedientes: 1) Fed. Esp. do Est. de Mato Grosso 
informa que a partir de jan/97 estarão veiculando, trimestralmente, Boletins Informativos 
das atividades do movimento espírita daquele estado; 2) Jaime Mendoza Palomino solicita 
endereços de C.E.s na Colômbia; 3)Aliança Municipal Espírita de Uberlândia – MG, envia  
o opúsculo “Administração e Organização do Centro Espírita”; 4) Resumo da reunião do 
Conselho Deliberativo da USE REGIONAL S. PAULO realizada em 17/11/96. 5) Editora 
Fráter Livros Espíritas envia cartão “FORMOSO NATAL” que está sendo vendido a R$ 
1,00 cada; 6) FED. ESP. do Rio Grande do Norte convida para palestra pública no dia 
25/01/97 e WORKSHOP “SAÚDE E PAZ” no dia 26/01/97, ambos com Divaldo P. 
Franco; 7) USE Regional Grande ABC, com USE MUNIC. S. B. Campo, promoverá um 
Encontro Regional sobre unificação dia 01/12/96. II – CURSO DE 
COORDENADORES DO E.S.D.E.: Zanardi informa que até o momento existiam 66 
inscrições. A estratégia do curso é incentivar os participantes para que iniciem em suas 
bases o Estudo Sistematizado, como multiplicadores. Houve novas inscrições no início do 
curso e, após o seu término, houve sugestões para que se começasse, em cada regional de 
São Paulo, uma preparação de monitores que futuramente poderiam implantar o E.S.D.E. 
nos CEs locais. Zanardi vai manter contato com o DOD da USE REG. S. PAULO para 
troca de ideias sobre a implantação do E.S.D.E. III – CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO 
DA DOUTRINA ESPÍRITA: Conforme informado na reunião anterior, foram 
encomendados, para S. Paulo, 5000 folhetos e 2000 cartazes para divulgação da campanha 
no estado. Sugeriu-se que a abertura da Campanha seja na reunião do CDE/CA, digo, CA 
em 09/MARÇO/97, quando haverá reuniões simultâneas em 3 locais diferentes. Outra 
sugestão foi a de continua-la junto à FEESP, no Dia de Allan Kardec em 18/abril/1997. 
Também foi sugerido que o lançamento da campanha se iniciasse no dia 08/março/97, 
sábado nos locais onde haveria a reunião do CA, no dia seguinte (domingo), convidando-
se oradores para apresentar temas de acordo com o evento. Esgotados os assuntos, o 
Presidente considerou como encerrada a reunião, cuja prece final foi feita pelo  
companheiro Zanardi. Eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
S. Paulo, 25 de novembro de 1996. 
 
Assinaturas 
 






