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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

13 de Janeiro
02, 13 e 24 de Fevereiro

10 e 24 de Março
14 e 28 de Abril
10 e 26 de Maio

21 de Junho
12 de Julho

09 de Agosto
06 e 23 de Setembro
11 e 25 de Outubro

10 de Novembro
18 de Dezembro



 

 

Ata # 49 - 13 de janeiro de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 49ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada em 
13/janeiro/97, às 20h 25min, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. Após 
a abertura, o Presidente fez a prece inicial, e em seguida foram tratados os seguintes assuntos na 
Ordem do Dia: I – CINQUENTENÁRIO DA USE: Zanardi comentou sobre a participação de 
Eduardo Carvalho Monteiro na Comissão de Confecção do livro cinquentenário, assumindo 
posteriormente a coordenação da Comissão. Eduardo comentou sobre a necessidade de se 
confeccionar também uma obra sobre os anais de congressos anteriores, vídeo, preparar outros 
livros como 70 anos da imprensa espírita em S. Paulo, Unificação espírita no interior de S. Paulo, 
etc. Após troca de ideias, com várias sugestões, aprovou-se que serão feitos 2 livros dos 50 anos 
da USE, que ficarão à disposição do público nas comemorações do evento. Em seguida foram 
apresentados pelo Zanardi os modelos de cartazes que serão utilizados para a comemoração dos 
50 anos. II – REUNIÃO DO CDE / CA: Balieiro entregou um resumo da reunião do CA de 
08/12/96, com informações, encaminhamentos e procedimentos, que foi aprovado para ser 
enviado aos órgãos. III – COMUNICAÇÃO: Cesar comentou sobre os próximos encontros 
regionais da Comissão do Congresso com os órgãos, sobre a editoração dos jornais, e mostrou 
uma cópia da lei estadual que marca o dia 18/abril como “DIA DOS ESPÍRITAS” no Estado de 
S. Paulo. IV – REUNIÃO DE EDUCADORES: Adalgisa teceu comentário sobre a reunião de 
educadores espíritas, esclarecendo que deveria ser mais bem organizada, com 2 anos de duração, 
com pessoal profissional, etc, para que possa atrair mais pessoas e transmitir adequadamente as 
instruções aos participantes. Esgotados os assuntos, o Presidente deu por encerrada a reunião, 
cuja prece foi feita pelo companheiro Juca. Eu, 3º Secretário, Edison, lavrei a presente ata. 
 
S. Paulo, 13 de janeiro de 1997. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata # 50 - 02 de fevereiro de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 50ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada em 
02/fevereiro/97, às 9h e 10min, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. 
Após o Presidente fazer a abertura, Zanardi leu a mensagem de Bezerra de Menezes da revista 
Reformador de jan/97, e em seguida foi feita a prece de início pela Carolina, após o que foram 
tratados os seguintes assuntos na Ordem do Dia: I – TESOURARIA:  Ariovaldo teceu 
comentários sobre a situação financeira atual e as contas a pagar até o presente momento. II – 
FEIRA DE LIVROS EM SP: Attílio informou sobre uma proposta da Secretaria de Turismo para 
a realização de uma Feira do Livro Espírita na Praça Antonio Prado, no período de 14 a 
18/abril/97, das 8 às 19h, com faixas, panfletos, etc, na comemoração do “DIA DOS 
ESPÍRITAS”; na semana mais próxima do dia 18/abril. Foi aprovado pelos presentes, ficando 
como responsável o companheiro Sander, o qual apresentou uma lista de pessoas a serem 
convidadas para o evento. Attílio ainda comunica que no dia 18/abril haverá uma homenagem 
ao “DIA DE KARDEC”, conforme lei aprovada pela Câmara Municipal. III – CFN/FEB: São 
Paulo vai sediar a próxima reunião, motivo pelo qual estão sendo pesquisados hotéis, local da 
reunião, etc. Serão convidados 1 representante de cada regional para participar do evento, que 
acontecerá no período de 02 a 04/maio/97. IV – PRÓXIMA REUNIÃO: Tendo em vista os 
preparativos para os futuros eventos, Attílio sugeriu mais uma reunião neste mês, tendo sido 
aprovado o dia 13/fevereiro, 5ª feira, às 20h. V – 10º CONGRESSO: Houve incialmente troca 
de ideias sobre edição especial de “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”. Serão consultados a FEB, IDE, 
etc, para viabilizar preço de 3000 livros com edição comemorativa. VI – COMEMORAÇÕES 
EM ABRIL/97: Attílio esclarece que atualmente foram promulgar leis outorgando dia 18/ABRIL 
para comemoração de “DIA DO LIVRO ESPÍRITA”, “DIA DE KARDEC” e “DIA DOS 
ESPÍRITAS”, motivo pelo qual os órgãos são convidados a realizar eventos nesta data, 
homenageando a Doutrina Espírita. VII – REUNIÃO DO CA: Aprovado resumo da ata com 
alterações. Feita a Ordem do Dia para a reunião de 08/MARÇO/97. VIII – ATAS DAS 
REUNIÕES: Edison sugere que a USE faça como as grandes empresas que, atualmente, colam a 
ata, já confeccionada no computador, no livro de atas, não sendo necessário ser manuscrita. Foi 
aprovado que se consulte a Assessoria Jurídica para um parecer a respeito. Esgotados os assuntos, 
o Presidente deu por encerrada a reunião, cuja prece foi feita pelo companheiro Edison. Eu, 
Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
S. Paulo, 02 de fevereiro de 1997. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata # 51 – 13 de fevereiro de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 51ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE realizada em 
13/fevereiro de 1997, às 20h25min, em sua sede, na R. Gabriel Pizza 425, bairro Santana 
– SP. Após o Presidente fazer a prece de abertura, verificou-se que não havia número de 
pessoas suficientes, devido compromissos que ocorreram nesta data. Encerrou-se então a 
reunião e os assuntos foram passados para a próxima data. São Paulo, 13 de fevereiro de 
1997. Edson M. Oliveira. 
ET: Devido problemas no Metrô linha Norte-Sul, as pessoas chegaram atrasadas e a reunião 
teve sua continuidade. Assuntos tratados na ordem do dia: I – EXPEDIENTES 
RECEBIDOS – 1) ADE-SP solicita a sede da USE para suas reuniões de D.E., palestras 
públicas, Cursos, Encontros etc.; 2) Fed. Esp. Pernambucana realizará em fevereiro/99 o 
9º INTECEPE -Integração de CEs de Pernambuco; 3) CE Evangelho em Ação convida para 
comemoração do 46º aniversário em 16/02/1997; 4) Campos e Covedazzi Serviços 
Médicos S/C Ltda propõe implantação de programa de controle de Saúde Ocupacional; 5) 
USE Regional Santos comunica a realização da COMELESP na Univ. Santa Cecília 
daquela cidade; 6) União Assistencial “Auta de Souza” de Pres. Venceslau comunica DE 
eleita para o biênio 1997/1998;7) USE Regional Araçatuba convida para a CONEAN - 
Conf. de Espíritas da Alta Noroeste no dia 16/02/1997, no campus da UNESP. 8) Assoc. 
Brasileira de Psicólogos Espíritas – ABMPE solicita relação de endereços dos CEs adesos; 
9) USE Int. S. José dos Campos envia Plano de Trabalho/97; 10) REMARCA – Registro 
de Marcas e Patentes, processo em andamento.  EXPEDIENTES EMITIDOS:1) Aos órgãos 
da USE, circular referente à eleição da DE da USE, triênio 1997/2000 pela Comissão 
Eleitoral; 2) À USE Reg. S. Paulo comunicando a utilização do auditório da USE pela ADE- 
Assoc. de Divulgadores Espíritas; 3) Richard Simonetti agradecendo e confirmando 
palestra a ser proferida no dia 08/03/97, em Santos, no lançamento da campanha de 
Divulgação do Espiritismo. 4) Idem Cosme Damião Bastos Massi, em Lins, 20h; 5) Idem 
Heloisa Pires, em Ribeirão Preto, às 20h. II- CINQUENTENÁRIO DA USE e X 
CONGRESSO – A Comissão, formada por Abílio, Paulo Ribeiro, Aparecido, Murilo, 
Adilson, José Simões e Cesar, prestou algumas informações: Cesar informa que o cartaz do 
10º Congresso será postado para CEs e órgãos, num total de 5000 cartazes. No próximo 
Encontro Regional sobre Cinquentenário serão levados “Dirigente Espírita”, livros da Ed. 
USE, cartazes etc. Os livros do Cinquentenário estão em preparação, autores Eduardo 
Carvalho Monteiro e Natalino d’Olivo. Título Provisório: “USE- 50 anos de Unificação”. 
Sobre a edição comemorativa de “O Livro dos Espíritos”, consultar a FEB e o IDE. Este 
último faz a edição comemorativa sem cobrar acréscimos. Ficou aprovado que se aguarde a 
manifestação da FEB para um consenso a respeito. III- SEDE DO X CONGRESSO – 
Attílio informa que esteve na FEESP e foi analisado o uso do local como sede do evento. 
Também se cogitou usar as dependências do IEE. Cesar informa que a última circular será 
enviada entre final de fevereiro e início de março/97. Esgotados os assuntos, o Presidente 
considerou encerrada a reunião, cuja prece foi feita por José Domingos. Eu, Edson M. 
Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
S. Paulo, 13 de fevereiro de 1997. 
 
Assinatura. 
 







 

 

Ata # 52 – 24 de fevereiro de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 52ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE 
realizada em 24/fevereiro/1997, às 20 hs, em sua sede, na R. Gabriel Pizza 425, bairro 
Santana – SP. Após a prece de abertura proferida pelo companheiro Moacyr Camargo, 
foram tratados os seguintes assuntos na ordem do dia: I – CORRESPONDÊNCIAS 
RECEBIDAS – 1) 2ª CONFER - Confrat. da Família Espírita Regional – Garça, SP – de 
14 a 16/03/97; 2) 1º Seminário Espírita de Marília, de 18 a 20/04/97; 3) Petit Edit. e Dist. 
solicita relação de CEs; 4) SEPEC - 1º Seminário Doutr. Espírita de Caçapava, 
15/16/03/97; 5) Comunidade Espírita “A CASA DO CAMINHO” de Juiz de Fora 
convida para Simpósio nos dias 5 e 6/04/97; 6) Pauta da reunião do Cons. Delib. da USE 
Reg. S. Paulo, em 15/02/97; 7) Boletim Informativo “SEMENTE DE UNIÃO” da USE 
Distrital Pirituba. II - INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: Attílio justificou ausência de 
Balieiro e Zanardi e em seguida comentou sobre a futura visita à Marília. Neste instante, 
Amélio sugeriu que fosse feita campanha de adesão das Sociedades Assistenciais e outras à 
USE, tipo creches, asilos, escolas, hospitais etc. III- Reunião do CA: no dia 09/03/97 
haverá as três reuniões simultâneas e lançamento, no dia 08/03/1997, da Campanha de 
Divulgação do Espiritismo, nas três regiões. Foram feitos os acertos e considerações a 
respeito. IV- F.L.E. da USE: Será realizada na semana de 14 a 18 de abril na Praça Antônio 
Prado, estando os preparativos sendo providenciados pela Comissão Organizadora. V- 
COMEMORAÇÕES DE 18 DE ABRIL: O Deputado Alberto Calvo, autor do projeto de 
lei que institui o “Dia dos Espíritas” em São Paulo, solicitou à USE a divulgação desse 
evento no próximo dia 18, às 19 horas, na Assembleia Legislativa. A USE dará toda 
participação neste sentido. VI- PALAVRA LIVRE – Moacyr sugere a participação de Corais 
Infantis no X Congresso Estadual do Espiritismo da USE, fala sobre o Festival de Música 
que está sendo realizado pela USE Regional S. Paulo em parceria com a Rádio Boa Nova 
de Guarulhos e solicita o salão de palestras da USE para um WORKSHOP sobre Curso de 
Música nos dias 05/06/abril/97. Utilizando novamente a palavra, o Presidente informa 
que terminou o ciclo de palestras regionais, não sendo possível visitar todas as regiões, mas 
que o saldo foi bastante positivo. Sugere que se recomende à nova DE a continuação dessas 
visitas para maior integração do movimento espírita no Estado. Finalizados os assuntos, o 
Presidente deu por encerrada a reunião, cuja prece foi feita pelo companheiro Antônio 
Cóscia. Eu, Edson M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de fevereiro de 1997. 
 
Assinatura 
 
 









Ata # 53 – 10 de março de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 53ª reunião ordinária DA Diretoria Executiva, Deptos. E Assessorias da USE, 
realizada em 10/março/97, às 20h, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro 
Santana, SP. Após a abertura pelo Presidente e a prece pelo companheiro José Simões, 
foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
1) Carta da Comissão Regional Sul do CFN às federativas, informando que a próxima 
reunião dessa Comissão será realizada em SP, nos dias 2 a 4/maio/97, no I.E.E.; 2) 
Circulares nºs 20 e 22/97 da Câmara Brasileira do Livro; 3) Convite da Ass. Espírita 
Obreiros do Bem, do Rio de Janeiro, para comemoração de seu 64ª aniversário em 
15/03/97; 4) I Simpósio de Psicologia e Espiritismo a ser realizado pela ABRAPE dia 
18/5/97 na FEESP; 5) Carta da USEERJ referente à “Revogação da obrigatoriedade do 
desmembramento das entidades filantrópicas de cunho  religioso, para obter o título de 
Utilidade Pública Federal; 6) 7ª Semana Espírita da Família de Taubaté, de 2 a 8/março/97; 
7) 1º Seminário da Família Espírita de Caçapava nos dias 15/16/março/97; 8) 
Contribuição da USE Regional do Grande ABC sobre Literatura Espírita e sua análise; 9) 
Circular da Câmara Brasileira do Livro anexando o regulamento para participação na 15ª 
Bienal Intern. do Livro, de 29/4 a 10/5/98; 10) Convite da Aliança Municipal Espírita de 
Carangola – MG para a 2ª Exposição de pinturas mediúnicas de Maurício Ferreira de 22 a 
31/03/97; 11) Carta da Comissão Executiva provisória de Lucélia, reportando-se e dando 
encaminhamento a diversos assuntos. II – X CONGRESSO E CINQUENTENÁRIO DA 
USE: A Comissão do Congresso esteve bastante presente nesta reunião e prestou algumas 
informações: a) A próxima circular de constar endereço, horário, temário, oradores, hotéis, 
etc; b) Encaminhadas outras resoluções sobre o local do evento (10º Congresso), no I.E.E., 
tais como cobertura da quadra, alimentação, som, etc. III – PALESTRA DIA 21 DE ABRIL 
NA ZONA SUL: Tratados alguns detalhes sobre a realização de uma palestra nesta data. IV 
– PALAVRA AOS PARTICIPANTES DA ADE-SP: Companheiros daquele órgão fizeram 
exposição de ideias sobre um questionário a ser realizado junto às Casas Espíritas, para 
pesquisa do CE em suas atuações gerais. Haveria um apoio da USE para a pesquisa junto 
aos CEs. Após análise do assunto, ficou para a próxima reunião sua continuação. V – 
ANÁLISE DAS 3 REUNIÕES DO CA: LINS: Presença de 80% dos órgãos da região. 
Houve boa participação, tanto na palestra de sábado como na reunião de do CA de 
domingo. Sobre o trabalho de ANÁLISE DA LITERATURA ESPÍRITA, houve proposta 
de Lins, que foi lida junto com outras propostas apresentadas por outros órgãos, sendo 
feita uma análise geral. RIBEIRÃO PRETO: Presença de 100% dos órgãos. Campanha e 
palestra no sábado (Heloisa Pires) foi muito boa. Cadastro das sociedades será enviado aos 
órgãos em 07/97. Apoiada promoção pró USE. Os outros assuntos foram debatidos e 
houve participação geral. SANTOS: Ausentes Jundiaí e Taubaté. Palestra sábado, com 
Richard Simonetti, foi ótima, com boa participação, bem como a reunião de domingo. VI 
– PRÓXIMA REUNIÃO: Após os debates necessários, foi aprovada a próxima reunião no 
dia 24/03/97. Esgotados os assuntos, o Presidente deu por encerrada a reunião, cuja prece 
foi feita pelo companheiro Balieiro. Eu, Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 10 de março de 1997. 
 
Assinaturas 









Ata # 54 – 24 de março de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 54ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE realizada 
em 24/03/97, às 20h 10 min, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, 
SP. Após a abertura pelo Presidente e a prece pelo companheiro Balieiro, foram tratados 
os seguintes assuntos na Ordem do Dia: I – EXPEDIENTES RECEBIDOS: 1) Fed. Esp. 
do Paraná envia folhetos sobre Campanha de Divulgação do Espiritismo; 2) 3ª Jornada 
Universitária de Saúde e Espiritismo da AMESP- Baixada Santista, dia 12/04/97; 3) Fed. 
Esp. Pernambucana – IX Encontro Estadual sobre Biblioteca no Centro Espírita, dias 
5/6/abril/97; 4) I Fórum Espírita em Paulo Afonso – BA, 19/20/21/abril/97; 5) 
Calendário Geral 97 das atividades do Mov. Esp. Pernambucano, ADE-PE. II – 
ASSUNTOS DO X CONGRESSO: a) A última circular esgotou-se, sendo necessárias xerox 
num primeiro momento e reimpressão já com correções do engano da inscrição; 6) Evento 
Regional de P. Prudente/Assis: 280 participantes e Coral de Tupã; c) Divaldo confirmou 
presença no Congresso; d) Edição Comemorativa do “O Livro dos Espíritos” será feita em 
conjunto com a FEB; e) Edição do Livro “USE 50 - anos de unificação”, registro já realizado 
no ISBN e em andamento na C.B.L. Redação final em andamento. Está dentro do 
cronograma para lançamento no Congresso. Em seguida a Comissão prestou mais algumas 
informações relativas a: 1 – Programa do evento (já idealizado); 2) Relação de hotéis: 
Apresentada relação de hotéis mais próximos e os preços mais acessíveis; 3 – Cobertura da 
quadra do IEE: já foram sondadas empresas que realizam este trabalho; 4 – Refeições e 
lanches: consultados restaurantes e lanchonetes próximos ao IEE e a relação será 
apresentada na próxima reunião; 5 – Hospedagem coletiva e em lares: Eduardo conseguiu 
lugar para 40 pessoas em instituição de Jaraguá e ônibus para o transporte. Cóscia também 
conseguiu mais 20 lugares. 6 –Gravação em vídeo: Também já realizados contatos com as 
empresas especializadas; 7 – Proposta de novas condições para inscrições: A inscrição foi 
fixada em R$ 50,00. Como promoção, estão sendo oferecidos facilitação e desconto: a) 
Inscrição encaminhada até 10/maio, será aceito parcelamento com três cheques pré-
datados, no valor de R$ 15,00 cada; b) Inscrição no dia do Congresso, valor de R$ 50,00 
(à vista ou com cheques pré-datados; c) Inscrição de jovem (abaixo de 25 anos) participante 
de Mocidade Espírita e com apresentação escrita da mesma: desconto de 20% para as duas 
opções anterior. III – PRÓXIMA REUNIÃO: Foi aprovada pelos presentes a data de 
12/abril/97, sábado às 15h. Não havendo mais assuntos a tratar, O Presidente deu por 
encerrada a reunião, cuja prece foi feita pelo companheiro Juca. Eu, Edison M. Oliveira, 3º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de março de 1997. 
 
Assinaturas 

 







Ata # 55 – 14 de abril de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 55ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada 
em 14/abril/1997, ás 20h20min, na sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. 
Após a abertura e prece pelo Presidente, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem 
do Dia: I – EXPEDIENTES RECEBIDOS: 1) Circular-convite da Comissão Regional Sul 
– CFN/FEB com a pauta da reunião; 2) Convite para conhecer ICESP, Museu Espírita de 
São Paulo; 3) Carta do CE OBREIROS DO BEM / TATUAPÉ, comentando sobre o 
Programa 25ª hora; 4) Semana do Livro de Franca, de 14/04 a 20/abril, naquela região; 5) 
Convite para participar na Assembleia Legislativa, 6ª feira, 18/abril, nas comemorações 
espíritas; 6) 1º SEMINÁRIO DE MARÍLIA, 19/04/97 a 26/04/97. II – COMISSÃO DO 
CONGRESSO: Attílio esclarece que novamente a reunião será feita em conjunto com a 
Comissão do Congresso, para facilitar as informações dos eventos em pauta. 
INFORMAÇÕES: a) Últimos preparativos com a remessa de 4000 malas diretas; b) Pede 
participação maciça na palestra do dia 18/abril na Ass. Legislativa. Cesar expôs o 
andamento e as providencias da Comissão. Troca de ideias sobre o local do Congresso: 
alimentação, som, imagem, etc. Nesse instante foi verificado o nome de um orador para a 
palestra que será feita na Zona Sul, no CE Seara do Mestre no dia 21/04/97, sendo 
sugeridos os nomes de Zanardi ou Juca; c) Verificados outros itens tais como: alojamento, 
cobertura de quadra, restaurantes, etc. III – ANÁLISE SOBRE LITERATURA ESPÍRITA 
E SUA AVALIAÇÃO: Verificados os pareceres de cada local da reunião simultânea do 
CA. IV – ASSEMBLEIA E CDE: Informados novos detalhes  sobre a realização nos 
dias 1º/06/97 e 13/07/97. V – I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA E 
ESPIRITISMO: Foram verificados os elementos que poderão participar como 
representantes da USE no dia 18/05/97, na FEESP, domingo, das 08h 30 min às 18h. VI 
– Informações Gerais: A sede alugada da USE (nº 425) ficará fechada no período de 19 a 
21/04/97 por motivo de dedetização no local. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
considerou a reunião encerrada, cuja prece foi feita pelo companheiro Edison, 3º 
Secretário, que lavrou a presente ata. 
 
S. Paulo, 14 de abril de 1997. 
 
Assinaturas 
 







Ata # 56 – 28 de abril de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 56ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada 
em 28/abril/97, às 20h35min, em sua sede, na R. Dr. Gabriel Piza, 425, bairro Santana, 
SP. Após a abertura feita pelo Presidente, e a prece inicial pelo companheiro Zanardi, a 
Ordem do Dia teve a seguinte sequência: I – CFN/FEB: Attílio esclareceu a necessidade 
de, hoje, distribuirmos as tarefas para a reunião do CFN, que será realizada no I.E.E. no 
período  de 02 a 04/maio/97. Houve a seguinte disposição: 5ª FEIRA, recepcionar os 
elementos de fora, nos aeroportos e rodoviárias, levar pessoal para o alojamento. Preparar 
cartazes “USE/FEB” para identificação junto às pessoas que serão recepcionadas. 6ª FEIRA, 
idem, e providenciar, se for o caso, reserva de retorno para os que vêm pelos aeroportos e 
rodoviárias. Se for o caso, no sábado poderá ser programada visita ao Museu Espírita. 
Também é necessário a confecção de pasta “L” para cada participante do evento, constando 
os dados sobre a reunião e outros materiais necessários. II – 15ª BIENAL 
INTERNACIONAL DO LIVRO/98 = 29/ABRIL a 10/MAIO: O companheiro Carlos 
Teixeira Ramos apresentou as informações recebidas para a participação da USE na Bienal 
do ano que vem. Além dos valores apresentamos, com os devidos esclarecimentos, a direção 
daquele evento ainda oferece a participação em uma Feira do Livro no ano de 1999, caso 
a USE se inclua e pague os valores da 15ª Bienal. Este assunto ficará para ser discutido nas 
próximas reuniões, conforme ficou aprovado pela maioria. III – PRÓXIMA REUNIÃO: 
Aprovada a data de 10/maio/97, às 15h, sábado. IV – Ata do CA: Tendo em vista que 
foram realizadas 3 reuniões simultâneas, discutiu-se como seria feita a ata, e foi aprovado 
que seja feita uma só, com os assuntos divididos para cada região. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente deu por encerrada e fez a prece final desta reunião. Eu, Edison M. 
Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 

 

São Paulo, 28 de abril de 1997. 

 

Assinaturas 

 







Ata # 57 – 10 de maio de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 57ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos. e Assessorias da USE, 
realizada em 10 de maio de1997,as 15hs e 13 min, em sua sede, na sua sede na Rua Dr. 
Gabriel Piza, 425, bairro Santana, SP. O Presidente Attílio fez a abertura, a prece de início 
feita pelo companheiro Edison, e em seguida foram tratados os seguintes assuntos na 
Ordem do Dia: I – ATA DO CA (09/MARÇO/97): Novamente este assunto foi discutido 
entre os presentes, e o modelo da ata ficou para ser aprovado na próxima reunião. II – 
CFN/FEB – 02 e 04/MAR/97: Attílio expôs os assuntos que foram tratados naquele 
evento, destacando principalmente a necessidade da Campanha de Divulgação do Livro 
Espírita, as conclusões que esse tema provocou, e informou que será feito um resumo dos 
assuntos e uma cópia será colocada na pasta de cada Diretor, para maior conhecimento de 
todos. III – Dptº DE INFÃNCIA: Esmeralda comentou sobre o trabalho apresentado por 
São Paulo, em geral, e os dos outros Estados presentes no CFN. Falou a respeito da 
campanha dos “20 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL”. IV – 
CINQUENTENÁRIO DA USE e 10º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO: 
AttÍlio  leu o último relatório da Comissão organizadora e teceu comentários sobre vários 
itens que ainda estão para ser definidos sobre este evento. Cesar informa sobre o 
andamento de mais algumas atividades que já foram providenciadas e os preparativos que 
faltam. Convidou todos os Diretores para uma reunião junto com a comissão organizadora 
no dia no dia 17/maio/97, sábado, às 9h, no I.E.E. V – 15ª BIENAL INTERNACIONAL 
DO LIVRO DO LIVRO/1998: O companheiro Carlos apresentou novamente as 
informações recebidas e novos detalhes a respeito. VI – PRÓXIMA REUNIÃO: Attílio 
lembra que estamos chegando ao fim de mais uma gestão e foi aprovado que a próxima 
reunião seja realizada dia 26/MAIO/97,2ª feira. Esgotados os assuntos, o Presidente deu 
por encerrada a reunião, cuja prece feita pelo companheiro Carlos. Eu, Edison M. Oliveira, 
3º Secretário, lavrei a presente ata. 

 

São Paulo, 

10 de maio de 1977. 

 







Ata # 58 – 26 de maio de 1997 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 58ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, realizada 
em 26 de maio de 1997, as 20h10min, em sua sede, na Rua Dr. Gabriel Piza, 445, bairro 
Santana, SP. Após a abertura feita pelo Presidente, e a prece pelo companheiro Zanardi; a 
Ordem do Dia teve o seguinte desenvolvimento: I – EXPEDIENTES: 1) Convite da 
USEERJ para XV Seminário Espírita sobre Educação, dias 14 e 15/06/97: 2) Seminário 
Espírita de Quixadá – 06 a 08/06/97; 3) 2º Fórum Baiano de Espiritismo – 25 a 27/07/97; 
4) USE IM. de S. José dos Campos comunica mudança de nome, de UNIME para 
INTERMUNICIPAL; 5) Comunhão Benef. Espírita Cristina Ghirello Schiess” convida 
para solenidade de lançamento da pedra fundamental de sua filial, dia 03/06/97; 6) União 
Espírita Paraense comunica nova Diretoria para o triênio abril/97 a abril/2000: 7) USE 
Distrital Guaianazes comunica sua desativação em 26/04/97; 8) Informativo nº 97/2 da 
Associação de Editores Espíritas de Araras; 9) Casa de Fabiano de Cristo – Igarapé – MG, 
circular 01/87; 10) USE Intermunic. Sorocaba comunica nova Comissão Executiva; 11) 
58ª Semana Espírita Macaense , de 13 a 19/07/97; 12) USEERJ informa o lançamento da 
Campanha de divulgação do Espiritismo; 13)  Centro Est. Espírita “Francisco de Assis” de 
Pres. Prudente convida para o 40º aniversário em 07/06/97; 14) Boletim Informativo do 
2º Congresso Espírita Mundial; 15) Circular do C.B.L. referente Bienal/98; 16) Instituto 
de Intercâmbio do Pensamento Espírita de Pernambuco – circular nº 01/97; 17) USE 
Regional de Adamantina – relatório sobre o Dia dos Espíritas; 18) Carta da Presidência da 
USE à Comissão Regional Sul do CFN da FEB referente apreciação dos “CRITÉRIOS 
P/DIVULGAÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA”  formulados pela USEERJ; 19)  AMEB 
(ASSOC. MED. ESP. DO BRASIL) convida para abertura do Congresso MEDINESP; 20) 
USE Distrital Santana comunica nova Diretoria período 26/04/97 a 26/04/2000; 21) 
FEESP – carta referente devolução do livro da Edit. USE, “RUMOS P/UMA NOVA 
SOCIEDADE: 22) Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires comunica nova 
Diretoria para 1997/1999. II – COMISSÃO DO CONGRESSO: mais uma vez foram 
discutidos os assuntos relacionados com: local, alimentação, cobertura da quadra de 
esportes, livros, despesas gerais, etc. Foi demonstrada a definição dos salões para os 
expositores. Houve uma previsão total para as despesas de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). 
Foi marcada uma reunião na 5ª feira, as 20h, no IEE, para mais alguns detalhes sobre o 
evento. Nesse instante Attílio leu carta da AME-B, onde consta que o Congresso daquela 
entidade coincidiu com o Congresso da USE, na mesma data. III – Aprovação de Ata: Foi 
aprovado o resumo da ata da reunião do CDE, feito por Juca (1º Secretário). Também foi 
aprovado o resumo da ata do CA. Nada mais havendo a tratar, Attílio agradeceu a todos os 
presentes pela participação neste final de gestão e em seguida fez a prece de encerramento. 
Eu, Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
S. Paulo, 26 de maio de 1977. 
 
Assinaturas 
 


























