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Ata # 28 – 12 de março de 2000 
Conselho de Administração 

 
28ª Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária do CA – Conselho de Administração da 
USE, realizada no dia doze de março de 2000, às 8:30 na sede da USE, sita na rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Jr, 695, Itaim Bibi, São Paulo, Capital. A reunião foi presidida pelo 
Presidente da USE, Antonio Cesar Perri de Carvalho, tendo Aylton G. C. Paiva feito a 
leitura de mensagem do espírito Cairbar Schutel, psicografia de Cesar Reis. A prece inicial 
foi proferida por Marcelino Fernandes Romera, de Sorocaba. Verificou-se a presença de 
Diretores e Departamentos da USE, e ainda representantes dos Órgãos Regionais, 
conforme lista de Presenças. A seguir, Cesar Perri trouxe as informações da Presidência 
convidando a todos a visitar a Biblioteca da USE, conclamando ainda ao lançamento da 
Campanha Viver em Família, e também, das comemorações do centenário de 
desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, enfocando também os 25 anos da Campanha 
Comece pelo Começo. A seguir, Julia Nezu Oliveira discorreu sobre a Campanha Viver em 
Família, propondo o rateio do material de divulgação entre os Órgãos. Continuando, 
apresentou a relação de expositores sobre o tema, facultando aos Órgãos oferecer e indicar 
outros nomes para compor a relação de expositores. Incentivou a multiplicação do evento, 
destacando a importância dos livros sobre o tema da Campanha. Dando prosseguimento, 
Cesar Perri comenta sobre o relançamento do livro “Laços de Família”, em data de 11 de 
dezembro de 1999. Joaquim Soares apresentou a ata anterior para os presentes, e a mesma 
foi aprovada por todos por unanimidade. No que se refere à Tesouraria, Cesar Perri 
comentou sobre a estrutura da USE e do Conselho de Administração, informando que a 
Comissão de Reengenharia não deve prevalecer e foi suspensa a sua atuação, afirmando 
que a indicação de nomes para a sua formação mereceria maior atenção com nomes e 
qualificações. Attílio Campanini informa ter elaborado levantamento rigoroso sobre a 
situação financeira da USE, que apresentou em 31/dezembro/1999 uma dívida a curto 
prazo igual a R$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais), sendo o passivo total no 
valor de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), destacando a sensível queda na 
venda de livros que alcançou 30%. Aponta que a venda de livros em 1998 alcançou R$ 
718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais), enquanto que em 1999 alcançou R$ 
515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais). Continuando o sr. Attílio Campanini destacou 
o trabalho da Diretoria Executiva que buscou soluções varias para minimizar a situação, 
tendo obtido do sr. Dorival Sortino, um doação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo a 
CAPEMI contribuído com R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em cinco parcelas de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), e ainda o auxílio das Casas André Luiz que realizou operação 
mercantil com livros e doação de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A contribuição das 
sociedades unidas alcançou R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), esclarecendo que as 
vendas ainda estão fracas, trazendo pouca receita para a nossa Distribuidora. Destacou que 
a mudança de nossa sede para o Itaim Bibi aumentou o custo fixo mensal em 
aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma vez que foram mantidos 
os custos fixos anteriores, tais como aluguel da ;Sede Santana, funcionários e demais 
despesas administrativas. Justificou a não implementação da Campanha anteriormente 
proposta e aprovada, em virtude de dificuldades operacionais. A seguir, Cesar Perri 
comentou sobre a falta de profissionalização da Distribuidora e ausência de executiva à 
Editora, destacando não ser conveniente a venda da sede de Santana, que deverá ser 
reformada para ampliação da livraria externa. Ressaltou, ainda, a necessidade de maior 
investimento em nossa Livraria do Itaim. Quanto ao contrato com o IEE informou que o 



Instituto pretende reformular o Contrato de Locação. Neste instante, Aziz Cury foi 
apresentado ao CA e discorreu sobre a Livraria e Distribuidora da USE e os planos de 
trabalho junto ao mercado de livros espíritas. O Presidente Cesar Perri conclamou o CA a 
apresentar as sugestões sobre a situação financeira e balizamento para encaminhamento de 
propostas sobre os itens: a) distribuidora, livraria; b) custo fixo mensal; c) renegociação com 
o IEE. Aparecido Orlando propôs a criação do Clube do Livro, em conjunto com os órgãos 
regionais. Marcelino Fernandes Romera, da USE Regional de Sorocaba sugeriu parceria 
com outros Clubes do Livro já existentes para ampliação das vendas. José da Conceição de 
abreu, USE Regional da Baixada Santista apoia as decisões da DE que buscou os recursos, 
criando condições para equilíbrio da questão financeira. José Francisco de Almeida, de Rio 
Claro, informou que também tem Clube do Livro, assim como Ismael Gobi, de Araçatuba. 
Após discussões foram apresentadas sugestões recebendo a aprovação as seguintes: a) 
reunião para comercialização de livros e clubes de livro, formando-se Comissão composta 
das seguintes pessoas. A. Orlando, Marcelino F. Romera, Julia N. Oliveira, Attílio 
Campanini; b) expedição de novo carnê para cobrança de anuidade e carta para o órgão. 
Quanto à renegociação com o IEE foi aprovada a permanência e continuidade no Itaim, 
apresentando a questão do CA de junho de 2000. No mesmo item foi marcada reunião da 
Comissão do Clube do Livro Espírita, para o dia 08 de abril de 2000 às 14 horas, na sede 
social da USE. José Antônio Luiz Balieiro traz informações gerais sobre o Congresso de 
Bauru, destacando existir ate o momento 326 inscrições confirmadas. Destaca que a 
programação apresenta-se completa e que foram convidadas todas as federativas estaduais, 
disponibilizando duas vagas para cada Estado. A seguir, foram marcadas novas reuniões, 
sendo que a próxima reunião do CA será no dia 10 de junho de 2000, sábado, às 14 horas, 
na sede social da USE. No dia 11 de junho de 2000, domingo, será realizada a Assembleia 
Geral às 8:30 horas com  a posse dos membros do CDE e CA, e eleições da nova Diretoria 
Executiva da USE, bem como a reativação da Campanha Comece pelo Começo. Palavra 
aos Órgãos: Ailton, do DOD, comentou obre a Campanha encetada e a importância a 
multiplicação junto aos Centros Espi1ritas e Órgãos bem como a tomada de 
posicionamento em caso de deturpação de conceitos espíritas. Adolfo de Mendonca Júnior, 
da USE Regional de Franca, destacou a necessidade de informação e consulta ao Órgãos 
local em caso de algum evento na região. A USE Regional de Araçatuba, Baixada Santista 
e Taubaté apresentaram relatórios de suas atividades que serão arquivadas em pasta própria. 
Abi1lio Rodrigues Braga, da USE Regional da Capital, concorda com o sistema de 
convocação, com o comparecimento de representantes legais. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a reunião pela Zildéia A. Marques, e, a ata lavrada e assinada por mim, 3º 
Secretário, Adilson J. J. Pereira. 

 

Assinaturas. 























Ata # 30 – 10 de setembro de 2000 
Conselho de Administração 

 
Ata da 30.ª reunião ordinária do CA - Conselho de Administração da USE, 
realizada no dia 10 de setembro de 2000 às 9 horas na sede da USE, sito à rua 
Leopoldo de Magalhães Jr., 695, Itaim Bibi, São Paulo, Capital. A reunião foi 
presidida pelo presidente da USE, senhor Attilio Campanini, que saudou os 
presentes, conforme lista de Presença arquivada verificando-se a presença de 
Diretores da USE, Departamentos e Assessorias. A prece foi proferida pelo 
representante de Rio Claro. PALAVRA DA PRESIDÊNCIA: a) solicitou, para as 
Regionais, apoio ao Departamento de Mocidade que no momento está em fase 
de restruturação e necessitando da compreensão e do apoio de todos para as 
suas realizações. O senhor Presidente lembrou, ainda, que os jovens serão 
nossos futuros  substitutos e portanto, devem ser apoiados e acompanhados 
nas sua realizações; b) Informou que o senhor Alamar Regis de Carvalho da 
Revista “Visão Espírita”, contatou a USE, propondo a distribuição da Revista 
em nosso estado devendo a USE, receber uma porcentagem das vendas. A 
Tesouraria apresentou a proposta de forma mais definida que foi discutida e 
aprovada por todos. SECRETARIA: Foi aprovada a ata da reunião anterior, o 
secretário geral entregou aos representantes a relação dos órgãos municipais, 
intermunicipais e distritais que ainda não devolveram as fichas cadastrais, 
solicitando que trabalhem junto a estes órgãos para que a devolução seja o 
mais rápido possível. TESOURARIA: O 1.º tesoureiro relatou a situação 
financeira da USE até a presente data destacando que as receitas estão 
diminuindo, mas já está buscando novos caminhos para resolver a situação. 
Foram apresentadas algumas das providencias e apresentado o projeto da 
ENCOESP. Assim o 1.º tesoureiro e o assessor de finanças, solicitaram a 
colaboração de todos para que as metas sejam atingidas. Dentro do item 
tesouraria foi relatada a situação atual, referente ao compromisso contratual 
com IEE, e as dificuldades de relacionamento dos últimos meses. Foi lida a 
carta enviada pelo Instituto Espírita de Educação, fazendo criticas ao 
pronunciamento do ex-presidente da USE durante a Assembléia Geral, e a 
resposta da DE dando-se o assunto por encerrado. O CA deliberou que a DE 
tome as providencias necessárias e o comunique posteriormente. ACORDO 
DE UNIÃO PELA DIFUSÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA : Cesar Perri falou 
sobre os  objetivos deste acordo e a repercussão nacional da decisão de São 
Paulo ao tomar a iniciativa de tamanha importância para o Movimento de 
Unificação e divulgação da Doutrina. O assunto foi largamente discutido por 
todos os presentes e aprovado. PGA 2001: a DE apresentou  a proposta das 
atividades e o cronograma para 2001. As Regionais discutirão em sua regiões, 
devendo o assunto retornar para aprovação, com as devidas alterações a 
serem sugeridas pelos órgãos, na próxima reunião do CA. CLUBE DO LIVRO: 
Como representante da comissão, Júlia Nezu 1.ª vice presidente apresentou 
relatório de tudo o que foi realizado até a presente data. Na oportunidade, 
apresentou a reedição do livro “Família e Espiritismo”. Edições USE. PALAVRA 
AOS DEPARTAMENTOS: Artes: Realizará o primeiro Festival de Teatro com 
temática espirita; Infância: Informou sobre o Encontro Estadual de 
Evangelizadores  a se realizar na cidade de Presidente Prudente; Mocidade: 
Informou sobre a COMJESP, a USE Intermunicipal de Santos, informou que 
não vai apoiar a prévia da COMJESP. O representante da USE Regional da 



Baixada Santista pediu para que se reveja os regimentos dos departamentos. 
O Assessor da Pró Memória, Eduardo Carvalho Monteiro, informou sobre o 
convênio com a FAPESP, e apresentou o livro de sua autoria “Chico Xavier”. 
PALAVRA AOS ÓRGÃOS: USE Regional de Araçatuba: Realizou em agosto o 
mês Espírita; em 23 de agosto lançaram o livro “Obras de Vulto” volume II, com 
a biografia de vultos espíritas de Araçatuba e região; Preparativos para a 
CONEAM/2001 a ser realizada em Auriflama. PRÓXIMA REUNIÃO: 10 de 
dezembro de 2000. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14 
horas e quinze minutos com prece proferida pela representante de Sorocaba. 
Eu Carolina Flor da Luz Matos, lavrei a presente ata que após aprovada será 
por todos assinada. 









Ata # 31 – 09 de dezembro de 2000 
Conselho de Administração 

 
Ata da 31ª Reunião Ordinária do CA – Conselho de Administração da USE, 
realizada no dia nove de dezembro de dois mil, às quatorze horas e trinta minutos em 
sua  sede , sito à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, Capital. A reunião 
foi presidida pelo Presidente da USE, senhor Attílio Campanini, que saudou os 
presentes, conforme lista de presença arquivada, verificando-se a presença de 
Diretores da USE, Departamentos e Assessorias. A prece inicial foi proferida pelo 
representante de Sorocaba. Palavra da Presidência: a) Mudança de sede: O senhor 
Presidente Attílio Campanini justificou a mudança da sede e as providências que 
foram tomadas em relação ao distrato contratual com o Instituto Espírita de Educação-
IEE. b) ENCOESP: Solicitou o apoio de todos para a realização do Encontro Espírita e 
ressaltou a importância da união para o êxito do evento. c) Conselho Federativo 
Nacional–CFN: Informou sobre a reunião em Brasília destacando as mudanças na 
Federação Espírita Brasileira-FEB e a integração do companheiro Antonio César Perri 
de Carvalho no Conselho Superior da FEB. Comentou, também, sobre as mudanças 
ocorridas no Conselho Federativo Nacional resultando num maior dinamismo das 
reuniões. Secretaria. a) Aprovação da Ata: foi aprovada por unanimidade. b) 
Expediente: Não houve expediente. c) Cadastro dos órgãos: O Secretário, Geral 
Joaquim Soares, solicitou as regionais para que peçam  aos órgãos, que ainda não 
entregaram o formulário azul, que o façam com a máxima urgência. Tesouraria. a) 
Situação financeira da USE: O Senhor Presidente Atillio Campanini  apresentou a 
posição financeira da USE no período de janeiro a outubro de 2000, levando em 
consideração duas atividades da USE: atividades comerciais e atividades sociais. 
Apresentou as dificuldades por que vem passando a  distribuidora de livros, 
decorrentes da situação de concorrência do mercado livreiro. A seguir apresentou o 
resumo das contas referentes as atividades sociais destacando as contribuições  
recebidas das Sociedades Espíritas e Quadro de Cooperadores. Perante o quadro 
apresentado, destacou  como um caminho para a sustentação das atividades sociais, 
a ampliação do quadro de mantenedores. Informou que o Jornal “Dirigente Espírita” 
continua apresentando prejuízo. Salientou que a situação financeira da USE ainda não 
está resolvida e que o ano de 2001 deverá ser reservado para a resolução dos 
problemas financeiros. b) Compromissos contratuais com o Instituto Espírita de 
Educação: Em continuidade, o Senhor Presidente Atillio Campanini relatou  os 
acontecimentos entre a USE e o IEE que culminaram com a rescisão contratual. A 
seguir, apresentou um quadro demonstrativo da questão financeira e explicou o 
acordo feito para a realização do distrato. c) Jornal “Dirigente Espírita” e revista “Visão 
Espírita”: O senhor Presidente, Atillio Campanini, baseado na solicitação da reunião 
anterior, solicitou dos presente uma posição referente ao assunto. Salientou que a 
colocação da revista “Visão Espírita” será de grande valia na resolução, positiva, da 
questão financeira da USE. Alguns órgãos se posicionaram destacando dificuldades 
como: questões doutrinárias, administração de seu responsável, falhas na data de 
entrega etc. O senhor Presidente, Attílio Campanini, informou que o ideal do dirigente 
da revista é muito maior e que a USE pode colaborar dando sugestões uma vez que a 
revista está aberta para receber críticas positivas e negativas que visem o 
aperfeiçoamento da mesma. Assim, pediu que os órgãos se posicionem quanto ao 
andamento da distribuição ou não da revista, lembrando, mais uma vez, que o 
benefício financeiro para a USE será de grande valia. Após mais debates, ficou 
resolvido que será delegado ao Conselho Deliberativo Estadual – CDE a resolução do 
assunto. d) Anuidade 2001. Foram levantadas as sugestões referentes à anuidade 
para o ano de 2001 e discutidas as várias proposições concluindo-se que, no próximo 
ano, as Sociedades Espíritas pagarão uma anuidade de R$ 80,00 em parcela única ou 
duas parcelas de R$ 50,00 cada. A data para pagamento será: dez de fevereiro e 
trinta e um de julho. P.G.A 2001. Retomando a proposta da reunião anterior, ficou 



resolvido que as visitas às regiões serão somente no sábado e  as despesas da 
equipe da DE serão assumidas pela USE. Ficou resolvido que a participação será dos 
dirigentes dos órgãos e um representante de cada Sociedade Espírita. Foi distribuído 
um quadro com a sugestão de novas datas. Na próxima reunião do CA cada 
representante deverá se posicionar quanto a data e local da realização da reunião. 
Divisão territorial. O Secretário Geral apresentou estatística referente à presença nas 
reuniões do CA, salientando que a maior presença aconteceu quando da realização 
das reuniões no interior. A seguir foi aprovado a formação de um grupo composto 
pelos companheiros Rubens Toledo de Campinas, Ismael Gobi de Araçatuba e Neli 
Del Nery Prado de Bauru, para estudo de propostas de aprimoramento da estrutura da 
USE, especialmente, no que se refere a representação e comunicação entre os 
órgãos e a DE, procurando eliminar ou minimizar as dificuldades existentes. O 
representante de Ribeirão Preto , senhor Ramatis, sugeriu que se estude a rotina da 
reunião do CA, para que haja mais objetividade e que seja respeitado o horário de 
inicio e fim, assim como a periodicidade das mesmas. As sugestões foram acatadas, 
devendo a comissão apresentar resultados na próxima reunião. 1ª ENCOESP. A 
Primeira Vice-Presidente, senhora Júlia Nezu, informou sobre os preparativos para a 
realização do evento e distribuiu o material referente à divulgação, solicitando a todos 
que participem na distribuição e propaganda para que o evento se torne um sucesso. 
O evento acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2001 no Palácio das 
Convenções do Anhembi, em São Paulo e consistirá de palestras, conferências, 
seminários e mostras de arte, assim como exposições de fotos e documentos 
históricos, estandes das editoras espíritas, atividades literárias e outras. Finalizando, o 
Senhor Espadafora salientou a importância  do evento na divulgação da USE, para o 
público em geral. Acordo de União pela difusão da Doutrina Espírita. Foi distribuído 
o texto do Acordo de União e apresentados os resultados, decorrente das reuniões 
que vêm sendo realizadas. O Presidente, senhor Attílio Campanini, lembrou que este 
é o momento propicio de trabalho pela unificação. Enfatizou que: “quando existe 
firmeza em nossas convicções doutrinárias,  estamos em condições de aceitar as 
diferenças e trabalhar pela unificação”. Comissão formada para a ação coordenada 
de Clube do Livro. A coordenadora da comissão, senhora Julia Nezu, informou que 
houve dificuldade de entrosamento e que somente Sorocaba levou a tarefa até o final. 
Sugeriu que se amadureça o assunto para que haja maior entendimento por parte dos 
participantes. Palavra aos órgãos. a) Araçatuba: Informou que realizará nos dias 17 e 
18 de fevereiro de 2001, na cidade de Auriflama a Confraternização Espírita da Alta 
Noroeste–CONEAN. O tema central será: “A família à luz do Evangelho”. Comunicou, 
ainda, que estão ultimando propósitos para editar o livro infantil, com as duas 
primeiras histórias selecionadas no Concurso promovido pela USE Regional de 
Araçatuba. b) Campinas: Informou que está com um programa intitulado, “A vida 
Continua”, na TV Comunitária Fênix–canal 8. c) Baixada Santista: Apresentou a 
avaliação, dos seus evangelizadores, referente ao Encontro Estadual de 
Evangelizadores da Infância realizado na cidade de Presidente Prudente. Data e local 
da próxima reunião. Será realizada no dia 11 de março de 2001 na sede da USE. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta 
minutos com prece proferida pelo representante de Araçatuba, senhor Ismael Gobi. 
Eu, Carolina Flor da Luz Matos, lavrei a presente ata que após aprovada será por 
todos assinada.  












