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Ata # 32 – 10 de março de 2001 
Conselho de Administração 

 
Ata da 32ª Reunião Ordinária do CA – Conselho de Administração da USE, realizada 
no dia nove dez de março de dois mil e um, às nove horas e dez 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 
Presidente Prudente. PALAVRA DA PRESIDÊNCIA: a): O senhor Presidente Attílio 
Campanini chamou a atenção para a necessidade do comparecimento de todas as 
regiões à Reunião do CA. Solicitou sugestões para que se possa sanar o problema, visto 
que é de suma importância a presença de todos para o bom andamento do trabalho de 
unificação. SECRETARIA: a) Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. 
b) Com relação ao cadastro dos órgãos não houve assunto a tratar. TESOURARIA: a) 
O Senhor Raimundo Nonato Porto, 2º tesoureiro, apresentou resumidamente a situação 
financeira da USE onde se verificou um pequeno avanço no equilíbrio financeiro 
restando ainda dividas a serem pagas. O Senhor Presidente Attílio Campanini informou 
que foi contratado um escritório de contabilidade para manter em dia, entre outras 
coisas, os balanços e balancetes que serão apresentados para que todos tomem 
conhecimento e tenham maior clareza da situação financeira da USE. Esclareceu que 
está sendo providenciando o pagamento da divida referente à Previdência Social. 
Solicitou dos presentes informações sobre o pagamento das contribuições sociais das 
Casas Espíritas e explicou que várias Casas enviaram carta pedindo isenção da taxa. O 
Representante de Mogi Mirim comunicou que os dirigentes da sua região questionaram 
a apresentação das contas para justificar o pagamento. A Senhora Julia Nezu Oliveira, 
1ª Vice-Presidente, sugeriu o retorno à taxa única lembrando que já foi feito no passado 
mas talvez no momento possa ser positivo. Salientou que é uma questão de engajamento 
e não uma simples contribuição das Casas Espíritas. O representante de Santos reforçou 
as palavras da Senhora Julia, lembrando que as casas só se lembram da USE na 
cobrança da anuidade para reclamar, mas é necessário inverter a situação. A Senhora 
Julia lembrou que serão realizadas visitas as regiões para levantamento das dificuldades 
e maior aproximação com a Diretoria Executiva da USE. O representante de Presidente 
Prudente alertou que existe uma distancia muito grande entre a USE Estadual e a Casa 
Espírita e sugeriu que se faça um plano de ação que envolva as Casas. O Senhor Paulo 
Ribeiro, diretor do Departamento de Atividades Doutrinárias, informou que serão 
disponibilizados, através dos órgãos, cursos e material atualizado pela equipe do 
departamento. O representante de Sorocaba informou que realizaram uma pesquisa 
junto às Casas Espíritas da região  resultando na realização de seminários e visitas 
oferecendo trabalho, o que vem dando um bom resultado. O Senhor Presidente salientou 
que o dinamismo do órgão é que faz com que as Casas Participem. b)  A Senhora Julia 
Nezu Oliveira informou ao Conselho de Administração o fracasso do projeto referente à  
Revista Visão Espírita, salientou que durante estes meses não houve interesse pela 
venda da revista. Assim, a Diretoria Executiva resolveu cancelar o projeto e solicitou 
uma posição do Conselho. c) O Senhor Attílio Campanini relatou o ocorrido com o 
jornal "O Clarim” e a revista Internacional de Espiritismo “culminando com o 
afastamento do Centro Espírita Amantes da Pobreza o que é uma grande perda para a 
USE”. Solicitou a todos que se engajem na divulgação da revista reforçando o trabalho 
de sua divulgação. Espera que as dificuldades sejam resolvidas para que possamos Ter 
entre nós, novamente, a Casa Espírita Amantes da Pobreza. O assunto foi largamente 
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discutido por todos salientando-se a importância das reuniões do Conselho de 
Administração onde há a possibilidade da discussão e a prevenção de determinadas 
situações que desagregam a unificação. ACORDO DE UNIÃO PELA DIFUSÃO DA 
DOUTRINA ESPÍRITA. Foi apresentado pelo Senhor Attílio Campanini a Campanha 
de Saúde Pública que será elaborada pela Associação Médica Espírita e embora haja 
apenas um esboço, foi pedido a colaboração de todos para uma análise posterior mais 
detalhada. O Senhor Attílio lembrou que será um trabalho comunitário e que a USE 
também apresentou as campanhas que vem desenvolvendo no Estado. Após debate do 
assunto, a sugestão da campanha foi aceita, em princípio, por todos. 1ª ENCOESP. Foi 
feita a avaliação do evento levantando-se os pontos positivos e os negativos sendo que o 
ponto alto foi a aproximação com outras entidades onde foram ressaltadas as 
convergências. Chegou-se a conclusão que poderá ser realizado o 2º ENCOESP com 
maior envolvimento de todos. DIVISÃO TERRITORIAL. O representante da 
comissão responsável pelo estudo da divisão territorial, Ismael Gobi, informou que a 
comissão tem apenas se comunicado via E-mail e trocado algumas sugestões, entre elas 
um levantamento feito através de questionário, mas solicitaram da USE estadual um 
eixo condutor para desenvolverem o trabalho. O assunto foi largamente discutido 
chegando-se à conclusão que o fórum de debates é o CA devendo o assunto retornar à 
pauta da próxima reunião. Foi sugerido que cada representante traga um esboço da sua 
região. PGA 2001. Rio Claro solicitou sua participação na reunião de Campinas e Mogi 
Mirim contará com a participação das Casas Espíritas na reunião das regiões. Foram 
confirmadas as seguintes reuniões: dia 7/4/01 será em Campinas e reunirá Campinas, 
Sorocaba, Piracicaba e Jundiaí; dia2/6/01 reunirá Grande ABC e Baixada Santista; dia 
7/7/01 Cachoeira Paulista e Taubaté; 4/801 São João da Boa Vista, Rio Claro e Mogi 
Mirim; 1/9/01 São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Franca; 6/10/01 Presidente 
Prudente, Assis e Nova Alta Paulista; 3/11/01 Baurú, Jaú e Marília e 1/12/01 Araçatuba, 
Jales e Ilha Solteira. PALAVRA AOS ÓRGÃOS. Araçatuba. Foi realizada, nos dias 
17 e 18 de fevereiro, na cidade de Auriflama a CONEAN com a participação de 320 
espíritas. O assunto enfocado foi “Família” com os sub-temas Infância, Adolescência, 
Casamento, Aborto e Drogas. Em comemoração aos 80 anos de Espiritismo em 
Araçatuba, a USE Intermunicipal organizou um programa em todos os meses do ano 
com palestras e diversas atividades. Informou, ainda, que estão publicando nas home-
pages o Histórico das Entidades da USE Regional e encontra-se em andamento um 
projeto de vídeos comemorativos de cada entidade a serem exibidos em seus respectivos 
aniversários. A iniciativa coincide com os 50 anos da USE Regional. Finalizando, 
comunicou que se encontra no prelo o primeiro livro infantil com duas histórias 
classificadas no concurso promovido pela USE Regional. Sorocaba. Realizaram o 
seminário sobre Mecanismos da Mediunidade e encontra-se em andamento a Campanha 
da Família em todas as Casas Espíritas da região, devendo se dar o encerramento no 
mês de maio. Presidente Prudente. Apresentaram o programa anual. De 16 a 21 /4/01 
Semana Espírita “Prof. Clotilde Veiga de Barros”, com palestras nas Casas Espíritas. 
No final será apresentado um Seminário e finalizando um dia confraternativo; Em 
19/7/01 haverá palestra com Divaldo Pereira Franco; de 15/09 a 15/10/01 Mês Espírita 
“Virgílio Reis” e em dezembro confraternização dos espíritas de toda a região de 
Presidente Prudente. Santos. De 14 a 21/4/01 Semana Espírita  do Guarujá; Dias 7,8, 
14, 15 e 21/4/01 será realizado o 39º mês Espírita de São Vicente; Em maio será o mês 
da USE Intermunicipal de Itanhaém e o 7º mês Espírita de Peruíbe. Finalizando 
informou que em dezembro a USE Intermunicipal de Santos completará 50 anos. 
Franca. Apresentou sua agenda anual e informou sobre a Semana Espírita da Família 
de 24/3/01 a 1/4/01. Mogi Mirim. Comunicou que Itapira possui um programa de 
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Rádio e estará comemorando 100 anos da Casa Espírita Perdão, amor e Caridade. 
Finalizando os assuntos da reunião a senhora Julia Nezu Oliveira informou que a 
programação dos cursos está sendo elaborada e será disponibilizada em breve. 
Apresentou o ultimo livro  lançado pela USE e entregou um exemplar aos 
representantes de cada órgão.  Data e local da próxima reunião. Será realizada no dia 
10 de junho de 2001, às 14 horas  na sede da USE. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às quatorze horas e quarenta e cinco minutos com prece proferida 
pela representante de Piracicaba, senhora Zildéa. Eu, Carolina Flor da Luz Matos, lavrei 
a presente ata que após aprovada será por todos assinada.  













Ata # 33 – 09 de junho de 2001 
Conselho de Administração 

 
 

Ata da 33ª Reunião Ordinária do CA – Conselho de Administração da USE, realizada no dia 
nove de junho de dois mil e um, às quinze horas e cinco minutos em sua  sede , sito à Rua Dr. 
Gabriel Pizza, 433, Santana, 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 inicial foi proferida pelo representante de Ourinhos. PALAVRA DA PRESIDÊNCIA: a): O 
senhor Presidente Attílio Campanini fez esclarecimentos referentes à reportagem da 
Federação Espírita do Paraná e confirmou a participação da mesma no Conselho Federativo 
Brasileiro. Outra reportagem citada e esclarecida, refere-se aos últimos acontecimentos com o 
Médium Francisco Candido Xavier, concluindo-se que a USE não tem o que opinar até que 
tudo se esclareça. Para a USE a figura do Chico permanece intocável. A seguir informou sobre 
a realização da Reunião do Conselho Federativo Nacional Região Sul, nas Casas André Luiz 
em Guarulhos. As condições físicas e espirituais da casa contribuíram para o bom andamento 
de todas as equipes que lá se encontravam. Em cada uma das equipes havia representantes 
da USE que resumiram os temas discutidos e os temas que serão discutidos no próximo ano 
em Porto Alegre. Cada equipe de cada Estado ficou responsável pelo estudo de um tema a ser 
apresentado no próximo ano.  SECRETARIA: a) Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 32 de 
nove de março de dois mil e um. b) Com relação ao cadastro dos órgãos, o Secretario Geral 
apresentou a relação dos órgãos que ainda não apresentaram o formulário azul. 
TESOURARIA: a) O Senhor Raimundo Nonato Porto, 2º tesoureiro, apresentou 
resumidamente a situação financeira da USE onde se verificou um pequeno avanço no 
equilíbrio financeiro restando ainda dividas a serem pagas. Esclareceu que o pagamento da 
divida referente à Previdência Social ainda não foi possível resolver. O Secretario Geral 
apresentou uma proposta de venda dos livros da FEB, onde os órgãos compram através da 
distribuidora da USE revertendo em lucros para ambos. Pediu a colaboração de todos e 
informou que alguns órgãos já se propuseram a participar. A idéia foi bem aceita, o que será 
uma boa contribuição para o equilíbrio financeiro da USE. O Senhor Presidente informou sobre 
o pagamento das contribuições sociais das Casas Espíritas e perguntou aos presentes se os 
60% das casas que não contribuíram e nem pediram isenção, devem ser cobradas novamente. 
De oportuno, sugeriu que se faça uma comissão mista para estudar os problemas das 
contribuições. A sugestão foi aceita ficando constituída da seguinte forma: Marcelo de Rio 
Claro, Rubens de Campinas, Hélio de Sorocaba e Adolfo de Franca que deverá ser 
referendado pelo CDE. PGA 2001. O Senhor Vice-Presidente Adilson, informou 
resumidamente o ocorrido nas duas regiões já visitadas, Campinas e ABC. A seguir informou 
as datas e o local das próximas reuniões: dia 7/7/01 Cachoeira Paulista e Taubaté; 4/8/01 São 
João da Boa Vista, Rio Claro e Mogi Mirim; 1/9/01 São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e 
Franca; 6/10/01 Presidente Prudente, Assis e Nova Alta Paulista; 3/11/01 Bauru, Jaú e Marília 
e 1/12/01 Araçatuba, Jales e Ilha Solteira. DIVISÃO TERRITORIAL. O representante da 
comissão, Rubens, apresentou algumas informações do que a comissão tem realizado e 
apresentou uma sugestão, de projeto de reforma do Estatuto da USE. O assunto não foi 
discutido por sugestão do Senhor Presidente, no que foi acatado. Dentro desse item o 
representante de Santos levantou que o maior problema não está na estrutura da USE, mas 
sim das pessoas que participam dos órgãos, que desconhecem unificação. Norberto, o 
assessor de finanças colocou que a prioridade é o levantamento financeiro para que não haja 
problemas no próximo ano. Sugeriu que se tragam resultados até novembro deste ano. Ismael, 
representante de Araçatuba, sugeriu para que os órgãos faltantes as reuniões do CA sejam 
contactados e sensibilizados a retornarem as reuniões.  PALAVRA AOS ÓRGÃOS. Franca: 
Apresentou seu Boletim Informativo nº 1 onde consta , entre outras informações, a realização 
do I Encontro de Historiadores e Memorialistas com o tema “O Espiritismo na História”, que 
será realizado nos dias 15 e 16 de setembro em Franca. Araçatuba: Informou que a próxima  
CONEAN será nos dias 16 e 17 de fevereiro de dois mil e dois na cidade de Araçatuba. No dia 
24/06 realizarão Encontro Regional de Evangelizadores com oficina de Música e a presença de 
Corais. De 4 a 11/08 realizarão a Feira do Livro Espírita de Araçatuba. Apresentou a 
programação quadrimestral da USE Intermunicipal de Araçatuba onde participam oradores da 
cidade e região, que são escalados para falarem nos Centros Espíritas. Dessa escala constam 



Marlene Nobre (4/8) e Divaldo Franco (20/7). As demais USEs Intermunicipais da região têm 
feito suas programações onde constam seminários , palestras etc. Finalizando, comunicou que 
já está sendo editado o primeiro livro infantil com duas histórias classificadas no concurso 
promovido pela USE Regional. As histórias serão editadas em forma de coleção com o nome 
de “Coleção Kardequinho”. Sorocaba: Realizam mensalmente seminário sobre Mecanismos 
da Mediunidade. Encontra-se em andamento a Campanha da Família em todas as Casas 
Espíritas da região, de maio a abril com palestras mensais. Bimestralmente realizam outros 
seminários e mantém em andamento a Campanha das Obras Básicas. Baixada Santista: Está 
em fase de reestruturação voltando sua atenção para o dirigente.. Região de Nova Alta 
Paulista: Realizarão no dia 29/8 um encontro de Mocidades com o tema “Família e 
Espiritismo”. Finalizando, Francis, Diretor do Departamento de Mocidades deu informações 
sobre os encontros e atividades do Departamento.  Data e local da próxima reunião. Será 
realizada no dia 15 de setembro de 2001, às 14 horas  na sede da USE. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e vinte minutos com prece proferida pelo, 
Adolfo,  representante de Franca. Eu, Carolina Flor da Luz Matos, lavrei a presente ata que 
após aprovada será por todos assinada.  





















 

 

Ata # 240 - 09 de dezembro de 2001 
Conselho Deliberativo Estadual 

Conselho de Administração 
 
 
240ª  Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual em conjunto com o Conselho 
Deliberativo Estadual, digo, Conselho de Administração da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em sua sede social, na Rua Gabriel Piza, 433, 
São Paulo, Capital, aos 9 de dezembro de 2001, às 9:00 horas em segunda convocação, 
conforme lista de presença. 1 – O Presidente Attílio Campanini abriu a reunião, após prece 
de Oliveira Rodrigues, de Ourinhos, expondo que os dois Conselhos deveriam reunir-se 
em separado, mas, como 80% dos assuntos das pautas são iguais, propôs fazer reunião 
conjunta, fazendo apenas as respectivas votações separadamente, o que foi aceito por 
unanimidade. 2 – A seguir, informou que de 9 a 11/11 último, realizou-se reunião do CFN 
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. São Paulo surpreendendo 
pela quantidade de casas unidas, cerca de 1300, mas apresentando apenas relatório sucinto, 
enquanto as demais federativas o trazem extenso e bem documentado. Reiterou, portanto, 
os pedidos da Secretaria para que os órgãos criem o hábito de informar o que realizam, de 
modo a poder instruir devidamente o nosso relatório. Com a palavra Julia Nezu de Oliveira 
comunicou as decisões do CFN para Plano Integrado de Ação de todas as federativas: I – 
Implantar página eletrônica da atividade federativa da FEB, na sua própria página 
eletrônica criando espaço de comunicação com todo o Movimento Espírita; II – Enviar 
Boletim Informativo para todas as federativas; III – disponibilizar programas de preparação 
para trabalhadores espíritas; se houver sugestões ou propostas dos órgãos para discussão, 
serão levados à próxima reunião do CFN; IV – Estabelecer diretrizes para o trabalho das 
entidades federativas estaduais e seu relacionamento com instituições espíritas não 
integradas ao sistema federativo recomendando respeitar as fora do sistema e evitar tratar 
assuntos conflitantes com as obras de Kardec. Em estudo a organização da Secretaria Geral 
do CFN, para dar andamento aos projetos, campanhas e passar informações. Sugeriu 
Campanha “Construamos a Paz promovendo o Bem” para todas as federativas. Attílio 
Campanini informou que o CFN reúne-se anualmente em novembro e as suas quatro 
comissões regionais em maio, devendo a próxima ser no Rio Grande do Sul. Informou, 
também, que o confrade José Argemiro da Silveira recebeu o título de cidadão 
ribeiropretano. 3ª Secretaria – aprovada ata da 239ª  reunião do CDE, em 10/06/2001, 
apresentada proposta pela USE – Ibirapuera para disponibilizar, pelo “site” da USE na 
Internet, o seu cadastro com os endereços e atividades dos centros espíritas, depois de 
discutida e votada, foi aprovada por 26 votos a favor, 6 contra e 2 abstenções. A Secretaria 
solicita aos órgãos comunicarem imediatamente alterações de nomes, endereços e telefones 
que houver, para atualizar o cadastro. 4 – Tesouraria – Raimundo Nonato Porto apresentou 
balancete de janeiro a outubro 2001, demonstrando resultado  positivo de R$ 34.280,31, 
embora a Livraria apresente déficit de R$ 21.393,84. Há órgãos nossos que não compram 
da USE. A contribuição social, vital para a sobrevivência da USE, não é suficiente para a 
sua manutenção e embora feita segunda tentativa de cobrança, o resultado foi pequeno. 
Anuidade para 2002 – Depois de amplamente discutida, o Conselho de Administração 
votou pela manutenção do valor de R$ 80,00 em parcela única, em janeiro ou duas parcelas 
de R$ 50,00, em janeiro e julho, mantendo-se a forma de cobrança atual, devendo a 
Tesouraria informar ao órgão local os não pagantes para que esse trabalhe a conscientização 
das casas espíritas de modo a contribuírem para a manutenção da USE. Joaquim Soares, 



 

 

para aumentar o número de assinantes quotistas do Jornal “Dirigente Espírita”, enviará 
correspondência com essa solicitação para as 200 pessoas que receberam gratuitamente por 
três meses. A meta é todos os dirigentes do estado serem assinantes do Jornal. 5 – Acordo 
de União pela difusão da Doutrina Espírita e II Encoesp. A pré-pauta foi enviada há 90 
dias para análise antecipada. Esclareceu-se que o convite feito às não alinhadas deveu-se ao 
Acordo de União com entidades que se consideram espíritas levado ao CFN para um 
trabalho de fraternidade, visando melhorar a divulgação da doutrina. A realização do II 
Encoesp, em setembro de 2002, foi amplamente debatida, sendo aprovada, nos mesmos 
moldes do anterior por 16 votos a favor, 10 contra e 6 abstenções, havendo o Presidente 
solicitado aos que votaram contra escreverem à Diretoria com sugestões, críticas, etc. 6 – 
12º Congresso Estadual de Espiritismo de 17 a 20/04/2003 em Campinas – David 
Bianchini, Coordenador, informou que a Comissão organizadora reúne-se no 3º sábado de 
cada mês na sede da USE Regional Campinas, com a participação das regionais de Jundiaí, 
Sorocaba, Rio Claro, Mogi Mirim, São João da Boa Vista e Piracicaba e, pela Diretoria 
Executiva, com Atílio Campanini e Julia Nezu Oliveira. A comissão pede que sugestões 
sejam enviadas pelo e-mail: use@campinas.net. 7 – P.G.A. 2002 – O Plano Geral de 
Atividades, para execução a curto, médio e longo prazo, foi aprovado, incluindo cursos e 
seminários de doutrina espírita, embasados na ciência, filosofia e religião, destinados à 
preparação de trabalhadores e multiplicadores, que têm lugar na sede da USE Estadual, 
todos devidamente apostilados, alguns dos quais já foram levados às cidades de Campinas, 
Sorocaba e Santos, podendo ser estendidos a outras cidades, público alvo – expositores, 
trabalhadores e mocidade, curso mecanismos da mediunidade, na sede da USE Estadual, 
curso de preparação de evangelizadores para a infância, de 2/3 a 19/06, em 10 aulas; 
Encontro Estadual sobre Serviço Assistencial, em 27/2, na sede da USE Estadual, das 9 às 
18h, tema: “A USE, o Terceiro Setor e os recursos disponíveis”; Reuniões Itinerantes da 
Diretoria no 1º Sábado do mês, já agendada para 6 de abril na Regional de Araçatuba com 
a Região Oeste (Araçatuba, Ilha Solteira e Jales), quando será feita a Abertura do mês de 
livro espírita, para 1º de junho em Ribeirão Preto e 6 de julho em Assis, reuniões ordinárias 
da D.E. no 2º sábado do mês para tratar de assuntos gerais, com a presença dos 
departamentos e assessorias e na última 3ª feira do mês, das 20 às 22 horas, com a presença 
dos diretores; Programação do Departamento de Mocidade com reuniões, 
confraternizações seccionais em Guarulhos, Piracicaba, Araraquara e Bauru, de 28 a 31/3 
e V EECDM/2002 em Jaú, em 2 e 3/11; lançamento do mês do Livro Espírita em 6/4 
simultaneamente em São Paulo e Araçatuba, com encerramento dia 27/4, com grande 
evento na cidade de São Paulo; de 26 a 28/7, os Departamentos de Infância e mocidade 
participarão de Encontro Nacional na sede da FEB em Brasília; programada para 11/8 o 
2º Encontro Estadual sobre Atividade Mediúnica. 8 – 55º Aniversário da USE – Joaquim 
Soares conclama todos os órgãos a organizar feiras do livro, seminários, etc. em 
comemoração aos 55 anos da USE, incluindo esse registro em todos os seus eventos; será 
lançado selo comemorativo da USE, no valor de R$ 1,00, a ser afixado nos livros em todas 
as casas espíritas que têm livrarias, incluindo esse valor no preço do livro, de que a casa 
espírita ficou com 20% e a USE 80%. Em curso também será comemorado o 30º 
aniversário do Programa da USE “Momento Espírita”, na Rede Boa Nova de Rádio. 9 – 
Proposta da Liga Espírita do Est. De S. Paulo sobre o “Princípio Inteligente” e a 
“Campanha da Família” será estudada, bem como o material sobre o “culto ??? devendo o 
Sr. Attílio Campanini  manifestar-se a respeito. OPERAÇÃO “QUO VADIS” – a 
Comissão de Reestruturação da USE, composta por membros do CA e do CDE, e por 
Antonio Carlos ?, apresentou plano de ação que recebeu esse nome, para o cumprimento 



 

 

da missão da USE, de contribuir para a união, aperfeiçoamento dos centros espíritas do 
Estado, adequando a USE sua estrutura ? de modo a centrar a atenção no dirigente espírita, 
que é o seu cliente principal. Os órgãos da USE deverão oferecer-lhe o seu trabalho, com 
uma postura dinâmica, em que os dirigentes dos departamentos através da USE passarão a 
ser chamados unidades de apoio, com a supervisão de cada Regional. O Sr. Attílio 
Campanini comunicou a disponibilização de material aos presentes, para que verifiquem 
com as casas o que interessa ao centro espírita e de que precisa, prestando essas informações 
à Diretoria Executiva para que todo o material que interessa esteja à disposição nas visitas 
que a Diretoria fará a cada região. Foram entregues aos órgãos a relação de cursos, 
seminários, campanhas e materiais de apoio para o estudo da doutrina e preparação de 
trabalhadores, a serem disponibilizados para os centros espíritas, bem como questionário 
para um diagnóstico organizado dos órgãos da USE, a ser devolvido preenchido até 
31/01/2002. Sendo uma das propostas da Comissão Organizadora do 12º Congresso 
Estadual levantar fundos, o Presidente comunicou a presença de Arnaldo, da Editora EME 
que estava lançando o livro “Uma história de Amor”, com o preço mais barato para os 
clubes do livro, ofertando um exemplar a cada um dos membros presentes para apreciação 
comunicando ter alcançado o alvo de 5.000 exemplares, ter-se-á o recurso financeiro 
necessário para dar início aos preparativos. O Secretário geral solicitou aos responsáveis 
pelos clubes do livro entrar em contato com Arnaldo. 10 – Palavra aos órgãos – Sorocaba 
convidou para a 14ª feira do Livro Espírita de 10 a 24/12/2001; José da Silva Bueno 
esclareceu que a Liga Espírita do Estado de São Paulo passou todos os centros a ela ligados 
à USE, sendo hoje também um Centro Espírita. 12 – Neto, convidou todos para 
comemoração dos 50 anos da USE Intermunicipal de Santos, dia 16, as 20 horas; Neli Del 
Nery Prado solicitou que os centros espíritas sejam orientados a respeito do ensino religioso 
nas escolas para o que os pais possam coletar dos professores o comportamento adequado. 
11 - marcadas as datas de 9 de março e 8 de junho para as próximas reuniões do CA e 9 de 
junho do CDE. Encerrados os trabalhos as 11 horas, com a prece de José Argemiro da 
Silveira, de que eu Neyde Schneider, 2ª Secretária, lavrei esta ata. 
 
















