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Ata de 10 de março de 2002 
Conselho de Administração 

 
Ata da 36ª Reunião Ordinária do CA – Conselho de Administração da USE, realizada no dia 
dez de março de dois mil e dois, às nove horas e dez minutos em sua  sede, sito à Rua Dr. 
Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, Capital. A reunião foi dirigida pelo Presidente da USE, 
Senhor Attílio Campanini, que saudou a todos e agradeceu a presença. O registro de 
comparecimento consta de lista própria arquivada. Compareceram os Diretores da USE, 
Departamentos e Assessorias. A prece inicial foi proferida por Edmir Figueira. PALAVRA DA 
PRESIDÊNCIA. Propôs a descentralização da reunião do CA baseando-se na queda de 
freqüência a partir do momento que as reuniões foram centralizadas na Capital. A proposição é 
para que se dê início em setembro dividindo em três regiões. É necessário dar maior atenção ao 
desenvolvimento do Espiritismo em várias partes do mundo e a adequação dos Órgãos e das 
Casas Espíritas para essa realidade. TESOURARIA: a) Situação financeira da USE e 
contribuição social 2002.  O Primeiro Tesoureiro, Pedro Nakano, apresentou o demonstrativo 
financeiro onde o destaque se apresenta no prejuízo proveniente, entre outras coisas, da falta de 
pagamento das Casas Espíritas. Distribuiu a relação das casas devedoras e solicitou empenho de 
todos para implementar a arrecadação. Além desse pedido apresentou a campanha de venda de 
assinaturas do Jornal “O Dirigente Espírita”, onde o assinante poderá adquirir um livro, a baixo 
custo, beneficiando a arrecadação e liberando o estoque da distribuidora. Solicitou, também, 
para que façam compras na Distribuidora USE. Na próxima reunião apresentará um plano para 
melhorar a situação financeira. Solicitou que todos tragam sugestões. O segundo Tesoureiro, 
Raimundo Nonato, pediu maior envolvimento do CA para a resolução dos problemas que 
afetam a USE. Edmir, de Taubaté, sugeriu que se busque patrocínios e Ismael, de Araçatuba, 
salientou que cada órgão tem assumido os seus gastos e no momento não há condição de 
modificar a situação. Sugeriu que a DE realize atividades locais para suprir os gastos. 
Retomando a palavra o Primeiro Tesoureiro, Pedro Nakano, salientou que, a situação estaria 
praticamente resolvida se as contribuições tivessem sido pagas. Concluiu, afirmando que o que 
falta é a implementação do que á já existe. Sugeriu que os órgãos façam um balanço para se ter 
uma visão financeira geral. Adolfo, de Franca, afirmou que é necessário fazer um plano 
orçamentário com ampla rede de divulgação. Deu como um dos exemplos a campanha que vem 
sendo desenvolvida para ampliar as assinaturas do jornal “O Dirigente Espírita”, cujo conteúdo 
é muito bom e de interesse das casas espíritas. O Secretário geral da USE, Joaquim Soares, 
detalhou a campanha e pediu para, quem tem programa de rádio, façam divulgação. Retomando 
a palavra, o Segundo Tesoureiro, Raimundo, salientou que é necessário buscar a unidade 
fortalecendo a USE como um todo. A USE deveria ter estrutura para custear, inclusive, as 
viagens de quem vai e vem dos órgãos. É necessário buscar alternativas para a sustentação do 
movimento espírita. A Vice-Presidente, Júlia Nezu, ressaltou que as Regionais são parceiras de 
trabalho da DE e deveríamos ajudar as regiões a se manter, quando não têm condições, para 
participarem das reuniões. Há regiões que não têm conhecimento do CA. Zezinho, de Santos, 
afirmou que a estrutura da USE é boa o que falta é o conhecimento e conscientização dos 
participantes. OPERAÇÃO “QUO VADIS”: A Vice-Presidente, Júlia Nezu, apresentou 
relatório das realizações e da programação para o restante do ano. Tudo consta do Site da USE, 
que vem sendo consultado, inclusive, pelo exterior. Solicitou que as USEs somem e divulguem 
suas realizações. Encerrando apresentou o controle de recebimento dos questionários e solicitou 
que os faltosos entreguem seus questionários mesmo com o prazo de entrega encerrado. O 
Senhor Presidente lamentou a ausência dos demais órgãos no engajamento desse trabalho uma 
vez que possuem elementos capazes de realização. Solicitou às regiões que enviem seus 
trabalhos com os textos e as pessoas que possam divulgá-los. O representante de Franca 
apresentou a estratégia adotada para o andamento da operação. O representante de Ribeirão 
Preto, Ramatis, informou que, também, já possuem um trabalho montado. Finalizando esse 
assunto o Secretário Geral da USE, Joaquim Soares,  ressaltou a importância do engajamento. 
Se houver fiscalização do Estado, por exemplo, quase todos os Centros serão fechados por não 
atenderem as exigências da Lei. Quem participa ativamente do movimento tem as informações 
necessárias para atender à Lei. SECRETARIA: Foi aprovada, por unanimidade, a Ata da 



reunião anterior. O Senhor Presidente informou que a equipe de reestruturação da USE está 
aguardando o retorno dos questionários para ter uma visão mais ampla do Estado e poder 
analisar se é necessária ou não uma reestruturação. 55º ANIVERSÁRIO DA USE: Para 
comemorar os 55 anos será feita uma edição especial do jornal “O Dirigente Espírita” e durante 
todo o ano serão feitas chamadas, sempre que possível, por todos os meios de divulgação. Foi 
lembrado que durante o mês de abril será comemorado o Livro Espírita e o dia dos Espíritas. 
Taubaté realizou um trabalho, com o Departamento de Infância, em comemoração ao dia do 
livro. 2º ENCOESP: Embora o CDE tenha aceite a realização do 2º ENCOESP, 
pronunciamentos sinalizaram a suspensão do evento a fim de evitar problemas sérios para o 
movimento estadual e nacional. Assim a DE , após discussão em reunião, optou por adiar  essa 
realização “sine die”. Edmir, representante de Taubaté, alertou que determinadas pessoas 
deixam-se influenciar por idéias que não se coadunam com a Doutrina. Propôs marcar uma data 
para a realização da 2ª ENCOESP, mesmo que se tenha de adiar novamente. Alegou ser uma 
forma de arrecadação financeira além de haver um significado espiritual para essa realização. 
Zezinho, representante da Baixada Santista, alegou que no último CDE houve muita discussão e 
as posições, a favor e contra, quase se igualaram. Em sua opinião a suspensão evitará maiores 
problemas para o movimento espírita. Será marcada para o final do mês de abril, uma reunião 
com a CEPA para iniciar uma conversação objetivando o esclarecimento de algumas questões. 
Adolfo, representante de Franca, relembrou a votação do último CDE e questionou as 
conseqüências do adiamento e como justificar para o CDE. Neide, 2ª Secretária da DE/USE, 
colocou como primeiro objetivo do ENCOESP é a divulgação da Doutrina, o segundo a 
arrecadação financeira e o terceiro o encontro ecumênico. Lamentou que a USE não tenha, este 
ano, dinheiro para pagar o Anhembi. Ramatis, representante de Ribeirão Preto, esclareceu que 
não são contra a realização do evento, mas a repercussão advinda da forma de realização e as 
conseqüências para o movimento espírita são preocupantes. Ismael, representante de Araçatuba, 
perguntou se a FEB pressionou a USE e Attílio esclareceu que não houve pressão mas sentiu a 
desaprovação e informou que o Presidente da FEB concordou com o diálogo com a CEPA. 12º 
CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO: O programa ainda não está oficializado e 
aguarda discussão e sugestões. Já foram definidas várias fases e na próxima reunião serão 
apresentadas notícias mais definidas e atuais. A questão financeira foi equacionada através dos 
clubes do livro e da doação de um título do companheiro Baceli. Júlia informou que já foram 
programadas quatro regiões para realizar as reuniões prévias. P.G. A 2002:  Foram confirmadas 
as seguintes visitas: junho, Ribeirão Preto; julho. Assis e agosto, Taubaté. A confirmar ficaram: 
outubro, Santos e novembro, Limeira. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA PRÓXIMA 
REUNIÃO: A próxima reunião será no dia nove de junho em São Paulo, na sede da USE, mas 
a reunião de setembro será descentralizada em três regiões onde o assunto principal será o P.G. 
A de 2003, que será oficializado na reunião de dezembro. Em principio a 1ª região será São 
Paulo, a 2ª em Marília ou Bauru e a 3ª em Rio Preto ou Franca. DIVISÃO TERRITORIAL: O 
representante de Sorocaba comunicou a reestruturação da Intermunicipal de Itapeva. 
PALAVRA LIVRE: Departamento de Mocidade: Apresentou relatório onde conta a Reunião 
Geral do DM/USE-Estadual, realizada nos dias 02 e 03 de março, na cidade de Rio Claro, com a 
participação de aproximadamente 40 pessoas. Foram discutidos e analisados, entre outros 
assuntos: a) Confraternizações Seccionais de 2002: 1ª Assessoria: 26ª COMELESP - 
abrangendo as regiões de Cachoeira Paulista, Taubaté, São Paulo, ABC, Baixada Santista e Vale 
do Ribeira. Assessor: Roberto Gomes Carvalho. Cidade sede: Guarulhos. Tema central:”Penso, 
logo existo”; 2º Assessoria: 23ª COMECELESP - abrangendo as regiões de Jundiaí,Campinas, 
Mogi-Mirim, São João da Boa vista, Piracicaba, Sorocaba e Rio Claro. Assessora: Nícia Maria 
de Souza. Cidade sede: Piracicaba. Tema central: “O verdadeiro espírita”: 3ª Assessoria: 32ª 
COMENESP-abrangendo as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Jales e Franca. 
Assessor: Jean Rodrigo Campos Júlio. Cidade sede: Araraquara. Tema central: “Família: castigo 
ou compromisso?”; 4ª Assessoria: 40ª COMENOESP-abrangendo as regiões de Jaú, Bauru, 
Marília, Assis, Nova Alta Paulista, Araçatuba, Ilha Solteira e Presidente Prudente. Assessor: 
Márcio Augusto Lopes de Campos. Cidade sede: Bauru. Tema central: “O jovem espírita na 
sociedade atual”. b) Campanha estude as obras básicas: dando continuidade à campanha junto 
as Mocidades do Estado. Nas confraternizações serão estudadas formas de se criar e aplicar 



estudos mediante as Obras Básicas. c) Cadastramento da USE. Estão reforçando o projeto de 
cadastramento das casas espíritas do Estado. Araçatuba: Foi realizada, nos dias 23 e 24 de 
fevereiro de 2002, na cidade de Araçatuba, a Confraternização Espírita da Alta Noroeste-
CONEAN. Participaram do evento 512 pessoas representando as várias cidades da região. O 
conclave é realizado anualmente, em rodízio pelas sedes das cinco USEs Intermunicipais da 
área de abrangência da USE Regional Araçatuba. A próxima CONEAN será realizada na cidade 
de Guararapes. Finalizando informou que no dia seis de abril, Araçatuba receberá a visita da DE 
para a realização da reunião com os órgãos locais. Concomitantemente será realizado um 
seminário, pelo Departamento de Orientação Doutrinária da USE, sobre “Atendimento Fraterno 
nas Casas Espíritas”. Franca. Apresentou a agenda de 2002. Ribeirão Preto. Deu informações 
referentes a realização da CONRRESP, na cidade de Jaboticabal, onde participaram 300 pessoas 
representando as cidades da região. Finalizou comunicando que durante todo o mês de abril, a 
região estará comemorando o Livro Espírita com palestras e outras atividades. Sorocaba: 
Iniciaram em março, todos os segundos domingos de cada mês, um curso de Cultura Espírita, 
coordenado por Wladimir Sanches. Em março durante todos os sábados, foram realizadas 
palestras sobre Infância e aos domingos um curso de preparação de evangelizadores da infância. 
No dia sete de abril haverá um seminário sobre “Eutanásia” com o Dr. Ricardo (Promotor 
Público). Finalizando informaram que continuam realizando, pelas cidades da região, o 
seminário “Mecanismos da Mediunidade”. Taubaté: Informou sobre a realização da 12ª 
Semana Espírita da Família, durante o mês de março. Comunicou que o Dr. Manuel da Cunha 
está ajudando no registro das Casas Espíritas junto aos órgãos públicos. Baixada Santista: Está 
estão preparando um novo encontro no Vale do Ribeira, com os dirigentes locais, para traçarem 
planos de ação na região. As Intermunicipais de São Vicente e de Santos e a Municipal de 
Itanhaém estão preparando o mês espírita. Marcaram reunião com os dirigentes locais da 
Municipal de Praia Grande, para definir seus rumos. Finalizando informou que no dia 23 de 
março realizarão apresentação artística e no dia 27 de abril haverá seminário com Richard 
Simonetti. Retomando a palavra, o senhor Presidente relembrou que se aproximam as eleições 
na USE e é necessário que se levantem algumas questões para o bom funcionamento da USE. A 
Vice-Presidente, Júlia, sugeriu que se faça Planejamento Estratégico do CA com atribuições 
definidas e um roteiro para os dirigentes. Nada mais havendo a constar a reunião foi encerrada 
às treze horas e vinte e cinco minutos, com prece proferida pelo representante de Taubaté, Ivani 
Figueira. Para constar, eu, Carolina Flor da Luz Matos lavrei a presente Ata que após aprovada 
será assinada.  

















 

 

Ata # 241 - 09 de junho de 2002 
Conselho Deliberativo Estadual 

Conselho de Administração 
 
 
Ata da Comemoração do 55º Aniversário da USE – União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo e Reunião Conjunta dos Conselhos de Administração e Deliberativo 
Estadual em 9 de junho de 2002. Teve início às 9h00 horas, na sede social, na Rua Gabriel 
Piza, 433, Santana, São Paulo, Capital, quando o Presidente Attílio Campanini formou a 
mesa para comemorar os 55 anos de USE, composta por Antonio Schiliró, ex-Presidente 
da USE; Nestor Masotti, ex-Presidente da USE e atual Presidente da Federação Espírita 
Brasileira; Nedyr Mendes Rocha, ex-Presidente; Antonio Cesar Perri de Carvalho, ex-
Presidente e Neyde Schneider, 2ª Secretária da USE. A seguir, saudou os presentes, 
procedendo à prece inicial Antonio Schiliró. 2. Com a palavra, o Presidente da FEB, Nestor 
Masotti, expressou a alegria da ocasião, fez um retrospecto do advento do “Consolador 
Prometido” anunciado por Jesus, passando pelos desvios do cristianismo, pela Reforma, 
pelos fenômenos de Hydesville até a tarefa de Kardec de codificação da doutrina espírita. 
Lembrou o desenvolvimento do movimento espírita em termos de Brasil, a partir de 
meados do século XIX, os albores da Federação Espírita Brasileira e do trabalho 
unificacionista de Bezerra de Menezes, o 1º centenário de Kardec em 1904, com o estímulo 
a entidade federativas de nível estadual, o trabalho de Chico Xavier, iniciado em 1927, a 
fundação da USE em 1947, o 1º Congresso Espírita em São Paulo, em 1948, a assinatura 
do Pacto Áureo em 1949, a mudança na FEB, em que o Conselho Federativo passou a ser 
Nacional, os simpósios da década de 60, a criação dos Conselhos Zonais, junto ao CFN na 
década de 70, visando a unificação do movimento espírita, a proposta da USE ao CFN em 
75 mudando a característica, cuja meta passou a ser atender ao centro espírita, a 
“Orientação ao Centro Espírita”, resultante da reunião plenária em 1980, a transformação 
do Conselho Zonal em Comissão Regional em 85, sendo o critério a partir de 86 ajudar o 
centro espírita a colocar em prática experiências e informações, soma do apoio recíproco. 
Destacou alguns pontos do trabalho, 4 (quatro) frentes para enfrentar e entender: 1) Básica, 
a divulgação da doutrina espírita a todas as pessoas independente de raça, cor ou posição 
social; 2) Atividade federativa, que é dar apoio a todos os núcleos espíritas através de ação 
de difusão da doutrina, que depende do centro espírita ajudou a multiplicar meta do órgão 
federativo; 3) Aprimoramento, que é a necessidade de ampliarmos mais qualidade de ação. 
Por falta de cuidado especial, entidades têm perdido o registro público enquanto a FEB 
tem sido convidada pelo Governo a participar de convênios e atos públicos. Precisamos ter 
consciência de dever nacional junto à Sociedade, o que nos ajudará na construção de um 
mundo novo; 4) Apoio do movimento espírita brasileiro junto aos companheiros de outros 
países. A diferença é enorme e são os brasileiros espíritas que difundem o espiritismo no 
exterior, o que evidencia ser esta a programação do mundo espiritual. Inclusive, 
representantes de 22 países do Conselho Espírita Internacional ou são brasileiros ou 
pessoas que estiveram aqui e voltaram para implantar lá. Há também poucos livros espíritas 
no exterior, onde as dificuldades são muito maiores. A nós cabe ajudar. É preciso que 
estejamos unidos e é fundamental termos entidades federativas fortes, com diretriz de 
compromisso de liberdade e respeito, mas de total fidelidade à doutrina dos espíritos. O 
futuro do movimento espírita depende de entidades federativas muito bem constituídas. 
Nas reuniões do Conselho Federativo Nacional são levadas essas informações de maneira 
constante. Para a divulgação do espiritismo, a FEB preparou e oferece, de forma totalmente 



 

 

gratuita, folhetos, que podem ser pedidos à USE ou à FEB nas quantidades desejadas, além 
de mensagens e seminários, sendo que todas as instituições , federativas ou não, podem 
pedir o seminário, de preferência de um dia e meio para ser mais completo. Há também 
um “site” da FEB, febrasil.org.br, com notícias e boletim mensal, bem como do CEI – 
Conselho Espírita Internacional, www.spiritist.org. Há ainda a questão de levantamento de 
recursos para a atividade espírita, que está gerando problemas sérios. O assunto foi 
discutido na reunião da Regional no Rio Grande do Sul e será objeto de estudo profundo. 
Precisamos organizar nossas bases para que os espíritas contribuam. É preciso valorizar o 
trabalho feito pela doutrina, organizarmo-nos melhor, fortalecer mais. Com relação ao 
ensino religioso nas escolas, a proibição da FEB foi, na ocasião, uma decisão do movimento 
espírita ainda tímido e enfraquecido. Importa olhar não só o interesse da doutrina, mas 
das crianças que precisam aprender espiritismo. Não é necessário profissionalizar, mas ver 
se a cultura é de receio e omissão, ou fazer a difusão de forma constante, digo, coerente 
com seus principios, o que deve ser analisado em nível nacional. Terminou asseverando 
que o trabalho feito tem frutificado, em terras nacionais e internacionais. No exterior, o 
assunto é o sistema que o Brasil adota e já realiza  com as 27 federativas e as outras 
especializadas. É também o sistema  que integra o CFI, com outros 22 países. O Presidente 
Attilio Campanini agradeceu a Nestor Masotti e franqueou a palavra aos demais 
componentes da mesa para livre saudação, destacando-se a sugestão de Antonio Schiliró 
para reduzir o estoque de livros da USE de promover maxi-feira do livro através das mais 
de 1.000 entidades espíritas ligadas aos seus 100 órgãos, de Nedyr Mendes Rocha propondo 
que nesse ação no meio internacional seja de não brigar por causa de religião, mas de buscar 
integração. Perri lembrou que Schiliró completou 30 (trinta) anos de idade no dia de 
fundaçãoda USE, que nestes dias estamos alcançando 75 anos de mediunidade de Chico 
Xavier e setenta da publicação do “Parnaso de Além Túmulo”, bem como das palavras de 
Chico Xavier à USE de que a mennsagem maior é o conhecimento e a divulgação da 
doutrina espírita, terminando por pedir a todos reflexão em torno de como incentivar a 
ação unificacionista. Com os agradecimentos do Presidente Attilio Camapanini desfez-se a 
mesa, passando-se às 11h10 minutos à reunião conjunta do Conselho Deliberativo 
Estadual e Conselho e Administração. 3. Informação da Reunião da Comissão Rregional 
Sul do CFN, ocorrida em Porto Alegre, dias 3, 4 e 5 de maio p.p. As federativas estaduais 
evidenciam carências e necessidaddes comuns na captação de recursos, com um  ponto de 
apoio na área do livro, questão que será aprofundada nos próximos dias 5 e 7 de julho em 
reunião em Brasília; o Estudo Sistematizado – ESDE – tem principalmente técnica, 
recursos didáticos e dinâmica de grupo. Para a reunião de 2003 o tema será “Exame da 
Proposta Temática para o 2º Encontro Nacional do ESDE”. A área doutrinária conclui que 
o atendimento fraterno deve ser prestado em forma de orientação e não de consulta. A 
USE tem seminário e apostila prontas que pretende que a FEB adote como modelo para 
as demais federativas. Para 2003 os temas são: a) avaliação e análise das comunicações 
mediúnicas (FERGS e USE) e b) os desafios apresentados pelos tarefeiros nas atividades 
mediunicas (FEC e USEERJ). O Departamento de Infância e Juventude – DIJ – realizará o 
4º Encontro Nacional de Diretores de DIJ de 26 a 28/7 próximo. A FEB apresentou vídeos 
de técnicas de ensino na Evangelização, que serão aprimoradas para disponibilizar para as 
casas espíritas. Tema para 2003: Como sensibilizar os trabalhadores do DIJ para trabalhar 
como equipe no âmbito federativo. Serviço Assistencial Espírita – O 2o Vice-Presidente, 
Adilson J. G. Percini, propôs, em nome da USE, revitalizar o trabalho voluntário na casa 
espírita, a partir  do Presidente e falou do trabalho que a USE vem desenvolvendo na 
REBRHF. O tema para próxima reunião será a capacitação do trabalho voluntário. A área 



 

 

de comunicação participou de programa de vídeo da Band de Porto Alegre e canais de TV 
fechada. O tema para 2003 será planejamento da comunciação social espírita. Dia 28 de 
setembro haverá na sede da USE o Encontro Regional sobre Comunicação Social Espírita. 
4. Resultados obtidos com a operação Quo Vadis: Júlia Nezu esclarece que a operação 
deflagrada há seis meses difunde o que a USE tem feito e a prateleira de produtos o que 
oferece, visando sua maior integração, ao centro espírita, tais como cursos, seminários, 
materiais de boa qualidade, inclusive da FEB, que encaminham a todos osórgãos para 
multiplicarem e disponibilizarem para as casas. Foi também lançado novo produto  - o 
ACODE – aperfeiçoamento de comunicadores da doutrina espírita, com 23 reuniões 
realizadas com presença significativa de trabalhadores. Para complementação a USE pediu 
aos órgãos enviarem para estadual o seu trabalho a fim de ser incluído neste rol de serviços. 
Pedimos, também, a cada órgão enviar o seu e-mail para a estadual. Foi enviado aos 138 
órgãos da USE o questionário organizacional, de que recbemos até agora 33 preenchidos, 
com o seguinte resultado: apenas 2 (dois) órgãos possuem sede própria, mais de 50% 
reunem a comissão executiva mensalmente, 9 (nove) apenas se reunem em carater 
extraordinário; desses 33 órgãos, 16 nunca compareceram a uma reunião do Conselho de 
Administração, 12 participaram do 11º Congresso Estadual e 21 não. Reuniões dos 
Conselhos Deliberativos das Intermunicipais realizam-se na maior parte uma vez ao mês, 
sendo que apenas se reunem extraordináriamente 5 (cinco) órgãos e 2 (dois) órgãos 
respondem que nunca se reúnem com os centros espíritas; 30 usam o estatuto padrão da 
USE e 3 tem modelo próprio, quase todos têm conta bancária e papel timbrado, sendo que 
apenas 12 têm contabilidade  e declaração de imposto de renda. Poucas USEs têm 
voluntários e 5 (cinco) têm boletim interno, diversos têm jornais, 7 (sete) têm programa de 
rádio, 2 (dois) com livraria, 6 (seis) com banca do livro e 6 (seis) com clube do livro espírita 
; videoteca 4 (quatro) órgãos, 15 (quinze) órgãos têm cursos e seminários com treinamento 
para os centros espíritas e 2 (dois) têm o mês espírita. Quase todos têm Presidente, vice-
presidente, secretário e tesoureiro; 80% possuem DOD, mocidade 8%, 9 (nove) SAE, livro 
e comunicação, mais ou menos a metade, 1 (um) órgão possui assessoria de marketing, 
muitas casas pedem a isenção de anuidade; foi sugerido que haja tantas unidades 
prestadoras de serviço quantas necessários em cada região, que o CDE tenha mais órgãos e 
descentralizada; bem como incentivar a informatização, juntos os não integrados a outros 
órgãos onde não houver regional e intermunicipal e cuidar para que haja objetividade nas 
reuniões. 8 12º Congresso Estadual de Espiritismo – data de 17 a 20/4/2003 em 
Campinas. O logotipo representa o mapa do estado com conceito de rede do movimento 
espírita e os novos horizontes. A  comissão organizadora reúne-se todo terceiro sábado do 
mês e é importante frisar a corresponsabilidade. O trabalho tem a colaboração das USEs 
Jundiaí, Rio Claro, Moji-Mirim, Campinas, Piracicaba e São Paulo. O congresso objetiva 
dirigentes e trabalhadores, buscando desvelar nossa realidade no estado, identificar 
questões críticas, problemas e levantar pontos relevantes a serem trabalhados num plano 
trienal. Esperam-se 600 a 800 participantes, abertura no Ginásio do Guarani, com  palestra 
de Divaldo Franco. Hotel Nacional Inn, com 5 (cinco) salas para as atividades; os temas 
têm 12 sub-temas; haverá temas livres, painel e uma análise dos problemas que impedem a 
integração das casas espíritas. A taxa de inscrição será R$ 50,00 até 15/12, R$ 60,00 até 
28/02 e R$ 70,00 até 19/04. Seu custo total está orçado em R$ 52.000,00, com os valroes 
a receber e pagamentos indicando uma defasagem de R$ 5.000,00 nos próximos meses. Por 
outro lado, Carlos Baccelli cedeu os direitos autorais de 10.000 exemplares do seu livro 
“No mundo da Mediunidade”, arcando a USE os custos de impressão. O preço de capa é 
R$ 12,00. Através de Antonio Miranda, de Campinas, estamos oferecendo a todos os 



 

 

clubes do livro espírita das USEs a R$ 4,00 o exemplar e às livrarias dos órgãos e 
distribuidoras com 50% de desconto sobre o preço de capa, para pagamento a 30 ou 60 
dias. Representa uma grande ajuda. Se vendermos 1.000 livros no varejo a R$ 12,00, 
arrecadaremos R$ 12.000,00, de modo que sugerimos a cada um dos presentes levar 5 ou 
3 exemplares para doar aos amigos. Para os clubes do livro foram reservados 5.000 
exemplares, devendo os restantes serem vendidos sem limite de quantidade para as vendas 
no atacado. Se todos cooperarem, espera-se um resultado liquido final positivo de R$ 
35.000,00. Serão marcadas datas para duas prévias no segundo semestre, sendo uma em 
São Paulo. Enerrou-se a reunião conjunta, passando o Conselho Deliberativo a tratar de 
seus assuntos específicos. 5. Secretaria 5.1. Ata da reunião anterior aprovada. 5.2. 
Questionário para levantamento de dados das sociedades espíritas – a pesquisa conta com 
a colaboração do Departamento de Mocidade. Sua finalidade é saber quem nós somos, 
atualizar o cadastro da USE e disponibilizá-lo a quem solicitar informações cadastrais. Das 
1240 enviados, até maio recebemos 213 preenchidos, revelando que 92% das casas fazem 
oestudo regular do espiritismo, com 9403 alunos; no Serviço Assistencial tem 2488 
voluntários, com atendimento mensal de 56%, 71% atendem famílias carentes e dão cestas 
básicas, 43% dão enxovais de bebê e 35% têm grupo de mães e assisntência às gestantes; 
49% dos centros dispõem de departamento de mocidade, com 38,9% dos participantes na 
faixa etária de 15 a 20 anos; 144 centros têm departamento de eangelização infantil, sendo 
que 46,4% fazem preparo dos evangelizadores e 33,3% utilizam o programa da USE; 64% 
tem departamento do livro, 44,1% livraria; no campo da arte, prepondera a música em 
12,2% das casas, sendo que 18,8% dispõem de departamento de artes e 11,7% de grupos 
artísticos; na área da comunicação há31% das casas com departamento, 10,3% com jornal, 
11,7% comboletim, 218,3% com cartazes e 14% com folhetos. 6. Tesouraria: O 1º 
Tesoureiro, Pedro Nakano, apresentou a documentação do resultados para 2001, em que 
a livraria e distribuidora  apresentou o negativo de R$ 9.000,00, na USE um positivo de 
R$ 17.700,00, com um superavit de R$ 5.000,00. Em meados do ano 2.000 a USE tinha 
dívidas de R$ 145.000,00 e hoje tem  R$ 160.000,00. Estamos pagando os impostos em 
dia, mas a situação da USE ainda é difícil . No segundo  semestre pretendemos  melhorar 
o caixa  30% dos pagamentos são para fornecedores, em parte a curto prazo. Miguel de 
Pier, de Tupã, declara que é preciso às USEs conscientizarem-se que têm que dar 
preferência à USE, mesmo com ofertas melhores das outras livrarias, esse é o trabalho das 
próprias USEs em relação aos centros espíritas. 7. Ensino religioso nas escolas públicas. É 
lei e cada estado toma próvidência. O Conselho Estadual de Educação realizou audiência 
pública  em 2001 e a USE esteve presente. Há escolas que já estabeleceram programa. 
Pedimos hoje a cada representante aqui que participe do trabalho em sua cidade e se tiver  
apostila ou conteúdo  programático que nos forneça em duas vias para mandarmos para a 
FEB. Evany Figueira, de Taubaté, informa que o Conselho Municipal de Educação pediu 
apanhado mais geral e nele colocamos mais ou menos nossas ideias espíritas cristãs. 
Entramos com algumas pessoas na Escola Superior de Pindamonhangaba, de modo a atuar 
no trabalho de religião nas escolas. Osvaldo Isaac Corrêa, de Sorocaba, trouxe a Cartilha 
“Deus na Escola”, trabalho conjunto de comissão dasa religiões, que já está sendo usado 
nas escolas públicas. Juvenal Rodrigues Neto, de Santos, expôs que em todo o estado o 
ensino religioso ater-se-á somente à parte filosófica e moral. O Presidente Attilio 
Campanini informou que mandaremos o material à FEB, de modo que o Conselho 
Federativo Nacional se manifeste a respeito. 10. 2º ENCOESP. O Presidente informou que 
a forma em que o primeiro trouxe alguma intranquilidade e protesto de duas federativas, 
do Paraná e Rio Grande do Sul, que rejeitam qualquer aproximação com as demais 



 

 

entidades. Santa Catarina e FEB não se manifestaram favoravelmente ao assunto. Embora 
na reunião de dezembro o CDE tenha aprovado a sua realização, queremos esclarecer que 
o Anhembi ia cobrar R$ 100.000,00 de aluguel e tivemos a manifestação de órgãos nossos 
de preocupação, de modo que no mesmo esquema do anterior poderia representar afronta, 
inclusive ao CFN de que a USEparticipa, de modo que decidimos a sua suspensão sine die. 
12. Palavra aos órgãos: André Luiz Galembeck, da Distrital Ibirapuera, perguntou sobre o 
Acordo de União. O Sr. Attilio Campanini informou que está parado e que não houve a 
reunião programada para agosto 2001. Informou também que em maio recebemos visita 
do Presidente e Vice-Presidente da CEPA; foi uma visita fraterna. Em novembro a CEPA 
fará realizar Congresso em São Paulo, mas a USE não participará. Sebastião Euclides 
Minelli, de Rio Claro. Além das 2 (duas) feiras do livro espírita, estamos entrando em feira 
da indústria da região com livros no intuito de divulgar o livro espírita, também nas 
pequenas cidades satélites da região e conseguimos abrir um centro espírita onde não 
haveria. Osvaldo Isaac Corrêa, de Sorocaba, expôs a extensa programação de julho a 
outubro próximo, com feira de livros, encontros, seminários e cursos na região. Edmir 
Martinez, de Assis, informou ter sido realizado seminário sobre mediunidade pela 
Intermunicipal de Ourinhos, com a presença de 11 casas espíritas, sendo 3 (três) do Paraná. 
13. Data, horário e local da próxima reunião – será no dia 8 de dezembro, em São Paulo, 
às 8h30, em primeira convocação. 14. Encerramento. O Presidente Attilio Campanini  
comunicou que a Diretoria está propensa a propor novo esquema de reuniões para o 
Conselho de Administração no próximo ano. Hoje só tivemos 7 (sete) ou 8 (oito) regionais 
presentes de 24, mesmo no Conselho Deliberativo Estadual, de mais de 100 (cem) órgãos, 
só contamos cerca de 30 (trinta) companheiros presentes. Os trabalhos foram encerrados 
às 15h35 minutos, com a prece de Helena Abdalla, sendo que eu, Neyde Schneider, 2ª 
Secretária lavrei esta ata que, depois de aprovada, será assinada. 
 
Ressalva:  Na 6ª e 7ª linhas desta página, onde se lê Edimir Martinez, de Assis, leia-se 
Olivino Rodrigues, de Ourinhos. 
 
Assinaturas 
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Ata de 08 de setembro de 2002 
Conselho de Administração – Setor Centro-Norte 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração – Setor Centro-Norte  - da 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada no dia 8 de 
setembro de 2002, no Seara Espírita Joana de Angelis, localizado à Rua Dr. João 
Keating, 107, bairro Botafogo, às 9:30, com a presença dos seguintes membros da 
Diretoria Executiva:  Júlia Nezu de Oliveira, Adilson J.J. Pereira, Norberto Gaviolle, 
Irene Wenzel Gaviolle, Raimundo Nonato Porto; do Presidente da USE Regional de 
Sorocaba Edmir Martinez, Hélio Alves Correa, da USE Regional de Sorocaba; da USE 
Regional de Ribeirão Preto Ramatis de Oliveira; da USE Regional de Piracicaba 
Zildéia Aldrovandi; da USE Regional de Campinas Aécio Pereira Chagas e Antonio 
Miranda.  Compareceram ainda os confrades: de Sorocaba, Marli Moreno dos Santos, 
Maira Alves Ramos Carvalho, Claudimara Altheman, Marcelino Fernandes Romera, 
Ricardo Tadeu Ribeiro, José Cochietti, Antonio Camargo Leme, Nivaldo Severino da 
Silva; de Paulínia, Fausto José Galante; de Piracicaba, Álvaro Vargas; de Santa Cruz 
do Sul, Doralice Ch. Pereira; de Araras, Vanderlei Fernandes Batista, José Luiz de 
Souza; de Campinas, Dulce Soares Pinheiro, Giovanni Bruno, Daisy J. Machado, Elcio 
Luiz Menzu, João Pereira de Andrade.  1. Prece de Abertura: A reunião teve início 
com a prece proferida por Elcio Luiz Menzu, Presidente do Seara Espírita Joana de 
Angelis. À seguir, Aécio Pereira Chagas fez uma apresentação sobre o planejamento 
de realização do 120  Congresso Estadual de Espiritismo que acontecerá de 17 a 20 
de abril/2003.  O tema central será “Movimento Espírita Novos Horizontes”, que será 
subdivido em 4 temas a saber:  Movimento Espírita, Comunicação Social Espírita, 
Ação Social Espírita e Educação Espírita.   Estes temas serão subdivididos com 12 
sub-temas e os temas livres serão apresentados na forma de painéis, sendo que 
dentre estes alguns serão escolhidos para serem apresentados em forma de 
palestras.  Para fazer frente aos custos, O livro de Carlos Bacelli “No Mundo da 
Mediunidade” está sendo vendido a R$6,00 no atacado e há um estoque de 4.357 
exemplares no valor de R$8.583,29. Quanto à situação financeira para a realização 
deste evento foi orçada uma despesa de R$70.000,00.  Já foram recebidos 
R$23.959,00; À receber R$9.360,00; Despesas R$21.697,87; Pagos R$3.642,00; 
Saldo em Banco R$929,26. À seguir foi preferida palestra pelo Sr. Nedir Mendes da 
Rocha, Ex-Presidente da USE Estadual,  enfocando a necessidade da reforma moral e 
apresentou também resumo das visitas que realizou durante sua gestão. 2. Palavras 
da Presidência:  Passando a palavra o Sr. Adilson Pereira, 30   Vice- Presidente da 
USE-SP  justifica a ausência do Sr. Attlio Campanini e da Sra. Neyde Schneider que 
estão realizando a reunião setorizada na cidade de Bauru. 3. Secretaria: Á seguir, 
Júlia Nezu, faz uma explanação sobre os providências que estão sendo tomadas com 
relação aos assuntos tratados na reunião realizada em São Paulo, na sede da USE, 
no dia 21 de julho. a) Campanha de novos mantenedores:   contribuição de R$50,00 
a fim de que as Regionais possam trazer 5 novos cooperadores para a USE b) 
Editora USE:   estão sendo feitas tentativas para se colocar um livro atrativo para o 
Clube do Livro que possa ter uma vendagem assegurada. c) Mega-evento:   A 
USE/SP está tentando viabilizar a realização de um show  espírita em parceria com a 
FEESP a fim de obter recursos para saldar algumas despesas da USE.  Júlia salienta 
que manterá o CA informado sobre o andamento desta atividade.  d)  Redução de 
Despesas:   Foi inquirido pelo Sr. Hélio  Alves Correa sobre a redução no quadro de 
funcionários da USE/SP.  Sra. Júlia esclarece que foi feita uma reunião entre o 
Tesoureiro e o Assessor Financeiro para que se dispense 2 funcionários a fim de 
diminuir os custos atuais. e)  Operação Quo Vadis:   A presidente solicitou que as 
regionais façam uma avaliação  desta operação e apresentem ao CDE novas 
propostas. Sr. Miranda pergunta da eficácia desta operação no Estado.  Sra. Júlia 
esclareceu que o projeto está andando.  Foram feitos vários seminários em regiões 
diversas, o que tem favorecido a propagação e a fidelidade à marca USE, bem como 
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expansão da Doutrina Espírita. f) Questionário dos Órgãos:  A fim de que se elabore 
uma estratégia global de ação, Sra. Júlia solicitou que os Órgãos se empenhem na 
devolução dos questionários preenchidos. Atendendo ao pedido de alguns presentes 
Sr. Adilson solicitou que a ordem da pauta pudesse ser alterada, pois alguns membros 
do CA teriam que retornar às suas cidades.  Após a concordância de todos o item 
questão financeira antecedeu ao item USEs Regionais. 4. Tesouraria: Sr. Adilson 
esclareceu sobre as dificuldades financeiras pelas quais a USE vem passando e 
colocou que a USE será o que os Centros querem que ela seja e que é necessário 
dividir as dificuldades com os órgãos, pois estes são os braços que dão sustentação à 
própria USE.    Raimundo Nonato Porto, Tesoureiro da USE, à seguir, distribuiu o 
plano orçamentário para 2003.  Com relação aos funcionários esclareceu que  A 
USE quando iniciou esta gestão contava com 10 funcionários, atualmente possui 5 
funcionários sendo que há 2 que estão para serem desligados da instituição.  
Restarão somente 3 funcionários para executarem os serviços burocráticos. Quanto 
ao capital de giro colocou que atualmente não há, e que o se observou é que quando 
os clientes fazem pedidos de 20 ou 30 títulos, se não houver o atendimento imediato, 
o cliente ameaça comprar de outra distribuidora.  Não existe fidelidade à marca USE. 
a) Campanha de revitalização do quadro de cooperadores: Sr. Raimundo distribuiu 
as fichas para que os órgãos se engajem na proposta de conseguirem 5 sócios 
mantenedores que contribuiriam com a importância de R$50,00.  Solicitou que as 
fichas depois de preenchidas sejam enviadas à USE-SP para a emissão dos boletos 
bancários.  Após estas colocações da Tesouraria, foi aberta a palavra para discussão 
do plano orçamentário. Marcelino da USE de Sorocaba, acrescentou que a dispensa 
dos funcionários é uma atitude que minimizaria rapidamente os custos da USE, pois o 
acréscimo de recursos só pode ser feito a longo prazo.  Zildéia, da USE de Piracicaba, 
se colocou esclarecendo que compra livros da Distribuidora Boa Nova, porque os 
clientes são exigentes quanto ao prazo de entrega e muitas vezes, a Use não tem 
todos os títulos que são pedidos.  A USE de Ribeirão Preto, através do Sr. Ramatis, 
esclareceu que a Regional contribuirá com 6 mantenedores, por um ano, e que esta 
contribuição será revista periodicamente.  Solicitou que fosse encaminhado um 
balancete mensal às USEs Intermunicipais.  Textualmente salientou que está 
representando o Conselho e que foi dito que a USE edita muitos livros, por exemplo 
“Como Administrar um Centro Espírita” e que a temática do livro poderia ser aplicada 
na administração financeira da USE.  Sr. Hélio, USE Sorocaba, pediu esclarecimentos 
sobre o valor de R$9.600,00 da postagem do jornal e que considera este valor muito 
alto.  Sr. Raimundo, Tesoureiro, explicou que a postagem é feita através de uma 
empresa contratada para efetuar a distribuição dos jornais, pois havia muita 
reclamação quanto ao atraso no envio dos jornais às regiões.  Dá como sugestão que 
se incentive a assinatura de novos sócios.  Sr Ramatis, informou que se o jornal fosse 
filiado de um Sindicato a postagem seria menor e que o jornal Verdade e Luz da  sua 
região é todo feito por voluntários.  Foram solicitados esclarecimentos sobre o valor de 
R$76.000,00 referentes ao INSS.  O Tesoureiro esclareceu que vem sendo acertados 
desde janeiro de 2001, as contribuições e que tanto o PIS quanto o FGTS estão em 
dia.  À seguir, Sr. Norberto, USE-SP, colocou que os custos da livraria estão altos e 
solicitou aos órgãos que houvesse fidelidade na compra da distribuidora USE.  b) 
contribuições sociais 2002: com relação às contribuições recebidas em 2002 no 
valor de R$80,00 somente 40% foram arrecadadas.  Encaminhou aos órgãos a 
relação das casas que não contribuíram e solicitou que estes efetuassem a cobrança 
diretamente. c) contribuições sociais 2003: o valor da contribuição poderá ser de 
R$100,00 à vista, ou 5 de R$25,00 ou 12 de R$15,00. Que os órgãos discutam com as 
suas bases e tragam as propostas para serem aprovadas na reunião do CDE de 
dezembro. 5- USEs. Regionais: a) campo de atividades: Sr. Adilson, USE-SP, 
esclareceu que a USE se constitui em uma grande rede, que no seu conjunto de 100 
Órgãos, 24 Regionais, o que se observou nesta gestão é que as dificuldades 
encontradas estão sempre relacionadas aos problemas de comunicação entre os 
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Órgãos e a DE.  Há órgãos que estão quase inativos.  Solicitou aos presentes que 
apresentem propostas ao CA e ao CDE por escrito para que sejam discutidas. b) 
estruturação:   a Regional precisa assumir a sua responsabilidade de representar a 
DE na região.  Para tanto, precisa estar constituída, ou seja, além do Presidente, 
precisa ter diretores, secretários, tesoureiro e respectivos departamentos como: 
Mocidade, Infância, DOD, Serviço Assistencial e Comunicação. c) eleições 
maio/2003:   preparação de dirigentes -  Após ser aprovada a proposta pelo 
Conselho, em janeiro que já se inicie um movimento de engajamento para que a 
estruturação das Regionais, das Intermunicipais e Municipais.  O importante é 
preparar pessoas para assumirem os cargos e não somente colocá-las para que 
tenham títulos.  O Movimento de Unificação necessita de pessoas ativas e que 
estejam dispostas a trabalhar.  d) nova dinâmica das reuniões do CA:   após 
aprovação do CDE serão realizadas duas reuniões por ano: uma, no interior com a 
D.E. e outras regionais (dividido o Estado em 4 Blocos).  A reunião terá a duração de 
um dia e meio com a participação de todos os departamentos, e cada ano será 
realizada em uma cidade diferente.  A outra reunião será em S.Paulo, com a presença 
dos Presidentes das Regionais e um assessor, objetivando a aprovação das propostas 
examinadas nas reuniões dos blocos.  6-  planejamento para 2003:   prevê para 
março reunião descentralizada do C.A em quatro regiões simultaneamente, em junho 
– Assembléia Geral Ordinária de posse da nova Diretoria  7-  Palavra aos órgãos:  
Sorocaba apresentou os eventos que serão apresentados em 2002.  Zildéia salientou 
da importância de divulgarmos a USE, pois muitos dirigentes de Centros não 
compreendem a real finalidade da USE. 8-  Próxima Reunião:  marcada para 
8/12/2002, em São Paulo às 8n30 em primeira convocação.  09- Encerramento às 
13:00 com uma prece e agradecimentos da vice-presidência, sendo que eu, Irene 
Wenzel Gaviolle, 3a. Secretária lavrei a presente ata que, depois de aprovada será 
assinada pelos membros do Conselho. 



 

 

Ata dia 08 de dezembro de 2002 
Conselho de Administração 

 
Ata da 242ª reunião ordinária do CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE – União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em conjunto com o CA – 
Conselho de Administração, no dia 08 de dezembro de 2002, em sua sede social, na Rua 
Gabriel Piza, 433-Santana, São Paulo, Capital, às 9h00 em segunda convocação, com a 
presença dos representantes legais que subscrevem o respectivo livro. 1. Externando sua 
satisfação dos companheiros de ideal espirita, o Presidente Attílio Campanini abriu os 
trabalhos, com a prece inicial da confreira Maria Eny R. Paiva, propondo fosse a reunião 
dos dois Conselhos da USE realizada em conjunto, o que foi aprovado por unanimidade. 
2. As atas da reunião anterior dos dois Conselhos foram aprovadas com uma ressalva feita 
ao final da ata do CDE. 3. Expediente- foram aprovados os Estatutos das USEs 
Intermunicipais de Tupã e Araraquara bem como a reforma do Estatuto da USE 
Intermunicipal de Guarulhos 4. Com a palavra, o Presidente informou que o ponto alto 
da reunião de novembro último do Conselho Federativo Nacional foi a Campanha 
Nacional Anti – Drogas, em que foi firmado protocolo para todos se engajarem. Formou-
se uma comissão composta de Ivan René Franzolim, Humbero Alves Mendes, Luís 
Fernando de Andrade Penteado, Antonio Artoni, Irene Wenzel Gaviolle, Antonio Carlos 
Amorim, Suzete Amorim e os Departamentos de Mocidade e Infância da USE. A Comissão 
solicita material de todo estado para o trabalho de prevenção, que será apresentado no 12ª 
Congresso Estadual. 5. A Tesouraria apresentou balancete de janeiro a setembro de 2002, 
com um resultado operacional positivo de R$20.723,43 e a previsão orçamentária para 
2003, com a receita total de R$550.000,00, despesa de R$528.200,00, com resultado final 
positivo de R$21.800,00. Foi também aprovada por unanimidade a contribuição social 
proposta para 2003, que será em cota única de R$100,00 até 31/1, ou 5(cinco) parcelas de 
R$25,00 ou ainda 12 contribuições mensais de R$15,00, sendo a primeira parcela paga até 
31/1. Quadro de cooperadores – Norberto Gaviolle lembrou que foi proposta de Sorocaba 
a criação de quadro de mantenedores a R$50,00 por mês, mas só recebemos duas adesões 
até agora, pedindo a todos trabalhar para conseguir 5(cinco) cooperadores em cada região 
para ajudar no financiamento do movimento espírita. Joaquim Soares, Juca, comunicou 
que o “Dirigente Espírita” não está mais dando prejuízo e que a cada edição enviamos 200 
exemplares gratuitamente, pedindo novas assinaturas. Boa divulgação é feita pelo programa 
Momento Espírita a Distrital Pinheiros, que fez um panfleto com nome e endereço do 
destinatário com a pergunta: “Você quer assinar o “Dirigente Espírita”? com os quadrinhos 
para a resposta “sim” ou “não”. É incluída também a oferta de um livro, com a assinatura 
do jornal. 6.6.1. Programa Geral de Atividades para 2003. Apresentado para que todos os 
órgãos possam elaborar seus programas prevendo conciliá-los com este. Programado Curso 
de Evangelizadores da Infância, na sede da USE, de 8 de março a 26 de abril; reuniões e 
encontros do Departamento de Mocidade; reuniões dos Conselhos; de 06 a 20 de abril 
mês do Livro Espírita em São Paulo; 2 a 4 de maio reunião da Regional Sul do CFN em 
Curitiba; show no Ginásio do Ibirapuera, 18 ou 25 de maio, para arrecadação de fundos; 
em 25 de maio Oficina de Arte na sede da USE, 31 de maio Simpósio fora do local espírita 
com as especializadas na OAB, CRP, CRM ou Fac. Medicina e ADE-SP, em prol da 
melhoria da Sociedade; 08 de junho Assembleia Geral Ordinária; 29 de junho Encontro 
Estadual do Serviço Assistencial Espírita; 26 de julho Evento Artístico do Departamento 
de Artes; 10 de agosto 2º Encontro Estadual sobre Atividade mediúnica em São Paulo; 28 
de setembro Encontro Estadual de Comunicação da respectiva Assessoria; 4 e 25 de 



 

 

outubro Abertura e Encerramento do Outubro Espírita; 7 a 9 de novembro reunião do 
Conselho Federativo Nacional em Brasília; 22 de novembro evento artístico do 
Departamento de Artes; 14 de dezembro Reunião do CDE e do CA na sede da USE. 6.2 
Eleições - Em março, os centros espíritas devem indicar seus representantes para os órgãos 
locais. Em abril as distritais, municipais e intermunicipais fazem a sua eleição, em maio as 
regionais e em junho é feita a eleição da D.E. Aprovado o regimento da comissão eleitoral. 
Aprovada a comissão eleitoral, composta de Joaquim Soares (Juca), coordenador, André 
Luiz Galembeck e Paulo Ribeiro. Marcada a Assembleia Geral Ordinária para o dia 08 de 
junho. 7. 12º Congresso Estadual de Espiritismo –   Manoel Bianchini informa que a 
comissão se reúne mensalmente e está em fase final de trabalho. Cada exposição terá um 
coordenador e dois secretário e o expositor disporá de 30 minutos. O objetivo do 
Congresso é repensar o movimento espírita. O tema livre desse ser daquilo que funciona, 
está dando certo.  O prazo para inscrição do tema e encaminhamento da sinopse será até 
15/2/2003 para USE Campinas ou para Francisco Almeida – Av 6 A nº1026, CEP 13506-
765 – Campinas. Antonio Miranda expôs a parte financeira do Congresso, de que foram 
vendidos 6.500 livros à média de R$4,90 e temos ainda 3.500 para venda, sendo que o 
custo do Congresso deve ser de 62.000,00. Experiência de Jovens de Campinas – Realizam 
Noite da Fraternidade, uma vez por mês, convidando o palestrante e escolhendo o centro 
para palestra, seguindo de confraternização. No Congresso, o Departamento Pró-memória 
irá comemorar 100 anos de obras espíritas e documentos históricos de Kardec a nossos 
dias. 8. Comissão de Reestruturação das Regionais da USE. Rubens José de Toledo, de 
Campinas, informa que pretendem levar três propostas para o Congresso. As regionais são 
centros de inteligência no Estado e braços extensivos da Diretoria Executiva. Hélio Alves 
Corrêa, de Sorocaba assevera que a ideia é dinamizar o trabalho das Regionais. 9. Nova 
Dinâmica das Reuniões do C.A em 2003. O Presidente Attílio Campanini expôs que das 
24 Regionais comparecem apenas 8 a 10 às reuniões do C.A, sendo obrigatório 
estatutariamente realizar 4 reuniões do C.A – Conselho de Administração e 2 do C.D.E – 
Conselho Deliberativo Estadual ao ano, de modo que para dinamizá-los o projeto é que o 
C.A tenha uma reunião por ano em cada região, nas 4 regiões, no mesmo esquema do 
D.M. – Departamento de Mocidade, em caráter experimental. O bloco central, por 
exemplo, Campinas, Sorocaba, Rio Claro, Piracicaba terá um dia e meio de reunião uma 
vez ao no. Após amplamente discutida a proposta foi votada e aprovada com apenas um 
voto contra. Lembrando o problema da divisão geográfica das regiões, como o setor Oeste, 
que é muito grande, o Presidente esclareceu que a questão será estudada, levando em conta 
a afinidade entre as regiões, para resolver na reunião de março do C.A. 10. Operação Quo 
Vadis – Avaliação – Julia Nezu Oliveira expôs que para melhorar o atendimento aos nossos 
clientes que são os centros espíritas, pedimos diversas vezes aos órgãos mandarem as 
experiências bem sucedidas para ampliarmos o leque do que a USE tem a oferecer. Em 
junho foi feita a distribuição do material, tendo sido também enviado um questionário aos 
128 órgãos, de que, em um ano, recebemos apenas 29% de respostas. Os representantes de 
Piracicaba, Sorocaba, Ourinhos e Cachoeira Paulista declararam a excelente aceitação do 
material, cursos, seminários e apostilas, trabalho que deverá ter continuidade em 2003. 11. 
Palavra Livre – Departamentos: Paulo Ribeiro do O.D.O – Departamento de Orientação 
Doutrinária comunicou que estão disponíveis na USE, em São Paulo, a pedido, o trabalho 
do Dr. Alfredo Roberto com 72 aulas sobre O Livro dos Espíritos, em CD-ROOM, o de 
Adamantina embasado no livro Subsídios para Atividades Doutrinárias – 3 livros – O Livro 
dos Espíritos, dos Médiuns e o Evangelho; o Seminário de Carlos Baccelli “No mundo da 
Mediunidade” em CD-Room e o CD da palestra de Nestor Masotti na comemoração dos 



 

 

55 anos da USE. Jane Jurado do Departamento de Infância relatou o 4º Encontro 
Nacional de Dirigentes na FEB em Brasília quando foram elaborados projetos para uso em 
todo o país. A Intermunicipal de Guarulhos está se preparando para sediar o encontro 
estadual de evangelizadores em 20 e 21 de setembro. 11.1 SAE 3º Setor e movimento 
Degrau Adilson J.J. Pereira informou que a FEB vem desenvolvendo o projeto apresentado 
por São Paulo a respeito de cursos para manutenção das atividades espíritas, que a USE 
continuará Diretoria Jurídica da REBRAF, eleita dia 5 último, bem como as atividades 
desta no Movimento Degrau, que já conta com 43 Conselhos instalados e 48 em formação. 
Pede sugestão de temas para o Encontro com a Secretária do Conselho Municipal de 
Assistência Social da Capital, agendado para 9 de fevereiro, assim como para o Encontro 
Estadual sobre Serviço Assistencial Espírita marcado para 20 de junho. Departamento do 
Livro Nivaldo comunicou estar fazendo liquidação de livros e tenciona realizar uma feira 
estadual do livro espírita em cada cidade. Pede-se para quem tem livraria comprar da 
distribuidora USE, dando-lhe preferência. 12. Informações dos Órgãos. Márcia A. Toledo 
Pinto, de Araraquara, expôs sua participação quanto à inclusão de espiritismo no currículo 
da história das religiões, que deve ser solicitada ao Conselho de Ensino Religioso do Estado 
que é ministrada nas escolas públicas. Luiz Gomes de Gouveia, de Guarulhos, deu 
conhecimento da formação, com a participação da USE, a pedido da Infraero, de Comissão 
para Socorro em caso de Catástrofe. Miguel de Pier, de Tupã, sugere incluir na Internet 
esclarecimento para os casos de confusão do espiritismo com outras crenças, tendo sido 
deliberado que qualquer órgão da USE deveria responder de imediato. Neli Del Nery 
Prado, de Bauru, falou do sucesso da realização da XV Feiramor em novembro, que o 
movimento espírita de Bauru foi convidado pela Rede Globo para coordenar a campanha 
“Natal sem fome” de Bauru e que a reunião do Conselho Intermunicipal da USE contou 
com 100% de presenças. Hélio Alves Corrêa, de Sorocaba, falou do Seminário de 
novembro e da 15ª Feira do Livro Espirita em dezembro. Evany Figueira, de Taubaté, falou 
do centenário em 2003 do C.E. União e Caridade de Taubaté. Helena Delphim Bragatto, 
de São Carlos, destacou a necessidade de fazer mais trabalhos com o item “Espiritismo é 
Religião” para esclarecimento do público. Victor de Souza, de Cachoeira Paulista, 
apresentou a relação da Comissão Executiva da Regional eleita até 2003, o relatório de 
atividades de 2002 e a programação de eventos para 2003, contemplando o ENEDES, 
encontro de evangelizadores da família, ENERC, Encontro Regional da Criança e da 
Cultura Espírita. Informou também a participação no “Encontro Espíritas das Águas do 
Sul de Minas de 29/11 a 12 do corrente. Jurandir Ferraz, de Presidente Venceslau, 
apresentou a relação de palestras e seminários promovidos pela Intermunicipal em 2002 e 
falou dos 60 anos do C.E Amor e Caridade. Em 2003 pretendem realizar três seminários. 
José da Conceição de Abreu, da Baixada Santista, lembrou que o Departamento de 
Mocidade está hoje reunido em Santos e que no dia 10 irá participar da Semana Integrada 
da Cidadania. 13. Próximas reuniões O Conselho de Administração reunir-se-á, em São 
Paulo, 9 de março e o Conselho Deliberativo Estadual em 08 de junho, quando se realiza 
a assembleia geral ordinária, com a eleição e posse da Diretoria da USE Estadual. 14 – 
Encerramento   às 14 horas, com a prece de José Antonio Luiz Balieiro. Eu, Neyde 
Schneider, 2ª Secretária, lavrei a presente ata.  
 
















