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Atas de Reunião

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

09 de agosto
13 de setembro
11 de outubro

22 de novembro
14 de dezembro



USE – UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
RESUMO DAS REUNIÕES DOS 4 BLOCOS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO – 2º semestre 2003 
 

BLOCO NORTE – 9/8/2003 – RIBEIRÃO PRETO 
Participantes: Diretoria Executiva e Regionais de Ribeirão Preto, Franca, S. José do 
Rio Preto, Jaú, S. João da Boa Vista, Jales e visitantes Miguel de Pier de Marília e 
Suzete Amorim de S. Paulo.  Intermunicipais de S. João da Boa Vista, Santa Fé do 
Sul, Orlândia e S. Joaquim da Barra. 
 
Assessor de Unificação para o bloco – Adolfo Mendonça Jr. 
 
José Menato Jr., Presidente da Intermunicipal de São João da Boa Vista informa 
que a Regional está desativada.  O Presidente, Attílio Campanini asseverou-lhe seu 
apoio para criá-la. 
 
Feita visita ao estande da USE na 3ª Feira Nacional do Livro. 
 
S. José do Rio Preto comunica ter distribuidora de livros. 
 
Franca candidata-se a realizar o 14º ou 15º Congresso Estadual.   
 
Reunião para 2004 – em Jaú, segundo Sábado de agosto, com o tema: “O Trabalho 
das Regionais e Planejamento para 2005”. 
 
BLOCO OESTE – 13/9/2003 – MARÍLIA 
 
Participantes: Diretoria Executiva e Regionais de Marília, Bauru, Assis e Rancharia; 
Intermunicipais Marília, Bauru, Lins, Rancharia, Garça, Paraguaçu Paulista e 
visitante Pascoal Bovino de Ribeirão Preto 
 
Assessor de Unificação para o bloco – Aylton Paiva 
 
Regionais de Nova Alta Paulista, Ilha Solteira e Presidente Prudente não se fizeram 
representar, o que, segundo o Presidente, significa trabalho para o assessor de 
unificação. 
 
Regional de Assis realiza 4 reuniões por ano, cada vez em um diferente cidade da 
região.  
 
DOD incentivou iniciar tarefa do ESDE, deixando com a Regional de  Marília e 
Intermunicipais a proposta de alavancar  esse programa da FEB 
 
Reunião para 2004 – na Regional de Assis, em 11 de setembro – tema: “O Trabalho 
das Regionais”. 
BLOCO SUL – 11/10/2003, na sede da USE em São Paulo. 
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Participantes: DE, Regionais, Intermunicipais, Municipais e Distritais conforme lista 
de presença. 
 
Assessor de Unificação para o Bloco:  Joaquim Soares (Juca). 
 
Regional São Paulo dividida em 4 blocos e criou Assessoria para os Portadores de 
Necessidades Especiais. 
 
Reativação da Intermunicipal de Registro. 
 
Reunião para 2004 – em Santos, último  Sábado de setembro- tema: “Unificação + 
57”. 
 
BLOCO CENTRO – 22/11/2003, Piracicaba 
 
Participantes: DE e Regionais de Campinas, Mogi Mirim, Rio Claro, Piracicaba e 
Sorocaba; Intermunicipais de Limeira, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, Americana, 
Rio Claro e Santa Bárbara d’Oeste. 
 
Assessor de Unificação para o Bloco – Marcelino F. Romera. 
 
Rubens Toledo relatou esforços para compor Regional de Campinas, tendo 
companheiros de Indaiatuba e Itu aceito convite, como também  resultados 
promissores na área de Infância, Doutrina e Comunicação.  O Presidente 
recomendou tratarem em conjunto da organização dos departamentos da 
Regional e Intermunicipal, lembrando a necessidade de boa vontade e disciplina, 
priorizando a fraternidade à hierarquia. 
 
Norberto Gaviolle da Regional de Sorocaba comunica estar em elaboração 
programa que visa uniformizar a linguagem dentro do movimento espírita. 
 
Irene Gaviolle informou intenção de ir a Itapetininga, ausente ã reunião. 
 
Site – informado o de Piracicaba – www.usepiracicaba.com.br, que transmite todas as 
informações aos centros unidos pela Internet.  Sérgio Carneiro, responsável pelo 
site da USE Piracicaba (sergio@imagenet.com.br) expôs necessidade de atualização 
dos sites espíritas, particularmente o da USE parado e pouco atraente, tornando-
os dinâmicos, interessantes e atraentes.   
 
Solicitada a DE a oferecer no site da USE os recursos de que dispõe para os 
órgãos. 
 
Rubens Toledo, de Campinas, sugere incorporar Itu e Salto à Intermunicipal de 
Indaiatuba. 
Claudimara Altheman, da Regional de Sorocaba, sugere que a USE estadual 
desenvolva campanha para conscientizar as casas da importância da 
evangelização infantil. 
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Reunião para 2004 – em Campinas, 20/11/2004; tema: Definição das Atividades 
dos órgãos Regional, Intermunicipal e Municipal. 
 
Assuntos tratados nas 4 reuniões de bloco: 
 
Órgãos - Todos  relataram atividades como mês espírita, seminários, palestras, 
eventos musicais, cursos, encontros, reuniões, grupos de teatro, banca de livros, 
site, feira do livro espírita, livraria e confraternização regional que promovem.  Foi 
exposto que Presidentes de casas não unidas alegam falta de interesse pelo 
receio de burocratização, com a necessidade de reuniões, relatórios, etc. 
 
Novo Sistema de Reuniões - O Sr. Attílio Campanini esclareceu que o CA e CDE 
na última gestão aprovaram este novo sistema de reuniões do CA em 4 blocos, para 
permitir maior número de representantes presentes e poder discutir problemas da 
doutrina.  Expôs que estas reuniões visam  fortalecer as regionais como órgãos de 
apoio a DE, que coordenam o movimento em suas regiões.  Enfatizou a 
necessidade de constituírem os cinco departamentos fundamentais para que haja 
trabalho harmônico, quais sejam: Orientação Doutrinária, Infância, Serviço 
Assistencial, Comunicação e Mocidade.  Igualmente, a possibilidade de uma 
regional auxiliar outra, passando-lhe a experiência adquirida. 
 
Mini-Congressos – Orson Peter Carrara, de Jaú propõe realizar-se a cada 
semestre, no intervalo dos congressos estaduais, Mini-Congressos com duas 
regionais, com a duração de 6 horas ou um dia de trabalho, com o módulo central 
da unificação, o que será discutido e votado na reunião do CDE de dezembro/2003. 
 
Novo Código Civil – Adilson J. J. Pereira orienta que as casas espíritas aguardem 
nova lei tramitando no Congresso que isenta as  organizações religiosas e partidos 
políticos de adaptar-se ao novo Código Civil.  Sugere realizar assembléia geral 
alterando o estatuto, mas não levar a ata ao Registro de Títulos e Documentos até 
sair nova lei a respeito.  Somente registrá-la se a lei o requerer, procedendo ao seu 
cancelamento através de outra assembléia, se a lei o facultar.   
 
Planejamento para 2004 – Revitalização de Campanhas – Janeiro – “Comece 
pelo Começo”, englobando folhetos FEB Conheça o Espiritismo e Divulgue o 
Espiritismo e as obras da codificação.  Abril – mês do Livro Espírita e 140 Anos de 
O Evangelho Segundo o Espiritismo.  Maio – “Viver em Família”, 10 anos de 
lançamento, a incluir “Em Defesa da Vida” e divulgando os livros edição USE.  
Outubro – Mês Espírita – Bicentenário de nascimento de Kardec, celebrado no 4º 
Congresso Espírita Mundial de 3 a 5 de outubro em Paris, comemorações a serem  
encerradas dia 30 de outubro no Grande Auditório do Anhembi, em conferência, 
precedida de encontro de todos departamentos no decorrer do dia. 21/2/2004 – 
Reunião do SAE em Sorocaba, das 14 às 17 horas. Curso de Preparação de 
Educadores da Infância, 6, 13, 20, 27 de março e 3,10, 17 e 24  de abril.  4 de Abril 
– reunião do CA na sede. 30 de abril, 1 e 2 de maio Reunião CFN – Zonal Sul em 
Niterói.  5 de Junho – aniversário da USE, 13 de junho Reunião do CDE – 
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Campanha da Família.  Novembro – reunião do CFN em Brasília – 12 de Dezembro 
– Reunião do CA e CDE.  Departamento de Mocidade – programou prévias e 
confraternizações seccionais, 28ª COMELESP em S. José dos Campos, 25ª 
COMECELESP em S. João da Boa Vista, 34ª COMENESP em Pedregulho e 42ª 
COMENOESP, em Adamantina; reunião de Doutrina do VI EECDME, reuniões 
gerais das 4 assessorias , de assessores e em 13 de novembro o Dia do Jovem 
Espírita. 
 
Comunicação –Cadastro geral de veículos de comunicação, Manual do 
Departamento e dos Órgãos da USE, Seminário em 4 regiões do Estado, 
uniformização da logomarca e orientação para murais.  Órgãos solicitados a enviar 
notícias, sendo que fatos importantes devem ser inscritos na Pró-Memória da USE 
também. 
 
Livros – Promoção de livros em estoque.  Pedidos à Livraria podem ser feitos por 
fax.  Sugestão aos órgãos servir-se da USE para as feiras de livros, que buscará 
atendê-los quanto a quantidade e preço. 
 
DOD – Apostilas série Centro Espírita em elaboração, deverão contar com 
apreciação e sugestões das Regionais. 
 
INFÂNCIA -  Dificuldade em montar materiais dos cursos. 
 
JORNAL – Fazer campanha para ampliação de assinaturas 
 
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS – Merhy Seba 
 
SAE – Políticas públicas de parcerias com a sociedade civil, necessidade de cursos 
para qualificação de conselheiros da sociedade civil e para elaboração de projetos 
sociais auto-sustentáveis. 
 
FINANÇAS – Sr. Attílio propõe formar Clube dos Amigos da USE, para dar suporte 
às atividades e fortalecer quadro de cooperadores para sustentação da USE.  Dívida 
com INSS e REFÍS parcelada, pagamento aos fornecedores em dia. 
 
CFN – Reunião de 7 a 9/11 teve 100% de comparecimentos, Seminário da 
Campanha de Prevenção às Drogas, material para comemoração bicentenário de 
Kardec e preparo para censo dos espíritas brasileiros em 2004. 
 
SECRETARIA – precisa e-mail de todos os órgãos, inclusive seus diretores, para 
mandar respectivas listas para as Regionais. 
 
 



 1 

Ata de 9 de agosto de 2003 
Conselho de Administração 

 
Ata da reunião setorizada do Conselho de Administração, Região Norte,  da USE – União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada aos 9 de agosto de 2003, às 9h45, 
na Unificação Kardecista, Rua Mariana Junqueira, 504, Centro, Ribeirão Preto, SP.  
Estiveram presentes os seguintes membros da Diretoria Executiva:  Attílio Campanini – 
Presidente; Adilson José Joaquim Pereira – 1º Vice-Presidente; José Luiz Antonio Balieiro – 
2O Vice-Presidente; Carolina Flor da Luz Matos – 1ª Secretária; Neyde Schneider – 2ª 
Secretária; Raimundo Nonato Porto – 1º Tesoureiro; Antonio Carlos Amorim – Diretor de 
Patrimônio e os Diretores de  Departamento: Paulo Ribeiro –  Orientação Doutrinária; 
Maria Izabel da Silva Miranda –  Evangelização da Infância, acompanhada de Terezinha Faria 
Dias; Francis Lobo –  Mocidade; Clodoaldo de Lima Leite –  Serviço Assistencial Espírita; 
Julia Nezu Oliveira  Comunicação; representando as regionais do bloco Norte: José Argemiro 
da Silveira –  Presidente – Ribeirão Preto; Jean Rodrigo Campos Júlio – Franca; Ricardo 
Ribeiro de Abreu, Wisclef Sacchetin, Cícero Bompastor  e Woyne Figner S. – São José do 
Rio Preto,  Antonio Dias Ferreira – Jaú; José Menato Jr. e Edgardo de Lima Marcos – São 
João da Boa Vista, José Antonio Marin -  representante de Jales e como visitantes Miguel de 
Pier, Presidente  da Regional de Marília e Suzete M. A .  Amorim, Presidente  da Regional 
São Paulo além de representantes das Intermunicipais de São João da Boa Vista, Santa Fé do 
Sul, Orlândia e São Joaquim da Barra.  José Argemiro da Silveira, Presidente da Regional de 
Ribeirão Preto  abriu a reunião, anfitrionando-a, com as boas vindas aos participantes, 
seguido da prece de abertura da Sra. Maria Aparecida Cano, da Unificação Kardecista.  Com 
a palavra, o  Presidente Attilio Campanini falou de sua emoção pelo deslocamento dos 
companheiros para cá para a reunião do CA, que é a primeira em bloco de regiões, visando 
alcançar todo o Estado, com cerca de 1.300 casas espíritas unidas.  A USE não é fácil de 
administrar, em face da escassez de recursos e dificuldade de locomoção para os 
representantes de regiões distantes se fazerem presentes às reuniões na Capital, além dos 
problemas de estruturação e organização   enfrentados pelas unidades do interior.  Este é o 
motivo para realizar as reuniões do CA, que estatutariamente se realizam a cada três meses 
em quatro blocos, incluindo os departamentos,  para maior número de representantes e 
poder discutir problemas da doutrina.  Estamos felizes que todas as regiões convidadas, mais 
os representantes das Regionais Marília e São Paulo, compareceram, o que não acontecia na 
cidade de  São Paulo.  As intermunicipais são mais de 100 e muitas delas absorvem o pessoal 
das regionais, que são 24, de modo que pedimos às intermunicipais dar suporte às regionais 
para fortalecê-las e dar-lhes a respectiva responsabilidade.  Lembrou as palavras do Espírito 
Dr. Bezerra de Menezes de que antes da unificação tem que vir a união  e o discurso de 
Kardec, de 1868, de que o movimento espírita deverá pautar seus objetivos na união de vistas 
e de sentimentos.  Enfatizou a necessidade de tolerância e compreensão.  A seguir, o Sr. 
Presidente convidou os participantes de cada departamento presente a se reunirem com o 
respectivo diretor nas demais salas e passou a coordenar a de dirigentes.   José Antonio 
Marin, da Intermunicipal de Santa Fé do Sul, representando Jales, expôs estarem se 
programando para realizar o Mês Espírita em Setembro, na cidade de Rubinéia, com 
oradores conhecidos da região, com  eventos musicais, para divulgar a doutrina e destacou   
os problemas financeiros para viajar para as reuniões.  Ricardo Ribeiro de Abreu, de São José 
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do Rio Preto informa que a Intermunicipal tem distribuidora de livros, programa para a 
região cursos e seminários, está promovendo encontro regional de evangelizadores hoje,  está 
fazendo trabalho para envolver o hospital psiquiátrico, realiza nove feiras espíritas na região e 
mantém programa na televisão a cabo.  Informou, outrossim, que no último dia 2 a Regional 
elegeu a Diretoria para o próximo triênio, tendo feito a devida comunicação por fac-símile.  
O Sr. Attílio Campanini aventou a possibilidade de uma regional auxiliar outra, passando-lhe 
a experiência adquirida.  Jean Rodrigo Campos Julio, da Regional de Franca, informa que a 
Mocidade é muito ativa e relaciona eventos existentes – Semana Regional, Encontro da 
Família, marcado para 23/11/2003, mês do intercâmbio regional, CREME – 
ConfraternIzação Regional de Mocidades Espíritas, CONFRADE e para 2004 o ERDME – 
Encontro Regional de Dirigentes de Mocidades.  A Diretoria conta ainda somente com três 
elementos e apenas o Departamento de Mocidade.  Projetos:  reunião com cada comissão das 
Intermunicipais; auxiliar as USEs Intermunicipais a cadastrar mais casas, assumir 
efetivamente atividades regionais, ativar os departamentos, criar o site da regional e auxiliar a 
Intermunicipal de Franca na construção da sede própria, bem como realizar mais  eventos 
doutrinários.  Dificuldades – falta de pessoas que conheçam a função de uma regional.  
Franca pretende assumir o 14º ou 15º Congresso Estadual.  Adolfo Mendonça Jr. informou as 
iniciativas de divulgação realizadas, inclusive em jornal local, a participação de 100 pessoas 
no ACODE – aperfeiçoamento de oradores espíritas, a preparação de livro com subsídios 
para a história espírita de Franca, o andamento da operação “quo vadis”, cuja missão é união 
e aperfeiçoamento dos centros espíritas, cabendo à Diretoria Executiva oferecer cursos e 
treinamento para os órgãos.  Antonio Dias Ferreira, da Regional de Jaú, esclarece que a 
regional abrange também  Brotas, Torrinha, Dois Córregos, num total de 10 cidades, 9 
USEs,  tem banca de livros espíritas e todos os centros realizam feiras do livro espírita.  Para 
equacionar o problema de evangelização, estão promovendo reciclagem de evangelizadores, 
com aulas uma vez ao mês em cada cidade.  Realizaram três seminários no último ano, com 
mais um programado para 22/11.  As 22 casas espíritas da região reúnem-se a cada dois 
meses.  Têm grupo de teatro, jornal em forma de tablóide e 8 programas de rádio.  Está em 
construção a Casa do Espírita para todos os centros espíritas poderem usar.   José Menato Jr., 
Presidente da Intermunicipal de São João da Boa Vista, informa que mantêm cursos, 
seminários e transformaram a banca de livros em livraria, mas que a Regional está desativada 
e pedem para criá-la.  O Presidente Attílio Campanini asseverou a José Menato Jr. que leva 
seu apoio para criá-la.  José Argemiro da Silveira, da Regional de Ribeirão Preto, noticia que 
a região vai bem.  No Carnaval realizam a Confraternização Regional Espírita há 20 anos, 
com o maior sucesso, há intercâmbio de expositores, trabalho muito bom de divulgação e 
feiras do livro espírita.  Por não terem as regionais atividade intensa o Sr. Attilio Campanini 
sugeriu que poderiam assumir determinadas tarefas como encontros  de dirigentes.  O 2º 
Vice Presidente, José Antonio Luiz Balieiro apresentou proposta recebida de Orson Peter 
Carrara, da Regional de Jaú, para realizar, no intervalo dos congressos estaduais, mini-
congressos, divididos em 12 regiões  do Estado, duas vezes ao ano, na mesma data e mesmo 
programa, com seis horas de duração, com expositores da própria região, num grande evento 
unificacionista.  A proposta será apresentada nas outras três regiões em que haverá reunião 
do CA este ano, para apresentá-la na reunião do Conselho Deliberativo Estadual de 
dezembro próximo, de modo a, se aprovada, implementá-la no próximo ano.  Balieiro 
solicitou  aos representantes de regionais e intermunicipais que gravassem, ainda hoje,  em 



 3 

folha de registro as informações sobre as  atividades dos respectivos órgãos de unificação para 
o período de 1/11/2002 a 31/10/2003, inclusive jornais, sites, etc. para serem reportadas à 
reunião de novembro do Conselho Federativo Nacional em Brasília.  Durante o intervalo 
para o almoço, das 12h00 às 13h50, foi feita visita ao estande da USE  na 3ª  Feira Nacional 
do Livro, ocorrendo de 9 a 17 de agosto.  O 1º Vice Presidente, Adilson J. J. Pereira, explicou 
que, para se adequarem ao novo Código Civil, os centros espíritas deverão alterar seus 
estatutos em assembléia, com o competente registro nos cartórios de títulos e documentos, 
uma vez que passam a ser associações civis sem fins econômicos e seus membros a serem 
denominados associados.  Quanto à  denominação do centro, não deve haver necessidade de 
mudança e, se o cartório não aceitar, pode-se recorrer ao juiz corregedor.  Passando-se ao 
planejamento para 2004, com base no proposto pelo 12º Congresso Estadual, deve-se reativar 
as campanhas permanentes (Comece pelo Começo, Viver em Família, em Defesa da Vida) e 
manter as sazonais, como a de Prevenção às Drogas,  etc., comemorar o bicentenário de 
nascimento de Allan Kardec, revitalizar o cadastro das sociedades espíritas unidas e 
informações gerais.  Julia Nezu Oliveira, Diretora do Departamento de Comunicação, 
informou que no Encontro a ter lugar em 28 de setembro, será entregue o material  trazido 
de Brasília para os dirigentes tirarem cópias e dar aos respectivos responsáveis pelas áreas de 
comunicação ou divulgação.  Merhy Seba, Assessor de Comunicação da FEB e da USE, 
observou que é preciso fazer triagem das campanhas para não fazer cartazes diferentes falando 
a mesma coisa; é preciso enxugar o número de campanhas, verificando a possibilidade de 
incorporar, uma a outra, por exemplo, a “Comece pelo Começo” à de “Divulgação do 
Espiritismo” e divulgar os três livros da USE sobre a família na “Viver em Família”.  Ficou de 
elaborar um projeto para as campanhas e estabelecer um calendário, que seria um trabalho 
conjunto com os órgãos da USE.   Novo procedimento das reuniões do CA. Os 
representantes das regionais presentes manifestaram seu agrado, mantendo-se uma reunião 
geral em São Paulo, para tratar de questões que devem ser resolvidas em plenário, como 
mensalidades.  Foram apresentadas diversas sugestões para ativar as regionais, como reunir 
grupo de pessoas de 2 ou 3 centros  para ir visitar aquele que não comparece às reuniões; 
visitar órgãos da região; trocar informações para que haja mais intercâmbio; colocarem-se os 
dirigentes na posição de servidor; apoiar os companheiros para aumentar atividade da USE 
regional; atualizar cadastro de cada intermunicipal, municipal e centros atuantes;  as 
municipais cederem atividades que possam ser feitas pela regional, como cursos e seminários; 
dividir tarefas; fazer o trabalho da USE com amor.  Escolhida para a reunião de 2004 do 
bloco a cidade de Jaú e o mês de agosto, tendo como tema:  O Trabalho das Regionais e 
Planejamento para 2005.   Departamento de Comunicação - Merhy Seba, assessor da FEB e 
da USE,  fez exposição sobre a Comunicação Social Espírita, lembrando que a plataforma de 
comunicação de Jesus inclui informação, autenticidade, persuasão, interatividade, unidade e 
identidade.  Definiu os itens da dinâmica de comunicação: planejamento, estratégia, tática, 
técnica de apresentação,  administração e a tarefa de unificação como um trabalho de equipe.  
Julia Nezu Oliveira, Diretora do Departamento,  distribuiu, para as regionais,  material de 
Como elaborar informação para um informativo, Norma de Redação,  Como melhorar a 
pronúncia.  DOD – Departamento de Orientação Doutrinária – O Diretor Paulo Ribeiro 
apresentou Ramatis Allan de Oliveira e Carlos Fonseca, de Ribeirão Preto, que farão parte 
do DOD. Carolina Flor da Luz Matos, 1ª Secretária informou que esteve em Brasília no 2º  
Encontro Nacional  de Dirigentes do ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita com 
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José Antonio Luiz Balieiro, 1º Vice Presidente, resultando na campanha de implantação do 
ESDE no Estado, a começar hoje em Ribeirão Preto.  Departamento de Infância – A 
Diretora Maria Izabel da Silva Miranda informou que foram relatados os trabalhos realizados 
na região, assim como as metas e objetivos a atingir, feita a troca de experiências e materiais, 
distribuídos e discutidos projetos, pretendendo-se ter o retorno de todo o material até 
Dezembro.  Convidou para o Encontro Estadual de Evangelizadores que a USE realizará em 
Guarulhos nos dia 20 e 21 de setembro.  Serviço Assistencial Espírita – SAE – O Diretor 
Clodoaldo de Lima Leite colocou que, no que pese ao trabalho fantástico dos espíritas, nós 
precisamos melhorar; foram questionados os agentes dificultadores das ações assistenciais, 
como a distorção do verdadeiro sentido da caridade, falta de recursos humanos e financeiros, 
desconhecimento das políticas públicas na área (NOB – Norma Operacional Básica, ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente), ação desarticulada do movimento, existência de 
vaidade, personalismo e desconhecimento do papel da USE.  Propõe resgatar o sentido da 
caridade à luz da doutrina, cadastro das atividades assistenciais das casas espíritas e da 
qualificação profissional do seu freqüentador, organização e legalização da casa espírita, 
qualificação do dirigente espírita, implementar a campanha de prevenção às drogas, divulgar 
a legislação do setor, incentivar a participação efetiva nos conselhos de cidadania e praticar 
ações q ue promovam a articulação.  José Argemiro e Ricardo Fasanelli colocaram que não 
foram elencadas as maravilhosas atividades que o espírita realiza no setor, algumas das quais 
são consideradas modelo.  Departamento de Mocidade – O Diretor Francis Lobo 
apresentou o tema de estudo  para 2004 – Liderança e Motivação, informando que continua 
o trabalho de aproximação e acompanhamento das atividades, visando fortalecer o contato e 
troca de idéias nas reuniões.  Em Dezembro, Franca sediará a reunião geral do departamento.    
Ribeirão Preto fará encontro de lideranças em novembro, com todos os órgãos da 3ª 
Assessoria.  S. Joaquim da Barra realizará em 8 e 9 de novembro o EME, S. João da Boa Vista 
prepara-se para a 25ª COMECELESP.  Em 16 e 17 de agosto será realizada reunião específica 
de doutrina em S. José do Rio Preto.  A organização da 2ª prévia está a cargo de Rio Claro, na 
2ª Assessoria e Rio Preto, na 3ª.  Em 31/8 haverá a próxima reunião seccional em Campinas 
com todas as regionais.  JORNAL DIRIGENTE ESPÍRITA – Antonio Carlos Amorim 
ratificou a necessidade de apoiar o jornal, através de campanha de ampliação de assinaturas.  
CURSO DE GESTÃO e Capacitação para Gerenciamento de Casas Espíritas – A USE 
convida para o curso que fará realizar em Guarulhos, juntamente com a FEB, dias 20 e 21 de 
setembro, Sábado à tarde e noite, Domingo pela manhã, com inscrições até 31/8 na 
Secretaria da Estadual.  BOVESPA SOCIAL – a 2ª Secretária, Neyde Schneider comunicou 
que a Bolsa de Valores de São Paulo está se propondo à captação de recursos para  projetos 
de assistência social.  Informações e formulários podem ser obtidos através do site da Bolsa 
na Internet.  TESOURARIA – O 1º Tesoureiro, Raimundo Nonato Porto, expôs que na 
prestação de contas de final de mandato em junho  de 2003, o débito existente era de R 
$122.000,00, que em 1º de agosto foi feito pedido de parcelamento ao INSS e  que da dívida 
com a FEB restavam 15 parcelas a serem pagas.  LIVROS PARA OS CENTROS 
ESPÍRITAS – O Presidente Attílio Campanini comunicou que,  mediante seu estoque e  
recebimento de doação da FEB de 1.000 livros, a USE está encaminhando um pacote de  4 
(quatro) livros para cada  centro espírita, ficando a critério de cada um dar uma contribuição 
pecuniária à USE em retribuição.   Entre esses livros figura “USE – 50 Anos de Unificação”, 
que não deve faltar em nenhuma casa espírita.  Comunicou ainda que o Assessor de 
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Unificação para este bloco é Adolfo de Mendonça Jr. e que Merhy Seba está nomeado como 
Assessor de Relações Públicas.  Às 18h00, o Presidente encerrou os trabalhos dizendo de sua 
satisfação por esta primeira reunião que realizou trabalho importante de contato com as 
regionais, fortalecendo-as, agradecendo à Unificação Kardecista a cessão do espaço; lembrou 
que a reunião do próximo ano será no segundo Sábado de agosto, devendo as regionais levar 
também um representante de cada departamento e solicitou a José Argemiro da Silveira fazer 
a prece final. Eu, Neyde Schneider, 2ª Secretária, lavrei a presente ata que, depois de 
aprovada, será devidamente assinada.  



Ata de 13 de setembro de 2003 
Conselho de Administração 

 
Ata da reunião setorizada do Conselho de Administração, Bloco Oeste, da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada aos 13 de setembro de 2003, às 10h00 
na Fundação Eurípedes Soares da Rocha, Av. Hegino Muzzi Filho, 529, Marília, SP.  
Presentes:  Attílio Campanini -  Diretor Presidente;  Adilson José Joaquim Pereira – 1º Vice 
Presidente; José Luiz Antonio Balieiro – 2º Vice Presidente; Sander Salles Leite – Secretário 
Geral; Carolina Flor da Luz Matos – 1ª Secretária; Neyde Schneider – 2ª Secretária; Wladisney 
Lopes da Costa – 3º Secretário; Raimundo Nonato Porto – 1º Tesoureiro; Rosana Amado 
Gaspar -  2ª  Tesoureira e os Diretores de Departamento: Julia Nezu Oliveira – Comunicação; 
Paulo Ribeiro – Orientação Doutrinária; Maria Izabel da Silva Miranda – Evangelização da 
Infância, acompanhada de Terezinha Faria Dias; Clodoaldo de Lima Leite – Serviço 
Assistencial Espírita;  Wilson Pinheiro – Artes; representando as regionais do bloco Oeste: 
Miguel de Pier – Presidente da Regional de  Marília; Aylton Guido C.  Paiva -   Presidente - 
Regional de  Bauru; Olivino Rodrigues – Presidente – Regional de Assis; Dorival Isidoro 
Gonçalves – Presidente da Intermunicipal de Marília; Sandra Heloisa O. Daniel – Vice 
Presidente da Regional de Marília; José Benevides Cavalcante e  Ademir Bardela – Garça; 
Geni Aguilera de Souza – Tesoureira - Marília; Fernando Ortega Garcia – Secretário da 
Intermunicipal de Marília; Nelí Del Nery Prado – Intermunicipal de Bauru;    Pascoal Bovino 
de Ribeirão Preto; Magali de Paula Lima – Vice-Presidente da Intermunicipal Bauru; Maria 
de Fátima Q. Antunes – 2ª Secretária da Intermunicipal Bauru; Carlos Cesar Antunes da 
Intermunicipal Bauru; Antonieta Nazaré de Lima Coqueiro – Serviço Social – Lins; Dulce 
Maria Sarmento Beccari – Evangelização e Ana Carolina Franceschini Barros – Mocidade de 
Lins; Raimundo Pereira Rodrigues – Vice-Presidente da Regional e da Intermunicipal de 
Rancharia; Alzira Maria Rodrigues – Presidente Intermunicipal Rancharia; José Lopes – 
Presidente Intermunicipal Paraguaçu Paulista; Fabiana Soares Pereira – Mocidade – Marília.  
Miguel de Pier, Presidente da Regional de Marília abriu a reunião e fez a prece inicial.  Com 
a palavra, o Presidente Attílio Campanini saudou os presentes, falando de sua alegria por ver 
os  objetivos dessa reunião alcançados e pedindo a cada um dos presentes fazer sua 
apresentação.  Aylton Paiva, Presidente da Regional de Bauru e assessor de unificação do 
bloco,  ao se apresentar, declarou aceitar o cargo por poder dar sua contribuição, porém está 
disposto a transmiti-lo a qualquer momento a companheiro que possa dar mais tempo e 
maior contribuição.  Ismael Gobbo da Regional de Araçatuba justificou ausência, mas as de 
Nova Alta Paulista, Ilha Solteira e Presidente Prudente não se fizeram representar, o que, 
segundo o Presidente Attílio Campanini, significa trabalho para o assessor de unificação.  
Continuando, o Presidente asseverou que o Departamento de Mocidade já está maduro para 
assumir funções no movimento geral e deverá participar das reuniões de dirigentes, nas 
reuniões de blocos.  Quanto ao trabalho de unificação lembrou o discurso de Kardec de  
1868 de que o movimento espírita deverá pautar seus objetivos na união de vistas e de 
sentimentos e a mensagem do Espírito Dr. Bezerra de Menezes de que antes da unificação é 
preciso que haja união.  Esclareceu que o CA e o  CDE – Conselho Deliberativo Estadual, já 
na última gestão, aprovaram este novo sistema de reuniões, que as reuniões do CA em São 
Paulo tinham a presença média apenas de 1/3 das regionais e que as Intermunicipais e 
Municipais crescem, mas pelo seu número elevado a Diretoria não tem condições de se 
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comunicar diretamente com todas, de modo que é fundamental  fortalecer as regionais.  
Começamos no mês passado as reuniões em bloco, sendo esta a segunda e teremos a terceira 
e quarta em outubro e novembro.  Em dezembro, na reunião geral em São Paulo, não será 
necessária a presença dos departamentos.  A seguir, convidou os participantes de cada 
departamento presente a se reunirem com o respectivo diretor também na outra sala e passou 
a coordenar a de dirigentes.  Expôs que as regionais devem promover seminários, 
conferências e o que puderem para fortalecer o movimento da região. Estamos prevendo que 
cada uma tenha 5 departamentos, mas se quiser ter mais algum, não há problema.  Deve 
reunir-se periodicamente com as municipais,  sua diretoria e seu conselho.  Informou que o 
tema do próximo ano para estas reuniões é “O Trabalho das Regionais” .  Miguel de Pier, 
Presidente da  Regional de Marília informa a existência de coluna diária em jornal local, 
programas de rádio em Garça, 2 mensagens diárias em jornal, programa no canal 
comunitário na TV.  Comunica que  a Intermunicipal de Tupã realiza 2 meses espíritas ao 
ano, com palestras, em março e outubro, porém o seu Departamento de Evangelização 
Infantil está vago até esses dias.  Olivino Rodrigues, Presidente da Regional de Assis, informa 
que a Intermunicipal de Tupã promove   Encontro de Dirigentes Espíritas um ano em Tupã, 
um ano em Marília e um em Garça, com enfoque em Mocidade, Assistência Social e Centro 
Espírita, com o tema Problemas e Dificuldades.  No dia 26 de outubro, o encontro em Tupã 
abrange de Garça a Bastos, com o patrocínio da Regional e a realização da Intermunicipal.  A 
Regional já trabalha há tempo.  Reúne-se quatro vezes ao ano, numa intermunicipal, em 
maio na sede em Assis, agosto  em Ourinhos e novembro em Rancharia.  Temos o 26º Mês 
Espírita da Intermunicipal de Assis, para que os diretores possam levar as informações aos 
departamentos.  A Regional de Assis faz cronograma de palestras para vários centros em 
diferentes cidades, com grande sucesso. O Presidente Attílio Campanini assevera que as 
experiências bem sucedidas podem ser aplicadas nas outras regiões.   Aylton Paiva, Presidente 
da Regional de Bauru, coloca que os diretores de centro que mais trabalham assumem cargos 
na Municipal e Intermunicipal.  Em Bauru montamos a regional e sentimos que estamos 
com um Diretor fixo e o Departamento de Mocidade.  Para estas reuniões, se o titular não 
pode vir, outro companheiro da área vem.   Adilson J. J. Pereira, 1º Vice Presidente, falou 
sobre a adequação do centro espírita ao novo Código Civil.  Lembrou que a filantropia 
começou em 1543 com a Santa Casa de São Vicente e hoje o Terceiro Setor tem aplicação 
até política.  A Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo,  lançou nesta semana o Mapa do 
Terceiro Setor.  Explicou que, para adequar-se ao novo Código Civil, os centros espíritas 
deverão alterar seus estatutos em assembléia, com o competente registro nos cartórios de 
títulos e documentos, uma vez que passam a ser associações civis sem fins econômicos e seus 
membros a serem denominados associados.  Quanto à denominação, não deve haver 
necessidade de mudança e, se o cartório não aceitar, pode-se recorrer ao juiz corregedor.  
Livros para os Centros Espíritas – O Presidente Atílio Campanini informou que a USE está 
fazendo uma promoção de livros em estoque, enviando a cada casa um pacote contendo 4 
(quatro) livros, solicitando-lhe contribuir com R $35,00 em retribuição.  Foram trazidos os 
livros para as sete regiões, pedindo às três regionais presentes incumbirem-se de levá-los e 
entregar às casas, bem como às regionais ausentes.  Miguel de Pier responsabilizou-se por 
levar os de Ilha Solteira, Presidente Prudente e Nova Alta Paulista.  Em Ribeirão Preto a 
acolhida foi muito boa, prevendo-se um bom retorno.  José Luiz Antonio Balieiro, 2O Vice 
Presidente, tratou do Planejamento para 2004, com base no proposto no 12º Congresso 
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Estadual. Propõe-se reativar as campanhas permanentes (Comece pelo Começo, Viver em 
Família, em Defesa da Vida) e manter as sazonais, como a de Prevenção às Drogas e 
Evangelho no Lar.  Para 2004,  duas  campanhas “Divulgue o Espiritismo” que deve 
incorporar “Comece pelo Começo” e a outra será  “Viver em Família”.  Os folhetos da FEB 
serão enviados para os centros espíritas no estado de São Paulo diretamente, que poderão 
pedir mais  para a central da FEB gratuitamente.  Na campanha Pela Família, vamos divulgar 
os livros edição USE e na Divulgue o Espiritismo os da edições FEB. 
Apresentou  proposta de Orson Peter Carrara, da Regional de Jaú, para realizar, no intervalo 
dos congressos estaduais, mini-congressos, divididos em 12 regiões do Estado, duas vezes ao 
ano, na mesma data e programa, com seis horas de duração e expositores da própria região, 
proposta esta que, depois de apresentada às demais regiões será submetida ao Conselho 
Deliberativo Estadual em dezembro para ser implementada em 2004, se aprovada.   Nessa 
reunião será incluída a operação “quo vadis”, com novo nome aportuguesado em que Merhy 
Seba está trabalhando.  Esta operação deve entrar no Estado via Regionais, uma vez que o 
trabalho é para que elas sejam fortes e atuantes.  Na comemoração do bicentenário de Allan 
Kardec, propôs dois eventos, sendo o primeiro em 18 de abril e o segundo em data 
conveniente mais próxima a 3 de outubro.   O Sr. Attílio sugeriu que para esses eventos, 
quando convidado Divaldo Franco, as regionais programem as suas palestras nas cidades 
mais próximas, racionalizando o trabalho mediante entendimento prévio e lembrou que os 
grandes eventos devem ser promovidos pelas regionais.  Deve-se também revitalizar o cadastro 
das casas espíritas unidas.   Miguel de Pier sugeriu fazer mini encontros com as regionais 
ausentes com alguém da região, por exemplo fazer em Lucélia reunião com as regionais de 
Presidente Prudente e Ilha Solteira.  O Presidente Attílio Campanini registrou a proposta 
para ser analisada com Aylton Paiva, assessor de unificação.  Livraria da USE – Wladisney 
Lopes da Costa, 3º Secretário, informou que os pedidos podem ser feitos por fax e que nos 
livros da USE oferece-se melhor condição, fazendo-se também a distribuição de livros de 
outras editoras.  Passando-se ao relato das reuniões dos departamentos, Maria Izabel da Silva 
Miranda, da Infância, informou que Fátima de Tupã está sendo convidada por Miguel de 
Pier para o Departamento de Evangelização de Marília.  Estão sendo incentivadas reuniões 
com os pais durante o horário de evangelização.  Convidou para o Encontro Estadual de 
Evangelizadores que a USE realizará em Guarulhos nos próximos  dias 20 e 21.  Necessidades 
para 2004 – projetos de organizações em funcionamento, destacando a comunicação, 
sensibilização e liderança.  Participaram Luís, Dulce Maria Sarmento Beccari,  Fátima  de 
Tupã e Carlos Cesar Antunes de Bauru.  Serviço Assistencial Espírita -  Participaram o 
Diretor Clodoaldo de Lima Leite, Nazaré de Lins, Valdemir de Tupã, Maria de Fátima 
Q.Antunes de Bauru e Raimundo Pereira Rodrigues de Rancharia.   Discutidas as políticas 
públicas de parcerias entre estado e sociedade para desenvolvimento social.  Propõe usar ativo 
da região e o estabelecimento de parcerias sinérgicas, lembrando que política pública não é 
sinônimo de política governamental.  Deve-se investir em capital humano e social, 
dinamizando seus ativos sociais.  Foi proposta a realização de seminários descentralizados, 
onde se possa discutir papel do centro espírita e do Estado na área social.  São precisos cursos 
para qualificação de conselheiros na sociedade civil e para a elaboração de projetos sociais 
visando sua auto  sustentabilidade.  Proposta a criação de espaço para troca de experiências 
bem sucedidas, bem como encontros sobre a prevenção às drogas.  Orientação Doutrinária – 
O Diretor Paulo Ribeiro reuniu-se com José Lopes de Paraguaçú Paulista, Alzira Maria 
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Rodrigues de Rancharia, Wladisney Lopes da Costa da D.E., Neli Del  Nery Prado de Bauru, 
Fernando Porto de São Paulo, Heliane Cristina S. Cavalcante  de Garça, esclarecendo que a 
USE dispõe de material básico apostilado sobre fluidoterapia e atendimento fraterno, a 
maior e mais especial tarefa que o centro espírita pode realizar para o encaminhamento e 
aproveitamento daquele que chega.  Incentivou iniciar a tarefa  do ESDE, que no Estado de 
São Paulo deixa a desejar; devemos respeito e parceria à FEB.  Deixamos esta proposta com a 
Regional de Marília e as Intermunicipais para dar início a esse Estudo Sistematizado.  
Comunicação – A Diretora Julia Nezu reuniu-se com Magali de Paula Lima de  Bauru, 
Wilson Pinheiro do Departamento de Artes e Rosana Amado Gaspar da Distrital da 
Freguesia do Ó, SP.  Abordados os problemas no estado para expandir o trabalho de 
comunicação social espírita.  No próximo dia 28 será realizado em São Paulo o Encontro 
Estadual de Comunicação das 8h30 às 13h30, que tem apenas dois inscritos até o presente.  
Pretende-se nele preparar os comunicadores para dar continuidade ao trabalho, com as 
devidas técnicas.  Vamos precisar da ajuda dos órgãos.  Tem-se dificuldade em receber 
notícias das atividades dos órgãos para uma boa integração e unificação.  Os fatos 
importantes das regiões devem ser noticiados pelos órgãos locais, mas também inscritos na 
Pró-Memória da USE.  Precisamos dos dados do Estado relativos aos periódicos, 
informativos, programas de rádio, TV, etc. Programação para 2004 prevê campanhas, 
comemoração do bi-centenário de Kardec, 140 anos do Evangelho Segundo o Espiritismo, 10 
anos da Campanha Viver em Família, que contará com a assessoria de Merhy Seba.  
Questionada sobre a votação do selo de Allan Kardec, Julia Nezu informa que o prazo para a 
votação deve ir até o fim deste mês e que a ABRADE está se movimentando a respeito.  
LOGOTIPO DA USE – O Secretário Geral, Sander Salles Leite, informa que a USE 
disponibiliza logotipo padrão para todos os órgãos.  Para solicitá-lo basta entrar em contato 
com Sander, que o enviará por disquete ou e-mail, como desejado.  ARTES – Wilson 
Pinheiro  está verificando os tipos de artes mais utilizados para mapeamento do que ocorre 
no Estado.  MOCIDADE – O Presidente Attílio informa que está havendo hoje em Franca 
reunião Geral do Departamento, que foi solicitado a fazer sua programação para 2004 em 
conjunto com a Diretoria Executiva.  Fabiana Soares Pereira do DMU de Marília gostou da 
reunião, reportando que a Mocidade caminha nesse mesmo esquema.  Reunião do bloco de 
regionais em 2004 – ficou marcada para 11 de setembro na Regional de Assis, que informará 
o local posteriormente.  O Presidente Attílio Campanini concitou os presentes a 
comparecerem à reunião do CA e CDE dia 14  de dezembro, na sede em São Paulo, para o 
planejamento  para 2004.  Agradeceu a participação de todos, dizendo-se feliz com o 
resultado da reunião e que o interesse da Diretoria é fortalecer as regionais, os ramos de que 
se serve para administrar o espiritismo no estado de São Paulo.  A reunião encerrou-se às 
15h55, com a prece de Neyde Schneider, 2ª Secretária, que lavra a presente ata, a ser 
devidamente assinada depois de aprovada. 



Ata de 11 de outubro de 2003 
Conselho de Administração 

 
Ata da reunião do CA Bloco Sul 

No dia 11 de Outubro de 2003, com inicio às 10:00 hs. na sede da USE a Rua Gabriel Pizza 
433, em Santana, realizou-se a reunião do C. A Bloco Sul, com a participação dos membros 
da DE e representantes das Regionais, Municipais, Intermunicipais e Distritais que 
compõem o Bloco Sul e assinaram a lista de presença. A reunião foi aberta por Suzete 
Amorim presidenta da USE Regional São Paulo que deu as boas vindas a todos, solicitando 
‘a Paulo Ribeiro que fizesse a prece de abertura.Em seguida passou a palavra ao presidente da 
USE Estadual, Attilio Campanini que informou que esta era a terceira reunião que se 
realizava dentro da programação estabelecida em dezembro de 2002, sendo precedida pelas 
reuniões do Bloco Norte realizada em Agosto na cidade de Ribeirão Preto, Bloco Oeste em 
Setembro na cidade de Marilia, e se completará com o encontro de Novembro do Bloco 
Centro na cidade de Piracicaba. Sendo esta reunião uma continuação das demais onde 
seriam discutidos os temas comuns aos quatro Blocos, além dos temas específicos que 
viessem a ser levantados.Pediu em seguida que cada Companheiro se levantasse e se 
apresentasse. Retomando a palavra relembrou Kardec, que afirma que o objetivo do 
Espiritismo é a reforma moral do homem e esta reforma modificará a sociedade, para isto é 
tão necessária a União que se iniciou há 57 anos com a fundação da USE e completado com 
o Pacto Áureo de 1949. Ressaltando a frase de Bezerra de Menezes de que a União virá antes 
da Unificação, estamos buscando com estas reuniões uma união de sentimentos, com o 
fortalecimento das USEs Regionais, como órgãos de apoio da DE e que coordenam as 
atividades em suas regiões, através dos Departamentos de Orientação Doutrinaria, 
Mocidade, Infância, Serviço Assistencial e Comunicação.Informou da criação da Assessoria 
de Unificação com a finalidade de ser um facilitador dos contatos por região e que para o 
Bloco Sul foi designado o Companheiro Joaquim Soares-Juca.Encerrada a fala do Presidente 
da USE, Sr. Attilio Campanini os representantes dos diversos Departamentos se reuniram à 
parte, ficando no salão os Dirigentes de Regionais, Municipais, Intermunicipais e os 
representantes das Mocidades.A Presidenta da Regional São Paulo informou que a Regional 
está sendo dividida em 4 blocos, apresentando uma transparência que mostra a abrangência 
da regional e as dificuldades de se atingir alguns pontos extremos da região. Falou da criação 
da assessoria para os portadores de necessidades especiais, apresentando o responsável por 
esta área o companheiro Sérgio Faria que falou da importância das Casas Espíritas estarem 
preparadas para receber os portadores de necessidades especiais e da importância de se 
inteirarem da LIBRAS, Linguagem Brasileira de Sinais. Luiz Fernando, Diretor do 
Departamento de Serviço Assistencial da Regional São Paulo, falou da Campanha de 
prevenção do uso de drogas liderada pela FEB, com a formação de multiplicadores, 
solicitando aos presentes que informem sobre o trabalho desenvolvido pelas Casas Espíritas 
de suas regiões com relação à prevenção do uso de drogas e a relação dos profissionais 
espíritas para futuros contatos.Regional Baixada Santista que reúne nove Municípios, José 
Conceição de Abreu deu noticias da reativação da Intermunicipal de Registro, na última 
semana cinco intermunicipais se reuniram na Cidade de Itanhaem, demonstrando forte 
interesse em incrementar os trabalhos na Região.Intermunicipal de Santos e Cubatão, 
Lamartine informou que a Intermunicipal está se reestruturando, reativando contatos e 
realizando a 51º Semana Espírita de Santos de 12 a 18 de Outubro.Regional Cachoeira 
Paulista, Francis Lobo informou que 10 Mocidades Espíritas estão sendo o ponto de união 
das Casas da região, falou do encontro por ocasião do Carnaval que tem sido uma maneira 
de se buscar a União das Casas.Regional Taubaté, Evany Fiqueira, informou que as 
atividades se encontram praticamente paralisada na Região, considera que a reforma do 
estatuto da USE em 1979 enfraqueceu as Regionais, tem feito visitas as Intermunicipais e 



visitando os Centros Espíritas. Está sendo elaborado um Seminário de Comunicação com 
René Franzolim.Regional Grande ABC, Adilson Pereira informou que a regional abrange 
sete Municípios com cerca de 220 Centros Espíritas, Santo André está realizando a 52º 
Semana Espírita, está sendo preparado o Encontro Fraternal Espírita em conjunto com a 
FEESP e a Aliança Espírita. Municipal de São Caetano, Wilson falou da 39º Semana Espírita 
que está se desenvolvendo nesta semana e da Feira do Livro Espírita na última semana de 
Outubro. Em Novembro a Intermunicipal estará comemorando o 50º aniversario de 
fundação.Intermunicipal de S. Bernardo do Campo, João Sgrignoli falou do Simpósio 
Espírita e da Feira do Livro Espírita que estar se realizando naquela Região.Informou que é o 
atual Vice Presidente do Correio Fraterno do ABC. Após a manifestação dos representantes 
abriu-se a reunião para o recebimento de propostas de atividades para os próximos 
anos.Lamartine, Concurso literário sobre o Bicentenário de Allan Kardec. Washington 
solicitou que se verifique a possibilidade de uma Edição Comemorativa de 140 anos do 
Livro Evangelho Segundo o Espiritismo.Suzete sugeriu que se procure comemorar em Abril, 
o Mês do Livro Espírita em Junho Aniversario da USE, e Outubro o Mês da Família. Marilia 
de Castro sugere que se façam cursos, para os novos representantes, sobre o histórico e a 
estrutura administrativa da USE. Falou que temos que buscar um grande evento a nível 
Estadual que consiga entusiasmar o movimento buscando-se colocar em evidência o nome 
da USE. Francis sugeriu que haja eventos em conjunto da Mocidade e outros 
departamentos.Attilio Campanini apresentou a proposta feita em Ribeirão Preto, por Orson 
Peter Carrara de que sejam promovidos Mini Congressos realizados por duas 
Regionais.Palavra dos Departamentos: DOD, Paulo Ribeiro em continuação dos encontros 
de Ribeirão Preto e Marilia, estão sendo formadas parcerias com as pessoas que estejam 
dispostas a colaborar na avaliação das apostilas, Atendimento Fraterno, Família à Luz do 
Espiritismo, Preparação de Expositores e Reuniões Públicas, que estão sendo elaboradas e a 
partir dessa avaliação a nível Estadual possam receber o selo USE. Carolina Matos falou que 
está coordenando a divulgação do Estudo Sistematizado da Doutrina – ESD, tentando 
preparar Monitores para este curso, pois o mesmo tem uma baixa penetração no Estado de 
São Paulo.Departamento de Comunicação, Julia Nezu, como resultado da reunião setorizada 
trouxe as seguintes informações: a) Implantação de um cadastro geral de veículos de 
comunicações do estado de S.Paulo (Jornal, Boletim, Informativo, Revista, Site, Programa de 
Radio e TV) e de Comunicadores. b) Elaboração de um Manual sobre filosofia da 
Comunicação Social Espírita e de funcionamento do departamento de comunicações da 
Casa Espírita e dos órgãos da USE em todos os níveis, para um trabalho interativo. c) 
Seminário em quatro regiões do Estado de SP, dirigido aos comunicadores, expositores e 
dirigentes espíritas, em parceria com a Assessoria Jurídica e Departamento Administrativo da 
USE para a divulgação de “O que é a USE”. d) Uniformização da Logomarca da USE em 
todo o Estado de S. Paulo, para que todos os órgãos tenham um papel timbrado 
padronizado, conforme modelo fornecido pela Secretaria Geral da USE. e) Murais – serão 
encaminhadas orientações às Casas Espíritas de como instituir e manter em funcionamento 
um mural. f) Programação para 2004, Janeiro-revitalização da Campanha Comece pelo 
Começo, englobando folhetos da FEB, Divulgue o Espiritismo e Conheça o Espiritismo e as 
obras da Codificação Kardequiana. Maio revitalização da Campanha Família Aperte Este 
Laço, comemorando os 10 anos de lançamento da Campanha.Outubro comemoração do 
Bicentenário de Kardec juntamente com a comemoração de 140 anos do lançamento do 
Evangelho Segundo o Espiritismo. g) Encontro Estadual de Comunicadores, sugerido um 
encontro com a participação de todos os Departamentos, numa única data, num local 
amplo, com um painel inicial comum a todos e posteriormente, encontros por 
Departamentos.Departamento de Infância, Maria Izabel da Silva Miranda, comentou o 
Encontro Estadual de Evangelizadores Espíritas, realizado em Setembro em Guarulhos 
informando da boa participação de diversas cidades que se fizeram representar neste 



Evento.Voltou a insistir na necessidade de maior conscientização de Dirigentes, dos Pais e de 
alguns evangelizadores, sobre o valor da Infância dentro da Casa Espírita.Estabeleceu-se a 
data de 22 de Novembro de 2003, às 15:00 Hs. para uma reunião dos representantes do 
Bloco Sul na sede da USE em São Paulo. A reunião do CA Bloco Sul no ano de 2004 será 
realizada no último sábado de Setembro na Cidade de Santos sob o tema Unificação + 57. 
Às 17:00 nada mais havendo a ser tratado, Attilio Campanini destacou o ambiente fraterno 
que decorreu durante todo o dia em que estivemos reunidos, agradecendo a presença de 
todos, solicitou a Marilia de Castro que fizesse a prece de encerramento, eu Wladisney Lopes 
da Costa lavrei a presente ata.     



Ata de 14 de dezembro de 2003 
Conselho de Administração 

 
Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia quatorze de dezembro de 
2003, com início às nove horas e prece proferida pela Sra. Irene. Ato contínuo o Presidente 
saudou a todos e lembrou que a união de sentimentos levam ao bom andamento do 
movimento de unificação. A seguir informou sobre o Conselho Federativo Nacional – CFN 
realizado em novembro, destacando a presença de cem por cento dos participantes do CFN e 
o salto qualitativo ocorrido nos últimos anos, servindo de apoio ao movimento espírita 
mundial. Dentro de outras informações comunicou que será realizado um censo espírita em 
2004  e todos deverão participar. 1. Secretaria. O Secretário Geral solicitou aos órgãos que 
ainda não entregaram suas fichas com a indicação dos seus representantes, que o façam com 
urgência. 2. Tesouraria. Foi apresentado a demonstração de resultados em 2003 e a 
movimentação financeira. O Tesoureiro informou que a partir de 2004 a contabilidade será 
dividida em Social e Livraria/Distribuidora e as dividas de curto prazo foram equacionadas, 
mas ainda existe uma longa caminhada para o equilíbrio total. 3. Estatuto da USE 
Intermunicipal de Circuito das Águas. Foi apresentado e aprovado por unanimidade. 4. 
Avaliação das reuniões descentralizadas do CA. Foi apresentada a avaliação em 2003 e 
confirmadas as datas e blocos, para as reuniões de 2004. 5. PGA para 2004. Foi apresentado 
e aprovado por unanimidade. 6. Kit Livro. A Tesouraria informou que o kit livro distribuído 
nas reuniões do CA, a título de colaboração, apresentou pouco retorno. As Casas Espíritas 
receberam o livro “50 anos de USE” e têm a oportunidade de conhecer a história do 
espiritismo no Estado de São Paulo. 7. Contribuição social para 2004. Foi aprovada a 
mesma contribuição do ano de 2003. 8. Palavra aos órgãos. Araçatuba: realizaram no dia 26 
de outubro de 2003 o 2º Meimei – Movimento Espírita Infantil; seminário sobre drogas 
realizados em Birigüi durante o mês de setembro de 2003 e em Auriflama durante o mês de 
novembro. Os próximos seminários serão realizados em José Bonifácio durante o mês de 
fevereiro de 2004 e em Guararapes durante o mês de março de 2004; realizarão em Birigüi, 
no dia 15 de fevereiro de 2004, o Encontro Espírita Regional de Jovens Interligados pela 
Amizade – ENERJIA e nos dias 17 e 18 de abril de 2004 a Confraternização Espírita da Alta 
Noroeste - CONEAN; em comemoração ao Bicentenário de Nascimento de Kardec estão 
programando atividades e estudo para toda a USE Regional. Assis: a próxima reunião 
Regional será realizada, no dia 11/9/04, em Rancharia. Sorocaba: foram concluídos os 
cursos realizados em parceria com o IPCE, onde participaram 70 pessoas. O Assessor Aylton 
Paiva comunicou que foi montada uma rede, via Internet, para facilitar a comunicação entre 
os órgãos da região. Marcará uma reunião específica da área oportunamente. Encerrando 
esclareceu que alguns órgãos não compareceram a reunião do CA, mas estão atuantes em 
suas regiões. 9. Data e local da próxima reunião. Será em São Paulo, no dia 4 de abril de 
2004. Nada mais havendo a constar, a reunião foi encerrada às treze horas e dez minutos, 
com prece proferida por Lamartine. 
 
São Paulo, 14 de dezembro de 2003.     


