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Ata de 20 de abril de 2003 
Reunião Extraordinária 

12º Congresso Estadual de Espiritismo 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da reunião extraordinária do CDE do Conselho Deliberativo Estadual da USE - União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em 20 de abril de 2003ás 11h30 
minutos no Hotel Nacional Inn em Campinas, na Rua Benedito de Campos 35, com a 
presença de representantes legais que consignaram suas presenças nas respectivas listas. O 
Presidente, Attílio Campanini, abriu os, informando que estava dando continuidade aos 
trabalhos do 12º Congresso Estadual de Espiritismo, tendo apenas dois itens na pauta, o 
primeiro do qual seria a cidade em que deve se realizar o 13º Congresso Estadual de 
Espiritismo em 2006. Com a palavra Suzete Amorim, da Regional São Paulo, propôs a sua 
realização na cidade de Guarulhos, em parceria com a Intermunicipal, passando a palavra 
a Luiz Gouveia da Intermunicipal de Guarulhos, expôs as facilidades de que a cidade e a 
Intermunicipal dispõem, sendo a proposta a seguir, posta em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. O diretor Norberto Gaviolle pediu que fosse escolhida data que não conflite 
com as atividades da Mocidade. O Presidente, dando continuidade aos trabalhos, pediu a 
Luiz Fernando de Andrade Penteado, de São Paulo, que fizesse o lançamento da Campanha 
de Prevenção ás Drogas, que pediu a participação de todos no programa de prevenção do 
uso indevido das drogas, oferecendo o manual elaborado pela USE, dando cumprimento 
ao trabalho iniciado pela FEB.  Passou a palavra a Júlia Nezu Oliveira que esclareceu que o 
Manual da USE inclui o programa da FEB e da orientação para o trabalho de prevenção. 
Comunicou ainda que está sendo disponibilizado também material fornecido pelo SEAD 
– Secretaria Nacional Anti Drogas através do CONF –Conselho Estadual de 
Entorpecentes, para as Regionais, e Intermunicipais disponibilizou essas orientações, e 
informações aos órgãos municipais, e casas espíritas. Esclareceu ainda que esse trabalho é 
de prevenção e não de tratamento, visto que o tratamento somente poderá ser feito através 
de clínica devidamente legalizada. Luiz Fernando informou que o programa destina-se a 
despertar o interesse dos espíritas para o conhecimento dos males das drogas e prepara-las 
para ações na prevenção ao uso das drogas. Julia Nezu avisou que será disponibilizada 
cartilha da FEB e realizados Cursos de Capacitação na USE para preparar multiplicadores 
em todo o Estado. Agradeceu a colaboração e apoio da Editora EME e do  ICESP – 
Instituto de Cultura Espírita de São Paulo. O Sr. Attílio Campanini lembrou a Campanha 
Nacional de Divulgação do Espiritismo, que será incentivada através de folhetos que serão 
enviados diretamente ás casas espíritas. O folheto Conheça o espiritismo deverá ser 
entregue ás pessoas que estão chegando na primeira vez ás casas espíritas. Com a palavra 
Julia Nezu deu conhecimento dos quatro Simpósios que serão realizados nos dias 31 de 
maio próximo pela OAB, CRM, USP e ABRAPE, das 9 ás 17. Esses simpósios promovidos 
pela USE para a discussão de propostas para melhorias á Sociedade que deverão ser 
enviadas ao poder público, de modo a poderem ser implementadas através de leis ou outros 
dispositivos legais pertinentes. No campo da psicologia a Associação Brasileira de 
Psicólogos Espíritas tem encontrado alguma dificuldade, mas conseguiu o auditório do 
Conselho Regional de Psicologia para a realização do simpósio. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente, digo Neli Del Nery Prado pediu que há meses se manifestou a respeito das 
alterações a serem feitas nos Estatutos pelas casas espíritas em decorrência do novo Código 
Civil. Dada a palavra a Adilson J. J. Pereira, informou que ainda não há consenso a respeito, 
pedindo ás casas que aguardem orientação que será expedida proximamente pela USE 



 

 

através de seu portal. O prazo para as adaptações estende-se a janeiro próximo e Adilson 
sugeriu que se previne o Cartório de Registro de Título e Documentos para conhecer suas 
orientações. Agradecendo a presença e colaboração dos participantes no Congresso sua 
Comissão Organizadora, o Sr. Attílio Campanini deu por encerrados os trabalhos ás 12 
horas e dez minutos, sendo que eu, Neyde Schneider, lavrei a respectiva ata que, depois de 
lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
Campinas 20 de abril de 2003. 
 
 
 





























 

 

Ata de 14 de dezembro de 2003 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
DA USE- UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
realizada às 9horas e 30 minutos do dia 14 de dezembro de 2003, em sua sede social, na 
Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, Capital, em segunda convocação. Após a 
prece de abertura  por Irene Gaviolle, o Presidente Attílio Campanini abriu os trabalhos 
fazendo um breve relato da última reunião do Conselho Federativo Nacional, em Brasília, 
que teve100% de presenças e que deliberou realizar em 2004 o censo espírita através das 
casas espíritas, o que será motivado através dos jornais e revistas doutrinários. Por haverem 
assuntos coincidentes, o Conselho Deliberativo Estadual e o Conselho de Administração 
resolverem realizar a reunião em conjunto, cada conselho  voltando nesses assuntos  que 
lhe dizem respeito conforme disposições estatutárias. A reunião contou com elevado 
numero de participantes e o Presidente, Attílio Campanini reportou-se à necessidade de 
melhorar a sede da USE, o que pode ser resolvido com a compra do prédio vizinho lateral, 
que está à venda, mais necessita de apoio financeiro de todas as USES. Por outro lado, 
informou que esperamos, em Avildo Fioravante, Presidente da FEESP, realizar trabalhos 
em conjunto, uma vez que nesses três anos de mandato temos dito experiência de ver as 
casas trabalhando juntas. 3.- Tesouraria- Raimundo Nonato Porto apresentou a 
demonstração da movimentação financeira apenas até 30/1, com a estimativa total para o 
ano, prevendo receita de R$ 84.914,07, despesas de R$ 79.839,92, com um resultado final 
de R$ 6.134,16, informando estarem as dívidas de certo prazo equacionadas e as de longo 
prazo parceladas. 4.- Campanha Comece pelo Começo-  Merhy Silva historiou a campanha 
lançada há 32 anos, tendo sido levada a Joanesburgo, Portugal e Estados Unidos. Relançou 
nesta reunião, expondo que a sua plataforma é o trabalho do centro espírita ao promover 
o estudo dos livros da codificação e seu material poderia ser multiplicado, devendo-se  
utilizar o rádio, jornais, revistas, adesivos, etc. Ricardo, de Rio Preto, sugeriu que as regiões 
através de seus oradores, também façam a divulgação da campanha. Outras Campanhas:- 
Viver em Família será reativada em junho e incorporará a de  combate às drogas. 5.- 
Campanha “Amigos da USE”:- Suzete Amorim da Regional de São Paulo, propôs lançar-
se a campanha, para pessoas físicas, de sócios contribuintes, com a mensalidade mínima de 
R$ 10,00, aprovada por 28 votos a favo e 1 contra, devendo ser normativada pela Diretoria 
Executiva com a Regional de São Paulo. 8-P6A-2004. Foi distribuída Programação Geral 
de Atividades, que prevê, em abril, a comemoração do mês do Livro dos Espíritos, de 140 
anos de “ O Evangelho Segundo o Espiritismo”, e do bicentenário de nascimento de Allan 
Kardec, que incluirá palestra de Divaldo Franco no dia 18, no auditório da FEESP. Prevê 
impressão de agenda diária, reuniões de departamentos, conselhos, cursos,  encontro 
estadual de departamentos e assessórias de todos os órgãos da USE e encerramento das 
comemorações do bicentenário do Kardec, em 30 de outubro; Rubens de Campinas, 
informou que em 17 de abril será feita a comemoração em Salto, que foi aprovada por 
unanimidade . Júlia Nezu comunicou que a Editora EME está custeando a impressão do 
calendário diário que a CAPEMI é a patrocinadora do folheto da Campanha Comece Pelo 
Começo. 3.-  13º Congresso Estadual de Espiritismo-Carta da Presidente Regional São 
Paulo informou os nomes da Comissão Organizadora, sendo coordenador- Luiz Gomes de 
Gouveia, Secretário- André Luiz Galembeck, Tesoureiro- Antonio Meneguetti e Rosana A. 
Gaspar; membros pela Diretoria Executiva- Attílio Campanini, Adilson J.J. Pereira, A.C. 



 

 

Amorim e Julia Nezu Oliveira; pela Regional São Paulo- Suzete M. Amorim e Washington 
Luiz R. Nunes, comissão está que foi aprovada por unanimidade. A Regional São Paulo 
propôs ainda, a transferência para 2007 da realização do congresso, ao invés de 2006, para 
aumentar os intervalo entre os congressos e aproveitar os 150 anos de lançamento de “ O 
Livro dos Espíritos “ e 60 anos de fundação da USE. Washington Nunes expôs também 
atividades da USE Guarulhos, condições de hospedagem e localização do Congresso. A 
comissão pede colaborações para o temário. 2- Expediente da Secretaria- O Secretário 
Geral, Sander Salles Leite, pediu aos órgãos da Capital comunicar a Secretaria Executiva os 
nomes dos companheiros eleitos para os próximos mandatos, bem como os dos 
representantes junto aos Conselhos e apresentou conta da Cruzada dos Militantes Espíritas 
pedindo à USE solicitar aos centros adesos os nomes e endereços dos militantes 
participantes, repassando-os ao CME. 4- A Verdadeira Caridade – José S. Bueno Neto, 
Presidente da Liga Espírita do Estado de São Paulo, distribuiu apostilas que utilizam na 
Liga sobre o tema, propondo ser objeto de reflexão para discussão na próxima reunião do 
Conselho Deliberativo Estadual, em junho, o que foi aprovado. 7.- Operação “ Que 
Vadis”- Adolfo de Mendonça Júnior, propõe para implementar a operação, transformar o 
Conselho de Administração em centro de treinamento para atender os centros espíritas, 
com um espaço de estudo de casas, de modo a dinamizar as reuniões do referido Conselho. 
O 2º Vice-Presidente, José Luiz Antonio Balieiro, por sua vez, propôs passar-se à segunda 
fase da operação, dando-lhe continuidade parcial, meliante levantamento dos recursos 
humanos e o que temos preparado na USE municipais e regionais, passando o trabalho as 
Regionais. Faz-se iam reuniões de bloco e outra de treinamento para o preparo de pessoas 
para esse trabalho, com dois grupos: dirigentes e mocidade, uma segunda fase para se 
apresentada na reunião de 4 de abril próximo do Conselho de Administração. A 
nomenclatura seria mudada para expressão em língua pátria. Esta proposta foi aprovada, 
com voto contra de Taubaté. 10- Reforma Estatutária- O 1º Vice-Presidente, Adilson J. J. 
Pereira  informou que no momento não se deve fazer alterações que o novo Código Civil 
impõe, passando a palavra a Marilia de Castro, Assessora Jurídica, expondo que a 
organizações religiosas estão excluídas da obrigação de adequar-se a ela e que será 
promulgada lei que prorrogou  o prazo  para as organizações assistenciais , que, se  não 
ocorrer  a tempo, sujeita a organização à obrigatoriedade de adequação dos estatutos até 10 
de janeiro próximo. Concomitantemente, está em andamento ação  de 
inconstitucionalidade do artigo 59 desse Código, acompanhada pela REBRAF, ao mesmo 
tempo em que está se lutando pela medida provisória. 11.- Palavra aos Órgãos-Ismael 
Gobbi de Araçatuba, informou a realização da 2ªMEIMEI em 26/10, do Seminário sobre 
Drogas nas Intermunicipais com técnicos no assunto, o encontro da Mocidade em Birigui 
em 15/2, a Confraternização Regional em 17/4  e comemoração do bicentenário de 
Kardec. Adolfo Mendonça J. de França, comunicou o centenário do Centro Espírita 
Esperança e Fé, com a comemoração em 2004 de 200 anos de Kardec, 100 anos de 
espiritismo e 50 anos de Divaldo Pereira Franco em Franca, com palestra e seminário do 
tribuno baiano em 29 de fevereiro. Oliveira Rodrigues comunicou a alteração da reunião 
do Conselho de Administração de 11 de setembro de Assis para Rancharia. Norberto 
Gaviolle, de Sorocaba  informou a conclusão da Use sobre Processos Obsessivos e de 
Desobsessão, a Campanha  Anti- Drogas da Intermunicipal, com seminário conduzido por 
jovens e o estudo das obras básicas no decorrer do ano. Aylton Paiva, Assessor do Bloco 
Oeste das USES Regionais, levou ao conhecimento geral que a assessoria montou rede de 
internet e deve ter reunião específica da área e que as USES de Ilha Solteira e Nova Alta 
Paulista estão ativas. Julia Nezu, Assessora de  Comunicação avisou que a Editora...... está 



 

 

editando o livro de psicografias de Chico Xavier não editadas, que oferece a título de 
colaboração para o Clube do Livro a R$ 4,00. Lamartine solicitou incluir o assunto do 
Novo Código Civil na pauta da USE. 12.- Data e local da próxima reunião- 2º domingo 
de junho, dia 13, na sede da USE, o dia todo. 13º- Encerramento:- às 13 horas e 5 minutos, 
com a prece do confrade Lamartine, sendo que eu Neyde Schneider, 2ª Secretária lavrei a 
presente ata, que será assinada depois de aprovada. (a.a.)... 
 
 










