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Ata de 04 de abril de 2004 
Conselho de Administração  

 
 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e quatro realizou-se a reunião do 
Conselho de Administração – CA, com inicio às 9:40h e prece proferida por 
Balieiro. O Presidente, Attílio saudou a todos e salientou que o objetivo, atual, 
da Diretoria Executiva da USE é fortalecer as Regionais. A seguir foi 
apresentado o Programa de Ação Permanente, pelo Balieiro. O Programa 
está dividido em três fases: 1. Planejamento Estratégico, encerrado; 2. 
Operação “Quo Vadis” – levantamento de necessidades e disponibilidades – 
encerrada em dezembro/03; 3. Fase – do “fazer” - Implantada nessa reunião do 
CA. O cronograma será montado e enviado com o projeto.  Pretende-se que 
seja um grande programa de envolvimento das USEs Regionais. Adolfo 
apresentou detalhes do programa a ser enviado oportunamente. A 
coordenação do programa ficou com o Adilson e o Balieiro; como avaliadores 
do processo ficaram o  Adolfo e o Antonio Carlos Essado. É compromisso de 
trabalho e o material será um para cada  Regional e a movimentação se fará 
via Assessores. Capacitação Administrativa - Foram apresentadas as 
orientações para a realização do curso para "Capacitação Administrativa". O 
objetivo do curso é a preparação de trabalhadores para a administração das 
instituições espíritas e multiplicadores e ou treinadores de recursos humanos 
para essa tarefa. O curso e uma sugestão enviada pela FEB às federativas 
estaduais. No Estado de São Paulo, sob a responsabilidade da USE, o curso 
será realizado a distância, com  contatos, acompanhamento e avaliação 
através dos meios de comunicação a serem fixados pelos participantes e uma 
reunião geral no final dos estudos para avaliação e planejamento de trabalho 
com as regiões e órgãos. Os grupos serão montados com jovens do 
Departamento de Mocidade da USE e trabalhadores indicados pelas USE's 
Regionais. Em ambos os casos, deverão ser pessoas com participação ativa 
nas tarefas cotidianas das áreas envolvidas, com disposição para viagem para 
a reunião geral de avaliação no final do curso e com facilidades para contatos à 
distância. É importante a vontade de ajudar as instituições nas práticas e 
atividades administrativas. Serão montados dois grupos, cada um com vinte 
participantes, atendendo às áreas geográficas do estado. Cada um dos grupos 
terá seis jovens, doze elementos representando as regionais e os dois 
assessores de unificação das áreas envolvidas. Cada um dos grupos será 
orientado por  diretor da USE e  secretário administrativo, com 
acompanhamento direto da Diretoria Executiva da USE e do Departamento de 
Mocidade. O curso terá a duração de dez a doze meses, com flexibilidade para 
atender a emergências e necessidades. Os interessados, se jovem, devem 
fazer contato com a direção do departamento de mocidade; se adulto, com a 
direção de sua USE Regional. As vagas, pelo exposto, neste primeiro 
momento, são limitadas. O curso será coordenado pelo Balieiro e Adilson e por 
dois secretários administrativos: região Norte, Pascoal e região Sul, Luciana. O 
curso será enriquecido conforme as necessidades do Estado de São Paulo. O 
início está previsto para maio. O perfil do participante deverá ser de monitor 
(duplicador). O número inicial será de 40 participante, sendo 20 para cada 
secretário. Os assessores ficam responsáveis pela captação dos cursistas e do 
envio da relação, até o final de abril, para a USE.  Reuniões descentralizadas 



do CA – Cada assessor deverá entrar em contato com as regionais que estão 
sobre sua coordenação para que se façam presentes às reuniões do CA e 
preparem o planejamento para 2005 para aprovação em dezembro de 2004. 
Juca propôs, na reunião de dezembro, aprovar planejamento para 2005 e o 
esboço para 2006. A reunião de encerramento de 2004 será realizada em dois  
dias, 4 e 5 de dezembro de2004, em São Paulo na sede da USE, em separado 
do CDE. Palavra aos Assessores: Adolfo – Bloco Norte – Informou que está 
realizando contatos via correio eletrônico e visitando os órgão apresentando-se 
como Assessor. Informou que nas regiões de Franca e Ribeirão Preto existe 
programação extensa. Comunicou que estará, na próxima semana, 
participando da COMELESP. Aylton – Bloco Oeste – Realizou reunião em 
Araçatuba, no dia sete de março, onde Jaú, Assis e Presidente Prudente 
justificaram a ausência. Foram discutidos dois itens: o que está indo bem e o 
que não está indo bem. Questões e problemas levantadas por cada regional 
foram discutidas, bem como a reportagem sobre carta de Chico Xavier a 
respeito de Divaldo Franco, com a conclusão de que deveremos aproveitar o 
momento para divulgar o trabalho de Chico e de Divaldo.  O grupo pretende 
reunir-se novamente em outubro ou novembro. Juca – Bloco Sul – Realizou 
Fórum de Debates em Taubaté dia 28 de março.  Estavam presentes 43 
pessoas. Norberto – Bloco Centro – Reunião em 14 de março – Sorocaba, 
Piracicaba e Rio Claro – Deliberações:  distribuir as soluções discutidas e 
apresentadas para as outras regiões;  efetuar maior aproximação entre as 
USEs e as casas espíritas, reuniões de confraternização para efetivá-las, 
cursos rápidos e especializados nas casas que aceitam trabalho de unificação; 
ganhar confiança dos dirigentes através da ação pessoal de expositores 
falando em nome da USE; criar seminários itinerantes para uniformização de 
nomes básicos espíritas; divulgar em rádios e jornais; disponibilização de 
trabalhos e cursos para uniformização das casas; os expositores devem 
estimular confraternização entre as casas;  criação de espaço nos programas 
de rádio e jornal para melhor divulgação do trabalho com a Infância e 
Mocidade; elaboração de “site” na Internet. Finalizando sugeriu que as reuniões 
realizadas sejam enviadas para os demais assessores para que todos tenham 
conhecimento. Assuntos de caráter informativo: Rubens informou que a 
Regional de Campinas está sendo reestruturada,  com sede em Indaiatuba. 
Promoverão evento em 18 de abril para comemorar o bicentenário de Kardec. 
Comunicou que os anais do 12º Congresso estão chegando e a DE receberá 
uma gravação, com quatro hora, do Congresso. Finalizando, indicará para 
Miguel, de Tupam, uma pessoa de Marília para auxilia-lo no programa da TV a 
cabo. ESDE – Carolina informou que alguns locais do estado estão realizando 
o ESDE e está à disposição para realizar encontros sobre o assunto 
objetivando a implantação do ESDE na maioria, ou se possível em todas as 
Casas Espíritas, conforme meta levantada no Encontro Nacional do ESDE 
realizado em Brasília. Campanha Amigos da USE  - Amorim informou que o 
Jornal só tem pouco mais de 400 assinantes e é necessário temos pelo menos 
1.000. É necessário o engajamento de todas as regionais, assim a finalidade é 
que haja uma contribuição mínima de R $10,00, com o incentivo de receber “O 
Dirigente Espírita”.  Se tivermos 1.000 pessoas com a contribuição de R 
$10,00, teremos  R $10.000,00. O dinheiro será colocado em reserva de caixa.  
Pediu retorno e sugestões dos membros do CA. CFN Niterói – 30 de abril a 2 
de maio – será realizada a reunião da Comissão Regional Sul e a USE estará 



presente. Attílio informou que no próximo ano a pauta será divulgada com 
antecedência para que todos tomem conhecimento. Censo espírita – O 
movimento espírita quer saber quantos somos.   O trabalho foi dividido em 3 
etapas: conscientização, divulgação e execução. Estamos aguardando o 
material. Eventos comemorativos – No dia 3 de abril foram abertas as 
comemorações com palestra da  Heloísa Pires. No dia 18 Divaldo Franco 
realizará palestra na FEESP e a realização será um trabalho conjunto 
USE/FEESP. Outros eventos serão realizados no decorrer do ano tais como: 2º 
Domingo de junho – 10º aniversário da Campanha Viver em Família; calendário 
permanente composto por frases tiradas da codificação, com fotos do 
codificador. Campanha Comece pelo Começo; Manual das Drogas (foram 
reimpressos mais 5.000); Folheto Conheça a USE (está sendo atualizado). 
Adilson informou que a USE participou, em Campos do Jordão, do Congresso 
de Municípios.  Tesouraria – Rosana informou que algumas contas foram 
equilibradas e os empréstimos estão agendados para serem pagos. 
Departamentos. Mocidade: Francis informou que de 8 a 11 de abril serão 
realizadas as Confraternizações Seccionais em São José  dos Campos, São 
João da Boa Vista, Pedregulho e Adamantina, das 4 assessorias. Há 
programações com os dirigentes dos departamentos dos órgãos de cada 
região.  A próxima reunião do EECDME será dia 30de maio às 14 horas. 
Serviço Assistencial Espírita: Clodoaldo informou que está programado para 
o segundo semestre um encontro, provavelmente, com Aldaíza Sposati do 
SAS. Finalizando informou que representará a FEB na eleição da Assistência 
Social e convoca os espirita para participarem dos Conselhos. Departamento 
de Infância: Isabel informou sobre a realização de censo cujo o objetivo 
principal é a elaboração de trabalho a ser levado para a reunião de Niterói. A 
tarefa é conjunta com o Departamento de Mocidades. Solicitou a todos para 
que enviem os questionários devidamente preenchidos até 17 de abril. 
Departamento de Orientação Doutrinária: Wladisney informou que o prazo 
para o recebimento de sugestões referentes a apostila “A Família à Luz do 
Espiritismo” encerra–se hoje. Houve somente de São Paulo e está sendo 
preparada para ser submetida à aprovação.  Neyde comunicou que iniciaram-
se dia 1º os Cursos mensais do DOD na sede da USE às quintas-feiras.  Para o 
primeiro “Atendimento Fraterno” há 12 inscritos; para maio está programado o 
de “Preparação de expositores espíritas” e para junho “A Família à luz do 
espiritismo”. Assessoria Jurídica: Marília informou que os centros espíritas 
estão sendo cobrados, indevidamente, via extra judicial a contribuição sindical 
patronal. Esclareceu que conforme o Art. 580 da CLT as casas espíritas são 
isentas. Caso o centro espírita tenha dificuldades deverá entrar em contato 
com a Assessoria jurídica da USE.  Informou, ainda, que não se paga a 
contribuição sindical confederativa.  Temos decisão do STJ, súmula do STF 
666 – Contribuição Confederativa.  COFINS – Não somos obrigados a pagar, 
por que somos imunes pela constituição federal. 13º Congresso: Suzete 
solicitou sugestões de temas para o congresso. Finalizando a reunião ficou 
deliberado que as Atas das reuniões serão enviadas, também, aos demais 
órgãos da USE, o mais rápido possível. A próxima reunião do CA será 
realizada nos dias 4 e 5 de dezembro.  Attílio agradece a todos. A reunião foi 
encerrada às 13:30 com prece proferida por Irene. Nada mais havendo a 
constar, eu, Carolina Flor da Luz Matos lavrei a presente Ata, que após 
aprovada será assinada.  



            
QUADRO DAS REUNIÕES DO CA 

 
Bloco Norte: dia 14 de agosto, em Jaú 
Franca, Ribeirão Preto, Rio Preto, Jales, São João da Boa Vista e Jaú 
 
Bloco Oeste: dia 11 de setembro, em Rancharia 
Baurú, Marília, Nova Alta Paulista, Ilha Solteira, Araçatuba, Presidente 
Prudente e Assis 
 
Bloco Sul: dia 25 de setembro, em Santos 
São Paulo, Taubaté, Cachoeira Paulista, Grande ABC e Baixada Santista 
 
 
Bloco Centro: dia 20 de novembro, em Campinas 
Piracicaba, Rio Claro, Sorocaba, Campinas, Jundiaí e Mogi-Mirim   
 
 
Reflexos da Reunião do C A 
 
Capacitação Administrativa 
 
Na reunião do Conselho de Administração da USE (04/04/2004) foram 
apresentadas as diretrizes para a realização do curso para "Capacitação 
Administrativa", uma sugestão enviada pela FEB às federativas estaduais. O 
objetivo do curso é a preparação de trabalhadores para a administração das 
instituições espíritas e multiplicadores e ou treinadores de recursos humanos 
para essa tarefa. 
No Estado de São Paulo, sob a responsabilidade da USE, o curso vai ser 
realizado a distância, com  contatos, acompanhamento e avaliação através 
meios de comunicação a serem fixados pelos participantes, com uma reunião 
geral no final dos estudos para avaliação e planejamento de trabalho com as 
regiões e órgãos. 
Os grupos serão montados com jovens do Departamento de Mocidade da USE, 
e trabalhadores indicados pelas USE's Regionais. Em ambos os casos, 
deverão ser pessoas já com participação ativa nas tarefas cotidianas das áreas 
envolvidas, com disposição para viagem para a reunião geral de avaliação no 
final do curso e com facilidades para contatos à distância. Ainda, é importante a 
vontade de ajudar as instituições nas práticas e atividades administrativas. 
Serão montados dois grupos, cada um com vinte participantes, atendendo às 
áreas geográficas do estado. Cada um dos grupos terá seis jovens, doze 
elementos representando as regionais e os dois assessores de unificação das 
áreas envolvidas. Cada um dos grupos será orientado por  diretor da USE e  
secretário administrativo, com acompanhamento direto da Diretoria Executiva 
da USE e do Departamento de Mocidade. 
O curso terá a duração de dez a doze meses, com flexibilidade para atender a 
emergências e necessidades. Os interessados, se jovem, deve fazer contato 
com a direção do departamento de mocidade; se adulto, com a direção de sua 
USE Regional. As vagas, pelo exposto, neste primeiro momento, são limitadas, 
e os grupos fechados. 



 
Orientações gerais sobre a capacitação administrativa 
 
1. Para a formação dos dois grupos com vinte elementos cada um, 

cada USE Regional deverá fazer a indicação de um participante. A 
indicação deve ser feita através o assessor de unificação da área 
(vide quadro anexo), ou então à secretaria da USE em São Paulo 
(carta, fax, e-mail ou telefone: Edméa - 0XX.11.6950.6554). 

2. Os participantes do D M, serão inscritos através do próprio 
departamento (Francis - 0XX.12.3144.8131 ou Erro! Indicador não 
definido.). 

3. Esta indicação deverá ser feita até o dia 31 de maio de 2004. 
4. Formados os dois grupos, o curso será iniciado com o envio das 

aulas. O acompanhamento será feito pela coordenação do curso e 
assessores de unificação.  

5. Na coordenação do curso estarão: Adilson e Balieiro (DE da USE), 
Luciana e Pascoal (secretários administrativos) e Francis (DM). 

6. Demais informações sobre avaliação, andamento e finalização dos 
estudos, ajustes necessários, serão avaliadas e vistas no processo. 

 
DE da USE/São Paulo, abril de 2004.- 
Reflexos da Reunião do C A 
 
Tarefas para as USE's Regionais 
 
1. Capacitação Administrativa: providenciar indicação de participantes no 

curso (instruções estão anexadas), é importante que cada área, além do 
assessor preparado para a tarefa, tenha um multiplicador. É o passo 
inicial desta ação. 

 
2. Programa de Ação Permanente: providenciar, com o objetivo de 

compartilhar práticas e experiências bem sucedidas para fortalecer o 
movimento e propiciar intercâmbio natural e ágil no estado,  a 
participação da região (captando trabalhos, experiências, seminários, 
práticas bem sucedidas) nas atividades compartilhadas com as outras 
regionais. Cada área deverá ter como mínimo duas e no máximo quatro 
colaborações, para início desta prática. Está ação, flexível e com intensa 
sinergia,  já está no ar, aguardando a atenção e providências da parte de 
órgãos e casas. 

 
 
3. Cadastro de sociedades: enviar relação atualizada das sociedades 

unidas. Fazer por órgão, com nome, endereço completo (CEP e e-mail 
incluídos), sendo possível anotar data de fundação ou o início de 
atividades. Objetivo é para atualização de cadastro. Prazo para a ação, 
até 31 de julho de 2004. 

 
4. Centenárias: enviar relação das sociedades centenárias da área, 

evidenciando a data em que comemorou ou vai comemorar o seu 
centenário. 



 
 
5. 200 anos de Kardec: enviar a programação geral programada pelos 

órgãos, durante o ano, relativa ao bicentenário de Allan Kardec. 
Evidenciar, destacando mesmo, os eventos marcados para o mês de 
outubro de 2004. Projetamos divulgação geral dos eventos USE, sobre 
os 200 anos, no mês de outubro, em cartaz único. Será que 
conseguimos ? Contamos com as informações e apoio de todos ! 

 
6. Reunião dos blocos: preparar-se para a reunião, no segundo semestre, 

de sua área. Ver cidade, data, programa,  sugestões e contribuições, 
fazer participação ativa. Prepare a viagem, ou, se anfitrião, a recepção. 
Esperamos reuniões participativas, produtivas e fraternas ! Esta postura 
é fundamental, enriquece a ação e permite que o processo caminhe. 

 
DE da USE / São Paulo, abril de 2004.-  
 
Reflexos da reunião do C A 
 
Programa de Ação Permanente (I) 
 

Ações Compartilhadas 
 
Pela natureza e propósitos para os quais foi estruturada, a USE tem 
características diferenciadas em relação a maioria das casas federativas. Atua 
processualmente, envolvendo todo o seu corpo, na dependência da sinergia, 
para que os fatos aconteçam, buscando sempre a participação das bases. 
Certo ou errado (?), vantagens e benefícios do ato, se avaliados, são itens 
irrelevantes em relação ao aprendizado e as experiências que enriquecem o 
relacionamento. 
No processo, o tempo amadurece questões, possibilitando ajustes e acertos, 
no exercício da mediação. É o tempo do amadurecimento, reparador, para que 
sementes e frutos exerçam suas ações. Sem pressa, mas constante, é o 
desenvolvimento do trabalho. 
Assim, retratando uma nova fase, há alguns anos, foi oferecido ao estado, 
subsídio sobre planejamento estratégico, em todos os seus pontos; os 
dirigentes foram, na oportunidade, sensibilizados para a necessidade de 
preparar os acontecimentos, com visão de futuro positiva e progressista, 
estabelecendo e concretizando missão, objetivos, compromissos, valores e  
caminhos por onde passa o nosso movimento. O quadro de atividades, das 
casas espíritas,  retratado, é imenso, todavia, realidade marcante é o trabalho 
que ainda nos aguarda, priorizando missão e finalidade das casas e do 
movimento espírita. 
Para melhor conhecimento desta realidade, vistas qualidades, necessidades e 
deficiências que possuímos, foi instituída a operação quo vadis, que por quase 
três anos, já neste milênio, ocupou a atenção e espaços em reuniões e 
encontros. Pesquisas, levantamentos, visitas,  troca de informações, 
treinamentos e material sobre o procedimento de redes e bancos de dados, 
disponibilidades do organismo, funções e tarefas inerentes e esperadas da 



parte dos órgãos, foram avaliadas. No período, culminando no congresso 
estadual, idéia inicial de rede, banco de dados, ofertas e serviços, ganharam 
tempo e espaço para discussão e prática. A ação, mesmo que espraiada, já 
ganhava destaque. Esta etapa, foi vencida, dando direito ao início de nova fase 
do processo. 
É hora de implantação do "fazer". A ação propriamente dita. Diretrizes para um 
programa de ação permanente, com definição de funções e responsabilidades, 
o papel dos órgãos e o fluxo no campo da comunicação e da vivência, estão 
com temporada aberta. Diretrizes que respeitam, sem interferências, as 
características e peculiaridades regionais, preservando  identidade e vocação 
de cada área e setor do estado. É o campo para permuta de experiências bem 
sucedidas, práticas compartilhadas, serviços e orientações, ofertas e 
oportunidades, a sinergia e o reforço para as tarefas de unificação que ganham 
nova dimensão. Tudo para se privilegiar, fato que merece destaque, o trabalho, 
a criatividade e a fraternidade. 
Estas alvíssaras, vão chegar aos rincões do estado. Em nosso estilo, nasce na 
base, dai ao todo, é fato processual. Como tal, depende de cada um de nós, 
das  casas, de nossa vontade, por que não dizer da coragem e perseverança, 
para que a ação seja concreta. É hora de formar de vez o celeiro, mas também 
de usá-lo, com decisão e segurança, como sendo o melhor que estamos dando 
de nós para nós mesmos. "O semeador saiu a semear . . . " 
 
 
 
 
 
Programa de Ação Permanente (II) 
Fases 
• Planejamento estratégico: conscientização do estado para organizar e 

preparar previamente atividades, conceitos e definições, missão, 
objetivos, valores, caminhos a serem percorridos (etapa realizada em 
97/00). 

• Operação quo vadis: levantamento de necessidades e potencialidades, 
formação de banco de dados, visitas às regionais para aproximação e 
contatos com dificuldades e  realizações (etapa realizada em 00/02 - 
encerrada em 12/03). 

• Programa de ação permanente: implantação - fase do fazer ! 
Prioridades: definir funções e tarefas dos órgãos; buscar a criatividade e 
a participação das bases; no programa usar palavras da língua 
portuguesa, dando ênfase a termos e situações que propiciem sinergia, 
compartilhar, trocar, experiências bem sucedidas, práticas 
compartilhadas, estudo, treinamento, adequação, serviço, orientação, 
ajuste . . . 
Descontinuar: ações  sem fundamento ou arrazoado de base, termos 
inadequados para o trabalho da casa espírita, técnicas e meios de 
comunicação que tenham maior realce que os fins a serem atingidos. 

• Programa de ação permanente: a partir do ano de 2004. 
• Plano de datas do programa: até 03/04 - avaliação do processo e estudo 

sobre a fase do "fazer"; 04/04 - apresentação do programa, com suas 



propostas, na Reunião do C A; 04/04: treinamento com os membros do 
C A sobre as atividades propostas (realizado com a presença de onze 
regionais); 05/04: início das ações por parte dos órgãos e assessorias 
(orientações no próximo item); segundo semestre de 2004 (nas reuniões 
de bloco): apresentação dos primeiros resultados relacionados às 
visitas, ao celeiro (acervo da USE), sugestões e ajustes; 04 e 05/12 - 
reunião do C A com avaliação e passos para o ano de 2005. 

• Início das ações (que serão mantidas  processual e permanentemente): 
1. As USE's intermunicipais, municipais e distritais fazem visitas 

às casas unidas, para recadastrar, levantar necessidades e 
potencialidades, estabelecer contatos e estudar em conjunto 
intercâmbios e contribuições, vivenciando aproximação, fraternidade, 
respeito e solidariedade . . .  (Até final julho/04) 

2. As USE's intermunicipais, municipais e distritais levantam 
possíveis contribuições, ações compartilhadas, serviços e trabalhos 
doutrinários e ou sociais que as casas ou o próprio órgão tem 
condição de oferecer aos outros órgãos e casas. Avalia o trabalho e 
o encaminha  à USE Regional. (Até 07/04) 

3. A USE Regional estuda e avalia as solicitações apontadas no 
item anterior e faz o encaminhamento à D E da USE, durante as 
reuniões de bloco do segundo semestre. Nesta oportunidade o nosso 
celeiro já estará sendo enriquecido com estas contribuições, que se 
somarão as dos departamentos, de federativas etc. Cada regional, no 
primeiro passo, poderá participar com no mínimo duas e no máximo 
quatro contribuições. O material encaminhado será ofertado, com a 
informação sobre  objetivos, especificações, meios e  custos  para o 
seu uso pelos interessados (órgãos, eventos e ou casas unidas). 

Importante: O Programa de Ação Permanente, ora projetado, é 
processual, flexível, deve acolher ajuste, aperfeiçoamento e adaptação, 
deve crescer a partir das bases, atendendo a anseios e necessidades de 
áreas  (geográfica e de trabalho), sem a pretensão de estar pronto. Se 
necessário, adiante, procedimentos serão estabelecidos: no momento, o 
desenrolar do programa é natural e espontâneo, mas responsável e 
definido no objetivo: aproximar e servir, procurando melhor adequar à 
casa espírita, com espírito solidário, participativo, fraterno e servidor. 
 

















Ata de 11 de setembro de 2004 
Conselho de Administração 

 
A reunião contou também com Carolina, em nome do ESDE.  Participaram 
do grupo 14 pessoas, estando representadas as intermunicipais de 
Rancharia, Paraguaçu Paulista, Adamantina, Tupã e Bauru, o DOD de 
Rancharia e o DM da Regional de Araçatuba. A principal dificuldade 
relatada foi a desistência dos freqüentadores quando é implantado o 
estudo sistematizado na casa espírita e a falta de trabalhadores. Cada um 
dos presentes relatou o estudo ao menos do Livro dos Espíritos uma ou 
mais vezes por semana.  Valci Silva, de Tupã, informou que usam para 
estudo, com sucesso, a apostila FEB/USE e Donizete A. P. da Silveira, de 
Adamantina expôs a experiência bem sucedida com o estudo 
sistematizado, utilizando-se do programa antigo da USE, com curso do 
Evangelho, Livro dos Espíritos e livros didáticos. Os estudos são feitos em 
reuniões públicas e somente depois de um ano e meio de freqüência 
regular os interessados participam de sessões práticas. 
Em Paraguaçu Paulista os dois centros existentes estão unidos e 
permutam expositores, inclusive, relatou José Lopes. 
Joanna de O. Barbosa comunica que Rancharia mantem há mais de 15 
anos programa de rádio, de 15 minutos na rádio comunitária, 2a., 4a. e 
6a.feira. 
Neyde relatou os cursos realizados pelo DOD em São Paulo em 2004 de 
Atendimento Fraterno, Preparação de Expositores e Fluidoterapia, bem 
como o da Família à Luz do Espiritismo programado para outubro e de 
Cultura Espírita para novembro.  Entregou uma apostila sobre a Família 
para cada Regional (faltando Ilha Solteira ausente)e colocou-a, bem como 
a de Atendimento Fraterno a disposição dos interessados na Livraria da 
USE.  Expôs que a equipe do DOD da USE está pronta a se deslocar, 
mediante pedido, para a preparação de monitores e multiplicadores. 
Luis Guilherme G. Marchesi do DM da Regional de Araçatuba realçou a 
necessidade de reforma íntima dos dirigentes e trabalhadores espíritas em 
primeiro lugar. Propôs igualmente programar-se estudo para os 
participantes durante a reunião do C.A. 
Carolina destacou a necessidade de receber a informação a respeito dos 
estudos sistematizados para levá-la às reuniões do CFN. 
NEYDE 
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REUNIÃO DO CA – BLOCO CENTRO 
CAMPINAS, EM 23/OUTUBRO/2004 

 
Local: Seara Espírita Joanna De Angelis 
           R. João Keating, 107 
Início - 9h30min 
Participantes: Use’s Regionais de Piracicaba, Sorocaba, Campinas, Uses’s 
Intermunicipais de Piracicaba, Rio Claro, Campinas, Use Municipal de 
Indaiatuba, DM/USE-SP, Depto. do Livro/USE-SP, DOD/USE-SP e Diret. Exec. 
da USE. 
Assinaram o registro de presença 19 pessoas. 
Abertura: saudação pelo Presidente da USE Regional Campinas , Sr. Rubens 
Toledo. 
Coordenação do Sr. José Antonio Luiz Balieiro, 2º V. Presidente da USE, saudando os 
presentes e justificando a ausência dos demais diretores por estarem envolvidos na 
organização das comemorações do 200º Aniversário de Nascimento de Allan Kardec. 
Faz leitura de mensagem de Bezerra de Menezes exaltando a União e promove a 
apresentação  de todos os presentes. RELATÓRIO DAS REGIONAIS - Campinas: 
Resumo em elaboração; Piracicaba: atividades de visitação e cadastro das casas 
espíritas da região, coleta de endereços eletrônicos e envio de relatórios por esse meio; 
Rio Claro: difícil relacionamento na região; apoio ao trabalho realizado pela Zonal 
Bloco B; atividades com educação, clube do livro, cursos para educadores da infância, 
apoio aos cursos do IPECE e formação de multiplicadores e expositores. Sorocaba: 
Clube do livro das Regionais com 2.600 livros; atividades realizadas na cidade de 
Itaberá: debate sobre mediunidade com a participação de 40 pessoas, estudo sobre 
viabilidade de Atendimento Fraterno, 1º acompanhamento sobre a evolução do 
Atendimento Fraterno; \mês Espírita em Itararé com palestrantes de Sorocaba e região, 
com a participação de 400 pessoas; ciclo de palestras e, Itapeva com o tema 
Fluidoterapia e Auto-ajuda; ciclo de palestras em Capão Bonito com temas de Auto-
ajuda, compilação de apostila de Fluidoterapia; Seminário sobre Depressão e Curas 
Espirituais, em Itararé e Itapeva; programa de rádio em Itapeva. ASSESSORIA 
BLOCO CENTRO – Sr. Marcelino Romera informa a venda de 4.100 livros na região; 
estimulação de trabalhos de Infância e Juventude, oferecendo o suporte necessário às 
atividades; cada USE Intermunicipal envia carta das reuniões às casas espíritas. 
Igualmente para as reuniões do Bloco; os órgãos e as casas espíritas são mantidos 
informados através de visitas, visando o propósito da Unificação. Em palavra livre, 
manifestações diversas sobre experiências com atividades em nível regional e de bloco. 
Sorocaba reclama que as notícias regionais, enviadas para a USE-SP para serem 
inseridas no site, não são aproveitadas. A queixa será enviada aos responsáveis pelas 
manutenção do site.  Em outras manifestações, o site da USE foi considerado “pobre”, 
sem interatividade com o usuário. Sugere-se a criação de um mapa do Estado, por 
órgãos, acessados ao clicar do mouse. A Secretaria Geral  solicita a todos o 
fornecimento de endereços eletrônicos de órgãos e centros espíritas, a fim de facilitar o 
envio de notícias, atas e convocações; lembra das dificuldades de manutenção de 
cadastro de sociedades unidas e dos órgãos por falta de informação. Tesouraria – Na 
ausência do Tesoureiro, o Sr. Balieiro dá esclarecimentos básicos sobre as finanças da 
USE, considerando-a sob controle, porém, o Conselho se manifesta no sentido de que: 

 CEP  02036-011         São Paulo - SP  
R. Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana

  Fonefax (011) 6950-6554
entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita 
estadual no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira

união das sociedades espíritas 
do estado de são paulo

Http://www.use-sp.com.br                                                                                     use@use-sp.com.br

U.S.E.



___________________________ 
CA – BLOCO CENTRO/OUT_04                                               P. 2 

1) o balancete analítico seja enviado a todas as regionais e avaliados nas reuniões de 
Blocos; 2) seja disponibilizado no site da USE; 3) tem dificuldade em aprovar as contas 
da USE, visto que o representante não mais participa das reuniões trimestrais, como 
anteriormente às reuniões de Bloco, mas apenas naquelas que se realizam em sua região 
e na reunião de dezembro na sede da USE e 4) considera que o próprio Conselho de 
Administração precisa ser reavaliado porque as deliberações não são tomadas de acordo 
com o estatuto em vigência, devido à descentralização dessas reuniões e, as 
deliberações regionalizadas podem não representar, necessariamente, a o interesse do 
Estado. Temas para discussão: - para a reunião, define-se como tema central “Meios 
Éticos e Legais para Arrecadação no Centro Espírita”. Em Discussão: Eventos pagos ou 
gratuitos. Proposições: 1) os eventos pagos esvaziam o movimento e os gratuitos 
precisam ser organizados para que haja uma maior participação, devendo haver a busca 
de apoio empresarial; 2) principais argumentos utilizados para a prática de eventos 
pagos foram as dificuldades e os altos custos encontradas para a organização do 12º 
congresso, tais como profissionalismo para se fazer o melhor, alojamentos, entre outros, 
definindo os preços de participação no evento. Sustenta-se que a casa espírita deva ter 
condições financeiras para financiar a participação de seus representantes e, para isso, 
deve fazer conhecer aos seus freqüentadores os próprios custos da casa que freqüentam, 
de forma que, em eventos especiais para arrecadação, obtenha-se recursos externos 
através de patrocínios. No caso de atividades filantrópicas, os recursos externos viriam 
de empresas, não necessariamente espíritas, que conhecedoras desses projetos teriam 
participação determinada. Tema para o próximo ano: dentre as sugestões acolhidas, o 
tema aprovado é: “A Comercialização do Livro Espírita”. Ainda com a palavra os 
órgãos, comenta-se sobre as dificuldades de algumas regiões quanto a capacitação dos 
dirigentes, propondo-se que USE-SP coordene cursos de capacitação e motivação para 
trabalhadores na casa espírita. Departamentos:- Pelo DOD, Paulo Ribeiro comenta 
sobre a apostila da série Centro Espírita, sobre “A Família à Luz do Espiritismo” que 
será apresentada no CFN da FEB de novembro próximo; Livro:- Sr. Souza, pelo 
departamento do Livro da USE-SP levanta o assunto referente ao envio de livros 
destinados às penitenciárias. Tem-se observado alguns inconvenientes quanto ao envio 
de pacotes que nem sempre chegam ao destino, certamente abertos pela segurança do 
presídio. Ouvidas opiniões diversas, conclui-se que esse material deva ser enviado ao 
órgão da USE local, e esta, por sua vez, faria a entrega pessoalmente à direção do 
presídio. Pelo DM-USE, Carlos Henrique, justificando a ausência de Francis Lobo, 
diretor do departamento,  faz a divulgação do próximo 6º EECDME – ENCONTRO 
ESTADUAL DE COMISSÃO DIRETORA DE MOCIDADES ESPÍRITAS com o 
tema “Mocidade Espírita, Laboratório de Amor”. Para 2006, espera-se a participação de 
1.000 a 1.300 jovens para COMJESP, a ser realizada na Regional de Rio Claro, 2ª 
Assessoria. ESDE/INFÂNCIA: - Carolina, Secretária da USE-SP, justifica a ausência 
de Maria Izabel pelo Depto. de Infância, faz o encaminhamento de 3 apostilas, a saber: 
Encontro Estadual de Evangelizadores da Infância, Utilizando a Sucata e Curso de 
Preparação de Educadores da Infância. Comenta ainda sobre a falta de informações das 
atividades da área pelos representantes dos órgãos, da mesma forma sobre os dados 
acerca do ESDE no Estado. Capacitação Administrativa: - Sr. Pascoal Bovino,  
assessor sobre o assunto, apresenta dados sobre a preparação de monitores para levar 
aos dirigentes de casas espíritas o Curso de Capacitação. Como coordenadores, o Sr. 
Pascoal e Luciana terão os contatos com os monitores; quanto ao Curso à Distância, 
haverá um Encontro Geral em dezembro, por ocasião do CA. Programa de Ação 
Permanente: - Sr. Balieiro explica o conceito de “Celeiro” e faz distribuição de 
material relativo à conceituação do Programa; deixa em disponibilidade a apostila da 
Liga Espírita de São Paulo sobre a Caridade e a sugestão (escrita) enviada por Orson P. 
Carrara e distribuída aos presentes, para dividir o Estado em 12 regiões que realizariam 
eventos simultâneos, num único dia. Esgotada a pauta, decide-se pela realização da 
próxima reunião em OUTUBRO DE 2005,  preferentemente no 2º sábado do mês, na 
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cidade de RIO CLARO. Às 13 horas, o Sr. Balieiro  faz o encerramento agradecendo a 
casa anfitriã. Para constar, eu, Sander Salles Leite, Secretário Geral, lavrei o ocorrido. 
 



Ata de 11 de dezembro de 2004 
Conselho de Administração 

 
Ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia onze de 
dezembro de 2004, com início às quatorze horas e trinta minutos e prece 
proferida pela Sra. Helena de São Carlos. 1. Abertura e saudação - O 
Presidente deu as boas vindas a todos e teceu comentários sobre as reuniões 
seccionais realizadas no decorrer de dois anos. Houveram dificuldade mas em 
2005 haverão algumas alterações visando correções. O objetivo foi fortalecer 
as Regionais para que a Diretoria executiva tivesse maior intercâmbio, uma vez 
que é mais fácil tratar com as vinte e quatro regionais do que com todos os 
demais órgãos.  A seguir comentou sobre as comemorações dos 200 anos de 
Allan Kardec, sobre o lançamento do selo comemorativo e da folhinha lançada 
pela USE. Finalizando suas informações comentou sobre sua presença na 
reunião do Conselho Federativo Nacional onde destacou a reativação das 
campanhas: Viver em Família e Valorização da Vida. Ficou resolvido que serão 
comemorados, em 2005, os 140 anos do livro O Céu e o Inferno e realizado o 
Censo Espírita em agosto do mesmo ano cujo o objetivo de verificar quantos 
somos. 2. Secretaria – Foi aprovada por unanimidade a Ata da reunião 
anterior. Correspondência da Regional São Paulo propondo para que todos os 
órgãos da USE, a nível Regional, realizem um evento confraternativo em 
comemoração ao dia da USE objetivando fixar a data da comemoração desse 
dia para os demais anos. Foi aventado  a arrecadação de fundos com uma 
percentagem para a USE. A proposta foi aprovada, porém sem fixar um dia da 
USE e sim o mês de junho para as comemorações da USE. 3. Tesouraria - 
Contribuição social da USE para 2005. Parcela única de R$ 100,00. Cinco 
parcelas de R$ 25,00 ou doze parcelas de R$ 15,00. A proposta foi aceita. Foi 
estabelecida a meta de 50% para as sociedades pagantes às Regionais cujo 
percentual não atingiu, ainda esse patamar. Será enviada carta com dados 
financeiros da USE objetivando sensibilizar as casas para que efetuem sua 
contribuição. Nessa correspondência não deverá deverá constar pedido de 
isenção. Rio Claro solicitou apresentação do balanço e acesso a 
documentação. Ficou estabelecido que o balanço conciliado será apresentado 
na reunião de março de 2005. Deverá ser apresentado um demonstrativo de 
caixa a partir de 2005. Na reunião de março deverão ser apresentados os 
demonstrativos de janeiro e de fevereiro. Os documentos ficarão à disposição 
dos Conselheiros para verificação e acompanhamento. O companheiro 
Marcelo, de Rio Claro, colaborará no trabalho de conciliação do balanço. O 
representante de Sorocaba (Norberto) sugeriu que se solicite da FEB 
subsídios, em dinheiro, para os Estados. O assunto ficou para a pauta da 
reunião de março. 4. Programa de Ação Permanente. O vice presidente, 
Adilson, informou que o programa está em andamento mas para que realmente 
atinja seus objetivos é necessário que os órgãos colaborem enviando material 
para o celeiro. 5. Capacitação Administrativa. Adilson deu alguns 
esclarecimentos relativos a funções e Marília lembrou que no decorrer dos 
anos houve esvaziamento e é necessário mudar essa situação. O Conselho 
deve exercer o debate democrático em cima da apresentação de propostas e 
os órgãos trabalhem e proponham , caso contrário não evoluiremos e nesse 
caso a culpa será de todos. A representante da Regional São Paulo lembrou 
que é necessário instruir, novamente, os dirigentes para suas tarefas. 6. 



Reuniões do CA-2005. Foi apresentado o resultado parcial do levantamento, 
nas reuniões de bloco, referente às questões: o que temos e queremos; o que 
não temos e queremos e o que não queremos. Os dados finais de todos os 
blocos deverão ser tabulados e colocados para discussão na reunião do CA de 
junho de 2005. O tema único para as reuniões de bloco de 2005 será: 
“Motivação para participação”. O calendário das reuniões do CA em 2005 ser: 
06 de março em Ribeirão Preto; 11 de junho em São Paulo; 10 de setembro em 
Tupã e 10 de dezembro em São Paulo. O calendário das reuniões de blocos 
para 2005 será: bloco sul - 23 de julho em São Caetano do Sul ; bloco norte - 
13 de agosto em São José do Rio Preto; bloco oeste - 10 de setembro em  
Tupã e bloco Centro - 08 de outubro em Rio Claro. 7. Informativo. Será 
realizado em São Caetano do Sul um encontro do ESDE e está sendo 
programado para 2005 um encontro estadual. Foi informado que as 
comemorações dos 200 anos de Allan Kardec aconteceu em todo o Estado 
sendo que os representantes de Araçatuba e Tupã detalharam esse 
acontecimento em suas cidades. Foram entregues a Diretoria Executiva os 
anais do 12º Congresso Estadual e duas fitas de vídeo. 8. Código Civil. A 
Assessora Jurídica, Marília, apresentou as últimas informações sobre o 
andamento referente ao assunto no que diz respeito as organizações religiosas 
e os prazos para as devidas alterações nos Estatutos para atender as novas 
exigências do Novo Código Civil. 9. Palavra aos órgãos. Apresentaram 
relatórios por escrito os seguintes órgãos: Araçatuba, Sorocaba, e Baixada 
Santista. A representante da Regional São Paulo, Suzete, informou que foi 
criada a Assessoria de Integração para atender os portadores de necessidades 
especiais. Encerrando a reunião o Presidente, Attílio, apresentou o 
companheiro Orlando, de São José dos Campos, como assessor do Bloco Sul. 
10. Data e local da próxima reunião. A próxima reunião do CA será no dia 6 
de março de 2005 em Ribeirão Preto. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 
encerrada às dezoito horas e quarenta minutos com prece proferida por 
Suzete. Eu, Carolina Flor da Luz Matos lavrei a presente Ata que após 
aprovada será assinada.  
        












