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Ata de 13 de junho de 2004 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, realizada, às 9h15 do dia 13 de junho de 2004, em sua 
sede social, na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 Santana, São Paulo, Capital, em segunda 
convocação. 1. O Presidente Attílio Campanini, abriu os trabalhos solicitando a Eduardo 
Corrêa Borges, de São José dos Campos, fazer a prece Inicial. 2. Em comemoração ao 10º 
Aniversário da Campanha Viver em Família, foi feito o seu relançamento. Com a palavra, 
Paulo Ribeiro apresentou a apostila “A Família á Luz do Espiritismo”, que inclui roteiro 
para cursos, seminários e reuniões, podendo sofrer as adaptações necessárias, 
disponibilizando-a através da Livraria da USE. Julia Nezu informou terem sido impressos 
5000 cartazes e 2000 folders, disponíveis para todo o estado. 3. Presidência – Sr Attílio 
relatou a reunião da Comissão Regional Sul do CFN, em Niterói, dias 30/4, 1 e 2/5, na 
sede da FEERJ, em processo de aproximação ou fusão com a USEERJ. A delegação de São 
Paulo foi a maior (14 pessoas) e estiveram presentes representantes do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. A FEB apresentou estudo para desconta nas 
vendas de livros, de modo que nos pedidos do Estado de São Paulo, feitos por intermédio 
da USE, esta receberá comissão de 5%, independentemente do desconto concedido e 
remessa direta ao órgão ou centro espírita. Clodoaldo Lima Leite encareceu a participação 
dos espíritas nos Conselhos Municipais, estaduais e federais. 4. Secretaria – Aprovada a ata 
da reunião anterior, de 14 de dezembro de 2003, mas por solicitação de André Luiz 
Galembeck resolveu-se incluir, na lista da Comissão Organizadora do 13º Congresso 
Estadual de Espiritismo, os nomes dos representantes da Intermunicipal de Guarulhos, 
Armando Pandolfi, José Elias Filho, Wilson Pinheiro da Silva, Pedro Pereira da Silva e 
Denise de Assis Ribeiro, que não constaram na referida ata. 7. Em andamento a Campanha 
“Comece pelo Começo”, relançada em Dezembro, a ser conduzida por Balieiro. 3 Mês do 
Livro Espírita em Abril, aberto com palestra de Heloisa Pires na USE, de Divaldo Franco 
em 18/4 na FEESP e encerramento com seminário de Elaine Curti Ramazzini e Almicar 
Del Chiaro, no C E Irmão Augusto, dia 24/4. Comemorados os 147 anos do Livro dos 
Espíritos, 140 do Evangelho e 200 anos de nascimento do prof. Rivail. Em programação 
para dia 30 de outubro, encerramento da comemoração do bicentenário de nascimento de 
Kardec, com a abordagem dos temas Kardec e Educação por Dora Incontri, Kardec e 
Filosofia por Heloisa Pires, Kardec e Ciência por Sergio Felipe de Oliveira, Kardec e Jesus 
por Raul Teixeira, abertura por Marlene Nobre expondo o resultado da proposta de Kardec 
no Estado de São Paulo. Comentada favoravelmente a aproximação e realização de tarefas 
conjuntas entre USE e a FEESP, tendo Avildo Fioravante presidente da FEESP se feito 
presente e pedido uma vibração muito coesa para neutralizar os espíritos contrários a essa 
ideia. 4. Tesouraria Raimundo Nonato Porto expôs a situação financeira da USE, 
estabilizada, com os compromissos sendo devidamente honrados, embora ainda sem 
formação de capital de giro. Os parcelamentos de dívida e empréstimos estão sendo pagos, 
disponível R$ 10.285,99, recebido de Contribuições sociais apenas R$ 40.372,74, com 
saldo atual de R$ 13.555,89. Sugerido que a FEB destine 5% de Comissão para a USE, 
independentemente do pedido ser feito por seu intermédio. Balieiro relatou que assunto 
foi tratado na reunião do CFN de dezembro último e a Diretoria da FEB irá convocar um 
Comitê para tratar de livro espírita. Raimundo lembrou que a reunião de dezembro lançou 
o desafio de sede nova para a USE, desafio que continua de pé. 12. Luiz Fernando, 
representante da AME-SP, expôs que a sua finalidade é estreitar cada vez mais as relações 



 

 

entre ciência e espiritualidade. Convidou as bases para as reuniões abertas e divulgação. A 
AME pretende que a Secretaria de Saúde do Estado, através dos postos de saúde e hospitais, 
abrace esta prática e filosofia. 10. Luiz Gouveia propôs o adiamento do 13º Congresso 
Estadual de 2006 para 2007, que foi aprovado por maioria. A Comissão deverá informar 
as datas escolhidas, Semana Santa ou dias 1, 2 e 3 de junho, na reunião de dezembro 
próximo. 6. José Bueno, da Liga Espírita, falou sobre a proposta que apresentaram para 
que os centros espíritas passem a ensinar a verdadeira caridade cristã, estabelecendo a 
diferença entre ato de caridade e caridade, proposta discriminada na apostila já distribuída. 
O DOD e SAPSE deverão analisá-la, refletir sobre o tema e formular atividades de trabalho. 
A apostila da Liga será levada para as reuniões de bloco das regionais. 8 Programa de Ação 
Permanente iniciado com Planejamento estratégico, seguido da operação “Quo Vades”, 
entra agora na fase da “ação”, em que as USEs municipais, Intermunicipais e distritais 
passam a fazer visitas fraternas às casas unidas, em suas atividades diárias, para levantar 
experiências bem sucedidas e necessárias, digo, necessidades, a serem encaminhadas às 
Regionais, de modo a constituir o celeiro, que será coordenado pela Diretoria Executiva. 
A seguir, as experiências captadas serão disponibilizadas para os centros espíritas. 9 
Reuniões descentralizadas do CA em 2004 – Agendadas 14 de agosto em Jaú – Bloco Norte, 
11 de setembro, em Rancharia, Bloco Oeste; 25 de setembro, em Santos, Bloco Sul e 20 de 
novembro, em Campinas, Bloco Centro. Reunião do CA em dezembro não será com o 
CDE, mas em dois dias no primeiro final de semana. 12. Adilson informa Parceria 
REBRAF, Degrau e Governo do Estado para capacitação de pessoas para os Conselhos da 
cidadania; escolhidas 3 regiões para projeto piloto – Sorocaba, Santos e Mogi das Cruzes, 
com a coordenação da FACESP. Sugere indicar pessoas para os cursos gratuitos que 
tenham comprometimento e seriedade. Sr. Attílio anunciou e agradeceu presença de 
Arnaldo Camargo da Editora EME, responsável pela impressão dos folhetos e cartazes das 
campanhas da USE que tem patrocinado. Julia Nezu apresentou a Folhinha Diária, em 
comemoração do bicentenário de Nascimento de Kardec, ao preço de R$ 11,00; para os 
órgãos da USE a R$ 4,50; para as distribuidoras R$ 5,50 e para os centros espíritas com os 
descontos de praxe de 30, 35 e 40%, conforme a quantidade. Já está à disposição na 
distribuidora da USE, Simões, da SENJ – Sinagoga Espírita Nova Jerusalém convida para 
a comemoração do 88º aniversário de fundação (31.08.1916) dia 28/08 em sua sede, na 
Rua São Leopoldo, 728, Belém, SP. Palavra aos órgãos: Catharina apresentou calendário 
da USE Santo André para o 2º Semestre, destacando-se em 21 e 22 de agosto a 
Confraternização de Dirigentes Espíritas do HBCDMRR e no dia 29 a FERUSE, Feira do 
Livro Espírita; em setembro, dias 11 e 12 o 3º EMESA, Encontro de Mocidades Espíritas, 
dia 26 o 18º Encontro Fraterno com Divaldo Franco; em outubro Homenagens a Kardec, 
dia 2 peça de teatro, dia 3 Praça Allan Kardec, dia 6, homenagem na Câmara Municipal e 
de 24 a 31 a 53ª Semana Espírita de Santo André, em novembro, dias  7 e 8 FELESA – 
Feira do Livro Espírita, dia 21 Aniversário da USE Santo André. Luiz Gouveia, USE 
Guarulhos vai começar atividades doutrinárias em 4 cadeias. Eduardo Borges da IM de S. 
José dos Campos divulgou a 30ª Semana da Família Espírita, de 26 de Junho a 4 de Julho, 
encerrando-se com Seminário de Dora Incontri com o tema Educação Espírita - teoria e 
prática. Osvaldo Isac Corrêa, de Sorocaba, propõe realizar mais uma reunião do CDE no 
ano. Noberto Gaviolle, Regional de Sorocaba, reclama colocação da súmula da reunião do 
CA no site da USE e propõe também a do CDE. Informa o empenho da Regional em 
implantar atividades com a infância e mocidade de modo a estimular os pais a estarem 
presentes propõe que as demais regionais se empenhem nessas implantações.  Apresentou 
relatório da reunião de 30 de maio do Bloco Centro, coordenado por Marcelino Fernandes 



 

 

Romera, realçando-se tópico do Departamento de Infância para alterar “Evangelização 
Infantil” para “Educação Infantil”, da Administração da necessidade de buscar cadastro de 
e-mail para toda as massas, digo, casas e todos os departamentos das casas, bem como 
sugestão para cada USE Regional solicitar a Diretoria Executiva da USE listagem de casas 
da sua região, classificadas por cidade. Franca levará no Teatro Municipal, dia 16/07, às 
20h, a peça “A casa do Penhasco”. Araçatuba programou para o mês de junho 4 seminários 
contra as Drogas, nos dias 10, 18, 19 e 23. Novo Código Civil – Marilia de Castro orienta 
para que os espíritas não tenham pressa em adequar seus estatutos, uma vez que há sérias 
discordâncias, conforme o Presidente da Associação dos Advogados do Estado de São 
Paulo. 13. Próxima reunião do CDE -12 de dezembro, em São Paulo. 14. Encerramento – 
Às 13h20, com a prece de Osmar de Góes Maciel e o agradecimento do Sr. Attílio 
Campanini pela presença de todos. Eu Neyde Schneider, 2ª Secretária, lavrei a presente ata 
que será assinada depois de aprovada. 
 
Assinaturas  
 

















 

 

Ata de 12 de dezembro de 2004 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, realizada às 9h30 do dia 12 de dezembro de 2004, em 
sua sede social, na rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, Capital, em segunda 
convocação. 1. Abertura e Saudação – Após a leitura de mensagem pela Diretora Neyde 
Schneider, o Presidente Attílio Campanini abriu os trabalhos com a prece de Raimundo 
Pereira Rodrigues, de Rancharia, saudando os presentes e lembrando as comemorações, no 
corrente ano, do bicentenário de Allan Kardec, que culminaram com um encontro, dia 10 
às 21h30, no Palácio do Anhembi, dia 30 de outubro, com seis palestras, apresentações 
musicais, exposições, encerrado com um coral de 500 vozes, por iniciativa da USE, 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, Aliança Espírita Evangélica, Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém e Fundação Espírita André 
Luiz/Rede Boa nova de Rádio, com repercussões muito favoráveis e relacionamento bem 
fraterno. Lembrou ainda o lançamento pela USE do calendário permanente, com bom 
desconto para os órgãos e, pelo Correio, do Selo de Kardec no 4º Congresso Mundial de 
Espiritismo em Paris e em Brasília, além de regiões do interior do Estado. Comunicou a 
reunião do Conselho Federativo Nacional, em Brasília, de 19 a 21 de novembro último, 
que deliberou, para 2005, reativar a Campanha “Viver em Família”, em defesa da vida, com 
a discussão sobre o aborto pelo Supremo e o Congresso Federal; comemorou os 140 anos 
do livro “O Céu e Inferno” e promoveu o primeiro censo espírita do Brasil, sendo que o 
Rio de Janeiro já fez um trabalho piloto, realizando o censo em todo o estado. O presidente 
pediu que cada cidade e bairro se empenem no censo para que sejam cadastrados todos os 
espíritas. 2. Secretaria – Ata da reunião anterior.  Foi aprovada, alterando o item 10 para, 
ao invés de “Luiz Gouvêia propôs”, “A USE Regional São Paulo propôs” e fazer constar no 
item 4 a licença, por três meses, do Secretário Geral, conforme disposição estatutária. 
Expediente Apresentada pelo Secretário Geral, Sander Salles Leite, a correspondência 
recebida da Liga Espírita do Estado de São Paulo, a indicação de novos representantes: 
Silvio Neris Silva – efetivo, José da Silva Bueno Neto e Jesus Henrique e Silva – suplentes; 
da USE Regional São Paulo, proposta de alteração da data de realização do 13º Congresso 
Estadual para 7,8 e 9 de julho de 2007; da USE Municipal de Santo André, o relatório de 
atividades realizadas em 2004 e Calendário para 2005; da USE Intermunicipal de Franca, 
proposta do Temário para o 13º Congresso, encaminhada à Comissão 3 – Tesouraria – O 
1º Tesoureiro, Raimundo Nonato Porto, informou que o Conselho de Administração 
aprovou, para 2005, a mesma contribuição social deste ano, R$100,00 a vista, 5 parcelas 
de R$25,00 ou 10 parcelas de R$15,00, estabelecendo a meta de, com o esforço dos órgãos, 
conseguir que ao menos 50% das casa unidas paguem a contribuição anual em 2005. A 2ª 
Tesoureira, Rosana Amado Gaspar, relatou que o maior controle da contabilidade 
evidenciou que antes, ao contrário do que vem ocorrendo, a maioria das municipais, 
intermunicipais e seus diretores contribuíram como mantenedores, com valores de 
R$10,00 por pessoa física e R$50,00 por pessoa jurídica, o que, reativado, representaria um 
valor interessante para a arrecadação da USE. O Distrital Pinheiros solicitou fosse enviada 
carta aos órgãos solicitando reativar essa contribuição. 4. PGR 2005 -  Agendadas para 12 
de junho e 11 de dezembro as reuniões do CDE, para 6 de março em Ribeirão Preto, 11 
de junho em São Paulo, 10 de setembro em Tupã e 10 de dezembro em São Paulo, as 
reuniões do CA e as reuniões por bloco em 23 de julho do Bloco Sul em São Caetano do 
Sul, em 13 de agosto do Bloco norte em São José do Rio Preto, em 10 de dezembro do 



 

 

Bloco Oeste em Tupã, com, digo, 10 de setembro do Bloco Oeste em Tupã, com a reunião 
do C.A e do Bloco Centro em 08 de outubro, em Rio Claro; Raimundo, de Rancharia, 
destacou que a reunião do bloco convocada com reunião do C.A resultou em reativação 
da Mocidade. O sr. Attílio ressaltou a importância de preparar os jovens para futuramente 
assumir tarefas executivas na USE; Quadro de Formação de Educadores da Infância, de 12 
de fevereiro a 2 de abril, Paulo Ribeiro informou que o D.O.D realizará seminários com a 
FEB, na sede da USE, em 17 de abril sobre Capacitação de Trabalhadores na área de 
mediunidade; em abril programado Encontro Estadual do ESDE; 2 e 3 de julho Encontro 
Estadual em Defesa da Vida; Atualização de Educadores da Infância em maio, 7 de agosto 
e 6 de novembro; 5 de junho – Aniversário da USE – 58 anos, comemoração incluindo 
reuniões das regionais; em 27 de agosto, Encontro de Comunicação; 17 de setembro – 
Encontro Estadual de Educadores da Infância; 24 de setembro – Espirarte; 16 de outubro 
– 3º Simpósio Jurídico Espírita; 10 a 13 de novembro da CFN, em Brasília; 13 de novembro 
– Dia Jovem Espírita; 10 de dezembro, reunião do C.A. A Campanha “Viver em Família”, 
incluída na programação do Encontro de 2 e 3 de julho, recebeu manifestações de que 
deveria ser mantida em caráter permanente, incluindo temas como aborto, eutanásia, 
drogas e orientação de casais. Por proposta de Evany Figueira, de Taubaté, foi formado 
grupo de trabalho para estabelecer estratégias aplicáveis nos centros espíritas para 
apresentação no Encontro de Julho. O Grupo ficou constituído por Paulo Ribeiro, 
coordenador; Evany Figueira, Jeferson Betarello, de Pirituba; Lamartine de Souza Gama, 
de Santos; Luiz Fernando de Andrade Penteado e José da Silva Bueno, da LEESP. Paulo 
Ribeiro pretende que essa equipe esteja presente as reuniões de Bloco para formar 
multiplicadores. 5. Programa de Ação Permanente.  Adilson J.J. Pereira esclareceu que o 
programa busca reunir experiências bem sucedidas que USE transferirá para as casas 
unidas. Cada USE deve avaliar trabalhos dos centros espíritas, para passa-los para o órgão, 
este para a regional que encaminhará para o “celeiro”, de modo a que todo centro espírita 
passa pesquisar. Os órgãos podem nas visitas fraternas, observar o que é feito na região e 
responder as questões sobre o que têm e querem, o que não têm e querem e o que não 
querem. Prestou informações ainda sobre a REBRAF, com 700 entidades participando, 
sobre o Movimento Degrau, que já conta com 60.000 aprendizes no Estado de São Paulo 
e pretende colocar 120.000 no próximo ano e parceria da REBRAF com o governo do 
Estado para cursos de capacitação para os Conselhos Estadual dos Direitos da Criança e 
Adolescente e Conselhos Tutelares. 6. Congresso Estadual de Espiritismo – 6.1 – 12º 
Congresso – A USE recebeu dois exemplares dos anais e duas fitas de vídeo. Os anais serão 
colocados no “site” da USE. 6.2 – 13º Congresso – Data – Foi aprovada a proposta do 
Presidente da Regional de São Paulo, Suzete Amorim, para realiza-lo nos dias 7,8 e 9 de 
julho de 2007, com possibilidade de antecipação de palestra no dia 6. Tema –   Foram 
apresentadas duas sugestões: Franca propôs o tema “Amar e Instruir para Regenerar” e a 
USE Ibirapuera “Unir para Difundir”. Amplamente debatidas, resolveu-se aprovar o tema 
proposto pela Comissão, conciliando ambas “Espiritismo, 150 anos, Unir para Difundir”. 
Marcada a próxima reunião para dia 9 de fevereiro na sede da USE. 7 e 8 Código Civil e 
Reforma Estatutária - Marilia de Castro informou que a ação de inconstitucionalidade está 
no Congresso Estadual, será julgada pelo STF no dia 15 próximo e que a REBRAF foi 
admitida como “amicus curiae” nesta ação. Para estudar a reforma estatutária da USE 
formou-se comissão, a ser coordenada por Adilson J.J. Pereira e composta por Marília de 
Castro, Semi Anis Smaira, Raimundo Nogueira Porto, André Luiz Galembeck e José da 
Silva Bueno Neto, tendo como suplentes Julia Nezu Oliveira e Lamartine de Souza Gama, 
o terceiro suplente a ser indicado pelo grupo. 9.  PNAS – SUAS – Clodoaldo Lima Leite 



 

 

informou que o CNAS aprovou em 20 de setembro, o Sistema Único de Assistência Social, 
que passa a ser política pública, direito do cidadão, dever do estado e responsabilidade da 
sociedade. Serão utilizados os conselhos estaduais e municipais para que funcione de forma 
adequada e é necessário qualificar-se para fazer parte desses conselhos. 10. Palavra aos 
Órgãos – Osvaldo José Corrêa relatou a promoção, por Sorocaba, do III AME, de 19 a 
21/11, comemorativo do Bicentenário de Kardec e da 17ª Feira do Livro Espírita a ter lugar 
de 1 a 30 de dezembro; Neli Del Nery Prado relatou a realização da 17ª FEIRAMOR, em 
Bauru, dias 6 e 7/11, com a união dos espíritas para difundir a doutrina e boa arrecadação 
financeira;  André Luiz Galembeck informou que Guarulhos promoveu Encontro de 
Pessoas Portadoras de Deficiência e que a Intermunicipal foi convidada a participar da 
marcha da sociedade civil comemorativa 444 anos de fundação; Julia Nezu Oliveira informa 
disponibilizar kit de materiais de divulgação da USE, manual antidrogas, Conheça a USE, 
Campanhas Viver em Família e Comece pelo Começo, impressos da FEB Orientações para 
Casa Espírita, Dirigente Espírita, etc. Informa igualmente haver disponíveis chaveiros da 
Comemoração dos 200 anos de Kardec e o Calendário Permanente, este com desconto de 
50% para as USEs. O selo comemorativo foi editado pelo Correio e pode ser adquirido em 
suas agências; Maria Izabel S. Miranda  comunicou haver expedido a primeira circular sobre 
o Encontro Estadual de Educadores da Infância em 17 e 18/9 em Rio Claro, que está 
organizando oficinas pedagógicas e que está em andamento o cadastro dos centros espíritas 
que têm departamento de infância ou de evangelização infantil; apresentada por Wladisney 
Lopes da Costa, de Pinheiros, proposta para que a correspondência e os boletos de 
contribuição mensal dos órgãos adesos sejam entregues pessoalmente pelas USEs Distritais 
e Municipais, que não foi aprovada, devendo continuar o sistema atual. 12 – 
Encerramento.- O presidente Attílio Campanini encerrou os trabalhos às 13h30, após a 
prece de Gregório S. Pinheiro de Itapeva. Eu, Neyde Schneider, 2ª Secretária lavrei a 
presente ata, que depois de aprovada será assinada.  
Ressalva: No item 7 e 8 onde se lê Raimundo Nogueira Porto, leia-se Raimundo Nonato 
Porto e no item 10. Palavra aos Órgãos, onde se lê marcha da sociedade civil comemorativa 
dos 444 anos, leia-se 440 anos da fundação. Neyde Schneider.  
 
















