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Ata de 06 de março de 2005 
Conselho de Administração 

 
Ata do Conselho de Administração da União das sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo – USE realizada no dia seis de março de dois mil e cinco, 
com início, em Segunda convocação, às nove horas e quarenta minutos, e 
prece proferida por Ricardo Campioni. Ato contínuo o Presidente saudou a 
todos e comentou sobre a programação das reuniões do CA para São Paulo, 
atendendo a fidelidade estatutária. Além das reuniões do CA foram 
programadas quatro visitas a diferentes locais do Estado. A seguir foi aprovada 
por unanimidade a Ata com a ressalva da Sra. Marília de Castro. 1) 
Tesouraria: O Sr. Presidente, justificando o Art. 31, inciso VI, do Estatuto, 
apresentou Relatório anual onde constam informações sobre o trabalho da 
Diretoria Executiva, dos Departamentos e Assessorias, assim como, outras 
realizações efetuadas no decorrer do ano de dois mil e quatro. A seguir foi 
apresentado e aprovado por maioria o balanço patrimonial. O representante da 
Regional de Rio Claro, Sr. Marcelo, não aprovou pois não foram apresentadas 
as peças contábeis e destacou que o CA deve ser o apoio do que faz a USE, 
mas para isso é necessário, a seu ver, que se saiba o que se passa para poder 
dar apoio. Encerrando solicitou o fluxo de caixa mensal. 2) Reuniões do CA-
2005: a) aprovação do tema único “Motivação para Participação” : O tema foi 
aprovado por unanimidade e todos deverão se preparar para o estudo nas 
próximas reuniões dos blocos. b) visita aos blocos: bloco sul, dia 23 de julho 
em São Caetano do Sul; bloco norte, dia 13 de agosto em São José do Rio 
Preto; bloco oeste, dia 10 de setembro em Tupã; bloco centro, dia 08 de 
outubro em Rio Claro. As reunião do CA serão: dia 11 de junho, em São Paulo; 
dia 10 de setembro, em Tupã  e dia 10 de dezembro, em São Paulo. 3) Mês da 
USE – junho: foi proposto pela Regional São Paulo a realização de eventos 
comemorativos e se possível com resultados financeiros. O assunto não ficou 
definido e cada órgão pensará  na possibilidade da realização desse evento. 4) 
Planejamento Estratégico. A DE ficou de apresentar na próxima pauta. 5) 
Informativo: a) Atividade departamentais: Departamento de Infância: Está em 
andamento o curso de preparação de educadores de infância e encontros de 
atualização. O Encontro Estadual de Educadores da Infância não será mais 
realizado em Rio Claro. O representante de Rio Claro, Sr. Marcelo, explicou 
que declinaram por não concordarem com a programação. A Diretora do 
Departamento de Infância da USE explicou que a programação foi feita 
conforme o estabelecido na Reunião Plenário do encontro realizando em 
Guarulhos e que mesmo assim deixou espaço para que rio claro participa-se 
com parte de sua programação, o que não foi aceito. Encerrando informou que 
o Encontro de 2005 será realizado em Ribeirão Preto seguindo a votação da 
Plenária. Assessoria Jurídica: Marília de Castro informou que foi ampliado o 
prazo para adaptação dos estatutos das associações ao Código Civil para 11 
de janeiro de 2006, através da Medida Provisória 234, publicada em 11 de 
janeiro de 2005. Com a ampliação do prazo será possível a votação do projeto 
de lei 7466/2002 e seus apensos no Congresso Nacional e o jungamento da 
ADIN - Ação Direta de Insconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. 
Medidas de importância para o restabelecimento de direitos consagrados na 
Constituição Federal, que assegurem a plena liberdade de associação vedando 
a interferência estatal. A assessora jurídica da USE Marília de Castro colaborou 



no relatório do citado Projeto de Lei a convite do relator na Câmara Federal e 
fez a defesa oral na Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF, representado 
as entidades assistenciais brasileiras através da REBREF – Rede Brasileira de 
Entidades Assistenciais Filantrópicas. Departamento de Serviço Assistencial: 
Clodoaldo de Lima Leite lembrou que o Governo Federal via CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência Social) aprovou a Política Nacional de Assistência 
Social e concomitantemente o SUAS (Sistema Único da Assistência Social). 
Uma verdadeira revolução está em processo na área da Assistência Social no 
Brasil. Estas mudanças determinam como as entidades assistenciais exercerão 
seu papel, na medida em que são co-responsáveis pela inclusão social de 
milhares de brasileiros que estão à margem da sociedade. Irão perceber que 
as verbas governamentais serão dirigidas para aquelas associações que 
estiverem em sintonia com o Plano Municipal de Assistência Social do 
Município. O foco da Assistência não são mais as entidades e sim a cidadã e 
cidadão em  situação de risco social. Novas normas regulam a relação Estado 
e Associações. Os recursos serão obtidos pelas associações por meio de 
projetos encaminhados aos chamados Conselhos Setoriais. Lembrou ainda 
que os entidades deverão procurar qualificar-se para participar dos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Federal, pois nestes Conselhos serão decididos os 
destinos da população carente e os espíritas não podem ser omissos neste 
processo. Secretaria do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE: 
Carolina informou que serão realizados dois encontros durante o ano de 2005, 
em dois blocos. Os locais e as datam serão divulgados posteriormente. 
Encerrando solicitou o preenchimento de questionário, com dados referente ao 
assunto, para que possa ter uma visão estadual e apresentar o resultado na 
reunião zonal em Florianópolis. B) Programa de Ação Permanente: Balieiro 
informou que o encerramento será em junho com uma aula presencial com 
todos os participantes. Após o encerramento o projeto será disponibilizado no 
CELEIRO. O material também está disponibilizado em CD e em dezembro será 
disponibilizado no site da USE. Informou, ainda que o CELEIRO já tem várias 
colaborações e em julho será disponibilizado no site assim como o quadro de 
expositores da USE. Assim, a palavra agora está com os órgãos para que haja 
sucesso. Encerrando lembrou que a campanha institucional com o RIE também 
está divulgando o CELEIRO e pediu para que divulguem nas Casas Espíritas. 
Lembrou que a USE também homenageia Caibar Schutel e “O Clarim” que 
neste ano completa cem anos de existência. 6) Palavra aos órgãos: USE de 
São Caetano do Sul: realizou nos dias 26 e 27 de fevereiro o CONFEEESP 
com a presença de 26 casas espíritas e no dia 21 de maio estará realizando 
Encontro Regional de Educadores da Infância; Regional de Marília: O Sr. 
Miguel informou que a USE de Tupã está com um programa, de trinta minutos, 
em TV a cabo e mantém uma página diária no jornal de duas  cidades. USE da 
Baixada Santista: O Sr. José informou que a Regional está agendando para o 
primeiro semestre seminários sobre “Atendimento Fraterno” e “Expositores” , 
para a casa espírita; conforme informado à DE/USE, através de 
correspondência, propusemos aos órgãos que preenchessem seus 
departamentos, pelo menos os da infância, mocidade e doutrina e, que de 21 
de novembro de 2004 até o mês de fevereiro de 2005 seria tempo suficiente 
para tal acontecimento. Em 13 de fevereiro as USEs atenderam o deliberado 
em novembro, com  exceção  da USE /Santos que não vem comparecendo às 
reuniões como também, temos conhecimento  que continua mantendo somente 



o departamento de mocidade; a USE/Guarujá realizará, de 10 a 15 de abril, sua 
semana espírita, com as palestras acontecendo no Teatro Procópio Ferreira; a 
USE/São Vicente, também realizará seu mês espírita em abril; a USE/Praia 
Grande realizará feira do livro no período da semana Santa na feira de 
artesanato local; a USE /Itanhaém informou que já existe um Centro Espírita na 
cidade de Pedro de Toledo, dentro de sua jurisdição, e Registro conformou a 
reativação da USE Intermunicipal no primeiro semestre. USE de Taubaté, O Sr. 
Ivani Figueira, informou que o Diretor do Departamento do Serviço Assistencial 
da USE esteve realizando um seminário onde compareceram os órgãos 
públicos da região. Em abril realizarão a semana espírita e a semana do livro 
espírita. Como última informação o Vice-Presidente da USE, Sr. Adilsom, 
informou que a REBRAF dará um curso de Capacitação dos Conselhos de 
Direito da Criança e do Adolescente e Processo Piloto de Capacitação das 
Lideranças. Nada mais havendo a constar a reunião encerrou às doze horas e 
trinta e cinco minutos, com prece proferida pelo Sr. Miguel. Para constar, eu, 
Carolina Flor da Luz Matos lavrei a presente Ata que após aprovada será 
assinada.     













Ata de 11 de junho de 2005 
Conselho de Administração 

 
Ata da reunião do Conselho de Administração da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, realizada aos (11) onze de junho de dois mil 
e cinco, em sua sede social, na rua Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, 
Capital, com início às (15) quinze horas, em segunda convocação, com a 
presença de representantes da Baixada Santista, Bauru, Marília, Ribeirão 
Preto, Sorocaba, São Paulo e Diretores.  1- Abertura e Saudação – O 
Presidente, Attílio Campanini convidou Adolfo de Mendonça Jr. para fazer a 
prece de abertura, saudou os presentes, informou que, em comemoração ao 
seu 58º aniversário, a USE está promovendo uma feira de livros na sede hoje e 
amanhã; que durante a reunião da Regional Sul do CFN em Florianópolis, de 
29 de abril a 1º de maio último, marcou-se reunião, na  Bienal do Livro do Rio 
de Janeiro, das cinco federativas do Bloco Sul com a FEB, sendo a USE 
representada por José Luiz Antonio Balieiro e Jeferson Betarello, tendo todas 
as federativas exposto a falta de fidelidade dos órgãos e casas unidas.  Com 
exceção do Paraná, todas sentem a concorrência das editoras e distribuidoras.  
Ficou clara a força do conteúdo editorial da USE, que é a Segunda em títulos 
depois da FEB.  Será buscado o fortalecimento das federativas e das casas 
unidas.  O CFN  aprovou o censo espírita no Brasil, que foi feito no Rio de 
Janeiro em caráter experimental, chegando-se à conclusão que não é 
exeqüível em todo o país, de modo que a FEB fará o cadastro único das casas 
espíritas.  Ivan René Franzolin, da SERASA, está interessado em ajudar o 
movimento e cadastrar todas entidades espíritas.  2 – Secretaria – Ata da 
reunião anterior aprovada.  Expediente – Aylton Paiva e Ismael Biaggio 
justificaram sua ausência.  3 – Tesouraria – a . Contribuição social/2005 – 
Rosana Amado Gaspar alertou que apenas cerca de R $40.000 foram 
arrecadados, representando a contribuição de 30% das casas unidas, contra o 
objetivo de arrecadar 50%; de 1279 casas unidas, apenas 401 pagaram a 
contribuição, de modo que solicitou o empenho dos órgãos em colaborar para 
alcançar, no mínimo, os 50%.  B. Informações – O 1º Tesoureiro, Raimundo 
Nonato Porto, analisando o balancete, expôs que a Distribuidora e Livraria 
estabilizam receita e pagamentos a partir de março, ao passo que em receitas 
e débito para a USE como um todo, verifica-se um resultado negativo, a partir 
de março, que se acumula mês a mês, criando dificuldades financeiras.  4 – 
Reforma do Estatuto Social da USE – Passou-se carta aos órgãos pedindo 
contribuições para a reforma do Estatuto, a ser apresentada ao CDE de 
dezembro.  O Presidente esclareceu que a mudança em relação ao código civil 
é pequena, mas há dificuldades de funcionamento a serem revistas.  Marília de 
Castro, Assessora Jurídica, relatou que, em relação à ação de 
inconstitucionalidade com a REBRAF como parte, foi aprovado projeto de lei, a 
ser sancionado, não aplicando o quorum que era obrigatório e alterando outros 
artigos, inclusive o novo prazo para adaptação ao código civil para 11 de 
janeiro de 2007.  Lembrou ainda que as casas espíritas tem duas opções: 
classificar-se como associação, adaptando-se ao código civil ou como entidade 
religiosa, que está fora do referido código e é de livre constituição.  5 – 
Reforma da Sede Social – O Sr. Attílio informou que pretendia-se apresentar 
maqueta e submetê-la à aprovação do CA hoje e do CDE amanhã, mas o 
belíssimo projeto elaborado a título de colaboração pelo arquiteto Ciro Pirondi é 



de grande envergadura e como a USE tem que continuar com suas atividades 
no local, será necessário fazer a reforma parcial paulatinamente.  7 – 
Informativo – Atividades departamentais.  a . Seminário sobre Mediunidade 
da FEB – Teve lugar em maio na sede e será feito em outubro em Sorocaba.  
O DOD irá realizar dia 21 de agosto Encontro Estadual sobre Atividades 
Mediúnicas, para dirigentes e trabalhadores da área mediúnica na sede, 
inscrição R $12,00 até 10/8, limite 100 vagas.  ESDE – É sistema e método de 
estudo sistematizado da FEB e sugerido pela USE para ser seguido. 
Compreende 2 Tomos no Programa Fundamental, com 9 módulos e 7 meses 
de duração cada, com uma aula semanal.  O custo final para cada volume 
deverá ser R $20,00.   Norberto Gaviolle, de Sorocaba, propôs pedir à FEB 
porcentagem nos livros do ESDE e do Chico e exclusividade para São Paulo.  
O Presidente lembrou que a FEB é sustentadora do movimento espírita 
nacional e internacional e recomendou que a proposta de Sorocaba seja 
apresentada por escrito para futura discussão pelo CA.  José da Conceição, da 
Baixada Santista, propôs fazer o lançamento da campanha do ESDE nas 
regionais.  b . Opúsculo Orientação ao Centro Espírita -  Paraná pediu 
revisão por parte do movimento espírita brasileiro e São Paulo que propostas 
fossem apresentadas na próxima  reunião da Regional Sul do CFN em 2006.  
As Regionais devem pedir aos órgãos locais para estudar o libreto e apresentar 
as sugestões com antecedência para apreciação na reunião do CDE de 
dezembro próximo.  Capacitação Administrativa – Balieiro reportou que o 
Curso teve 48 inscritos, em duas turmas, 5 módulos e  a duração de 12 meses, 
completando-se em junho/05.  É semente do “Celeiro” e será trabalhada pelos 
participantes do curso em suas áreas de atuação.  Programa de Ação 
Permanente – Balieiro expôs que visa o fazer, estimulando e promovendo a 
convivência participativa e a criatividade.  É contínuo e permanente, tendo 
como marca a fixação de “Celeiro”.  Ações – visitas fraternas, levantar dados, 
cadastrar sociedades unidas, trocar experiências, promover ações 
compartilhadas, estimular criatividade e produção, com parceria e sinergia nas 
atividades para formar o “Celeiro” da USE, que está no seu “site”.  Campanhas 
Viver em Família, Em Defesa da Vida e Promover a Paz praticando o Bem 
– Julia Nezu informa que o material está em CDF e tem 122 páginas e também 
em “power point” para apresentação no centro espírita e pode ser impresso em 
transparências.  Maria Izabel Miranda distribuiu as fichas de inscrição para o 
Encontro Estadual de Educadores da Infância Espírita, dias 17 e 18 de 
setembro em Ribeirão Preto, taxa de inscrição R $30,00, 250 vagas, data limite 
da inscrição 15 de agosto. Clodoaldo de Lima Leite, do Serviço Assistencial 
transmitiu a Resolução CNAS 86/2005, que estabelece que os processos de 
pedidos de registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social somente serão aceitos se completos, com todos os documentos 
exigidos.  Comunicou igualmente que irá ocorrer  V Conferência Nacional de 
Assistência Social que será de 5 a 8 de dezembro em Brasília, com o tema 
“SUAS – Plano 10: Estratégias e Metas para a Implementação da Política 
Nacional de Assistência Social.  Visitas da DE aos Blocos - O Presidente 
avisou que está agendada a reunião do Bloco Sul dia 23 de julho, em São 
Caetano, 6 de agosto Bloco Norte em São José do Rio Preto, 10 de setembro 
Bloco Oeste em Tupã, 8 de outubro Bloco Centro em Rio Claro.   8 – Palavra 
aos Órgãos – Bauru divulgou a comemoração do Centenário de O Clarim, de 
12 a 14 de agosto em Matão, com inscrições por R $99,00 até 30 de junho.  



Suzete Amorim, da Regional São Paulo, comunicou que Amilcar Del Chiaro 
Filho cedeu, para o 13º Congresso Estadual, 2.000 exemplares do seu livro “A 
Maior Jornada de Todos os Tempos”, preço de capa R $16,00 com 30% de 
desconto, pedindo a cada centro da capital para ficar com dois livros.  Para 
Clube do Livro custo será R $8,00.  Outro livro do Amilcar em parceria com a 
EME será a preço de custo e o autor se propõe a fazer palestras e autografar o 
livro.  José da Conceição, da Baixada Santista, relatou a reativação da USE 
Intermunicipal de Registro, com a presença de 9 casas.  Comunicou também a 
semana espírita da USE Intermunicipal de Guarujá, o mês espírita em São 
Vicente e em Peruibe, o Encontro da Família a nível regional agendado para 
outubro e da Infância para dia 26 de junho a nível regional, bem como a 
presença de Isaías Claro nos 140 anos de “O Céu e o Inferno”, em agosto, na 
Baixada.  O Presidente Attílio cumprimentou Adolfo de Mendonça Jr., de 
Franca, pela publicação da USE “Encontro”, disponibilizada no “site”, que já 
está no seu quarto ano e pelo início da construção da sede própria da 
Intermunicipal, quando se comemora o 58º aniversário da USE. José Argemiro 
da Silveira, de Ribeirão Preto falou da Campanha que estão realizando “O 
Evangelho no Lar no Coração”, que será lançada com peça teatral e na reunião 
do CDE.  Adilson J. J. Pereira  comunicou encontro em São Caetano com 27 
municípios, na Universidade com a participação da Fraternidade Discípulos de 
Jesus Setor 3, além de pessoa da FEESP, ao lado de uma feira do livro espírita 
de quatro dias.  Norberto Gaviolle, de Sorocaba, levantou a questão da 
Competência do CA, cuja função é planejar e deliberar a curto, médio e longo 
prazo.    9 – Local e data da próxima reunião -   Marcada para 10 de 
setembro, em Tupã, por ocasião da visita ao Bloco Oeste.  10 – Encerramento 
- Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 18h30, com 
a prece de Irene Gaviolle.  Eu, Neyde Schneider, 2ª Secretária lavrei a presente 
ata, que, depois de aprovada, será assinada.  São Paulo, 11 de junho de 2005. 
 

























Ata de 10 de setembro de 2005 
Conselho de Administração 

 
Ata da Reunião do Conselho de Administração da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em Tupã, no dia 10 de setembro de 2005, 
na União Espírita Allan Kardec, RUA GUARANI, 581 - CENTRO, com a presença dos 
Diretores Attílio Campanini, Adilson J. J. Pereira, Sander Salles Leite, Neyde 
Schneider, Clodoaldo Lima Leite, Assessora Jurídica Marília de Castro ,  
representantes das Regionais de Araçatuba, Assis, Baixada Santista, Bauru, Ilha 
Solteira, Marília e Nova Alta Paulista.  Compareceram também representantes das 
Intermunicipais de Rancharia e Tupã e visitantes. 1.  Abertura e Saudação - Às 
13h40 o Presidente, Attílio Campanini, abriu os trabalhos, agradecendo a presença de 
todos, com uma  breve saudação.  2. Secretaria    - Ata da reunião anterior – 
Distribuída antecipadamente, foi colocada em votação e aprovada.  3. Tesouraria – 
Distribuído o balancete geral para a distribuidora e área social para o  primeiro 
semestre de 2005, apresentou o total de receita de R $291.338,43 e despesa de   R 
$296.380,34.  A . Contribuição social/2005 – Pela Tesouraria, a 2ª Secretária pediu 
aos representantes das regionais e Intermunicipais envidar esforços junto às casas 
espíritas de sua região para conscientizá-las da importância de sua contribuição social 
para a manutenção da USE, de modo que as que ainda não o fizeram o façam a partir 
de agora.  B. Informações – A Tesouraria informa que a USE fez acordo com a FEB 
para liquidação parcelada da dívida de R $69.000,00 com a editora e passa a dispor 
de bom estoque de livros da FEB, que oferece à venda com os mesmos descontos 
que eles ofereceriam.  Os pagamentos dos parcelamentos de impostos estão sendo 
feitos regularmente.  4. Informativo – Atividades Departamentais – a. O Presidente 
comunicou a realização do Encontro sobre Atividades Mediúnicas, promovido pelo 
Departamento de Orientação Doutrinária em 21 de agosto último na sede, que tratou 
da Terapêutica Espírita da Obsessão; do Encontro Estadual de Comunicação, também 
realizado na sede em 27 de agosto, pelo Departamento de Comunicações, que 
realizou oficinas sobre Políticas de Comunicação Social Espírita, Rádio, TV, 
Jornalismo, Assessoria de Comunicação e mesa redonda sobre  divulgação do 
espiritismo; lembrou que o Departamento de Infância realizará dias 17 e 18 próximos, 
em Ribeirão Preto o Encontro Estadual de Educadores da Infância e o Departamento 
de Mocidade programou para os próximos dias 24 e 25 Encontro Geral do 
Departamento. b. Orientação ao Centro Espírita -  O Sr. Attílio expôs que esse 
opúsculo elaborado em conjunto pelas federativas que compõem o CFN está em fase 
de revisão e serão aceitas até começo de dezembro propostas e sugestões para sua 
atualização, que serão discutidas na reunião do Conselho Deliberativo Estadual em 12 
de dezembro.   Reforma do Estatuto Social – Em face da nova legislação, a reforma 
prevista deve caracterizar a USE como organização religiosa.  Já recebemos algumas 
propostas e, embora o prazo dado pela comissão até agosto já tenha passado, ainda 
há tempo, uma vez que pretende-se reformá-lo no decorrer de 2006.  Devem ser 
analisadas questões como o C.A .  é importante?  Até que ponto a regional é 
importante? O Presidente pede aos  órgão sugestões, o mais rápido possível e lembra 
que todas as USEs, com personalidade jurídica, devem seguir o Estatuto, cujas 
alterações deverão seguir o da USE.  Deve ser equacionado o problema das 
Regionais, que não podem abrir conta bancária, por não Ter personalidade jurídica 
própria.  Reforma da Sede  Social – Vai ser iniciada e será modesta.  Visita da DE 
aos Blocos – Adamantina ofereceu-se e foi aceita para a do Bloco Oeste em  9 de 
setembro de 2006.  Celeiro – Foi enfatizado o serviço que a USE  tem e disponibiliza 
para todos os seus órgãos e  casas espíritas através do site.  Aylton Paiva lembrou 
que experiências bem sucedidas como a Feiramor de Bauru são o conteúdo do 
“Celeiro”.  Campanhas: Paz, Vida e Família – Adilson Pereira, 1º Vice-Presidente, 
enfatizou a necessidade de engajamento de todos os espíritas nas campanhas 
nacionais  promovida pela FEB “Construamos a Paz Promovendo o Bem” , em Favor 



da Vida, contra a Eutanásia e o Aborto e na da Família, em âmbito estadual. Estão 
sendo feitos contatos com a FEESP,  Aliança Espírita Evangélica e AME para  
atividades comuns, inclusive para a programação do Sesquicentenário do  Livro dos 
Espíritos em 2007.  Para essa comemoração o Conselho Federativo Nacional está 
aceitando sugestões a serem incluídas na pauta de sua reunião de novembro em 
Brasília. 
6. Data e local da próxima reunião – Marcada para 10 de dezembro em São Paulo.  
5.  Palavra aos Órgãos – Ismael Gobbo informou que a Regional de Araçatuba está 
programando realização de Encontros e Seminários sobre Mediunidade, com temas 
de aplicação imediata nas casas, como o sobre Obsessão com Julia Nezu e equipe, 
que a CONEAN será realizada dias 8 e 9 de abril de 2006 em Auriflama, com o tema 
Vida, Saúde e Espiritismo e que, juntamente com as Intermunicipais pretendem 
realizar palestras e seminários sobre a visão espírita do aborto na Campanha “Em 
Defesa da Vida” .Olivino, da Regional de Assis, informa que a Intermunicipal de Assis 
programou para setembro o Mês da Confraternização Espírita, o Jornal mensal 
TERCEIRO MILÊNIO está no VI ano, o Clube do Livro Espírita conta mais de 240 
associados, mantem Banca do Livro  em praça pública e que a videoteca espírita do 
I.D.E.-Nosso Lar funciona no último Sábado do mês; a Intermunicipal de Rancharia 
programou a ornada de Confraternização Espírita para outubro, mantem Programa 
Radiofônico de 15 minutos de 2ª a 6ª feira e palestra mensal; a Intermunicipal de 
Ourinhos programou o Encontro Espírita de Fartura para março e o de Ourinhos para 
Outubro e que a Regional tem uma jornada trimestral de palestras, enviando 
expositores para todos os Centros Espíritas unidos.  Aylton G. C. Paiva apresentou a 
programação das Intermunicipais de Bauru com palestras e seminários de janeiro a 
novembro do ano, mais Encontro de Expositores Espíritas em Outubro; de Lins com a 
inauguração do programa espírita de Guarantã em março, com a 3ª Semana Espírita 
de Getulina e o Seminário de Educação em abril, mini-feira do livro espírita em Lins, 
inauguração do Centro Espírita  
Aprendizes do Evangelho e distribuição de folheto em maio, participação na 2A 
Conferência Municipal das Cidades e 1ª prévia da COMJESP em Lins em julho, o 3º 
Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas em Cafelândia e palestra em agosto, 
a participação no Encontro de Educadores Espíritas em Setembro e o Ciclo de 
Palestra nos centros adesos à USE em outubro; e da União Municipal de Promissão 
para outubro com o Encontro da Família Espírita e palestras.  José da Conceição de 
Abreu, da Baixada Santista relatou que em agosto foi reativada a Intermunicipal de 
Registro e em toda a Baixada Santista foram comemorados os 140 anos do livro “O 
Céu e o Inferno”, que teve a presença de Izaías Claro, em cuja apresentação no 
Ismênia de Jesus participaram também representantes das comunidades religiosas 
judaica, católica, LBV, luterana e seicho-no-iê; que a Regional está programando 
“Encontro da Família” em outubro, quando fará o lançamento da Campanha do 
Evangelho no Lar e que a Regional aprovou a realização em conjunto no próximo ano 
das datas comemorativas.  Rubens, de Presidente Venceslau, apresentou a 
programação das palestras do 24º Mês de Confraternização Espírita em Homenagem 
ao Nascimento de Kardec em Outubro.  Aparecido, da Regional de Ilha Solteira, 
apresentou a programação de 2005, com as reuniões do Conselho Deliberativo e 
Comissão Executiva, palestras bimestrais, seminários, cursos, ciclo de palestras, XV 
CONRESPU Confraternização Regional Espírita de Urubupungá, II Encontro das 
Mocidades Espíritas de Urubupungá, Noite de Pintura Mediúnica, Noites de 
Psicografia, Encontro de Trabalhadores da Promoção e Assistência Social e  Encontro 
Espírita de Arte II Espirarte 2005.  Celso Ataíde Squizzato apresentou os trabalhos da 
Regional da Nova Alta Paulista, com os seguintes encontros regionais: Jornada da 
Casa Espírita em abril, COMENAP – Confraternização de Mocidades Espírita da Nova 
Alta Paulista em agosto, Jornada Mediúnica em novembro , 8.Citenap – Curso 
Intensivo para Trabalhadores Espíritas N. A . P. em Tupi Paulista em dezembro e a 
manutenção do Clube do Livro Espírita “Emmanuel” com 210 sócios  entre as cidades 



de Pacaembu, Flórida Paulista, Adamantina, Lucélia e Rinópolis.  Miguel de Pier 
informou que após esta reunião terá lugar a da Regional de Marília neste mesmo local. 
Encerrados os trabalhos às 14h40, com a prece de Miguel de Pier, após os 
agradecimentos do Presidente  pela presença e colaboração de todos.  Eu, Neyde 
Schneider, 2ª Secretária, lavrei a presente ata. 
 
 
 
 
 
 
 
























