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Ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada às 9h20 do dia 12 de junho de 
2005, em sua sede social, na Rua Gabriel Pizza nº 433, Santana, São Paulo, Capital, em 
segunda convocação. 1. Abertura e Saudação - O Presidente, Attílio Campanini, abriu os 
trabalhos com uma saudação aos presentes, solicitando a Glória L. Martins Oliveira, de São 
José dos Campos, fazer a prece de abertura e a todos os representantes que se apresentassem 
individualmente. 2. USE 58 anos - O Presidente relatou que o aniversário da USE foi 
comemorado pela Regional São Paulo, com uma reunião fraterna no bairro do Tatuapé, 
em que, além de várias apresentações artísticas, foram homenageados os antigos 
colaboradores presentes, sendo que o “Dirigente Espírita”, veículo oficial de divulgação da 
USE, de maio/junho, dedica quatro páginas  a testemunhos sobre os 58 anos da USE. José 
A. L. Balieiro comunicou que a USE Ribeirão Preto está lançando a Campanha Evangelho 
no Lar e no Coração e apresentando a peça teatral A Vingança do Judeu, nesta ocasião. 3. 
Conselho Federativo Nacional - Reunião da Comissão Regional Sul- O Sr. Attílio expôs 
que a reunião realizou-se de 29 de abril a 01 de maio em Florianópolis e contou com 70 
participantes, com a apresentação de Cesar Perri de Carvalho das três campanhas Viver em 
Família, Em defesa da Vida, Promover a Paz praticando o Bem, que devem ser 
permanentes, cada local fazendo seu próprio calendário. A reunião do próximo ano será 
em São Paulo, de 28 a 30 de abril. Foram tratadas as dificuldades financeiras com o livro 
espírita, o atendimento espiritual na casa espírita e agendada para a reunião do próximo 
ano a revisão do livreto “Orientação ao Centro Espírita”, solicitada pelo Paraná. O censo 
espírita objetiva o recadastramento de todas as sociedades espíritas do Brasil, sendo pedido 
às federativas, através do correio eletrônico, solicitar a todas as casas fornecer seus dados 
atualizados para enviá-los à FEB. A USE programa parceria com o SERASA, através de Ivan 
Renê Franzolim, uma vez que eles têm cadastro de entidades também do terceiro setor, mas 
conta com a colaboração de todos os seus órgãos para o caso. Este projeto vai ser acionado 
através do “Reformador” e dos sites das federativas. O questionário é individual e simples. 
Deve ter início em julho ou agosto e às federativas e órgãos cabe sensibilizar as casas, 
dizendo-lhes que precisa responder. 4. Secretaria – a) Aprovada a ata da reunião anterior 
com as seguintes ressalvas, nos itens 7 e 8 onde se lê Raimundo Nogueira Porto, leia-se 
Raimundo Nonato Porto, e no item 10 onde se lê marcha da sociedade civil comemorativa 
dos 444 anos, leia-se 440 anos de fundação. b) Expediente – Da USE Intermunicipal de 
Campinas, indicação de novos representantes Alberto Braide Leite e Marcílio Carvalho de 
Freitas – efetivos e Antônio Miranda Lopes Filho ou Carlos Rodrigues Bilharino; da USE 
Distrital de São Miguel Paulista, indicação de novos representantes, Sra. Eva Barbosa 
Bugolin e José Francisco Ripari como efetivos e André Araújo de Almeida, como suplente; 
Da USE Intermunicipal de Araraquara, a programação de eventos para o ano de 2005. 5. 
Tesouraria - Balancete - De janeiro/maio de 2005 demonstrou receita de R$ 243.025,00 
despesa de R$ 243.629,00 e saldo de R$ 8.443,00. Rosana Gaspar informou estar havendo 
maior controle entre distribuidora e social, destacando-se despesas de correio em janeiro e 
fevereiro e pagamento de valores rescisórios a empregado demitido em maio. A meta de 
arrecadar 50% da contribuição social ainda não foi atingida, ficando em 31%, na média. 
Algumas regiões conseguiram mais de 40 % e muitas de mais de 20%. De 1279 casas 
unidas, 401 pagaram. São três as fontes de renda - a contribuição social, os cooperadores e 



 

 

os órgãos que devem contribuir com a USE. 6. 13º Congresso Estadual do Espiritismo – 
Luiz Gouveia, coordenador, apresentou o logotipo que, depois de discutido, foi votado e 
aprovado por unanimidade. Informou que o Congresso realizar-se-á na Universidade, que 
tem boa estrutura. Pensa-se em fazer alojamento coletivo e refeições no local para baratear 
o custo ao máximo. Quanto aos livros cedidos por Amílcar Del Chiaro para financiar o 
Congresso, pede que cada Intermunicipal ou Regional leve pelo menos 10 livros a R$11,20 
(preço de capa R$16,00), sendo “A maior jornada de todos os tempos” para o Clube do 
Livro a R$8,00. Miranda, de Campinas, pede para verificar a proposta feita sobre o que foi 
trabalhado e o resultado do último Congresso. 7. Reforma da sede social – a sede deve ser 
digna, coloca o Presidente, tendo o arquiteto Ciro Pirondi elaborado um projeto, que 
deverá ser revisto para custo mais modesto e implantação de acordo com as possibilidades. 
8. Reforma do Estatuto Social da USE – Marilia de Castro, assessora jurídica, esclarece que 
está sendo estudada e deverá ser apresentada ao CDE, na reunião de dezembro. Informa 
também que está para ser sancionada lei alterando o art. 59 da Código Civil, com sua 
exigência de quórum, bem como outros artigos, inclusive alterando o prazo para 11 de 
janeiro de 2007, para adaptação ao referido código. As casas espíritas têm a opção de 
definir-se como organização religiosa ou associação, sendo que a constituição prevê que, 
por motivos relevantes, a organização religiosa pode receber subvenção. 9- Opúsculo 
“Orientação ao Centro Espírita” - está aberto a sugestões para revisão até dezembro de 2005, 
na reunião do CDE, após que a Diretoria vai encaminhar à reunião da Regional Sul em 
abril/maio/2006, para depois ir ao Conselho Federativo Nacional. Por solicitação do Sr. 
Attílio Campanini, Adilson J. J. Pereira passou a presidir a reunião. 10- Informativo – a) 
Seminário Mediunidade / ESDE – Paulo Ribeiro informou que terá lugar, dia 21/8, o 
Encontro Estadual de Mediunidade, das 8h30 às 17h30, na sede da USE, limitado ao 
máximo de três pessoas de cada centro espírita. Os órgãos podem imprimir e distribuir a 
circular. Os expositores serão: Julia Nezu, Paulo Ribeiro, Luiz Fernando Penteado e 
Américo Sucena, com apresentação em “slides”. O encontro tratará da Obsessão, 
Desobsessão, de Como Dialogar com os Espíritos e terá debate entre expositores e plateia. 
Taxa de inscrição de R$12,00, prazo até 10/8, custo da apostila R$18,00, que deverá ser 
solicitada até 31/7 na secretaria. ESDE – Balieiro expôs que FEB elaborou novas apostilas, 
em 3 volumes, 104 aulas de 90 minutos, e estamos em campanha de divulgação do trabalho. 
A coordenação em São Paulo está com Carolina Flor da Luz Matos. É um programa que 
tem método e sistema organizados pela FEB; a USE não tem programa próprio de estudo. 
O ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – é básico da codificação espírita, 
inclui as cinco obras básicas, bem como o histórico e a vivência. Em agosto, três casas em 
Ribeirão Preto, vão iniciá-lo. b) Capacitação Administrativa – conforme estabelecido nas 
reuniões do CDE, o curso teve 48 participantes, 7 da coordenação, em duas turmas, 12 
horas de duração, encerrou-se em 06 do corrente, com aulas por e-mail, cartas, fax, xerox, 
realizado à distância. Previstos encontros dos participantes, no segundo semestre, para 
avaliação. A “Capacitação Administrativa” é semente do “Celeiro”, e será trabalhado pelos 
participantes do curso, em suas áreas de atuação. “Celeiro” - Programa de ação permanente 
– Ações: visitas fraternas às casas, levantar dados, cadastrar casas unidas, trocar experiências, 
ações compartilhadas, criatividade e produção, tolerância e aceitação, com lista de sementes 
iniciais. O celeiro é livre, é aberto, é forte, abrigo de expansão e de divulgação de 
experiências exitosas, onde o amigo compartilha para o benefício do outro. Se alguém já 
fez o que você planeja para sua casa espírita, aproveite. É um espaço de encontro, de troca 
de experiência. O acesso é livre e vai conter resumo e endereço de quem pode dar 
informação. Ao órgão compete analisar e incluir no “Celeiro”. O consenso vem do órgão. 



 

 

Rebraf – Adilson informa que tem perto de 1000 entidades cadastradas e seu portal recebe 
7500 visitas diárias. Participa ativamente do Projeto Degrau, mantem parcerias com 
Universidades para montagem de páginas da “web” gratuitamente com filiadas à Rebraf e 
fez trabalho de sustentação da Ação Direta de Inconstitucionalidade em Brasília a favor das 
organizações sociais. Clodoaldo de Lima Leite transmitiu a informação de que a Resolução 
86/2005 do CNAS, de 11/5, estabelece que somente serão recebidos e formalizados 
processos de pedido ou renovação de registro das entidades beneficentes de assistência 
social, com a apresentação de todos os documentos exigidos em legislação específica. 
Comunicou também que, de 5 a 8 de dezembro próximo, ocorrerá no Centro de 
Convenções de Brasília, a V Conferência Nacional de Assistência Social, com o tema SUAS 
- Plano 10: Estratégias e Metas para Implantação da Política Nacional de Assistência Social, 
que prevê articulação de metas com os objetivos do milênio e política do SUAS para os 
próximos 10 anos. Maria Izabel, do Departamento de Infância, entregou aos presentes a 
circular sobre o Encontro de Educadores da Infância Espírita, em 17 e 18 de setembro, em 
Ribeirão Preto, com o tema “Educação Espírita Infantil – Exercícios de Aprender”. 11. 
Palavra aos órgãos - A Intermunicipal de Santos relata:-Realização da Mostra de Artesanato 
e Bazar, em 6 e 7 de maio, com 18 instituições; participou, na vice-presidência, da 4ª 
Semana Municipal Anti-Drogas, de 9 a 13/5; das discussões do Plano Municipal de 
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil; articula a V Conferência    Municipal 
do Idoso, em outubro, e a VI Conferência  Municipal de Assistência Social, em agosto; 
convida para comemoração do aniversário do Grupo Espírita Cristão de Santos, em 15/6, 
às 18 horas; participará da Pascoa dos Militares da Base Aérea de Santos, em 22/6; reinício 
das atividades da Distribuidora/USE, a partir de 18/4; entrega 2 exemplares do “Livro dos 
Espíritos” em árabe, de que possui 2000 exemplares para distribuição; realizará de 22 a 
29/10/05, a 53ª Semana Espírita. Comunicado da Intermunicipal de Guarulhos – No dia 
5 de junho iniciou palestras na capela ecumênica do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, no espaço que lhe será cedido todos os domingos, das 9h00 às 10h30. A 
Intermunicipal de Bauru comunica: ativado o seu site useinterbauru.com.br , e-mail 
usebauru@uol.com.br; solicita, que já possui, cópia do regimento interno do 
Departamento de Doutrina da USE Intermunicipal para elaboração do próprio; realizou 
no semestre vários seminários que foram muito bem acolhidos pela comunidade e pretende 
realizar vários outros até o final do ano. São Carlos informa: palestra Terapêutica Espírita 
em 26/6; 21/8, Divaldo Franco, das 9 às 12h00; palestra Momentos Espíritas Rádio 
Realidade, nos domingos, das 9h00 às 11h00. Sorocaba - está desenvolvendo palestras dos 
140 anos do livro “O Céu e o Inferno”; pede para encaminhar a ata do mês de agosto. A 
Intermunicipal de São José dos Campos entregou convite para a 31ª Semana da Família, 
de 18 a 26/6, com o tema Dependência Química e Espiritismo. A Intermunicipal de Franca 
trouxe o jornal “Encontro USE” de junho, destacando os 58 anos da USE, o início da 
construção da sede própria no segundo semestre, seminário, palestra, notícias, etc. 12. Data 
e local da próxima reunião – marcada para 11 de dezembro, às 9h00, em São Paulo. 13. 
Encerramento - às 12:55 h, com a prece de Oliveira Rodrigues, de Ourinhos. Eu, Neyde 
Schneider, 2ª Secretária, lavrei a presente ata, que depois de aprovada, será assinada. 
 
São Paulo, 12 de junho de 2005.  
  
 
























