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Ata de 12 de março de 2006 
Conselho de Administração 

 
Aos doze dias do mês de março de dois mil e seis, realizou-se a reunião do Conselho de 
Administração – CA, com início às nove horas e trinta minutos, em segunda convocação, 
e prece proferida por Aylton Paiva. Foi aprovada, por unanimidade, a Ata da reunião 
anterior. O sr. Presidente, Attílio Campanini, saudou a todos e informou que esta é a 
última reunião da presente diretoria e analisou a situaça2o da frequência nas reuniões do 
CA, observando que á necessário repensar o Conselho de Administração na próxima 
reforma estatutária. Ato contínuo, passou ao desenvolvimento da pauta do dia. 1) 
Secretaria. O sr. Attílio apresentou o relatório da Diretoria que foi aprovado por 
unanimidade. No expediente foi apresentada a criação da USE Intermunicipal de Cotia, 
aprovada por unanimidade, que estará integrada à USE Regional de São Paulo. A criação 
desse órgão é mérito do trabalho da Regional de São Paulo junto à CONFEESP. Foi 
apreciado o relacionamento USE / FEESP, concluindo-se que o trabalho nas bases é 
relativamente fácil e de respeito mútuo, o que não acontece com a cúpula da Feesp que 
poderá reagir desfavoravelmente. Será necessário compreensão e fraternidade no 
relacionamento, porém, não declinando dos objetivos e da posição da USE como 
coordenadora do movimento de unificação no Estado de São Paulo e representante no 
Conselho Federativo Nacional. O sr. Clodoaldo sugeriu que se informe a FEESP do 
relacionamento das bases para se evitar mal entendidos. 2) Tesouraria. A sra. Rosana 
apresentou demonstrativo financeiro em trinta e um de dezembro de dois mil e cinco que 
após apreciado foi aprovado por unanimidade. O sr. Attílio informou que a comissão de 
reforma da sede social está providenciando o inicio da obra e precisa contar com todos nas 
campanhas que serão organizadas a fim de viabilizar a obra. Houve uma consulta de compra 
da sede por uma imobiliária, mas não houve continuidade do negócio até o momento. 
Caso haja nova consulta da imobiliária o CA será informado. 3) Eleições 2006. A secretaria 
informou que expediu correspondência a todos os órgãos orientando sobre as eleições em 
2006. Os órgãos perguntaram se quem tem três gestões consecutivas está impedido, por 
uma gestão, de ser reeleito. Foi orientado que os órgãos não são atingidos por esse artigo 
do Estatuto da USE, mas os que possuem Estatuto e/ou Regimento devem observar o que 
ditam os artigos referentes a eleição. Foi lembrado que é fundamental, que os eleitos, se 
envolvam com o trabalho e sejam treinados para exercerem suas funções. Os elementos que 
não assumirem cargos é de grande colaboração que continuem envolvidos com o trabalho 
ajudando e apoiando os novos companheiros em suas tarefas para que o mecanismo de 
passagem funcione dando continuidade ao trabalho. 4) Décimo Terceiro Congresso 
Estadual de Espiritismo. O local que receberá o evento já foi determinado e até o mês de 
junho do corrente ano, será distribuído folheto com informações sobre o Congresso. O 
temário será dividido em quatro módulos e todos os congressistas participarão de todos os 
módulos. 5) Reunião da Comissão Regional Sul do Conselho Federativo Nacional. Nos 
dias 28, 29 e 30 de abril nosso Estado receberá, em São Caetano do Sul, no Lar Bom 
Repouso, os representantes os Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de 
Janeiro e os companheiros da FEB responsáveis pela reunião. Concomitantemente haverá, 
no dia vinte e nove, uma reunião com o presidente da FEB, sr. Nestor Masotti e dirigentes 
de casas espíritas, previamente inscritos, cujo o objetivo é conversar a respeito da unificação. 
A infraestrutura é coordenada pelo sr. Adilson e sua equipe. 6) Informações sobre o ESDE. 
Foi informado que a Intermunicipal de Ribeirão Preto deu continuidade ao ESDE, 
iniciando dois mil e seis com oito grupos, sendo que um dos grupos é no período da tarde 



para não espíritas. Balieiro disse que o material do ESDE/FEB é muito bom e sugeriu que 
os demais órgãos e casas espiritas adotem o ESDE. Quanto à reforma do Estatuto Social da 
USE, a comissão está verificando as sugestões enviadas pelos órgãos. As discussões sobre a 
reforma terá início na próxima gestão. Foi aberta a palavra para manifestações sobre o 
CELEIRO. Na bienal do livro a USE se fará presente no estande da FEB, que subdividiu 
seu espaço com a ADELER. Nesta bienal a FEB fará, apenas divulgação dos livros e do 
movimento de unificação nacional e internacional. Estão programadas visitas aos blocos 
Oeste, Sul e Centro. Por enquanto somente foi confirmada para Adamantina. O sr. Miguel, 
de Tupã, informou que estão sendo encaminhados, para as entidades assistenciais, para 
trabalhar pessoas que veem da criminalidade o que está causando embaraços e 
preocupações. Clodoaldo sugeriu que o assunto seja encaminhado à assessoria jurídica para 
as devidas providências e orientações. 7)  Palavra os órgãos – Tupã realizará o mês espírita 
homenageando os cento e trinta e sete anos de desencarne de Allan Kardec. O 
representante da Baixada Santista informou que a USE realizará de vinte e quatro a vinte 
e nove de abril, a XI Semana Espírita do Guarujá e Bertioga, com o tema “A moralização 
do ser em busca da felicidade”, encerrando no dia trinta de abril com o tema 
“Mediunidade”. A USE de São Vicente realizará, nos dias oito, quinze, vinte e dois e vinte 
e nove de abril, o 45º mês espírita com o tema “Espiritismo, o Consolador Prometido”. A 
USE Praia Grande realizará, no dia nove de abril, atividade para comemorar os cento e 
quarenta e nove anos de publicação de “O Livro dos Espíritos”. Aylton, assessor da região 
de Bauru, informou que vem contatando os órgãos através de e-mail, e verificou que estão 
todos trabalhando e se preparando para as eleições. O Departamento de Mocidades 
informou sobre a programação da CONJESP e de sua participação no Encontro Estadual 
no Estado do Espírito Santo. Finalizando, informaram que farão um trabalho de 
levantamento histórico do Estado de São Paulo. Joaquim, representante de Jaú, apresentou 
os eventos que realizarão e o Boletim Informativo. Julia informou que se realizará, no dia 
dezenove de março, o “Encontro Estadual de Mediunidade”. No dia vinte e um de maio se 
realizará o Encontro de Comunicação Social Espírita. Finalizando, comunicou que em 
julho haverá em Brasília, o “Encontro Nacional de Comunicação Espírita”, e cada estado 
poderá participar com dois representantes, sendo um deles, preferencialmente, o titular. 
Suzete deu informações sobre as comemorações dos trinta e quatro anos do programa de 
rádio “Momento Espírita” e finalizou solicitando fotos para a exposição que acontecerá 
durante o Congresso Estadual de Espiritismo, em comemoração dos sessenta anos da USE. 
Clodoaldo informou a respeito das alterações da Resolução 91. Encerrando a reunião o 
presidente Attílio agradeceu o apoio que recebeu durante esses anos de trabalho e salientou 
a importância da união para se atingir os ideais de unificação. Nada mais havendo a constar, 
a reunião foi encerrada, às doze horas e trinta minutos, com prece proferida por Sgrignolli. 
Para constar, eu, Carolina Flor da Luz Matos, lavrei a presente ata que após aprovada será 
assinada. 

 

São Paulo, 12 de marco de 2006. 

 

Assinaturas. 

 

Assinaturas. 





































Ata de 09 de dezembro de 2006 
Conselho de Administração 

 
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis, realizou-se na sede da USE – 
Estadual, sito à Rua Dr. Gabriel Piza, 433 na cidade de São Paulo, SP,  a Reunião do Conselho 
de Administração (CA) da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE. Com 
início às 14:30h, em segunda convocação, conforme Edital de Convocação, com a presença 
anotada em lista própria, com a leitura de uma mensagem preparatória por parte de Paulo 
Ribeiro, 1º vice-presidente- "Oração de Dom Thomás Murphy, bispo de Salvador, desencarnado 
em 1995", e prece por Evany Figueira, o presidente José Antonio Luiz Balieiro fez a saudação 
inicial e a deu por aberta. Comentou em seguida sobre a reforma da sede, já iniciada, ainda 
pendente de complementação dos recursos financeiros; em seguida comentou sobre a reunião 
do CFN, em Brasília, com vários projetos: de divulgação em âmbito nacional, aprovação do 
opúsculo "Orientação ao Centro Espírita", carta aberta ao Movimento Espírita Brasileiro que será 
publicado inclusive no jornal Dirigente Espírita; no próximo ano haverá muita atividade, 
especialmente em relação à comemoração do Sesquicentenário do Espiritismo. Paulo Ribeiro 
comentou também a reunião do CFN, especialmente a carta aberta ao movimento espírita. Em 
seguida foi feita apreciação da ata da reunião anterior. Houve a correção de que o evento 
comemorativo do Sesquicentenário do Espiritismo não é coordenado pela USE, mas por um 
comitê de entidades, representando todo o movimento espírita paulista. Aproveitando a palavra, 
Paulo Ribeiro informou que os convites para o evento estão à venda, mesmo antes de 
disponibilizar-se o material de divulgação. E também que a organização do evento está 
proporcionando grande aproximação entre essas entidades. Foi assim aprovada a ata com a 
devida correção. Ainda na Secretaria, foram justificadas as ausências de Francis Fernando Lobo 
e Esmeralda Matos, 2º e 3º secretários, e os representantes da USE Regional Assis. Tesouraria: 
A 2ª tesoureira, Rosana Amado Gaspar, apresentou proposta da Diretoria Executiva para a 
manutenção do valor da Contribuição Social Anual no valor de R$120,00 à vista, em janeiro de 
2007, com algumas opções de parcelamento- 2 de R$65,00 ou 5 de R$30,00. Após várias 
considerações de parte do Conselho e de membros da Diretoria, foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida Rosana fez apresentação de relatório financeiro da Diretoria, entregue em cópia a 
todos os presentes. Feita a apreciação do demonstrativo, o Conselho aprovou por unanimidade 
o orçamento da reforma, previsão para 2007 e o Balancete da Tesouraria. Balieiro assumiu a 
palavra informando que a Distribuidora da USE não mais funcionará, e informando os ajustes 
que serão feitos no funcionamento da Livraria. Pascoal Antonio Bovino, secretário geral, prestou 
informações sobre a reforma da sede, como engenheiro responsável pela condução da obra, 
falando sobre a programação dos serviços e os passos seguintes. Em relação à avaliação das 
áreas geográficas e esquematização de Encontros para o ano 2007, foi definido que será 
oferecido a todas as USEs Regionais o projeto completo do evento, com as datas definidas de 
25 de março e 26 de agosto de 2007. As USEs Regionais estabelecerão suas possibilidades de 
realização, em acordo entre os órgãos próximos, e os membros da Diretoria e Departamentos 
ficarão à disposição para as convocações das USEs Regionais. A USE Regional Sorocaba, em 
conjunto com as USEs Regionais Campinas, Rio Claro, Piracicaba e Jundiaí, e a USE Regional 
Baixada Santista, já confirmaram a realização do evento em 25 de março. Pascoal apresentou a 
proposta de Calendário Geral para a USE, com os eventos de abrangência estadual e nacional, 
além das reuniões da Diretoria Executiva. O Conselho deliberou que o evento a ser realizado em 
7 a 9 de setembro de 2007 será denominado Encontro de Educadores da Infância Espírita. O 
Calendário foi aprovado. No item "Palavra aos órgãos" Suzete Maria Andreotti Amorim, da USE 
Regional São Paulo apresentou proposta de Regimento Interno elaborada pela USE Distrital Vila 
Maria, que entregou à Diretoria para distribuição ao CA e posterior apreciação. Em seguida fez 
exposição sobre o 13º Congresso Estadual de Espiritismo, que será realizado de 6 a 9 de Julho 
de 2007 em Guarulhos. Fez também comentários sobre a desencarnação de Amilcar Del Chiaro 
Filho, que inclusive fez doação da edição de dois livros para levantamento de fundos para o 
Congresso. A fala sobre o congresso foi reforçada por Paulo Ribeiro. Adolfo de Mendonça Jr., 
da USE Regional Franca, comentou sobre evento em 24 de Fevereiro de 2007 que comemorará 
60 anos do movimento de unificação em Franca, inclusive comentando sobre dados históricos 
relativos à atividade unificacionista na região. A próxima reunião ficou marcada para 4 de março 
de 2007, na sede da USE, em São Paulo, SP. Balieiro comentou, após, sobre o Programa de 
Relacionamento da USE. Falou ainda sobre o jornal Dirigente Espírita, comentando seus 
encartes e o Panorama, para que as ações dos órgãos ocupem o espaço. A prece de 



encerramento foi proferida por Neli Del Nery Prado. Eu, Antonio Carlos Amorim, 1º Secretário, 
lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada, será assinada por todos. 
 


