
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

USE REGIONAL DE CAMPINAS

ATA  DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 15/02/20

Ata  da  reunião  extraordinária  da  USE  Regional  de  Campinas realizada
presencialmente às 10h, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2020, no C.E. Joana D’Arc,
em Serra Negra/SP, sob a presidência de Marco Milani e secretariada por Andréa Laporte
(USERC). Participaram Alexandre Fontes da Fonseca (USERC), Caio Mello (USEICA),
Carlos de Paula (USEIC) e Pedro Rodrigues (USEII),  além de Rosana Gaspar,  Vice-
Presidente da USE-SP e dirigentes convidados representando os centros espíritas locais.
1) ABERTURA DOS TRABALHOS.  Marco Milani, agradeceu a participação de todos e
convidou  Rogério  Magon,  dirigente  do  CE  Joana  D’arc,  a  proferir  a  prece  inicial.  2)
FÓRUNS DOUTRINÁRIOS. Marco Milani comunicou que o Departamento de Doutrina da
USE-SP  promoverá,  nos  dias  10/10  e  28/11,  Fóruns  Doutrinários  para  que  sejam
discutidas questões emergentes e polêmicas no Movimento Espírita.  O público-alvo é
formado  pelos  dirigentes.  O  presidente  da  USERC  solicitou  aos  presidentes  das
intermunicipais que divulgassem essa notícia aos integrantes dos respectivos órgãos e
colhessem sugestões de temas para esses eventos. Informou, ainda, que é possível a
realização de prévias desses Fóruns na Regional de Campinas, conforme agenda dos
órgãos locais.  3) REDE VIRTUAL DE AVALIADORES DE LIVROS ESPÍRITAS.  Marco
Milani  informou  sobre  o  projeto-piloto  do  Departamento  de  Doutrina  da  USE-SP que
estava em curso para a criação de uma rede virtual de avaliadores ou pareceristas de
livros  espíritas.  Após comentários  dos presentes  sobre  a  relevância  desse projeto  às
casas espíritas, pois nem todas possuem equipes voltadas para a avaliação dos livros,
solicitou-se aos presidentes das intermunicipais para identificarem nos órgãos locais e
sugerirem participantes  para  esta  rede.  4)  CONGRESSO USE 2020. Rosana  Gaspar
expôs sobre os preparativos para o Congresso da USE e informou que, em breve, será
divulgada a possibilidade de inscrição como passante, atendendo principalmente aqueles
que já moram próximo à região do evento. Rosana estimou que o valor de inscrição nessa
modalidade ficará entre R$200 e R$230. Marco Milani convidou a todos os presentes a
prestigiarem o evento e que auxiliassem na divulgação do material e links do Congresso
já disponíveis.  5) GRUPO DE ESTUDOS SOBRE AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NA
5ª EDIÇÃO DA OBRA A GÊNESE. Alexandre Fonseca e Andréa Laporte propuseram a
criação,  pela  USERC,  de  um  grupo  de  estudos  voltados  à  análise  comparativa  das
alterações ocorridas na 5ª edição da obra A Gênese com a edição original. Colocada em
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Alexandre e Andréa operacionalizarão
a  proposta,  prevendo-se  início  nos  próximos  meses.  6)  ENCONTRO  DO  ESDE  EM
CAMPINAS OU REGIÃO. Marco Milani informou sobre a solicitação de Mário Gonçalves,
diretor do Departamento de Estudos da USE-SP, para a realização de um encontro do
ESDE em Campinas ou região, no dia 26/07/20, para integrar os eventos simultâneos que
ocorrerão em todo o estado. Carlos de Paula, da USEIC, verificará essa possibilidade.
Pedro Rodrigues (USEII) e Caio Mello (USEICA) também foram convidados a verificar a
possibilidade em Indaiatuba ou Serra Negra, respectivamente. 7) REVISÃO DO MODELO
DE CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA. Após contextualização aos presentes da proposta
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em andamento para a revisão do modelo de contribuição estatutária, Marco Milani passou
a  palavra  aos  presidentes  das  Intermunicipais  para  que  expressassem  seus
posicionamentos.  Carlos  de  Paula  informou  que  em  sua  gestão  está  em  curso  um
trabalho de reaproximação das casas locais e que foi superada uma questão financeira
grave decorrente da Banca de Livros. Diante desse trabalho, Carlos de Paula informou
que as casas se sentem confiantes em contribuir  diretamente com a USEIC e que é
favorável a direcionar à sede da USE-SP um percentual de 10% a 15% do valor que
arrecadarem localmente,  estimando um repasse anual  de R$ 1.200.  Pedro Rodrigues
informou que houve há alguns anos grave problema financeiro decorrente de má gestão
da diretoria  da  USEII  naquela  ocasião em cerca de R$70 mil  e  que a  última gestão
conseguiu se recuperar, mas não se sente confortável em pedir contribuições às casas da
Intermunicipal de Indaiatuba, pois diversos dirigentes afirmaram que só voltariam à USE
sem  o  compromisso  de  contribuição  à  USEII.  Rosana  Gaspar  esclareceu  que  a
contribuição estatutária é independente da contribuição ao órgão local e as casas com
dificuldades financeiras podem solicitar isenção da contribuição obrigatória.  Caio Mello
informou  que  debateu  detalhadamente  com  os  dirigentes  das  casas  da  USEICA  e
identificou  poucas  capazes  de  contribuir  conforme o  estatuto.  A  proposta  discutida  e
aprovada pelos integrantes da USEICA seria um repasse à sede da USE-SP um valor
estimado  de  R$  1.200  por  ano.  Após  as  manifestações,  Marco  Milani  sintetizou  o
posicionamento  das  três  intermunicipais  como  sendo  uma  proposta  de  caixa
descentralizado, cabendo ao órgão local o repasse à sede de valor a ser estabelecido
conforme a capacidade de arrecadação local. Marco Milani informou que essa sugestão
de modelo descentralizado, a qual exige alteração estatutária,  será registrada como o
posicionamento  formal  das  intermunicipais  que  compõem  a  USERC  e  informada  no
Conselho de Administração da USE-SP. O presidente da USERC destacou, ainda, que o
órgão que aprovará qualquer tipo de proposta será o Conselho Deliberativo Estadual e o
modelo  que  for  aprovado  deverá  ser  adotado  integralmente  por  todos  os  órgãos  do
estado, mesmo que não tenha sido esse o modelo localmente desejado. Alguns presentes
perguntaram se seria possível evitar que as casas associadas não recebessem o boleto
com a contribuição estatutária que está em revisão e Rosana Gaspar informou que todas
as casas unidas receberão normalmente pois elas fazem parte da USE-SP e que somente
aquelas  que  forem  apontadas  como  na  condição  de  “em  processo  de  união”  não
receberão o boleto. Rosana Gaspar reforçou a possibilidade de isenção às casas unidas
que não tiverem capacidade financeira, mas isso não impedirá que ela receba o boleto da
contribuição. Após os esclarecimentos sobre os procedimentos de cobrança, o presidente
da USERC agradeceu a presença de todos e convidou os presentes para a Roda de
Conversa programada para o  período da tarde nesta  instituição.  Eu,  Andréa Laporte,
Assessora da USERC, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente
da USERC, Marco Milani.

Serra Negra, 15 de fevereiro de 2.020

   Marco Milani                                    Andréa Laporte     

Presidente da USERC                        Secretária Ad hoc
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