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Ata # 230 - 09 de junho de 1996 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 230ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE realizada no 
dia nove do mês de junho de mil novecentos e noventa e seis, às 9 horas, em sua sede na 
rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana, Capital. A reunião teve início com uma prece proferida 
por Nestor João Masotti, obedecendo a seguinte ordem do dia: 1) Abertura pelo Presidente 
Attílio Campanini que saudou os presentes e anunciou a presença dos representantes da 
FEB, Nestor João Masotti e Paulo Roberto Pereira da Costa. Conforme resolução da 
reunião anterior, cada representante apresentou um pedaço do mapa referente a sua região, 
formando o mapa do Estado de São Paulo, diferenciando-se por cores os presentes, ausentes 
e os que esqueceram de trazer o seu pedaço. Houve um breve comentário sobre o efeito 
que produz no movimento a não participação de todos. A seguir foi apresentado um 
trabalho pela companheira Adalgiza Balieiro sobre uma nova visão de mundo globalizado 
e a necessidade do movimento espírita se integrar nesse mundo, de forma a divulgar com 
mais intensidade e objetividade a Doutrina dos Espíritos. Para tanto se faz necessário um 
trabalho de educação que desenvolva equilibradamente as potencialidades da alma. Sua 
apresentação discorreu também sobre a “Evolução do pensamento na compreensão do 
mundo” e sobre os “Princípios básicos da abordagem sistêmica”. Após a apresentação da 
Adalgiza, retomou-se a montagem do mapa do nosso Estado, salientando-se, mais uma vez, 
a necessidade do comparecimento de todas as regiões. Neste CDE faltaram representantes 
das seguintes regiões: Andradina, Assis, Cachoeira Paulista, Ilha Solteira, Jales e Jaú. Como 
já vem sendo feita, será enviada aos ausentes uma circular fazendo sentir a ausência e 
estimulando o comparecimento. 2) Discussão e aprovação da Ata da reunião anterior: foi 
aprovada com a ressalva de que se anote na Ata de hoje o protesto do companheiro 
Lourenço Rendesi Jr sobre a não inclusão na ata anterior do assunto “Teoria do Belo”. 
Conforme sugestão de Attílio, aceita por todos, o companheiro deverá apresentar por 
escrito suas considerações sobre o tema. 3) Leitura do expediente e sua apresentação; carta 
de São José do Rio Preto referente à eleição de nova diretoria; cartas de Bauru e São João 
da Boa Vista apresentando seus novos representantes junto ao CDE; carta de Santos 
substituindo seu representante atual por Elfay Luiz Appollo. Attílio aproveitou a 
oportunidade para solicitar aos órgãos que se organizem de modo que suas eleições 
coincidam com os novos estatutos da USE. 4) Assuntos específicos; 4.1 – Cinquentenário 
da USE – 10º Congresso – foi distribuído para cada órgão material referente à abertura das 
festividades. O tema central do 10º Congresso Estadual do Espiritismo será “Ação Espírita 
– Visão de Futuro” e os subtemas serão retirados das sugestões aprovadas no CDE anterior. 
Este CDE deverá escolher três, prioritários, com a indicação dos expositores, 
preferencialmente da região. A finalidade é verificar a existência de novos elementos para 
o trabalho. Antônio César Perri de Carvalho apresentou um cronograma detalhado dos 
Encontros Regionais comemorativos ao Cinquentenário da USE. Ainda, dentro das 
comemorações, Ailton Paiva falou sobre a realização do encontro “O Espiritismo e Ciências 
Sociais”. Na oportunidade, foi divulgado o lançamento do livro “Espiritismo e 
Modernidade”, de autoria de Antônio César Perri de Carvalho e edições USE. Foi 
informado que no Reformador deste mês consta as atividades da USE.4.2) Bienal 
Internacional do Livro: foi apresentada uma maquete do stand da USE na Bienal e o 
companheiro Amélio Fabrão Fabbro Filho forneceu várias informações sobre o evento. 
Neste momento, os representantes do CA se retiraram para outra sala onde tratarão de 
assuntos concernentes àquele Conselho. Em continuidade, o CDE passa a tratar sobre o 



 

 

item 4.3 da pauta: Conselho Federativo Nacional – aproveitando a presença do 
companheiro Nestor, o presidente da USE pediu para que o assunto fosse por ele 
apresentado. Este, após informações sobre o último Conselho Regional em Curitiba, 
discorreu sobre o histórico das Comissões Regionais e a participação efetiva do nosso 
Estado, levando sua contribuição ao movimento nacional. Após, alguns membros do 
plenário levantaram algumas questões, as quais foram prontamente esclarecidas pelo 
Nestor. A próxima reunião do Conselho Regional Sul será nos dias 2,3 e 4 de maio de 
1997, em São Paulo, e fará parte das comemorações do cinquentenário da USE. O tema 
de estudo será: “O estabelecimento de critério para a crítica de livros espíritas”. O assunto 
será levado ao Estado para discussão e devolução com sugestões. 5) Palavra livre e 
informação dos órgãos: Santo André solicita que se estude a possibilidade de um encontro 
com assuntos de interesse dos dirigentes dos órgãos, com tempo suficiente para perguntas 
e sugestões, sugere também que se atualize o cadastro das Casas Espíritas com mais 
informações sobre suas atividades; Piracicaba informa que foi sancionada por Lei 
Municipal, o projeto do vereador Jorge Martins instituindo o dia 18 de abril como “Dia de 
Allan Kardec”, que passa a integrar o calendário oficial da cidade; Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém convida a todos para participarem da comemoração dos seus 80 anos de 
fundação, no próximo dia 31 de agosto; Santos informa sobre a Semana Comemorativa 
“Maria Modesto Cravo” a se realizar no Grupo Espírita Recanto da Paz, com palestras 
diárias de 15 a 20 de abril; Sorocaba informa que consta do calendário oficial da cidade o 
“Dia de Allan Kardec” (18 de abril) e que, em dezembro do próximo ano, a USE 
Intermunicipal estará comemorando cinquenta anos; Tucuruvi comunica a Jornada sobre 
as Obras de Allan Kardec e ciclo de palestras sobre o tema Vícios; São João da Boa Vista 
informa sobre a instituição do “Dia de Allan Kardec”, a respeito do Seminário sobre a 
Morte com a palavra de Richard Simonetti e sobre o Encontro com dirigentes do Estudo 
Sistematizado todo o último domingo do mês; Mogi-Guaçu informa que o jornal “Nova 
Alvorada” do Grupo Espírita Pão e Luz e Ação Fraternal Joanna de Ângelis, fundado em 
1987, está de volta, dando apoio à USE local, que a Livraria Espírita Alvorada Nova 
completou 8 anos de atividades, dando apoio às edições USE e também aos eventos, que o 
Círculo de Leitura Espírita Vianna de Carvalho completou 8 anos divulgando, entre outras, 
as obras da USE e que contam com dois programas radiofônicos: um diário e outro 
dominical, divulgando os eventos da USE local (Rádio Difusora AM e Rádio Vale Verde); 
Departamento de Mocidades da USE – Ana Cecília informa que participaram da 
COMJESP 620 jovens, que na primeira semana de julho serão realizadas as prévias das 
Confraternizações Seccionais e que as reuniões gerais do Departamento estão sendo feitas 
em dois ambientes: um onde se reúnem os dirigentes (administrativo) e o outro com os 
secretários de doutrina; Guarulhos informa que realizou um Encontro da Família que 
contou com 400 participantes, que a INFRAER cedeu à USE de Guarulhos, um espaço na 
ala internacional do aeroporto de Cumbica, das 7 às 11 horas de domingo, para ser 
preenchido com atividades espíritas. Quem tiver interesse deverá procurar a USE de 
Guarulhos. Nada mais havendo a constar, a reunião foi encerrada com os agradecimentos 
do presidente Attílio Campanini e prece proferida pela representante de São João da Boa 
Vista. Eu, Carolina  Flor da Luz Matos, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será 
assinada. 
 
São Paulo, 9 de junho de 1996. 
 











 

 

Ata # 231 – 08 de dezembro de 1996 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 231ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE, realizada no dia 
oito de dezembro de mil, novecentos e noventa e seis, às 9 horas, na sua sede à rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, em Santana, Capital, a reunião teve início com prece proferida pelo 1º 
vice-presidente Luiz Alberto Zanardi que justificou a ausência do sr. Attílio Campanini, 
presidente da USE que se encontra em viagem, obedecendo a seguinte ordem do dia: 1) 
Abertura pelo 1º vice-presidente que saudou os presentes, e conforme consta da ordem do 
dia terá sua primeira parte juntamente com os membros do C.A., inicialmente foi dado (a 
palavra ao) conhecimento ao plenário as visitas que a DE fez às Regionais, sendo 
apresentado pelo 2º vice-presidente José Luiz Antonio Balieiro, um mapa do Estado 
constando as visitas já realizadas, informando que nestas visitas tem sido dado destaque 
tanto para a parte administrativa como doutrinária. Nos dias 23 e 24 de novembro último 
foi realizado um Curso preparatório de monitor para o Estudo Sistematizado de Doutrina 
Espírita. O Curso atendeu as expectativas, estiveram colaborando Ruth Ribeiro e o casal 
Sérgio e Elizete do Est(ado) do Paraná, os demais expositores foram de São Paulo, 
(*cabendo*) doravante os(às) Regionais a criação de trabalho para implantação do estudo 
nas casas espíritas. 3) Antonio Cesar Perri de Carvalho , coordenador da Comissão do 
Cinquentenário, informou (que) sobre o novo lançamento das Edições USE, o livro "Como 
administrar melhor o Centro Espírita", de Ivan René Franzolim, destacando que a USE é 
a única editora que tem sua linha editorial voltada para a casa espírita, comentando o que 
já foi editado e o que está para sair. Ivan usa da palavra discursando sobre o conteúdo do 
livro e se coloca à disposição dos dirigentes para a realização de encontros ou cursos sobre 
o tema. Zanardi informa que os anais do 7º Congresso Estadual de Espiritismo será 
publicado até março do próximo ano no máximo. Sobre o cinquentenário Cesar informa 
sobre as palestras com o tema "União para Ação", confirmando as datas. Solicita que as 
inscrições para o 10º Congresso sejam feitas pelo menos até abril. 4) Zanardi comenta da 
necessidade de haver um planejamento para que não haja coincidência de datas. 5) 
Cadastro de Sociedades e órgãos, o 1º secretário informa que na reunião do C.A. a 
secretaria entregou aos representantes relação de Sociedades e órgãos de cada Regional para 
confirmação. 6) Ampliação da sede da USE, é informado ao plenário que há intenção do 
proprietário da casa que está alugada pela USE em vender o imóvel, e que uma avaliação 
feita por uma imobiliária o preço levantado foi de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 
Paulo Ribeiro, presidente da USE Regional da Capital, usa da palavra para dizer da 
necessidade de fazer campanhas para arrecadação de fundos para adquirir o referido 
imóvel, Arquimedes Brumati da Regional de Bauru, fala sobre a inauguração da sede 
própria da USE Intermunicipal de Bauru e das campanhas organizadas naquela cidade, 
proporcionando a sua construção. Os representantes das USEs Distritais de Vila Formosa 
e São Miguel Paulista informaram que realizarão atividades para arrecadar fundos para esta 
campanha. O representante da USE Distrital da Penha propõe a criação de uma Comissão 
para coordenar estas atividades. O representante de São José dos Campos lembra da 
necessidade de se fixar um prazo, sendo lembrado pelo 1º tesoureiro que ainda temos um 
ano de contrato. Quanto à formação da Comissão ficará a cargo do C.A. 7) CFN- Zanardi 
informa que foi aprovada uma campanha nacional de divulgação da Doutrina Espírita. São 
Paulo deverá lançar esta campanha no princípio do próximo ano, devendo o C.A. fixar essa 
data. O sr. Murilo Rodrigues Alves deverá dar sua colaboração e se manifesta a respeito. 
Neste instante a reunião é desmembrada permanecendo somente os membros do CDE, 



 

 

sendo que o CA se reunirá em sala ao lado sob a direção do 2º vice-presidente, e secretariada 
pelo Secretário Geral e pelo 3º Secretário. 8) A ata da reunião anterior foi aprovada e 
assinada. 9) No expediente a correspondência da USE Regional de Campinas, solicitando 
o desmembramento e consequente criação da USE Regional de Jundiaí, informando que 
deverão compor o novo órgão as USEs Intermunicipal de Jundiaí, Bragança Paulista e 
Amparo e a USE Regional de Campinas ficará composta das USEs Intermunicipais de 
Campinas, Indaiatuba e Itu; após a manifestação dos representantes de Campinas e Jundiaí 
o CDE aprovou por unanimidade a sua criação. 10.2) Proposta para realização da 
Assembleia Geral Ordinária no dia 1º de junho de 1997 e realização de eleição pelo CDE 
no dia 13 de julho de 1997- o vice-presidente lembra que em virtude da realização das 
festividades do Cinquentenário facilitará a presença dos representantes das sociedades na 
Assembleia, ficando porém desvinculada da questão de eleição que seria realizada no dia 
anteriormente estabelecido, após (algumas) manifestação do Conselho foi a proposta 
aprovada. 10.3) Proposta para alteração do Regimento e formação da Comissão 
Organizadora das eleições da DE da USE, após diversas manifestações foi o9 regimento 
aprovado com pequena alteração , ficando da seguinte forma a redação do Art. 10- Na 
eventualidade de algum nome indicado nas chapas ficar impedido de participar, a 
Comissão Organizadora poderá a seu critério aceitar indicação de substituto. Sendo 
indicados os seguintes nomes para compor a Comissão Organizadora: Attílio Campanini 
(coordenador), André Luiz Galembeck, Amélio Fabrão Fabbro Filho, Joaquim Soares e José 
da Silva Bueno. Neste instante o o sr. José Antonio Luiz Balieiro informa sobre a reunião 
do CA que aprovou a realização de (3) três reuniões simultâneas no mês de março, ficando 
aprovadas as cidades de Ribeirão Preto, Lins e Santos. Dia 8 de março será lançada a 
campanha de divulgação da doutrina espírita no Estado de São Paulo com palestras nas 
cidades que sediam a reunião do CA; sobre a contribuição das sociedades o CA aprovou o 
valor de R$50,00 (cinquenta reais). 11) Palavra livre- Usaram da palavra: USE Distrital do 
Tucuruvi informando que está realizando vários eventos em conjunto com o Conselho 
Norte II da FEESP com excelentes resultados; a USE Distrital da Freguesia do Ó 
informando que realizaram o IX Encontro da Família em 01/12/96 com a presença de 520 
pessoas; a USE Municipal de Franca informa que realizaram em outubro o Mês de Kardec, 
nos dias 13 e 15 de novembro a 10ª CONFRADE (Confraternização Regional da Família 
Espírita), dias 14 e 15 de dezembro será realizado o GEFA (Grande Encontro de Fim de 
Ano) e de 16 a 21 de dezembro a Feira do Livro Espírita de Franca; USE Intermunicipal 
de Santos foram realizados vários cursos e encontros com os Deptos da USE e da FEESP 
com bom aproveitamento, a livraria e distribuidora estão em franco desenvolvimento; USE 
Distrital da Penha está desenvolvendo os seus estudos e principais atividades em conjunto 
com o Conselho Leste II da FEESP; USE Municipal de Promissão dá informações sobre 
atividades da Casa Transitória daquela cidade; o Depto de Infância da DE informa que 
realizou em 1996 6 encontros regionais nas cidades de Araçatuba, S. Vicente, S. José dos 
Campos, Jaú, São Carlos e S. José do Rio Preto, além das reuniões do grupo de estudo. 
Antes de encerrar a reunião Luiz Alberto Zanardi cumprimenta a todos, agradece a 
presença e a colaboração para o bom andamento da reunião e convida o representante da 
USE Distrital da Penha para proferir a prece de encerramento. Eu, Joaquim Soares, lavrei 
a presente ata. 
 
São Paulo, 8 de dezembro de 1996 
 
Assinaturas 












