
1997
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

01 de junho
14 de dezembro

























 

 

Ata # 232 – 14 de dezembro de 1997 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
232ª Reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE, realizada no dia 14 de 
dezembro de 1997, em caráter ordinário, na Rua Dr. Gabriel Pizza, 433 – São Paulo, sede 
da USE, em segunda convocação. A reunião, que em sua primeira parte é realizada 
juntamente com a do CA – Conselho de Administração da USE, convocada para esta 
mesma data e horário, tem inicio às 9h15 com prece proferida por Attílio Campanini. Em 
seguida, Antonio Cesar Perri de Carvalho, presidente da USE, cumprimenta a plenária, e 
dá as seguintes informações: lançamento dos anais do 10º Congresso Estadual de 
Espiritismo, solicitando aos órgãos que o divulguem, e faz a entrega de um exemplar ao 
representante da USE de Bauru, Flammarion Ismael Alves, que foi o primeiro a chegar à 
esta reunião; lançamento dos livros da Editora USE: “Kardec é Razão”, de Wilson Garcia 
e prefácio de Heloisa Pires e Contribuições às Reflexões sobre as Práticas Evangelizadoras 
da Infância”, organizado por Adalgiza C. Balieiro; relançamento do opúsculo “Subsídios 
para Atividades Doutrinárias” e do livro “O Idoso no Centro Espírita”, de Elaine C. 
Ramazzini e Maria A. Valente. Solicita aos órgãos que enviem material para o periódico 
“Dirigente Espírita” e comenta sobre a pasta com diversos materiais (panfletos, cartazes, 
etc., sobre o movimento), que está sendo distribuída aos representantes. Fala sobre o 2º 
Congresso Espírita Mundial a ser realizado em Lisboa no próximo ano, e sobre a visita à 
sede da USE de Vania Queiroz Guerra, brasileira residente na Guatemala, que informou 
sobre o movimento espírita naquele país (Centros Espíritas são chamados de Escolas 
Heliosóficas – 233 sociedades; 1º Congresso Nacional de Espiritismo em 1998 e 3º 
Congresso Espírita mundial no ano 2001). Lembra que no próximo ano será comemorado 
o centenário do município de Matão e que Cairbar Schutel foi o 1º prefeito daquela cidade 
e fundados do C.E Amantes da Pobreza e do jornal o Clarim, que em 15/8 estará 
completando seu 93º aniversário, propondo que seja ali realizada em agosto, a reunião do 
CA, bem como o lançamento do 11º Congresso Estadual de Espiritismo. Tece comentários 
sobre a circular interna enviada aos órgãos, alertando-os quanto à pressão e propostas de 
expositores que na verdade só desejam agenciar as sociedades unidas à USE, havendo 
inclusive o perigo de infiltração de movimentos paralelos. Nesse momento Elfay Luiz 
Appollo questiona que a USE Distribuidora tem divulgado excessivamente as obras da 
editora Petit e que deve haver prioridade na divulgação das edições USE. Carlos J. Ramos, 
diretor do Deptº do Livro informou que, sem entrar no mérito específico da editora citada, 
o Deptº está  procedendo a uma revisão das obras comercializadas, procurando retirar do 
seu estoque aquelas que não se coadunem com a Doutrina Espírita. Retomando a palavra 
Cesar Perri disserta sobre os últimos acontecimentos entre a USE e a FEESP e a dificuldade 
surgida para um bom entrosamento entre ambas; que até há algum tempo atrás esse 
relacionamento era muito bom, havendo trocas de representação participação mútua entre 
congressos das duas entidades; que agora a FEESP está pleiteando junto à FEB uma 
representação direta no Conselho Federativo Nacional; que a FEB está intermediando  
uma aproximação entre a USE e a FEESP, porém está última ainda não se manifestou a 
respeito; que existe um grupo de pessoas  e entidades dispostas a criar uma Confederação 
Brasileira de Espiritismo, contrapondo-se ao CFN. Expõe o que significa o CFN, seu 
trabalho e estrutura e sobre a moção proposta pela USE, aceita unanimemente por todas 
as Federativas, que assinaram tal manifesto. Diz que Aylton Paiva, diretor do DOD da USE 
está assumindo a secretaria da Comissão Regional Sul do CFN e que foi aprovado o novo 
Regimento Interno do citado Conselho. Cesar presta ainda informações sobre os assuntos 



 

 

tratados na reunião do CFN de novembro/97. A partir deste momento a reunião se 
desmembra, indo para outra sala os representantes do CA, sob a direção do 1º vice 
presidente José A. L. Balieiro. A seguir, em obediência à pauta da reunião foi discutida e 
aprovada a ata da reunião anterior, sem emendas. Expediente: não houve. Assuntos 
Deliberativos: apresentados os Planos de Trabalho dos Departamentos e Assessorias da 
USE, os quais foram comentados por seus respectivos diretores e pela plenária que os 
aprovou por unanimidade. Após, a Neli Del Nery Prado, de Bauru, faz uma apologia de 
sua cidade, que foi escolhida para levar o 11º Congresso Estadual de Espiritismo, dando 
informações sobre as condições de acesso, meio de transporte, acomodações, suporte 
hoteleiro, enfim, de adequação do congresso. Sobre a data do evento foi definido somente 
o ano, que será o de 2.000, ficando o mês e os dias, bem como o tema central, para a 
Comissão Organizadora acertar e trazer estas informações no CDE de dezembro/98. 
Quanto aos temas de estudo, os órgãos deverão trazer suas sugestões para o CA de 
junho/98. Continuando, a plenária opinou pela sobre a proposta da USE Regional de 
Santos, de se alterar sua denominação para “USE Regional da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira”, sendo aprovada por unanimidade. Findo os assuntos deliberativos Cesar informa 
que o Eder Fávaro assumiu a presidência da ABRADE e que a ADE São Paulo está dando 
andamento em todo o Estado, com apoio da USE, à pesquisa “Perfil das Sociedades 
Espiritas do Estado de São Paulo, que contará com a ação do Deptº de Mocidade da USE, 
cujos jovens integrantes já estão sendo treinados para esse trabalho, o qual dará uma visão 
real do Movimento Espírita em São Paulo e da posição que a USE ocupa neste Movimento. 
Palavra Livre: representante da USE Distrital Lapa apresenta programa de atividades de sua 
área, no qual consta a promoção de palestras nos centros da região, nos meses de março, 
abril, junho, agosto e novembro; Elfay L. Appollo, de Santos, faz promoção do jornal “O 
Espiritismo e a Unificação”; representante de Jundiaí fala que no inicio de 1998 levarão 
uma peça teatral e que toda a receita será em prol da campanha para ampliação da sede da 
USE e que, também no início do próximo ano, realização um mini simpósio Espírita; 
representante de Bauru informa sobre o 10º ano da feira beneficente “FEIRAMOR”, onde 
acontece a integração das Casas Espíritas da cidade e a divulgação do movimento espírita. 
Não havendo mais interessados em usar a palavra, a reunião foi encerrada com prece 
proferida pela Julia Nezu Oliveira. Eu, Delma Crotti, 2ª secretária, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 14 de dezembro de 1997. 
Delma Crotti. 
 
Assinaturas 












