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Ata # 233 – 07 de junho de 1998 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
233º Reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE, realizado no dia 7 de 
junho de 1998, em caráter ordinário, na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – São Paulo, na sede 
da USE, em segunda convocação. A reunião, na primeira parte, realizada em conjunto com 
a do C.A. – Conselho de Administração da USE, convocada para esta mesma data e 
horário, tem início às 9h30. Antonio César Perri de Carvalho, Presidente da USE, iniciou 
a reunião agradecendo a presença de todos os representantes e convidados os Srs. Antonio 
Schiliró e Attílio Campanini, ex-Presidentes da USE, a participarem da mesa, que numa 
homenagem singela aos 51 anos da USE (5 de junho), o Departamento de Artes solicitou 
ao conjunto musical “Grupo Estado de Espírito a apresentação de números musicais, que 
foram aplaudidos pelos presentes. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Antonio Schiliró, que 
proferisse a prece inicial. Na palavra da Presidência, Cesar Perri reviu alguns texto de 
Bezerra de Meneses sobre Unificação, relembrando sua vocação na busca da União e 
Unificação dos espíritas em nosso país. Comentou e distribuiu cópias do artigo de Paulo 
Alves Godoy, falando de Carlos Jordão da Silva e Luiz Monteiro de Barros. Alertou a todos 
a precaverem-se com os ataques dentro do próprio movimento espírita, que são piores que 
os exteriores. Conclamou a todos para união e unificação em prol da Doutrina. Informou 
sobre a Reunião da Regional Sul do CFN de maio de 1998, tendo São Paulo participado 
com 10 representantes, o tema principal: A Estrutura da Unificação no Estado, que teve 
boa contribuição como modelo aditado pela USE. Houve interesse geral pelo livro da USE, 
Serviço Assistencial Espírita, que será editado pela FEB (cessão de direitos); informou 
também do Congresso Espírita em Goiânia em 1999. Comemorativo aos 50 anos do Pacto 
Áureo e a próxima reunião da Regional Sul, será no Rio de Janeiro. Falou também sobre 
Multiplicação de Trabalhadores, estando a Julia Nezu (2ª Vice Presidente) em Manaus, 
participando da Comissão Regional Norte, da FEB. Bienal: Estande conjunto FEB/USE 
com 50 m² com boa promoção divulgacional, mas não financeiramente. E maio, visitou a 
USE, Janet Duncan, da Inglaterra, apresentando a edição em inglês da Agenda Cristã, 
juntamente com Nestor Masotti. Divaldo Franco realizou diversas palestras no interior: 
Bauru, Ibitinga, Lins, Araçatuba e Presidente Prudente. Inaugurada a sede da USE São 
Caetano do Sul, promovendo desde então, diversas atividades. Dia do Espírita, com a 
participação da USE, na Assembleia Legislativa, tendo sido transcrito ao Diário Oficial 
todas as palestras e informações envolvidas. Diversas instituições espíritas do estado 
receberam a premiação do Bem Eficiente, pela aplicação eficiente de seus recursos. 
Desencarnou os ativos colaboradores da Unificação: Aloisio (Ilha Solteira), João Sanches 
(Penápolis), e Joaquim Thiago (S. Caetano do Sul). Seminários de Preparação de 
Trabalhadores: foi solicitado a sua multiplicação nas regionais e estas devem tomar a 
inciativa. Ampliação da Sede da USE: Cesar Perri fez breve relato das negociações com o 
IEE e a necessidade do envolvimento do movimento espírita para o equacionamento dos 
problemas financeiros. Pesquisa sobre o Perfil das Instituições: Previsão de encerramento 
em dez/98 e já foram iniciadas a aplicação dos questionários. Serão visitados 
preferencialmente os centros unidos à USE. Como as pesquisas estão sendo realizadas pela 
Mocidade, qualquer contato necessário, entrar em contato com a Diretora do 
Departamento, Ana Cecília. Entregue pelo representante de Santos, o histórico estatuto 
“União dos Centros Espíritas de Santos e Adjacências, que será encaminhado à memória 
da USE. Centenário de Matão: Diversas atividades serão realizadas em comemoração, 
visando relembrar as atividades de Cairbar (29/agosto) e promovendo a reunião do C.A. 



 

 

(30/agosto). Aparecido Belvedere prestou informações sobre detalhes da organização, os 
equipamentos gráficos históricos utilizados por Cairbar. A USE irá fixar placa em Matão 
(50 x 60 cm), em local apropriado, em homenagem a Cairbar. A reunião foi interrompida, 
para que os integrantes do C.A. pudessem reunir-se em separado. É iniciada a pauta 
específica do CDE. Item 3: A Ata da reunião anterior é aprovada por unanimidade. Item 
4: Expediente: Correspondências da USE – Botucatu e da USE Regional de Sorocaba, 
solicitando o desmembramento da USE – Botucatu da Regional Sorocaba para integrar a 
USE Regional de Jaú. Foi aceita pelo CDE. Correspondência da USE Regional de 
Adamantina, informando a mudança da denominação para USE Nova Alta Paulista, com 
sede em Lucélia ou outra cidade da região e constituição da nova diretoria. Houve 
manifestação dos representantes de Taubaté e Tupã, quando Luiz A. Zanardi, leu o 
Parágrafo 4º do Estatuto, possibilita a utilização de nome fantasia. O CDE aprovou a 
alteração do nome para USE Regional da Nova Alta Paulista. Correspondência da USE 
Municipal de Santo André informando que Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, 
constituíram uma USE Intermunicipal, integrando-se a USE do Grande ABC. O CDE 
aprovou a constituição da USE Intermunicipal de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra (nome temporário). 5. Assuntos Deliberativos: 11º Congresso Estadual de 
Espiritismo: A representante de Bauru, Neli Del Nery Prado prestou as seguintes 
informação – Data – preferencialmente no 1º Semestre de 2000 em abril (21, 22 e 23) ou 
29, 30 de abril e 1º de maio, sendo que diversas informações foram prestadas relativas as 
datas e sua oportunidade. Foi aprovado pelo CDE os dias 29, 30 de abril e 1º de maio de 
2000 com um voto contrário, apenas. Comissão Organizadora: Foi aprovado por 
unanimidade a Constituição da Comissão Organizadora, constituída pelos seguintes 
membros: Neli Del Nery Prado, José Carlos dos Santos, Adilson Gutierrez (Lençóis Pta), 
Sidney Francês Fernandes, Marta Segifredo, Orson Peter Carrara (Mineiros do Tietê) e 
representando a DE: José Antonio Luiz Balieiro, Aylton Guido Coimbra Paiva e Joaquim 
Soares. Tema Central: Após diversos debates e apresentações de “logos” foi aprovado com 
tema básico Espiritismo no 3º Milênio – Análise do Presente & Projeto do Futuro, em 
elipse azul, com refinamento a ser aprovado pela Comissão. 6. Palavra livre e informação 
dos órgãos: o Presidente prestou esclarecimentos sobre ataques ao espiritismo, na TV e as 
dificuldades de respostas. A FEB deverá, por sugestão do Aylton, consultar um jurista, para 
fazer interpelação contra as TVs com programas de ataques sistemáticos às religiões. Éder 
Favaro, presidente da ABRADE, está intensificando as alternativas para resposta imediata, 
junto aos órgãos de imprensa. Aylton Paiva, do Depto de Orientação Doutrinária, solicitou 
que os questionários com atividades realizadas por C.E., USEs Municipais, Intermunicipais 
e Regionais, sejam respondidos para que os órgãos possam elaborar seus relatórios; 
enfatizou também o opúsculo Orientação ao Centro Espírita, da FEB, que deve sempre ser 
discutido pelo CE e pelos órgãos e a Campanha de Divulgação da Doutrina Espírita 
(folhetos disponíveis). A representante de Bauru informou a participação de Richard 
Simonetti, no Programa do Faustão, sobre fato de cantor, publicado em jornais; Praia 
Grande informa a criação do Depto de Infância; Rio Claro falou da Tarde de Talentos, 
Encontro da Família  e Estudo do Espiritismo; Ribeirão Preto: 25 anos da Feira de Livros 
(4 a 11 de julho); Santo André apresenta o calendário de eventos do 2º semestre com o Dia 
de Allan Kardec em 3 de outubro, Semana Espírita de 18 a 25 de outubro n Shopping 
Santo André e Curso sobre a Família (Do óvulo ao Espírito); Matão: reforçou apelo para 
as atividades que estão programadas para aquela cidade, comemorativas ao centenário de 
Cairbar. 7.  A próxima reunião foi determinada para o 2º domingo de dezembro. A reunião 
foi encerrada com prece proferida por Aparecido Belvedere. Eu, Luiz Alberto Zanardi, 



 

 

Secretário Geral, lavrei a presente ata. Em tempo: Foi comunicado, também, o desencarne 
da senhora Anita Briza, fundadora da USE. O Sr. Aloisio Silva (nome completo). 
 
Assinaturas 
 















 

 

Ata # 234 - 13 de dezembro de 1998 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
234ª Reunião Ordinária do CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE, realizada no 
dia 13 de dezembro de 1998, em sua nova sede social, na rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Jr., 695- Itaim Bibi, São Paulo - SP, em segunda convocação, com início às 9h30, em 
conjunto com a do CA – Conselho de Administração da USE, em sua primeira parte, 
convocada para esta mesma data e horário. Dando início, o Presidente, Antonio Cesar Perri 
de Carvalho, saudou os presentes enfatizando que está é a primeira reunião, tanto do CA 
como do CDE, na atual sede social da USE, nas dependências do IEE – Instituto Espírita 
de Educação. Agradeceu aos membros desses conselhos pela colaboração para que tal 
pudesse ser realizado com eficiência. Informa a seguir que, neste encontro, a USE prestará 
uma homenagem ao cinquentenário do 1º Congresso Brasileiro de Mocidades Espíritas, 
realizado em 1948, lembrando também do Pacto Áureo, em 05.10.1949, quando o Estado 
de São Paulo foi representado por Carlos Jordão da Silva. Ressalta que a maior parte dos 
diretores da USE e de seus órgãos são egressos do Movimento de Mocidade Espírita, 
lembrando momentos felizes de quando esse movimento de moços estava em seu apogeu, 
contribuindo grandemente com a difusão do Espiritismo em terras brasileiras. Iniciando 
essa homenagem, o Deptº de Artes da USE, na pessoa de sra. Diretora Suzete M.A. Amorim 
e com a colaboração de Moacyr Camargo por violão, apresenta um “momento de saudade”, 
com a apresentação da música “Mocidade no Evangelho”, Hino Inspirado à Therezinha de 
Oliveira quando da realização da XIII Concentração das Mocidades Espíritas do Brasil 
Central e Estado de São Paulo, de 14 a 17 de abril de 1960, em fita gravada pela própria. 
Em seguida, Moacyr tocou e interpretou a “Canção da Alegria Cristã”, de Leopoldo 
Machado e Oli de Castro. Observe-se que todos os presentes também acompanharam com 
suas vozes as duas músicas, o que representou um momento de alegre confraternização. Em 
continuação, o Vice-Presidente da FEB Altivo Ferreira, nosso convidado, para esta 
solenidade, representando também o Presidente da FEB, fez uma dissertação sobre o 
Movimento Espírita Juvenil Espírita nas décadas de 1940/1950. Relembrou os nomes de 
vários líderes do movimento espírita que iniciaram seu trabalho nas “Mocidades Espíritas”. 
Mencionaram também os vários movimentos daquela época, como Congressos, Cruzadas, 
Encontros e Concentração (COMJEB, COMBESP, COMJESP), que ficaram na história 
do Espiritismo, dada a pujança, o entusiasmo e a responsabilidade com que foram 
realizados. Encerrou sua fala referindo-se ao Simpósio Centro-Sulino realizado de 20 a 22 
de abril de 1962, onde deliberou-se que os Centros Espíritas mantivessem ou incentivassem 
a criação de Deptºs de Mocidades, respeitando-se porém as “Mocidades Espíritas” já 
existentes. A seguir, José A. L. Balieiro profere uma prece, caracterizando o início 
administrativo da reunião. Com a palavra, Cesar anuncia que estão à disposição na Livraria 
os CDs e Fita cassete do 3ª Rádio Festival de Música Espírita; CD Brisa e Sonho; o livro 
lançado recentemente “Você e a Reforma Íntima”; de Wilson Garcia, o qual dará seu 
autógrafo ao término da reunião; duas fitas do seminário “Preparação de Trabalhadores 
para a Casa Espírita”, das USEs de Diamantina e de Araçatuba. Diz também que a USE 
será distribuidora do CD-Room Multimídia “A Vida e a Obra de Allan Kardec”, da Itaúna 
Filmes -RJ. Neste Momento Alzira Appollo informa que está exposto na parede um quadro 
de sua autoria denominada “Cristo Fluídico” (pintura pararrealista). Continuando com seu 
pronunciamento, Cesar diz que estão sendo distribuídos dois trabalhos para a plenária 
tomar conhecimento. : 1º) “ A Serviço da União”, matéria de sua autoria tecendo 
considerações sobre os movimentos espíritas paulista e brasileiro, que será publicada na 



 

 

próxima edição da Revista Internacional de Espiritismo (jan.99); 2º) “Aos membros do 
CDE e do CA da USE: CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL DEFINE POSIÇÕES 
E EVENTOS EM IMPORTANTE REUNIÃO”, matéria onde são divulgados os assuntos 
da pauta da reunião do CFN da FEB, realizada de 06 a 08/11 último. Fala sobre a nova 
sede da USE, fazendo a apresentação do espaço que nos cabe e diz que será instalada uma 
Livraria com acesso ao público, num projeto moderno/atual, onde os usuários terão 
conforto para consultar livros, ouvir músicas etc. Ressalta que os Cursos e Seminários 
apresentados nesta nova sede tiveram muita frequência e os programados para o próximo 
ano, 49 ao todo, endereços ao Dirigente Espírita e ao público, estão sendo bastante 
procurados. A respeito da Pesquisa sobre o Perfil das Instituições Espíritas do Estado de 
São Paulo, participa que a mesma não teve o resultado espero. Destaca que é preciso maior 
empenho dos órgãos para o encaminhamento das correspondências a fim de que não 
fiquem engavetados, sendo necessário divulga-las com entusiasmo, pois muitas Casas 
Espíritas alegam que não receberam o material da Pesquisa. Disserta a seguir sobre os 
acontecimentos do II Congresso Mundial de Espiritismo, afirmando que, pelo que pode 
sentir, Portugal representa o alicerce para a difusão do Espiritismo no Continente Europeu. 
Lá estiveram presentes 1.800 brasileiros, representantes de diversas instituições espíritas de 
todo o país, sendo muitos deles paulistas useanos. O próximo Congresso Mundial será no 
ano de 2001, na Guatemala. Fala a seguir sobre o Centenário do Município de Matão, 
quando a USE homenageou seu primeiro Prefeito, nosso estimado Cairbar Schutel, com 
palestra do companheiro Eduardo Carvalho Monteiro no dia 29 de agosto e reunião do 
CA no dia 30 do mesmo mês. Encerrando essa primeira parte da reunião, Cesar conclama 
a todos para que trabalharem com vigor e entusiasmo no ideal da unificação e difusão do 
Espiritismo...é necessário ocupar espaço no Estado de São Paulo, dar retaguarda aos órgãos; 
dar apoio à D.E nesta atividade piloto de implementação de cursos, seminários, etc., 
enviando representantes para atuarem como multiplicadores. A USE atual está bastante 
mudada, inclusive com encargos financeiros muito pesados. É necessário agir com 
idealismo. Os trabalhos e trabalhadores da USE estão sendo requisitados em movimentos 
nacionais e internacionais.. Lê a seguir trecho da mensagem de Luiz Monteiro de Barros, 
em comunicação do dia 19/11/98 na sede da USE em Santana, onde o mesmo expressa 
palavras de apoio e estímulo ao trabalho da USE. Após breve pausa para um descontraído 
café, os representantes do CA encaminharam-se para outra sala, ficando os representantes 
do CDE no auditório. Em prosseguimento foi posta em votação, digo, discussão a Ata da 
reunião anterior: Zanardi informa que inseriu um “em tempo” após a remessa da cópia da 
ata aos órgãos, onde diz: “Foi comunicado, também, o desencarne da senhora Anita Briza”, 
fundadora da USE. O representante da USE Distrital Ibirapuera, André Luiz Galembeck, 
pede para que conste o nome completo dos representantes que fizerem uso da palavra e 
também a data da próxima reunião. Nelo Del Nery Prado sugere que as Atas sejam enviadas 
aos órgãos com bastante antecedência para que os mesmos tomem conhecimento dos 
assuntos tratados e suas deliberações. Após essas manifestações a Ata foi aprovada. 
Expediente: carta de Mylton Lopes Martins, representante de Lins, falando do projeto da 
USE que modificou a denominação de seus órgãos para USE Distrital, USE Municipal etc. 
mas que alguns mudaram essa sigla USEI, USEM, USER etc. Mylton enfatiza que isso 
“descaracteriza e desvirtua o sentido, a finalidade e o espírito do projeto original” Evany 
Figueira, representante da USE Int. de Taubaté, diz também que o projeto previa usar-se 
somente USE Municipal de Santos e não União das Sociedades Espíritas – Municipal de 
Santos, por exemplo. Cesar coloca em debate para que na próxima circular da DE conste 
essa orientação, o que foi aprovado por unanimidade. Assuntos Deliberativos: 11º 



 

 

Congresso Estadual de Espiritismo: Nely Del Nery Prado diz que Bauru continua se 
preparando para esse evento. Foram editadas 2.500 Agendas 1999, cujo rendimento será 
revertido para o Congresso. As sugestões de subtemas serão recebidas até final de dezembro. 
A próxima reunião da Comissão do Congresso será em março/99 juntamente com a 
reunião do CA. Ainda neste item da pauta Cesar informa que há um assunto para 
deliberação, que é a análise sobre a situação do Movimento de Mocidade Espírita no 
Estado, pois alguns órgãos tem protestado contra esse movimento, alegando que os jovens 
programam concentrações, cursos, seminários e encontros, sem o seu conhecimento: 
alguns se queixam do relacionamento entre os jovens e a diretoria; um órgão local opõe-se 
ao programa e a alguns livros da bibliografia a ser utilizada na COMENOESP – 
Concentração de Mocidades Espíritas da Região Noroeste do Estado de São Paulo. Após 
considerações da plenária a respeito, decide-se colocar esse assunto na pauta da próxima 
reunião do CDE, a ser realizada em junho/99, onde deverá estar presente a Comissão do 
Departamento de Mocidades da USE, pedindo-se que se abstenham de trazer outros 
elementos; cada órgão deverá fornecer as suas informações sobre o caso, digo, sobre esse 
assunto, pois a DE não irá gerar nenhuma. Palavra livre e informação dos órgãos: Luiz A. 
Zanardi comunica que foi reativada a USE Municipal de Fernandópolis e que seu 
representante está presente nesta reunião. Que a USE Regi. De Jales está provisoriamente 
inativa. Adilson informa que participou de uma reunião promovida pela FEBIEX 
(Federação Brasileira das Instituições de Excepcionais), onde foram discutidos assuntos 
referentes ao recolhimento do INSS e Contribuição Previdenciária Patronal pelas 
Instituições Filantrópicas, prometendo estar presente nas próximas que será no dia 17 
vindouro. USE Distrital Pinheiros: seu representante solicita a leitura de mensagem de 
natal daquele órgão, dirigida à DE e Conselhos da USE e informa que visitou recentemente 
21 Centros Espíritas de sua região ( entre unidas à USE e filiadas à Aliança e à FEESP), 
onde encontrou receptividade e afetividade, bem como programações de trabalho 
excelentes. USE Intermunicipal de Taubaté: informa a realização de sua 45ª Semana 
Espírita, sendo que esse evento está comemorando seu cinquentenário, pois a 1ª Semana 
foi realizada em 1948. USE Municipal de Guarulhos: seu representante informa que hoje, 
13 de dezembro, haverá um Encontro de Dirigentes, às 16 horas, em sua região, com o 
tema: O Centro Espírita e a Pessoa Portadora de Deficiência Física. USE Intl. De Bauru: 
sua representante fala da Feiramor, onde todas as Casas Espíritas de Bauru e região 
estiveram unidas durantes dois dias, havendo confraternização e divulgação da Doutrina e 
da Arte, sendo que a arrecadação da USE de Bauru foi uma parte para o Congresso e 
R$500,00 para a Campanha Financeira da USE. Em fevereiro próximo pretendem realizar 
uma “Pastelada”, cuja renda será dirigida à Campanha Financeira da USE e ao 11º 
Congresso. USE Municipal de Stº André: a representante fala da FERUSE- Feira do Livro 
Espírita da USE Municipal de Stº André, que vendeu em 30 dias 1.050 livros; que 
realizaram a 47ª Semana Espírita no Shopping Center Stº André, com uma média de 1.000 
pessoas por noite. Essa USE está bastante ativa, realizando vários cursos, seminários, 
simpósios, encontros de família, de expositores, de dirigentes e de música e também 
reuniões mensais com as Casas Espíritas. USE Distrital Pirituba: informa que o Deptº do 
Livro dessa USE está promovendo o seminário “O Livro é Sempre Fonte de Cultura” a ser 
realizado no dia 31.01.99, com o expositor Merhy Seba. USE Intermunicipal de Pres. 
Venceslau: está bastante atuante e, em outubro, realizou seu 13º Mês Espírita; promete o 
envio de seu Calendário de Eventos para 1999; agradece a colaboração dos diretores da 
USE. USE Intermunicipal de Sorocaba: realizou o Mês Espírita de Sorocaba em setembro; 
em outubro realizou Encontro das Mocidades Espíritas de Sorocaba, Encontro Jô e Joca ( 



 

 

Estudos Espíritas para Jovens e Casais) e Encontro FECONSU (Feira de Confraternização 
das Entidades Espíritas Unificadas); para dezembro está promovendo um Encontro de 
Natal – “As Artes Resgatando a Vinda de Jesus” e uma Feira do Livro Espírita, em praça 
pública. USE Regional de Sorocaba: realizou um Curso Multiplicador de Trabalhadores na 
Casa Espírita, em Valinhos, no dia 6/12; no dia 29/11 um Encontro de Trabalhadores e 
Dirigentes Espíritas, em Rio Claro; está promovendo a 11ª FLE, de 13 a 23/12, e hoje, 
13/12, um encontro sobre a Qualidade do Serviço nos Eventos do Interior, em Itapeva. 
Fez doação de R$10.000,00 à Campanha Financeira da USE. USE Municipal de Tupã: 
realizou dia 15/11 o XII Encontro de Diretores e Dirigentes Espíritas; de 10 a 24/12 está 
promovendo a 3ª FLE. Gilmar Talarico, da USE Municipal de São Caetano do Sul pede 
vênia para destacar o trabalho do DR. Adilson J.J. Pereira nos eventos realizados por aquele 
órgão em 1998. Deptº de Orientação Doutrinária: Aylton Paiva anuncia que a USE 
Municipal de Lins realizou um Sarau Lítero Musical no dia 12/12, caracterizado por um 
alto nível artístico. Diz ainda o Aylton que, durante este ano, foram realizadas intensas 
atividades doutrinárias em todo o Estado, como Simpósios, Encontros, Palestras etc, que 
resultaram num ano muito bom em termos de eventos. Está providenciando o 
Planejamento para 1999. Deptº de Artes: Suzete M. A. Amorim diz que o CD Brisa e Sonho 
está esgotado e que o CD do 3º Rádio Festival Espírita, realização da USE Regional de São 
Paulo com a Rádio Boa Nova, encontra-se à venda na Livraria. A renda do que for vendido 
hoje será doada para a USE. Solicita aos órgãos que comuniquem ao departamento sobre 
os eventos de arte que forem promovidos no Estado. Está planejando uma Mostra e uma 
Oficina de Artes para o próximo ano. Passada a palavra à 2ª Vice Presidente Julia Nezu 
Oliveira, está distribuiu uma cópia do “Manifesto Espírita sobre o Aborto”, que foi 
apresentado na última reunião do CFN da FEB e que será publicado no Dirigente Espírita 
de jan-fev/99. Informa que esse manifesto traduz a posição científica e doutrinária do 
Espiritismo a respeito do abordo e pede aos conselheiros que o divulguem em todos os 
locais possíveis. Deptº do Livro:  Carlos T. Ramos fala sobre o próximo Salão Internacional, 
de 21/4 a 2/5/99, onde a USE utilizará um estande de 60m2 e cederá um espaço para 
algumas editoras espíritas. Diz que durante a Bienal será relançada a campanha “Kardec na 
Biblioteca”, cujo objetivo é a distribuição das obras básicas em Bibliotecas Municipais e 
Escolas Públicas. Informa também que está providenciando um Banco de Dados com 
cadastramento de jornais de bairro e outros órgãos populares de divulgação. Deptº de 
Mocidades: informa que efetuaram uma avaliação do movimento em 1998 e apresentação 
do Planejamento 1999 em reunião no dia 12/12. Apresentam uma proposta de ação de 
trabalho simultâneo nos Departs. De Mocidade dos órgãos da USE. Estão sentindo muita 
dificuldade para a realização da Pesquisa do Centro Espírita, pois muitos diretores alegam 
não conhecer o trabalho. A seguir Cesar informa que o 2º Tesoureiro, Waldemar Fabris, 
licenciou-se da DE para prestar serviços administrativos à USE, como contratado. Na fase 
atual em que nos encontramos, há necessidade de um profissional experiente e o Waldemar 
está atendendo satisfatoriamente esses serviços, razão pela qual ficará licenciado até final 
de fevereiro/99, a pedido da DE. Prosseguindo, o Waldemar informa sobre o movimento 
financeiro da USE, com demonstração de balancete, estoque de livros, campanha 
financeira, pendências contratuais com o IEE etc. A plenária aprova essas contas e, por 
consenso, concorda com as medidas adotadas pela DE. Não havendo mais candidatos para 
fazer uso da palavra, Cesar agradece a presença e colaboração de todos, informando que a 
próxima reunião do CDE será no dia 13/6/99, e convida a mim, Delma Crotti, para que 
profira uma prece, dando por encerrado este encontro. Crotti. 
 



 

 

Em tempo: o representante da USE Intermunicipal de Fernandópolis, Sr. Benedito Vicente 
Mapelli informa que essa USE foi reorganizada e não reativada conforme constou desta 
ata, na 21ª linha da página 83, comentando que a mesma nunca esteve inativa.  Questiona 
também sobre o que constou da USE Regional de Jales, de que a mesma está inativa, 
argumentando que na verdade a mesma nunca existiu, pois não tem conhecimento de uma 
ata de fundação. Joaquim Soares, 1º Secretário da USE, diz que a mesma foi criada e fará 
uma pesquisa a respeito para informar ao CDE. Após essas considerações a ata foi aprovada. 
Crotti.  
 
Assinaturas 






















