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Ata # 235 – 13 de junho de 1999 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
235ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE, realizada no dia 13 
de junho de 1999, em sua sede social, às 9h00 (segunda chamada), em conjunto com a do 
Conselho de Administração, conforme convocação emitida em 30.04.99. A abertura da 
reunião teve lugar nas novas instalações da Livraria da USE, no andar térreo do prédio do 
Instituto Espírita de Educação. O presidente Antonio Cesar Perri de Carvalho oficializa a 
inauguração da Livraria, agradecendo a presença de todos os representantes dos órgãos e 
informa que hoje estão sendo lançados os livros “Chão de Estrelas”, de Amílcar Del Chiaro 
Filho; “Batuíra – Verdade e Luz”, de Eduardo Carvalho Monteiro e, ainda, o opúsculo 
“Como fundar um Centro Espírita”, edições USE, organizado pela secretaria da USE, mais 
precisamente por Joaquim  Soares (Juca); estes três companheiros ficarão à disposição  para 
autografar as citadas obras a quem assim o desejar. Cesar agradeceu o trabalho dos 
diretores: Julia Nezu Oliveira, Waldemar Fabris, Antonio Coscia e José Domingos da Silva 
Júnior, que não mediram esforços para a concretização deste ideal. A seguir convida a 
representante de Bauru, Neli Del Nery Prado, para que profira uma prece, a qual é 
acompanhada por fundo musical de violão e guitarra, pelos músicos José Carlos Góes e 
Luciano Ernesto, do Centro Espírita União. Após, César solicita ao Eduardo que faça a 
entrega de um exemplar de seu livro ao Amílcar e vice-versa. O Juca faz a entrega de um 
exemplar do opúsculo já citado ao representante de Presidente Prudente, que foi o primeiro 
a chegar à nossa sede, no dia de hoje. Em seguida, todos são convidados a passar para o 
salão de eventos, onde a reunião terá continuidade. Todos acomodados, é dito pelo Cesar 
que esta reunião evoca o 52º aniversário da USE, transcorrido no dia 05 deste mês. Ele 
convida então o companheiro Hélio Tavares Costa, para que relate, em rápidas palavras 
momentos de vivência ligados à fundação da USE. Este amigo fala então, emocionado, 
sobre aquela época e os dias felizes de lutas e idealismo nobres, lembrando nomes de 
grandes batalhadores do movimento espírita, como Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro 
de Barros, Apolo Oliva Filho e muitos outros. Cesar pede então ao Aylton Paiva que faça 
a entrega de um exemplar do livro “Batuíra – Verdade e Luz”, ao Hélio. A seguir, utilizando-
se do retroprojetor e em nome da DE, Cesar presta uma homenagem a Batuíra, que foi um 
pioneiro do movimento espírita de São Paulo. Fundou o Jornal Verdade e Luz e a União 
Espírita do Estado de São Paulo, inspirando a fundação da União Espírita Mineira e outras 
federativas. Continuando com a palavra, Cesar se refere à mensagem recebida pelo grupo 
que se reúne às quintas-feiras, com o objetivo de facultar aos amigos espíritas apoio e 
retaguarda à USE, mensagem essa do nosso querido Carlos Jordão da Silva, dando ênfase 
ao trecho: “... Deixamos nos envolver, às vezes, pelos interesses das nossas Casas Espíritas, 
defendendo simplesmente o Centro, sem base e sem conhecer a grandeza do 
desenvolvimento da união entre os companheiros. A USE é um instrumento vivo, não é 
uma figura morta, meus irmãos. É uma luz que clareia os caminhos da união, da 
confraternização, e do aprendizado, como Kardec ilumina as Casas e os Espíritas do 
mundo.”... Ainda com a palavra, Cesar apresenta e distribui o material do 1º Congresso 
Espírita Brasileiro, enfatizando que este é o momento para divulgá-lo; diz que está havendo 
um grande interesse por parte dos outros estados; pede aos companheiros de São Paulo 
que se esforcem para uma participação ativa e consciente. Passe-se, a seguir, ao item 3 da 
pauta: a) Aprovação das atas das reuniões anteriores, sendo a do CA aprovada sem 
emendas, e a do CDE, com a seguinte observação: “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. b) Expediente: carta 
da USE Municipal de Amparo solicitando mudança de nome para USE Intermunicipal do 
Circuito das Águas. 4) Tesouraria: é apresentado o Balancete e Contas de Resultados, que 
o CDE aprova. Waldemar presta informações também sobre pagamentos de 
anuidades/1999. 5) Informações sobre atividades de unificação: a) Reunião da Comissão 
Regional Sul do CFN – abril/maio/99: Cesar informa que essa reunião foi realizada no 
Rio de Janeiro, na sede da USEERJ, que nos recepcionou com esmero e muito 
fraternalmente. A abertura dos trabalhos constou de uma palestra, sobre “Cinquentenário 
do Pacto Áureo”, proferida por Altivo Ferreira. Foi também uma visita à Bienal 
Internacional do Livro, onde ele, Cesar, participou de noite de autógrafos, no stand da 
USEERJ. Informa que São Paulo compareceu com 12 diretores, das áreas da Infância, SAE, 
ESDE, DOD e Administração. Que a próxima reunião do CFN – comissão Regional Sul, 
será em Florianópolis, maio/2000, e que foi aprovado o tema sugerido pela USE 
“Realidades e Dificuldades do Movimento”. Sobre este assunto, Cesar propõe e o CDE 
aprova que o mesmo seja levado para a pauta da reunião de dezembro, solicitando aos 
órgãos que enviem seus comentários e reflexões, até o dia 15/10/99, sobre questões 
relativas ao tema e que o Estado enviará ao CFN como uma contribuição para a pauta do 
próximo encontro da Comissão Regional Sul. Estas questões são as seguintes: 1. As 
federativas estaduais têm por finalidade promover a unificação ou também orientar e 
colaborar com a organização do movimento? Perfil das federativas estaduais. 2. Respeito à 
diversidade e ao pluralismo de ideias. Até que ponto haveria a convivência com algumas 
posições doutrinariamente questionáveis? 3. Visão de união e de unificação diferenciada 
de ação diretiva e de filiação. 4. Direção de instituições: personalismo, perpetuação em 
cargos, burocratização. 5. Estímulo para dirigentes e colaboradores participarem de eventos. 
6. Programa e temas de eventos necessários e oportunos, mas que fogem da rotina de 
interesses. 7. Emprego de práticas aplicadas à saúde por leigos, tipo homeopatia, fitoterapia 
etc. 8. Uso de terapias alternativas nos Centros: cromoterapia, cristaloterapia etc. 9. 
Seleção, divulgação e comercialização de livros espíritas. 10. Autores de livros espíritas com 
comercialização própria. 11. Que tipo de seminários e cursos espíritas devem ter taxa de 
inscrição? 12. Uso político-partidário de Sessões Solenes, homenagens e títulos de 
cidadania. 13. Imprensa espírita não institucionalizada e papel da imprensa espírita. b) Sede 
social da USE – adaptações e encaminhamentos: estamos nos estruturando administrativa 
e socialmente falando, estando esta nova sede com uma movimentação bastante positiva. 
c) Cursos e Seminários na sede da USE: Júlia informa que, até agora, houve mais de 600 
inscrições para as várias atividades programadas esse ano; que o Deptº de Artes promove, 
todos os 4ºs sábados do mês, uma Mostra de Artes, com a participação de vários corais e 
outros números artísticos, ocorrendo, nessas ocasiões, grande número de crianças, jovens 
e adultos, enfim, grande participação de espíritas e simpatizantes de várias faixas etárias. 
Diz ainda a Júlia, que a equipe está se organizando e preparando material para levar cursos 
e seminários aos órgãos do interior que se interessarem. d) Pesquisa sobre o Perfil das 
Instituições Espíritas do Estado de São Paulo: até agora não obtivemos o resultado 
proposto; houve o retorno de 10% somente, muitas Casas Espíritas estão completamente 
alheias ao que se refere a pesquisa, sendo o maior problema na área da comunicação. A 



 

 

comissão encarregada se reunirá para programar uma nova estratégia no encaminhamento 
da pesquisa a fim de que não se perca o material já recebido. e) Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita: Balieiro fala sobre a conveniência de se colocar em nossa estrutura 
administrativa o setor que trato do ESDE, sobre o qual será realizado um curso de 
monitores no 2º semestre de agosto; solicita que os órgãos mandem representantes. 6 – 
Departamento de Mocidades, análise sobre suas atividades e estrutura: este assunto foi 
colocado na pauta deste CDE motivado por várias correspondências de órgãos 
questionando o movimento jovem. Após a divulgação de outras correspondências a 
respeito e a manifestação de vários órgãos, digo, componentes da plenária, foram as diversas 
opiniões resumidas em duas propostas e colocadas em votação: 1ª) Reformulação da 
estrutura do Deptº de Mocidades – 2ª) Extinção do Deptº de Mocidades e criação do Deptº 
de Infância e Juventude (que se fundiria com o Deptº de Infância). A primeira proposta, 
feita pelo representante da USE Intermunicipal de Presidente Prudente, Sérgio Lourenço, 
obteve 27 votos, e a segunda, feita pelo representante da USE Intermunicipal de Taubaté, 
Evany Figueira, obteve 2 votos. Ficou então deliberado que a DE envie circular a todos os 
órgãos, divulgando as seguintes informações a respeito de dispositivos estatutários e 
regimentais que devem ser cumpridos: 1.1. A escolha e indicação de diretores de 
Departamento é competência dos Órgãos da USE; 1.2. Os eventos promovidos pelos 
Departamentos (aceitação da sede, temário e providências gerais) devem ser analisados e 
aprovados pelos Órgãos; 1.2.1. evento local, pela USE Municipal, Distrital ou 
Intermunicipal; 1.2.2 evento regional, pela USE Regional; 1.2.3. evento, seccional pela 
Diretoria Executiva da USE, ouvido o Órgão que for sede do evento; 1.2.4. evento estadual, 
pela Diretoria Executiva da USE. 1.3. Foi aprovado que o Deptº de Mocidades / 
movimento de mocidades deva ser reformulado, devendo: 1.3.1. Ocorrer estudos nas 
reuniões regionalizadas do Conselho de Administração, programadas para o dia 12/9/99, 
solicitando-se que as USEs Regionais tragam contribuições sobre o tema; 1.3.2. Haver 
deliberação final no Conselho Deliberativo Estadual de dez/99, com encaminhamento 
prévio das propostas e contribuições até o dia 15/10/99, para serem incluídas na pauta; 
1.3.3. Ocorrer levantamento de mocidades, por uma Comissão formada nesta reunião, 
integrada por representantes do CDE (USE Intermunicipal de Presidente Prudente), CA 
(USE) Regional de Assis) e diretora do Deptº de Mocidades, devendo apresentar suas 
propostas também para a pauta do CDE. 7 – Divisão Territorial: Balieiro informa que não 
há nenhuma situação para esta plenária. Foi distribuído um documento a todos os órgãos, 
constando toda a divisão territorial. Foram apresentados alguns casos, os quais estão sendo 
remetidos para a reunião específica do CA de setembro. 8 – 11º Congresso Estadual de 
Espiritismo: Neli Del Nery Prado apresenta a programação deste congresso, através de 
retroprojetor. Diz que está bastante difícil apresentar um orçamento de infraestrutura, 
tendo em vista a situação financeira do país, e que o início das inscrições deverá ser em 
setembro, quando então poderão detalhar melhor o valor da taxa, refeições, hotel etc. 9 e 
10 – Relatórios das USEs Regionais sobre a realização de seminários de Preparação de 
Trabalhadores para as Atividades Espíritas e Informações dos Órgãos, Departamentos, 
Palavra Livre: A USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira promoveu seu I 
Encontro Regional nos dias 26 e 27/06/99; USE Regional de Araçatuba está patrocinando 
Concurso para Elaboração de Trabalhos de Histórias Infantis; USE Intermunicipal de 
Botucatu está promovendo almoços confraternativos, com momentos de arte, para 
integração da família espírita; USE Intermunicipal de Rio Claro deixa programação 
detalhada de suas atividades, dentre as quais a 29ª Feira do Livro Espírita, de 16 a 25/7/99 
e o Encontro da Família Espírita, no dia 19/9/99; Deptº Orientação Doutrinária: enviou 



 

 

a todos os Órgãos a Circular nº 1/99 do DOD, onde informa sobre as Campanhas de 
Divulgação do Espiritismo; Conheça a USE; Orientação ao Centro Espírita; Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita e sobre o seminário Preparação de Trabalhadores para 
as Atividades Doutrinárias; Deptº de Artes: informa que o resultado das vendas de CDs e 
fitas do Festival de Música Espírita, realizado pelo Deptº de Artes da USE Regional São 
Paulo, será doado para a Campanha Financeira da USE; que todo 4º sábado do mês estão 
realizando Mostra de Artes, conclamando a todos para que participem e que os Deptºs de 
Artes mandem seus representantes;  Deptº de Infância: informa sobre o resultado do Curso 
de Preparação  de Evangelizadores e sobre os Encontros Regionais que serão realizados em 
Fernandópolis nos dias 24 e 25 de julho e em Araçatuba no dia 14 de agosto; Assessoria 
Pró-Memória: solicita aos órgãos que colaborem no cadastramento de Casas Espíritas com 
mais de 25 anos de existência e coloca se à disposição para orientá-los sobre a edição de 
livros  históricos de suas regiões, solicita ainda a possibilidade de se formar uma equipe 
para levantamento de dados, à qual daria toda orientação sobre como coletar etc.; 
distribuiu também, aos interessados, fichas para se cadastrarem no Cadastro Nacional de 
Historiadores e Pesquisadores Espíritas. A seguir, a USE de Ribeirão Preto ofertou o livro 
“Para não Esquecer”, de Fernanda Ripamonte, para o Deptº do Livro incluí-lo na Biblioteca 
da USE. Cesar informa que a próxima reunião do CA será no dia 12 de setembro, nas 
cidades de São José dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Nessa ocasião 
haverá reuniões departamentos e os mesmos devem enviar seus representantes. A do 
próximo CDE será no dia 12 de dezembro. Após, esta reunião foi encerrada, com prece, 
por José Antonio Luiz Balieiro. Eu, Delma Crotti, 2ª secretária, lavrei a presente ata. 
 
Assinaturas 
 





















 

 

Ata # 236 - 12 de dezembro de 1999 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
236ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em sua sede social, na segunda 
chamada, às 9h00 do dia 12 de dezembro de 1999. O presidente, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, iniciando a reunião solicitou à segunda Vice-Presidente Julia Nezu de Oliveira 
que lesse a mensagem “Ante o Natal” de Maria Dolores, psicografada pelo médium 
Francisco Cândido Xavier. A seguir pediu à representante da USE Distrital Lapa, Neyde 
Schneider, que fizesse uma prece. Continuando, o presidente saúda a plenária agradecendo 
pela presença e informando que alguns prestigiaram a reunião do CA ocorrida ontem. Lê, 
então, o documento “Balanço de 1999 e perspectivas para o ano 2000”, caracterizando suas 
palavras iniciais ao CDE, onde faz um resumo das atividades da USE durante 1999, 
enfatizando que foi um ano extremamente difícil do ponto de vista administrativo e 
financeiro, mas profícuo em termos de realizações, tendo funcionado, em caráter 
experimental, cerca de 40 eventos na sede da USE, totalizando 1147 inscritos e o acréscimo 
de 970 frequentadores cadastrados; foi inaugurada a livraria da sede Itaim; editados três 
novos livros; montados stands da USE no São Internacional do Livro e na Feira do Livro 
do Metrô; iniciada a implementação do projeto ”Memória do Espiritismo”; em nível 
nacional a USE teve presença marcante no 1º Congresso Brasileiro de Espiritismo e nas 
reuniões e decisões do CFN. Por proposta nossa, formou-se uma Comissão Temporária do 
CFN; que integramos, com a finalidade de analisar eventuais adequações com vistas ao 
aperfeiçoamento do trabalho de unificação com base no “Pacto Áureo”. O citado 
documento diz ainda que: “ A Diretoria Executiva autorizou a realização de um estudo 
sobre eventuais problemas relacionados com o cerceamento da prática mediúnica e alguns 
desvios no atendimento fraterno, em decorrência  de posições extremistas advindas da 
implementação inadequada dos cursos sobre Doutrina e teórico-práticos de mediunidade. 
O novo ano já tem algumas ações importantes delineadas, haja vista a pauta do CDE com 
propostas sobre os 25 anos do “Comece pelo Começo”, centenário da desencarnação de 
Bezerra de Menezes, reativação da campanha da família, o XI Congresso Estadual, os 
estudos sobre “Realidades e dificuldades do movimento” a serem levados ao CFN, as 
eleições em todos os níveis da USE e o cumprimento das recomendações da mensagem do 
CFN de 15/11/99 com, sem dúvida, as evocações dos 2000 anos com o Cristo. 
Continuando com a palavra, o presidente prestou informações sobre a atual sede da USE, 
lembrando que o CA aprovou no ano passado o contrato de locação com o Instituto 
Espírita de Educação; que a USE estava muito descentralizada havendo necessidade de uma 
presença forte na Capital, o que está se diligenciando através de uma rica programação de 
cursos e seminários, os quais poderão ser solicitados pelos órgãos para as suas regiões. Júlia 
informa que esses eventos foram realizados até agora a título experimental, sendo pouco o 
resultado alcançado; que para o ano 2000 já temos 55 eventos programados e estaremos 
trabalhando com maior divulgação – certamente teremos resultados positivos. A respeito 
da Pesquisa sobre o Perfil das Instituições Espíritas do Estado de São Paulo, Cesar informa 
que, em um ano e meio, houve muito pouca resposta com os trabalhadores jovens; que a 
secretaria enviou mala direta aos CEs. em finais de novembro e até agora recebemos 
aproximadamente 70 respostas o que representa um universo muito pequeno. Solicitou 
aos órgãos que intercedam junto às Casas Espíritas para nos enviarem os formulários 
respondidos a fim de podermos efetuar uma amostragem. A seguir, convidada a Neli Del 
Nery Prado para que fale sobre o andamento dos preparativos do 11º Congresso Estadual 



 

 

de Espiritismo, a qual diz, entre outras informações, que os organizadores em Bauru estão 
supermotivados e enaltece os companheiros de São José dos Campos pela eficiência e 
carinho com que preparam o material para reunião prévia ali realizada. Tesouraria: Cesar 
informa que na reunião de ontem o CA aprovou o estudo “Reengenharia da USE”, 
devendo ser formada uma comissão entre representantes   do CA e do CDE para esse 
trabalho, que, entre outras providências, se aplicará numa reformulação dos estatutos da 
USE. Attílio informa que o movimento livreiro caiu em 50% durante os últimos tempos, 
ocasionando uma situação financeira preocupante para a USE; que em setembro foi 
proposto a cada regional a doação mensal de R$ 500,00, proposta essa não encampada. 
Frente a esse impasse a Tesouraria, embora constrangida pelos inúmeros petitórios, fez três 
propostas e o CA aprovou: 1ª) que cada órgão consiga junto a pessoas físicas, jurídicas, 
instituições ou representantes do próprio órgão dez doações de R$ 100,00 cada – se o 
retorno for bom fica solucionado o problema da USE; 2ª) Contribuição Social: R$ 80,00 
em cota única ou em duas vezes de R$ 50,00 sendo o pagamento  a vista e o da 1ª  parcela 
em 31 de janeiro e o da segunda parcela em 30 de junho/2000; 3ª) “Dirigente Espírita”: 
aumento da assinatura anual para R$ 12,00 e campanha de divulgação. Nesse momento 
Neli pede a palavra e propõe que o almoço oferecido ao CDE e ao CA seja pago, pois 
gastaríamos um mínimo de R$ 5,00 se almoçássemos fora; que é necessário nos 
acostumarmos a contribuir e que os órgãos devem ser incentivados a se organizarem para 
competir com o que há lá fora; precisamos mudar nossa postura frente ao concorrente. 
Cesar diz que a despesa desses almoços não é o que pesa, mas sim a falta de colaboração 
dos órgãos e o não uso da nossa distribuidora pelas sociedades unidas. Mais alguns 
representantes se manifestaram solicitando esclarecimentos e dando sugestões para sairmos 
deste embaraço. Balieiro elucida que somos vítimas da situação financeira que envolve o 
país e dos projetos que iniciamos e não conseguimos terminar; que esta campanha deve ser 
rápida e com retorno rápido; que se as contribuições sociais e o movimento da livraria / 
distribuidora tivessem sido cumpridos não estaríamos com problemas. A seguir passou-se 
ao item 3. Da pauta, tendo sido aprovada sem emendas a ata da reunião anterior. 
Expediente: ofícios de Presidente Prudente e Taubaté justificando a ausência de 
representante; de São Caetano do Sul credenciando a Srtª Luciana Chaves Pereira como 
representante para esta reunião. Cesar informa que recebeu carta da Sra. Isabel Saraiva, do 
movimento espírita de Portugal, agradecendo a recepção e apoio que teve em São Paulo. 
Findo o expediente passou-se ao item 5: Departamento de Mocidades, análise sobre suas 
atividades e estrutura: falando em nome da comissão especialmente formada para este fim 
na reunião do CDE de 13/06/99 a diretora do Deptº, Ana Cecília Del Moro, diz que a 
comissão se resumiu a ela e o representante de Assis, Guaracy Nascimento, pois os outros 
da comissão não se fizeram presentes nas reuniões; que muitas propostas foram 
encaminhadas de forma errônea, sendo algumas pessoais e de quem não conhece o 
movimento de mocidades. Propõe que se juntem as propostas recebidas e se façam fóruns 
debatendo-se longamente sobre como deverá ser estruturado o Deptº de Mocidades. Cesar 
informa que foi feita uma síntese das propostas recebidas pela secretaria da USE 
(manifestações pessoais/individuais não foram elencadas) e as coloca no retroprojetor, 
como segue: 1. Mocidade – integração; 1.1. Mocidade – Departamento do CE; 1.2. 
Integração no CE; 1.3. Cursos T/P (teóricos / práticos) sobre mediunidade; 1.4. 
Campanha de esclarecimento para dar importância ao jovem em seu papel no movimento 
espírita; 1.5. Aplicação dos Estatutos e dos Regimentos; 2. Substituição do DM: 1.2. 
Extinção do DM; 2.2. Criação da área da família (Infância / Mocidade / Família). 3. 
Alterações do DM: 3.1. Extinção dos DMs das Regionais – substituição pelas Assessorias 



 

 

Seccionais; 3.2.  Extinção das Assessorias Seccionais; 3.3. Descentralização do DM e 
alteração do corpo diretivo; 3.4. Reformulação da estrutura do DM; 3.5. Repensar as etapas 
para formação de um DM; 3.6. Substituição das Confraternizações por Simpósios, em 
escala progressiva. Coloca a seguir em votação. Ana Cecília, do DM, propõe, ante a 
complexidade das propostas formuladas, que se programem fóruns de debates com quantas 
reuniões se fizerem necessárias, abertas aos órgãos e pessoas físicas. A USE coordenaria os 
fóruns, enviando subsídios para o CDE que ficaria com a decisão final. José da Silva Bueno 
Neto, representante da Liga Espírita, propõe que a comissão responsável colete sugestões 
no Estado e, somando-se com as já recebidas, debatam-se em fóruns, ficando a decisão para 
ser tomada na reunião do CDE. Nilvaci, do DM da USE Regional São Paulo, concorda 
que o DM seja reestruturado e diz que é necessária uma reflexão dos conselheiros e 
verificação do que realmente ocorre no movimento jovem e também em outros 
departamentos de órgãos e Casas Espíritas para que façam sua opção conscientemente. A 
seguir o CDE conclui que essas três propostas se somam. Balieiro enfatiza que a proposta 
do DM sobre os fóruns é muito ampla e pode levar muito tempo; acha interessante que 
haja um prazo para encaminhamento do resultado. Fica então deliberado como prazo final 
o dia da reunião do CA em junho/2000. Cesar propõe e coloca em votação que seja 
formada hoje uma comissão, com comprometimento de seis meses de trabalho, de 
gerenciamento dos fóruns e de resposta no prazo estipulado, sendo que o CA terá o voto 
final. Proposta aprovada com 21 votos. A seguir a comissão é votada e empossada, como 
segue: Ana Cecilia Del Moro, do DM/USE; Guaracy Nascimento, representante de Assis; 
Nilvaci Muniz Ferreira, do DM Reg. São Paulo; José A. L. Balieiro, 1º Vice Presidente da 
USE e Alberto Morgado, representante da USE Distrital Ibirapuera. 6. Realidades e 
dificuldades do movimento: Cesar informa que poucos órgãos se manifestaram a respeito. 
São expostas então as respostas das questões relativas ao tema enviados pelos órgãos, 
coligidas e tabuladas pela secretaria. Após os conselheiros opinam e sugerem a junção de 
alguns itens, retirada de outros e acerto de redação. Para agilizar o andamento da reunião 
é proposto, e a plenária aceita, que fiquem encarregados de uma revisão final a Sra. Neyde 
Schneider, representante da USE Distrital Lapa e o Sr. Elfay L. Appollo, representante da 
USE Distrital Pinheiros. 7. Constituição da Comissão Eleitoral para eleição da Diretoria 
Executiva em julho/2000: foram eleitos os conselheiros André Luiz Galembeck, da USE 
Distrital Ibirapuera; José da Conceição Abreu, da USE de Santos e Jairo Ferreira de 
Andrade, da USE de Diadema, ficando como suplente Suzete Amorim, do Deptº de Artes. 
A seguir o presidente informa que o CA, em reunião de ontem, propôs um estudo de 
reengenharia da USE, encaminhando ao CDE para deliberação e composição de uma 
comissão que se responsabilize por esse estudo. O CDE aprova e elege os seguintes 
membros: José da Silva Bueno Neto, José A. L. Balieiro, Elaine Ribas Pantoja, Elfay L. 
Appollo e Carolina F. L. Matos. 8. Campanhas: a) Reativação da Campanha sobre Família: 
o CDE aprova o relançamento dessa campanha em seminário a ser promovido na sede da 
USE, no dia 11/03/2000, bem como a comissão responsável formada por Júlia Nezu 
Oliveira, Célia Maria Rey de Carvalho, Paulo Roberto Pereira da Costa, Pedro Bauduin 
Nakano e Alzira Appollo. Após o relançamento, a mesma deverá ser deflagrada em todo o 
Estado, a partir do XI Congresso Estadual de Espiritismo da USE. b) Centenário da 
Desencarnação de Bezerra de Menezes: a DE da use entrega ao Estado a mesma proposta 
feita ao CFN (anexa à convocação), tendo em vista que o centenário transcorrerá no dia 11 
de abril/2000. Haverá um seminário no dia 8 de abril, na sede da USE, das 14 às 18 horas. 
A assessoria pró memória da USE e Série Histórica lançará um concurso de monografia 
sobre a vida e a obra do homenageado. Haverá exposição e fotos na sede da USE e sugestão 



 

 

aos órgãos para que realizem programações com palestras, reportagens em veículos de 
comunicação de massa, tais como TV, rádio e jornais de grande circulação. c) 25 anos da 
Campanha Comece pelo Começo: no dia 03 de junho, das 14 às 18 horas, acontecerá um 
seminário na sede da USE. Foi proposta a realização de uma palestra comemorativa durante 
o XI Congresso Estadual de Espiritismo e a produção de novo material gráfico (cartazes, 
folhetos etc.). Haverá cobertura jornalística no Dirigente Espírita e outros periódicos da 
imprensa espírita. 9. Palavra livre: a DE enviou aos órgãos, anexa à convocação, uma 
sugestão de Orientação para preparação de Painéis com o objetivo de permitir 
simultaneidade e melhoria das condições de apresentação das informações dos Órgãos. 
Para maior eficiência da reunião o citado documento propõe também uma alteração na 
apresentação da informações e dos relatórios, os quais não serão necessariamente 
apresentados verbalmente durante o encontro do CDE, podendo ser colocados à 
disposição junto com jornais, revistas, folhetos, etc., pegado aos Painéis. As USEs de Santo 
André e de São Caetano do Sul apresentavam painéis que ficavam expostos antes, durante 
e após a reunião. As USEs de São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, 
Jacareí e Cachoeira Paulista, trouxeram e distribuíram aos demais representantes relatórios 
de suas atividades nas respectivas regiões e calendários de eventos. 10. A próxima reunião 
do CDE será no dia 9 de julho próximo (durante a AGO que aprovará e empossará os 
novos representantes do CDE e do CA), quando deverá ser eleita e empossada a nova 
Diretoria Executiva da USE. 11. Encerramento: ao final da reunião tivemos a visita do 
Diretor da FEB, Paulo Roberto Pereira da Costa, e do tribuno Raul Teixeira que fez 
considerações sobre a Campanha da Família e da sua importância no momento atual. 
Após essa manifestação, Cesar agradece aos dois visitantes e passa às mãos de Raul um 
exemplar do livro “Leopoldo Machado em São Paulo”, de Eduardo C. Monteiro, edições 
USE. A seguir a reunião é encerrada com prece proferida por Balieiro. Eu, Dilma Crotti, 
2ª secretária, lavrei a presente ata. 
 
Assinaturas 
 






















