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Ata # 237 - 1 de maio de 2000 
Conselho Deliberativo Estadual 

Reunião Extraordinária 
 
Ata da 237ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada no dia 1º de maio de 2000, nas 
dependências do Obeid Plaza Hotel – Av. Nações Unidas, 19-50, Bauru – SP, durante o 
11º Congresso Estadual de Espiritismo, realizado pela USE Intermunicipal de Bauru. A 
reunião teve início às 11h20, tendo o Presidente Antônio César Perri de Carvalho feito a 
sua instalação, explicando que esta seria uma reunião rápida, sendo a sua pauta, 1º) 25 anos 
da Campanha Comece pelo Começo iniciada pela USE há 25 anos com o objetivo de se 
divulgar as obras básicas da Doutrina, codificadas por Allan Kardec. Agora a USE está 
promovendo o relançamento dessa campanha. 2º) Centenário de desencarne de Bezerra de 
Menezes. Neste momento, o Presidente diz com emoção e alegria que estão presentes duas 
personalidades importantes do movimento espírita paulista: Sr. Roberto Previdello que 
sempre atuou como líder do movimento na cidade de Bauru, sendo um dos que 
trabalharam no 1º Congresso Estadual de Espiritismo do qual resultou a USE. A outra 
figura importante presente é o Dr. Hernani Guimarães Andrade, grande trabalhador das 
lides doutrinárias e do movimento espírita. A seguir Cesar presta uma homenagem ao Dr. 
Bezerra de Menezes, que teve papel significativo no movimento espírita brasileiro. Grande 
político e médico cognominado de “Médico dos Pobres”, foi presidente da FEB, escritor, 
articulista e incentivador do estudo. Cesar leu trecho da mensagem psicografada por 
Francisco Cândido Xavier a respeito da Unificação, deixada por esse grande amigo do 
Espiritismo. 3º) Campanha Viver em Família: Julia Nezu fala sobre a campanha e o material 
disponível que está sendo distribuído aos órgãos e casas espíritas. Diz que o CFN também 
está desenvolvendo a campanha em nível nacional. 4º) Cidade sede do 12º Congresso 
Estadual de Espiritismo: Campinas se candidatou e foi aprovada por unanimidade para 
sediar o próximo congresso que será efetuado no ano de 2003. César lembra que a USE 
Intermunicipal de Campinas deve entregar a DE um projeto de infraestrutura. Cesar pede 
para constar os agradecimentos da DE aos componentes da Comissão Organizadora e 
demais companheiros que trabalharam pela sua realização, enfatizando o trabalho de Neli 
Del Nery Prado – Presidente da Comissão. Com algumas outas informações a respeito do 
Congresso, o Presidente deu por encerrada a reunião. 
 
Assinaturas 
 

















 

 

Ata # 238 - 10 de dezembro de 2000 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
238ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em sua sede social na Rua Gabriel 
Pizza nº 433, São Paulo, Capital, aos 10 de dezembro de 2000, às 9:00 horas, em segunda 
convocação. O Presidente, Attílio Campanini, solicitou a José Antônio Luiz Balieiro, de 
Ribeirão Preto, fazer a prece inicial, sendo, em seguida, aprovada a ata da reunião anterior, 
com a correção do nome na segunda página requerida por André Luiz Galembeck, 
procedendo-se a seguir o cadastramento dos novos representantes do Instituto Espírita de 
Educação e das Distritais da Casa Verde, Lapa e Tatuapé. Após saudar os participantes 
desta plenária, o Presidente propôs alterar a pauta da reunião, passando-se de imediato ao 
item 5 (1º ENCOESP – 1º Encontro Espírita) e seguintes, deixando o item 3) Secretaria e 
o item 4) Tesouraria para o final, o que foi aprovado. 05) 1º Encoesp – Com a palavra a 1ª 
Vice-Presidente, Julia Nezu Oliveira, informou que a USE realizá-lo-á nos dias 19, 20 e 21 
de janeiro de 2001, no Palácio de Convenções do Anhembi, com o apoio e participação de 
25 instituições espíritas especializadas, contando na área comercial com a exposição e venda 
de livros de 20 editoras, lançamentos, autógrafos, 1 produtora de cinema e vídeos, 
lanchonetes. A abertura do conclave, no dia 19, terá a conferência de Divaldo Pereira 
Franco, no Grande Auditório, seguida, nos dias 20 e 21, de conferências, seminários e 
relatos de experiências bem sucedidas, incluindo temas científicos, doutrinários, das áreas 
de organização, educação, mocidade, comunicação e “marketing”, divulgação, sexualidade 
e autoajuda, finalizando com um encontro ecumênico entre líderes de diversas religiões. A 
programação cultural, inclusive, dará atenção às crianças, com grupos musicais e teatrais, 
além de atividades de artesanato, pintura mediúnica e exposição de quadros e fotos. Os 
ingressos serão vendidos antecipadamente a R$2,00 por pessoa, mais 1Kg de alimentos não 
perecíveis. A receita será complementada mediante locação e venda de “stands”, bem como 
porcentagem nas vendas, mais a área de alimentação. O evento será transmitido pela Rede 
Boa Nova de Rádio, da abertura até o final. A hospedagem ocorrerá no Hotel Marian, que 
se responsabilizará pelo alojamento de todos os hóspedes participantes. Retomando a 
palavra, o Presidente transmitiu notícias do Conselho Federativo Nacional, de 10 a 12 de 
novembro último, em que houve a indicação para o Conselho Superior da FEB como 
titular, do representante da USE-SP, Antônio Cesar Perri de Carvalho; e da realização, em 
agosto, do encontro da ONU, das diferentes religiões para a não-violência, visando a paz e 
o progresso. 06) Acordo de União pela Difusão da Doutrina Espírita - o Presidente 
informou que a última reunião realizou-se em novembro na Aliança Espírita Evangélica, 
devendo a próxima realizar-se a 14/2/2001 na AME-SP. 07) 11º Congresso Estadual do 
Espiritismo – Relatório Final - Neli Del Nery Prado apresentou o livro “O Espiritismo no 
3º milênio – Análise do Presente e Projeto para o futuro” com os anais do Congresso, 
agradeceu a parceria de todos e apresentou o resultado financeiro, com uma receita de 
R$61.245,51, despesa de R$65.335,67 e um déficit de R$4.090,16, que deverá ser coberto 
com a venda de 672 volumes dos anais, a R$12,00 cada, ficando o saldo da receita dos 1000 
volumes para a USE Estadual. A USE de Bauru recebeu uma salva de palmas, em 
congratulação. 08) 12º Congresso Estadual do Espiritismo – Ratificada por unanimidade a 
sua realização em Campinas, pela USE Regional, em 2003. A Comissão organizadora ficou 
constituída pelo Presidente da USE Regional de Campinas - David Bianchini, de Piracicaba 
- Jamil Salomão, de Sorocaba - Edmir Martinez, de Mogi-Mirim - Sérgio Vilar e de Rio Claro 
- José Francisco de Almeida, pelo Presidente Attílio Campanini e pela 1ª Vice-Presidente, 



 

 

Julia Nezu Oliveira. O tema será “Trabalhar as bases do Movimento Espírita”. A Comissão 
trará temário, data e logotipo para a próxima reunião do C.D.E. 09) P.G.A. 2001 – A 
Diretoria Executiva da USE fará 8 visitas às cidades do interior do estado, a primeira em 
abril e as demais de julho a dezembro, sendo a primeira em 7 de abril à Campinas. Pretende-
se que, dessas visitas, participem com a Diretoria, os Presidentes dos Centros Espíritas ou 
seus representantes, a Diretoria dos órgãos, dos departamentos e assessorias locais. As 
demais visitas são: Leste 1 – Cachoeira Paulista e Taubaté; Leste 2- Grande ABC e Baixada 
Santista; Centro 1 – São João da Boa Vista, Rio Claro e Mogi-Mirim; Centro 2 – Campinas, 
Sorocaba, Piracicaba e Jundiaí; Norte - São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Franca; 
Oeste 1 - Araçatuba, Jales e Ilha Solteira; Oeste 2 - Bauru, Jau e Marília; Oeste 3 - Presidente 
Prudente, Assis e Nova Alta Paulista; Capital - haverá também uma data para a Regional 
São Paulo. 10) Comissão de Reengenharia – amplamente discutida por ter a USE outros 
objetivos e não condições financeiras para contratar profissionais especializados, deliberou-
se, por 16 votos contra 9, extingui-la devendo a USE procurar melhorar seu 
funcionamento. Voltou-se ao item 03) Secretaria: a) Expediente – Leu-se a carta do Dr. Ary 
Lex, de 14/07/00, dirigida ao C.D.E., o qual, por problemas cardíacos, não compareceu a 
esta reunião. Diversos representantes expuseram seu desagrado pela exposição pública desta 
carta, assunto interno do movimento espírita, o que está lhe causando problemas. Depois 
de inúmeras manifestações, conclui-se que a Diretoria deverá responder ao Dr. Ary Lex e 
fazer valer seu direito de resposta para publicar a retificação hoje, da decisão do C.D.E. em 
1982, referente aos itens 13, 14 e 15 da plataforma da Diretoria eleita então, nos seguintes 
termos: Item 13 -Ter presente que a USE tem suas atividades calcadas apenas e tão somente 
na Codificação de Allan Kardec, não as identificando com a teoria de Roustaing. De acordo 
com o artigo 63 de seu Estatuto, “a USE veda em seus órgãos, nas suas dependências, na 
sua esfera de ação ou em seu nome, o ataque a qualquer religião, crença ou doutrina, 
ressalvada a liberdade de crítica construtiva e de defesa em linguagem respeitosa”. 
Considera, todavia, a aceitação ou não da teoria de Roustaing ou de outras nunca adotadas 
pela USE, uma questão de foro íntimo, absolutamente respeitável, cabendo a cada qual 
suas opções. Item 14 - Ter sempre presente que uma das principais finalidades da USE a 
união das Sociedades Espíritas sediadas no Estado de São Paulo; assim sendo, reafirma sua 
convicção nos ideias de união e trabalho, prossegue na tarefa que lhe foi confiada de 
promover a unificação do movimento espírita paulista e, por esta razão, procurará manter 
contato permanente com todas as entidades espíritas indistintamente, unidas ou não, de 
forma a estreitar cada vez mais os laços de fraternidade e trabalho conjunto, em favor da 
unificação do movimento espírita estadual. Item 15 – Continuar colaborando com todas 
as entidades federativas estaduais que integram o Conselho Federativo Nacional da FEB, 
constituído no histórico documento denominado “Pacto Áureo”, de 5 de outubro de 1949,  
participando de todas as atividades deste Conselho, fortalecendo-o e prestigiando-o como 
órgão da Federação Espírita Brasileira, dentro dos princípios de autonomia e 
independência, já previstos no Artigo 7º do seu Regulamento e Regimento”.  Carta do dia 
6 de outubro p.p. da Liga Espírita do Estado de São Paulo – deverá ser tratada na próxima 
reunião do C.D.E. Carta do Instituto Espírita de Educação, de 23/08/00 – a resposta da 
USE, de 10/09/00, deverá ser publicada no “Jornal Espírita”. 04) Tesouraria: a) Situação 
financeira da USE – Contribuição dos Centros Espíritas à USE – o Presidente informou 
que o Conselho de Administração aprovou ontem os mesmos valores para 2001, sendo 
cota única de R$80,00, até 31/1, ou duas parcelas de R$50,00, a primeira paga em janeiro 
e a segunda em junho. A comissão nomeada pelo C.A. para estudar a reestruturação da 
USE deve procurar forma de resolver o seu problema financeiro. A USE depende do 



 

 

Centro Espírita para quem é honroso sustentá-la. O Sr. Attílio Campanini apresentou a 
situação financeira da USE, com os números de janeiro a outubro de 2000, evidenciando 
resultado negativo na parte comercial. Pedro Nakano concitou todos os confrades a 
comprar os livros da USE Editora ou Distribuidora. b) Jornal “Dirigente Espírita” e Revista 
“Visão Espírita” – o Presidente expos aos presentes que o Conselho de Administração, na 
reunião de ontem, resolveu transferir ao C.D.E. a deliberação, digo, a decisão sobre a 
proposta da USE responsabilizar-se pela distribuição revista “Visão Espírita” no Estado. 
Manifestaram-se os representantes de Rio Claro, Sorocaba, Diadema e Cachoeira Paulista. 
Colocada em votação a proposta de manter a campanha de distribuição do jornal 
“Dirigente Espírita” e revista “Visão Espírita”, foi aprovada pela maioria, com 19 votos a 
favor, 1 contra e 3 abstenções. O coordenador da distribuição, Pedro Nakano, pediu que 
quaisquer observações ou recomendações sejam mandadas para a sede da USE que as 
encaminhará à Revista. É necessário haver a intermediação da USE nas vendas para receber 
a respectiva comissão. c) Compromissos contratuais com o I.E.E. Quando a USE mudou 
sua sede para o Instituto, assumiu o compromisso de pagar-lhe R$110.000. Desse valor 
pagou R$22.000 de despesas e R$78.000 de aluguel, perfazendo R$100.000. Foi assinada 
a rescisão contratual, tendo a USE voltado para sua sede própria, ficando com o déficit 
hoje de R$6.619,00, que serão pagos em parcelas mensais de R$500,00, nos termos da 
rescisão. 11) Palavras aos órgãos – Álvaro A. T. Vargas, de Piracicaba, comunica o 
lançamento do livro de Eduardo Carvalho Monteiro, “História do Espiritismo em 
Piracicaba e Região”, com tiragem de 1000 exemplares, a venda por R$12,00 cada. Luiz 
Antônio Sirpa, de Rancharia, agora afeta a Regional de Assis, solicita que a última reunião 
do ano seja, a da Oeste 3, realizada em Rancharia. Sugere que a Diretoria visite os 
companheiros omissos. Catharina F. Fonseca, de Santo André, relatou que a Semana 
Espírita reuniu mais de 40 casas num trabalho conjunto, atingindo um público médio 
diário de mais de 1200 pessoas. Convida para a próxima, de 21 a 28/10, que celebrará 50 
anos da Semana Espírita e USE Santo André. O jornal “Espaço Aberto” pede colaboração. 
Franca comunica a realização da 11ª Feira do Livro Espírita de 16 a 23/12/00. Suzete 
Amorim informa que o 1º Festival de Teatro Espírita reuniu 1024 participantes e que o 2º 
Festival será em outubro de 2001. Norberto Gaviolle pede para divulgarem os eventos 
através do “site” da USE. A reunião, de que eu, Neyde Schneider, 2ª Secretária, lavrei a 
presente ata, foi encerrada pelo Presidente às 13:10 h, após a prece do 2º Vice-Presidente, 
Adilson J. J. Pereira.  
 














