
1979
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

11 de março
21 de abril

10 de junho
16 de setembro
09 de dezembro



 

 

Ata # 172 - 11 de março de 1979 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 172ª Reunião do Conselho Deliberativo da Conselho Deliberativo da União das 
Sociedades Espiritas do Estado de São Paulo Data 11 de março de 1.979. Início: 9:10 horas. 
Local: Salão Cairbar Schutel - Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Maria Paula, 
158. Os presentes assinaram o livro próprio. Convocados os srs. membros do Conselho, 
por ofício para a seguinte Ordem do Dia: 1 - Saudação e Prece de Abertura. Proferidas pelo 
Presidente da DE, Nestor João Masotti. 2 - Leitura da ata da reunião anterior e expediente: 
A ata da sessão anterior foi lida e aprovada. Não houve expediente. O sr. Presidente anuncia 
que há três propostas apresentadas pelo 4º CRE: 1ª Proposta: que a presente reunião seja 
encerrada às 13 horas. Colocada em discussão, o representante da 15ª UDE alerta para que 
antes de mais nada se analise a ordem do dia e a importância dos assuntos a serem 
apresentados. Colocada em votação a proposta foi rejeitada. 2ª Proposta: que sejam 
apresentadas aos membros do CDE presentes às reuniões, a sinopse dos assuntos a serem 
informados pelos Departamentos. Colocada em votação, a proposta foi aprovada, tendo o 
representante da 15ª UDE informado que semelhante proposta fora aprovada em reunião 
do CDE, em data que não pode precisar. 3º Proposta: que todas as informações que 
venham a ser dadas no item da ordem do dia “Adequação do Centro Espírita para melhor 
atendimento de suas finalidades” sejam apresentadas por escrito, sinopticamente, para 
maior objetividade das informações e do próprio andamento da reunião. A proposta 
colocada em votação foi aprovada. 3 - Informações da Diretoria Executiva: O sr. Presidente 
informou ao Conselho da assinatura de convênio com o DIPE – Departamento de 
Institutos Penais do Estado, convênio esse autorizado pelo sr. Governador do Estado, em 
06/02/79 e publicado no Diário Oficial do Estado em 17/02/79. Alerta a necessidade do 
convênio ser ratificado pelo Conselho, informando que, dada a natureza do assunto, não 
houve a possibilidade de se obter o pronunciamento “a priori” do CDE. O representante 
do 17º CRE tece comentários elogiosos ao convênio e à iniciativa da USE. O representante 
do 8º CRE lembra a experiência da UME de Bauru, cujo trabalho de assistência religiosa 
espírita aos internos do Instituto Penal daquela cidade vem se realizando há mais de 15 
anos . O representante do 4º CRE propõe a ratificação do convênio e a 15ª UDE completa 
a proposta do 4º CRE, sugerindo que o mesmo seja publicado. Votada, a proposta foi aceita 
e aprovada por unanimidade. Continuando sobre o mesmo assunto, o sr. Presidente 
apresenta o Plano Geral de Atividades, submetido à apreciação do DIPE, nos termos do 
citado convênio. Em seguida, o sr. Presidente comunica que a USE partiu para o trabalho 
de publicação, editando primeiro livro, da série Centro Espírita –intitulado Atividades 
Doutrinárias. Justifica a decisão da DE, em função das crescentes necessidades dos 
Departamentos, o que tem ocasionado maior quantidade de apostilas duplicadas, 
aumentando não só o trabalho de cada Departamento, como também onerando os cofres 
da instituição. A DE, sentindo a necessidade de aliviar a carga dos Departamentos, criou o 
Departamento do Livro, em reunião do dia 19/02/79, nomeando o companheiro Wilson 
Garcia para dirigi-lo. Continuando, o sr. Presidente abordou os problemas que a DE tem 
enfrentado face à exiguidade de espaço, na atual sede. Comunica que a DE manteve 
contatos com o Instituto Espírita de Educação, ao qual foi enviada em 01/02/79, uma 
carta solicitando a cessão à USE, de área disponível naquele Instituto, não tendo ainda 
recebido resposta oficial. O representante do Instituto Espírita de Educação, presente, 
informou que a DE e o Conselho daquela entidade aprovaram a solicitação da USE. O 
representante da 15ª UDE manifesta a importância da atitude da DE, para maior 



 

 

autonomia e independência da USE, congratulando-se com os Diretores do IEE pela 
aceitação do pedido da USE, sugerindo, ainda: 1) que a USE ofereça alguma retribuição ao 
IEE pelo uso do local de sua sede; 2) que continuemos no firme propósito de envidar os 
maiores esforços junto à Campanha pró Sede Própria. Outros Departamentos - Divulgação: 
O Diretor do Departamento de Divulgação informou que está sendo providenciada a 
reformulação do Departamento, para melhor atender às suas finalidades; que o 
Departamento de Divulgação vem efetuando reunião conjunta com o Departamento de 
Comunicação do CME, visando um maior aprimoramento e que já estão programados 
“Cursos de Divulgação” para o segundo semestre. Finanças: Seu Diretor informa o 
resultado da campanha feita em colaboração com a UME de Bauru, que rendeu para os 
cofres da USE a importância de Cr$ 65.975,00. Em seguida, passa a palavra ao 
companheiro Helio da Silva Marques, para trazer ao conhecimento do Conselho, do 
relatório de atividades do Departamento, comunicando que fora deliberado que a 
contribuição mínima para 1.979, dos sócios mantenedores, será de Cr$ 150,00. Doutrina: 
O representante do Departamento fez breve relato sobre os diversos Encontros já realizados 
pelo Departamento. Jurídico: o Diretor do Departamento propõe novas datas para 
Encontros no interior e comunica o ingresso no Departamento do companheiro Lourenço 
Alves Fauilla. Evangelização Infantil: O Assessor Administrativo do Departamento presta 
as seguintes informações: o Estado foi dividido em regiões para melhor administração dos 
minicursos, que já foram realizados em Taubaté e Rancharia. Os próximos serão em 
Campinas, São João da Boa Vista e outra cidade a ser determinada. Livro: o Diretor do 
recém criado Departamento do Livro fala sobre os planos para o mesmo , informando que 
o Departamento vai prestar assessoria a todos os outros, trabalhando no sentido de 
circulação das informações. Dois aspectos são ressaltados: 1) editar livros; 2) trabalhar 
objetivando facilitar a aquisição de livros pelos Centros Espíritas. Mocidades: O Diretor do 
Departamento informou que foi aprovado o Esquema Básico de Estudo da Doutrina 
Espírita a ser oferecido às Mocidades iniciantes. Com relação às providências tomadas face 
à apostila “Espiritismo e Ciência”, informou que o parecer do Departamento de Doutrina 
foi enviado à Comissão Central do Curso, que já se reuniu várias vezes, não tendo ainda 
esgotado o assunto. A Comissão sugeriu o adiamento do próximo curso para julho de 
1.980. Tesouraria: o sr. Tesoureiro apresentou os números relativos ao balancete encerrado 
em 31/12/78. 4 - Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas 
finalidades: 12º CRE informou do trabalho que tem sido exercido na divulgação da Carta 
aos Centros Espiritas, que foi tema básico da Jornada de Mediunidade, entregando à mesa 
relatório a respeito. item 5 - Reforma Estatutária: O companheiro Flavio Pereira do Valle 
informou ter a comissão, por ele presidida, se reunido 7 vezes para apreciar as sugestões e 
emendas propostas ao anteprojeto da reforma dos Estatutos da USE. As conclusões da 
Comissão foram entregues a cada um dos presentes. Foi aprovada a realização de uma 
reunião extraordinária do CDE, ficando a mesma marcada para os dias 21 e 22 de abril 
próximo, em local a ser determinado, a fim de se analisar e aprovar a proposta de reforma 
dos Estatutos Sociais da USE. 6 – Sede Própria: O companheiro Merhy Seba prestou 
informações sobre o andamento da campanha da sede própria. 7 - Palavra aos membros do 
CDE: 15ª UDE - falou em nome da 4ª, 9ª, 15ª e 16ª UDEs, comunicando o patrocínio 
pelas mesmas, de uma tarde de autógrafos, à qual deveria comparecer o prof. Herculano 
Pires, no dia 1º de abril. Embora tenha ocorrido o desencarne do prof. Herculano Pires, 
aquelas UDEs resolveram confirmar a programação em tarde de homenagem ao eminente 
espírita. Continuando, o representante da 15ª UDE falou sobre o registro feito pelo 
“Correio Fraterno do ABC” e “Espiritismo e Unificação” de Santos , com referência à 



 

 

alteração dos Estatutos da FEESP . Sobre o assunto, o sr. Presidente informou que a posição 
dos autores do projeto não reflete a unanimidade do pensamento dentro da FEESP, onde 
muitos companheiros têm trabalhado para evitar que se aprove o projeto. Disse, ainda, o 
sr. Presidente, que a par do esforço que se está fazendo no sentido de dinamizar o trabalho 
da USE, objetivo e esclarecedor, tem se efetuado gestões no sentido de preservar e 
consolidar a unificação do movimento espírita. 26º CRE - O representante apresenta o 
trabalho de divulgação que se faz em Santo André. 3º CRE - comunica que elementos 
estranhos aos quadros da USE estão se valendo de seu nome e dístico para venda de livro, 
no interior. O sr. Presidente alerta aos presentes, para que tal acontecimento seja 
comunicado à DE, quando ocorrer. 8º CRE - deu conhecimento das atividades do CRE, 
demonstrando as suas realizações e apresentando uma série de sugestões para as atividades 
da USE. 5ª UDE - propôs que se consigne em ata uma homenagem ao prof. Herculano 
Pires, desencarnado em 9/3/79. Proposta aprovada por unanimidade, ficando consignada 
nesta ata a profunda gratidão e respeito ao espírito Herculano Pires, pelo muito que fez em 
favor do movimento espírita. 2º CRE - convida os companheiros para a inauguração do 
busto de Allan Kardec, em praça pública da cidade de Sorocaba, no dia 1º/04/79. 9 - Ficou 
marcada para o dia 10 de junho de 79, a próxima reunião do CDE. 10 - Proferida a prece 
de encerramento pelo companheiro Altivo Ferreira, representante do 1º CRE , a reunião 
foi encerradas às 14 horas. A presente ata, lida foi aprovada e vai assinada por todo os 
presentes. 
 
 
Assinaturas 
 





















 

 

Ata de 21 e 22 de abril de 1979 
Reunião Extraordinária 

Conselho Deliberativo Estadual 
 
Aos 21 e 22 dias do mês de abril de 1979, na sede do Lar da Família Universal, à rua Casa 
do Ator, 311, nesta cidade de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual, da 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE, atendendo a convocação 
feita através da Circular no 03.03.79, de 27 de março próximo findo. Não havendo maioria 
absoluta, no horário marcado, a reunião foi iniciada duas horas depois, ou seja, às onze 
horas, conforme determinava o Estatuto vigente, na ocasião, com o necessário número, 
conforme se constatou das assinaturas apostas no Livro de Presença próprio. A abertura da 
reunião foi feita pelo sr. Presidente da Diretoria Executiva, sr. Nestor João Masotti, que 
proferiu saudação aos presentes e a prece de abertura. Em seguida, o sr. Presidente 
anunciou os objetivos da reunião, conforme constou da circular de convocação, já 
mencionada, os quais eram os de apreciar a proposta de reforma do Estatuto Social da USE 
e a sua aprovação. Esclareceu o sr. Presidente que: 1) o anteprojeto da reforma do Estatuto 
Social já havia sido remetido a todos os membros do CDE e que, conforme deliberação do 
próprio CDE o prazo para recebimento de propostas, sugestões ou emendas ao referido 
anteprojeto se esgotara na reunião do CDE, realizada em 10 de dezembro de 1978; 2) em 
17 de setembro de 1978, o CDE designou uma Comissão para examinar as propostas, 
sugestões e emendas enviadas, tendo essa Comissão, na reunião do CDE, do dia 11 de 
marc1o de 1979, apresentado a conclusão de sua análise, a qual foi entregue a todos os 
membros do CDE; 3) na mesma reunião de 11 de março de 1979, o CDE aprovou a 
realização da presente reunião extraordinária, para a apreciação da proposta de alteração 
do Estatuto Social e a sua aprovação. À vista do exposto, para fim de encaminhamento, o 
sr. Presidente apresentou proposta no sentido de que fosse considerado aprovado o 
anteprojeto, com as alterações propostas pela Comissão constituída pelo CDE, em 17 de 
setembro de 1978, salvo com relação aos artigos sobre os quais o plenário viesse a se 
manifestar, facilitando assim, o andamento do trabalho. A proposta do sr. Presidente foi 
aprovada por unanimidade, com o adendo de que fosse dado conhecimento ao plenário 
dos assuntos tratados em cada capítulo, passando-se, então, à discussão apenas dos artigos 
da proposta que foram objeto de sugestões, alterações ou emendas. O trabalho foi 
desenvolvido dentro desse norteamento e depois de amplamente analisado, discutindo-se 
mais particularmente os artigos que foram alvo de sugestões, alterações ou emendas, o 
Conselho Deliberativo Estadual, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
– USE, por delegação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 8 e 9 de julho de 1978, 
aprovou as alterações introduzidas no Estatuto Social da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo – USE, que passou a vigorar com a seguinte redação: 
 

ESTATUTO SOCIAL DA UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADES 
 

Art. 1º - A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que tem como 
sigla “USE”, constituída em 05 de junho de 1947, pelo I Congresso Espírita Paulista, 
realizado de 01 a 05 de junho de 1947, é uma sociedade civil, apolítica, cultural, 



 

 

doutrinária, segundo os fundamentos científicos, filosóficos e religiosos da Doutrina 
Espírita, sem fins lucrativos, resultante da união das sociedades espíritas sediadas no 
território estadual, de duração indeterminada, com sede e foro na cidade de São 
Paulo e jurisdição em todo o Estado de São Paulo. 

 
Art. 2º - São finalidades da USE: 

I. A união das sociedades espíritas sediadas no Estado de São Paulo; 
II. A unificação direcional e organizada do movimento espírita estadual; 

III. A difusão do Espiritismo no seu tríplice aspecto – científico, filosófico 
e religioso – com base nas obras da Codificação Kardequiana, com vista 
à vivência do Evangelho de Jesus Cristo pelos homens, de maneira 
voluntária, consciente e permanente; 

IV. A realização de trabalhos que, por sua natureza, não possam ser 
executados, isoladamente, pelas sociedades espíritas. 

 
Art. 3º - Para atender às finalidades a que se refere o artigo anterior, cabe à USE: 

I. Coordenar as atividades do movimento espírita do Estado de São Paulo 
e representá-lo; 

II. Promover a união das sociedades espíritas sediadas no território do 
Estado, propiciando-lhes a troca de experiências e oferecendo-lhes 
orientação e cooperação, com vista ao atendimento de seus objetivos; 

III. Incentivar, orientar e organizar a realização de cursos para o ensino 
metódico da Doutrina Espírita, com base na Codificação Kardequiana; 

IV. Incentivar e orientar a realização de obras e de outros serviços 
assistenciais espíritas, de amparo e promoção aos necessitados em geral, 
sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo, nacionalidade ou 
religião, em consonância com o princípio espírita-cristão de caridade; 

V. Divulgar a Doutrina Espírita por todos os meios de comunicação, de 
maneira condizente com os seus princípios; 

VI. Participar, com entidade representativa do movimento espírita do 
Estado de São Paulo, nas atividades relacionadas com a unificação do 
movimento espírita nacional; 

VII. Promover a realização de reuniões das sociedades espíritas, visando 
proporcionar às referidas sociedades condições para que promovam ou 
aprimorem, entre outras, as seguintes atividades: 

a. De estudo e de divulgação da Doutrina Espírita, no seu tríplice 
aspecto; 

b. De assistência espiritual e de serviço assistencial espírita; 
c. De estudo e exercício da mediunidade à luz da Doutrina 

Espírita; 
d. De atendimento fraterno a todos os que procuram as sociedades 

espíritas para orientação ou esclarecimento; 
e. De confraternização e de intercâmbio de informações, entre os 

frequentadores; 
f. De orientação jurídico-administrativa. 

 
CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO 



 

 

 
Art. 4º - A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE, constitui-se de sociedades 
espíritas, sediadas no território estadual. 

Parágrafo Único: Entende-se por sociedades espíritas, neste Estatuto, os centros, 
instituições e demais entidades espíritas legalmente constituídas, que se orientem pela 
doutrina codificada por Allan Kardec. 

 
CAPÍTULO III 

DAS SOCIEDADES UNIDAS 
 
Art. 5º - As sociedades espíritas que constituem a USE, inclusive as inicialmente patrocinadoras da 
unificação do movimento espírita estadual e as especializadas de âmbito estadual, serão conhecidas, 
no presente Estatuto, como “Sociedades Unidas”. 
 
Art. 6º - Para integrar o quadro das “Sociedades Unidas” da USE, as sociedades espíritas deverão: 

I. Pautar suas atividades com base na doutrina codificada por Allan Kardec; 
II. Ter personalidade jurídica, devidamente regularizada; 

III. Estar funcionando regularmente, de acordo com os seus próprios Estatutos; 
IV. Ter sua proposta de união aprovada pela Diretoria Executiva, depois da manifestação 

dos respectivos órgãos de unificação, da sua área de ação; 
 

Parágrafo Único: O Conselho Deliberativo Estadual fixará, através de regimento, as normas 
complementares que disciplinarão a integração das sociedades espíritas, nos termos do 
presente artigo. 

 
Art. 7º - São direitos das “Sociedades Unidas”: 

I. Participar de todas as atividades promovidas pelos órgãos de unificação; 
II. Votar nas Assembleias Gerais, após o período de seis meses, a contar da data da 

aprovação a que se refere o inciso IV, do artigo anterior; 
III. Indicar seus representantes para as Uniões Intermunicipais Espíritas – UNIMEs, 

Uniões Municipais Espíritas – UMEs e Uniões Distritais Espíritas – UDEs; 
IV. Receber orientação e assessoria da USE para o desenvolvimento de suas atividades; 
V. Solicitar, dentro das normas estatutárias, a convocação de Assembleias Gerais 

Extraordinárias; 
 
Art. 8º - São deveres das “Sociedades Unidas”: 

I. Cumprir o presente Estatuto e os regimentos da USE; 
II. Levar ao conhecimento de quem de direito, qualquer ato de administração 

manifestamente lesivo aos interesses sociais; 
III. Interessar-se e trabalhar pelo cumprimento das finalidades da entidade; 
IV. Zelar pelo patrimônio moral e material da entidade; 
V. Contribuir par aa manutenção do trabalho de unificação do movimento espírita, 

com uma cota mensal mínima, fixada pelo CDE; 
Parágrafo Único: À “Sociedade Unida” que comprovadamente não puder cumprir o 
disposto no inciso V, poderá, sem prejuízo de seus direitos, ser concedida, pela Diretoria 
Executiva, isenção da citada contribuição, após a devida solicitação, feita através do órgão 
de unificação. 

 
Art. 9º - As sociedades espíritas que integrarem o quadro das “Sociedades Unidas” da USE, 
manterão a sua autonomia administrativa, preservada a sua liberdade de decisão e a sua 
responsabilidade pela conduta, pela orientação adotada e pelos compromissos assumidos. 
 



 

 

Art. 10 – As “Sociedades Unidas” na2o responderão pelas obrigações assumidas pela USE, da 
mesma forma que a USE não responderá, nem solidária, e nem subsidiariamente, pela conduta, 
pela orientação adotada e pelos compromissos assumidos pelas “Sociedades Unidas”. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS ÓRGÃOS DE UNIFICAÇÃO 

 
Art. 11 – As “Sociedades Unidas” comporão os seguintes órgãos de unificação: 

I. No Interior, Uniões Intermunicipais Espíritas – UNIMEs e Uniões Municipais 
Espíritas – UMEs, que constituirão os Conselhos Regionais Espíritas, CREs. 

II. Na Capital, Uniões Distritais Espíritas UDEs, que constituirão o Conselho Regional 
Espírita – CRE da Capital. 

 
Art. 12 – As Uniões Municipais Espíritas, que usarão a sigla “UME”, seguida da indicação do nome 
do respectivo município, compor-se-ão de, no mínimo, três sociedades espíritas, situadas no 
município e representadas na forma determinada por este Estatuto. 
 

Parágrafo 1º - As Uniões Intermunicipais Espíritas, que usarão a sigla “UNIME”, seguida 
da indicação do nome do município sede, compor-se-ão de, no mínimo, três sociedades 
espíritas sediadas em mais de um município e representadas na forma determinada por este 
Estatuto. 

 
Parágrafo 2º - Nos municípios onde não houver condições para a união de, pelo menos, 
três sociedades espíritas, as existentes unir-se-ão à União Municipal Espírita mais acessível, 
que passará a denominar-se União Intermunicipal Espírita, ou unir-se-ão com sociedades 
espíritas de municípios vizinhos, constituindo uma UNIME. 

 
Art. 13 – As Uniões Distritais Espíritas, que usarão a sigla “UDE”, seguida da indicação zonal, 
compor-se-ão de, no mínimo, três sociedades espíritas sediadas nas respectivas zonas e representadas 
na forma determinada por este Estatuto. 
 

Parágrafo 1º - Para atender ao disposto no presente artigo, o município de São Paulo será 
dividido em zonas, que terão suas delimitações e seus números fixados pelo Conselho 
Deliberativo Estadual. 
 
Parágrafo 2º - Nas zonas onde houver, ainda, condições para a união de, pelo menos, três 
sociedades espíritas, as existentes unir-se-ão à UDE mais acessível. 
 
Parágrafo 3º - Nos municípios limites à Capital, onde não houver UNIME ou UME, as 
sociedades espíritas existentes poderão unir-se à UDE mais acessível. 

 
Art. 14 – O Conselho Deliberativo das UNIMEs, UMEs e UDEs será constituído de dois 
representantes efetivos de cada uma das “sociedades unidas” que os compõem, sendo um, de 
preferência, o seu Presidente. 
 

Parágrafo Único: Além dos representantes a que se refere o presente artigo, cada 
“Sociedade Unida” indicará dois suplentes. 

 
Art. 15 – Os Conselhos Regionais Espíritas, que usarão a sigla “CRE”, seguida da indicação 
regional, compor-se-ão de, no mínimo, três Uniões Intermunicipais Espíritas – UNIMEs ou três 
Uniões Municipais Espíritas – UMEs ou três Uniões Municipais Espíritas – UMEs e Uniões 
Intermunicipais Espíritas – UNIMEs. 
 



 

 

Parágrafo 1º - O Conselho Regional Espírita, com sede na Capital, compor-se-á de Uniões 
Distritais Espíritas – UDEs, podendo excepcionalmente, dele fazerem parte Uniões 
Intermunicipais Espíritas – UNIMEs e Uniões Municipais Espíritas – UDEs, da região 
metropolitana. 

 
Parágrafo 2º - Os Conselhos Deliberativos dos CREs serão constituídos de dois 
representantes efetivos de cada uma das Uniões Intermunicipais Espíritas – UNIMEs, 
Uniões Municipais Espíritas – UMEs ou Uniões Distritais Espíritas – UDEs que os 
compõem, sendo um, de preferência, seu Presidente. 

 
Parágrafo 3º - Além dos representantes a que se refere o parágrafo anterior, cada UNIME, 
UME ou UDE indicará dois suplentes. 

 
Art. 16 – Os Conselhos Deliberativos dos CREs, das UNIMEs, das UMEs e das UDEs elegerão, 
dentre seus membros, as Comissões Executivas de seus respectivos órgãos, que serão compostas de, 
no mínimo, Presidente, Secretário e Tesoureiro. 
 

Parágrafo 1º - As Comissões Executivas a que se refere o presente artigo manterão, dentro 
de suas possibilidades, assessorias e departamentos, previstos no artigo 46 deste Estatuto. 

 
Parágrafo 2º - Os Departamentos mantidos pelas Comissões Executivas de que trata este 
artigo, reger-se-ão pelos Regimentos Internos a que se refere o artigo 47, com as adaptações 
estritamente necessárias aprovadas pelo Conselho Deliberativo Estadual. 

 
Art. 17 – Os Conselhos Deliberativos e as Comissões Executivas dos CREs, das UNIMEs, das 
UMEs e das UDEs serão renovados a cada dois anos, no primeiro semestre do ano em que se 
realizar a Assembleia Geral Ordina1ria da USE, nos meses indicados nos parágrafos do presente 
artigo. 
 

Parágrafo 1º - A indicação dos representantes das “Sociedades Unidas” para compor o 
Conselho Deliberativo dos órgãos, a que se refere o artigo 14 deste Estatuto, deverá ser 
feita no mês de março. 

 
Parágrafo 2º - Os membros efetivos e suplentes dos Conselhos Deliberativos das UNIMEs, 
UMEs e UDEs tomarão posse no mês de abril, quando deverão eleger entre si: 

 
a) As respectivas Comissões Executivas, na forma do artigo 16, que tomarão posse no ato; 
b) Os seus representantes junto ao respectivo Conselho Regional Espírita, na forma do 

disposto no artigo 15; 
c) Os seus representantes junto ao Conselho Deliberativo Estadual, na forma do disposto no 

Parágrafo 2º do artigo 19. 
 

Parágrafo 3º - Os membros efetivos e suplentes dos Conselhos Deliberativos dos CREs 
tomarão posse no mês de maio, quando deverão eleger, entre si, as suas respectivas 
Comissões Executivas, que por sua vez, tomarão posse no ato. 

 
Parágrafo 4º - Os membros dos Conselhos Deliberativos e das Comissões Executivas dos 
CREs, das UNIMEs, das UMEs e das UDEs poderão também, ser indicados como 
representantes junto ao Conselho Deliberativo Estadual. 

 
Parágrafo 5º - Os membros das Comissões Executivas dos CREs, das UNIMEs, das UMEs 
e das UDEs poderão ser reeleitos, sucessivamente, para o mesmo cargo até três vezes. 

 



 

 

Art. 18 – Os Conselhos Regionais Espíritas – CREs, as Uniões Intermunicipais Espíritas – 
UNIMEs, as Uniões Municipais Espíritas – UMEs e as Uniões Distritais Espíritas – UDEs, como 
órgãos de unificação do movimento espírita, não terão personalidade jurídica própria e reger-se-ão 
pelos regimentos internos aprovados pelo Conselho Deliberativo Estadual, que delimitará, quando 
for o caso, as respectivas áreas de ação. 
 

Parágrafo 1º - Os CRes, as UNIMEs, as UMEs e as UDEs que desenvolverem atividades 
econômico-financeiras que exijam personalidade jurídica própria, deverão adotar Estatuto 
aprovado pelo Conselho Deliberativo Estadual. 

 
Parágrafo 2º - As UNIMEs, UMEs e UDEs que estiverem inativas poderão ser ativadas pelos 
respectivos CREs ou pela própria DE e os CREs que estiverem inativos, pela DE. 

 
CAPÍTULO V 

DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
 
Art. 19 – O Conselho Deliberativo Estadual, que usará a sigla “CDE”, será constituído de: 
 

I. um representante de cada UNIME; 
II. um representante de cada UME; 

III. um representante de cada UDE; 
IV. um representante de cada uma das sociedades inicialmente patrocinadoras da 

unificação do movimento espírita estadual; 
V. um representante de cada uma das sociedades espíritas especializadas, de âmbito 

estadual, como tal reconhecidas pelo CDE. 
 

Parágrafo 1º - Para cada representante efetivo serão indicados dois suplentes, um dos quais 
o substituirá em seus impedimentos. 

 
Parágrafo 2º - Os órgãos e as sociedades a que se refere o presente artigo indicarão os seus 
representantes efetivos e suplentes, de conformidade com as normas fixadas no regimento 
do CDE. 

 
Art. 20 – Os representantes efetivos e suplentes, a que se refere o artigo anterior, serão empossados 
como membros do CDE em Assembleia Geral Ordinária. 
 

Parágrafo 1º - O CDE será renovado a cada dois anos, podendo os seus membros ser 
indicados para mais de um mandato. 

 
Parágrafo 2º - Durante o mandato do CDE os órgãos e as sociedades a que se refere o artigo 
anterior poderão substituir ou indicar seus novos representantes efetivos e suplentes por 
motivo justificado, aceito pelo CDE e, neste caso, por este empossado. 

 
Parágrafo 3º - A critério do CDE, os membros substituídos conforme o parágrafo anterior, 
poderão ser mantidos no cargo para o qual tenham sido eleitos. 

 
Parágrafo 4º - Na eventualidade de não ser possível a presença à reunião do CDE de seus 
representantes efetivos e suplentes, os órgãos e as sociedades a que se refere o artigo 19 
deste Estatuto, poderão credenciar, por escrito, um de seus membros, para participar da 
reunião com direito à palavra, mas sem direito a voto, não sendo computada a sua presença 
para efeito de apuração de “quórum”. 

 



 

 

Parágrafo 5º - O credenciamento a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, será permitido 
apenas três vezes durante o mandato dos representantes efetivos e suplentes, devendo ser 
adotada a providência indicada no parágrafo segundo deste artigo, nos casos em que as 
ausências excedam daquele limite. 

 
Art. 21 – Os membros efetivos do CDE ficam automaticamente licenciados, quando eleitos para 
comporem a Diretoria Executiva, caso em que serão substituídos pelos respectivos suplentes. 
 

Parágrafo Único: Os membros suplentes do CDE, quando eleitos para comporem a 
Diretoria Executiva, perderão a sua condição de suplentes enquanto durar o mandato para 
o qual foram eleitos, cabendo, em tal caso, aos órgãos respectivos, indicar os novos 
suplentes. 

 
Art. 22 – Compete ao Conselho Deliberativo Estadual: 
 

I. deliberar sobre o direcionamento doutrinário e administrativo da USE, de forma 
compatível com as disposições contidas no presente Estatuto; 

 
II. eleger a Diretoria Executiva, nos termos do Parágrafo 1º do artigo 31, dando-lhe 

posse; 
 

III. aprovar o seu próprio regimento e os regimentos dos CREs, das UNIMEs, das 
UMEs, das UDEs e os dos Departamentos mantidos pela Diretoria Executiva e pelos 
órgãos de unificação; 

 
IV. delimitar o território dos CREs, fixando o seu número e referendar a escolha de suas 

cidades sedes, ouvidas as partes interessadas; 
 

V. delimitar os territórios das UNIMEs, fixando o seu número e referendar a escolha 
de suas cidades sedes, ouvidas as partes interessadas; 

 
VI. delimitar os territórios das UDEs, fixando o seu número ouvido o Conselho 

Regional Espírita da Capital; 
 

VII. nomear, na esfera de sua competência, comissões para fins específicos, com prazos 
determinados; 

 
VIII. aprovar as contas, os relato1rios e os balanços anuais da Diretoria Executiva; 

 
IX. julgar recursos das decisões da Diretoria Executiva ou de qualquer dos órgãos da 

USE; 
 

X. ratificar, com vista às atividades de âmbito estadual e nos casos que considerar 
conveniente, as decisões de congressos, simpósios e concentrações espíritas; 

 
XI. aprovar a criação, a modificação, o desdobramento ou a extinção de departamentos, 

ouvida a Diretoria Executiva; 
 

XII. deliberar sobre a aceitação de doações com encargos, respeitado o disposto no 
Parágrafo 1º do artigo 50; 

 



 

 

XIII. aprovar a proposta orçamentária e os planos de trabalho para cada exercício, 
preparados e propostos pela Diretoria Executiva, bem como as revisões 
eventualmente necessárias durante o exercício correspondente; 

 
XIV. aprovar a aquisição, a alienação e a oneração de bens imóveis, por parte da USE, 

ouvida a Diretoria Executiva; 
 

XV. autorizar a solicitação de empréstimos, com ou sem garantia hipotecaria e a 
celebração de contratos de financiamento, com ou sem mútuo, ouvida a Diretoria 
Executiva; 

 
XVI. aprovar pelo voto de, no mínimo, dois terços da totalidade de seus membros 

presentes, o encaminhamento à Assembleia Geral de proposta para reforma deste 
Estatuto; 

 
XVII. deliberar com voto de, no mínimo, quatro quintos da totalidade dos membros 

presentes, sobre proposta à Assembleia Geral, objetivando a dissolução da USE; 
 

XVIII. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regimentos da USE e as resoluções 
emanadas dos órgãos competentes; 

 
XIX. deliberar sobre os casos omissos ou duvidosos, de forma harmônica com os 

princípios estabelecidos pelo presente Estatuto. 
 

Parágrafo Único: Para atender ao disposto no inciso II do presente artigo, o CDE deverá, 
com a devida antecedência, nomear uma Comissão composta de, no mínimo, três membros 
e, no máximo, cinco, com o fim especial de auscultar os órgãos da USE, colher sugestões, 
receber e indicar chapas e nomes destinados a compor a Diretoria Executiva a ser eleita, a 
fim de oferecer aos membros do CDE todas as informações de que necessitam para 
deliberar a respeito. 

 
Art. 23 – O CDE reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e extraordinariamente quando 
convocado para fim especial ou de urgência. 
 
Art. 24 – As datas fixadas para as reuniões serão comunicadas aos membros do CDE por escrito, 
com antecedência mínima de quinze dias, mencionando-se a ordem do dia, o local e a hora. 
 

Parágrafo Único: Não havendo maioria absoluta, na hora para a qual foi convocado, o 
CDE reunir-se-á trinta minutos após, com qualquer número. 

 
Art. 25 – Deverão participar das reuniões do CDE os membros da Diretoria Executiva e os 
Diretores dos Departamentos, com direito à palavra, embora sem direito a voto. 
 
Art. 26 – A convocação das reuniões ordinárias do CDE é de competência do Presidente da 
Diretoria Executiva. 
 

Parágrafo Único: A convocação das reuniões extraordinárias do CDE é de competência do 
Presidente da Diretoria Executiva, por decisão própria, por decisão do CDE, por decisão 
da Diretoria Executiva ou por solicitação de mais da metade dos membros do CDE. 

 
CAPÍTULO VI 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 



 

 

Art. 27 – A Assembleia Geral, que é constituída de um representante de cada uma das “Sociedades 
Unidas”, é o poder soberano da USE. 
 

Parágrafo 1º - Somente poderão se fazer representar na Assembleia Geral as sociedades que 
estiverem em dia com seus deveres estatutários e sem pleno gozo de seus direitos, perante 
a USE. 

 
Parágrafo 2º - Cada representante deverá representar, apenas uma única “Sociedade 
Unida”. 

 
Parágrafo 3º - Poderão representar as “Sociedades Unidas” nas Assembleias Gerais, com 
direito a voto, desde que estejam credenciados para tal fim, os membros do CDE, da DE, 
das Comissões Executivas dos órgãos de unificação e das Comissões Diretoras de 
Departamentos. 

 
Parágrafo 4º - Os representantes a que se refere o parágrafo 3º do presente artigo, quando 
estiverem em julgamento atos por eles praticados, terão direito à palavra, mas não terão 
direito a voto. 

 
Art. 28 – A Assembleia Geral se realizará ordinariamente a cada dois anos e, extraordinariamente, 
quando convocada para fim especial ou de urgência. 
 

Parágrafo 1º - Compete ao Presidente da Diretoria Executiva convocar a Assembleia Geral 
Ordinária ou Extraordinária, sendo esta u1ltima convocada por decisão do CDE, por 
decisão da DE, ou, ainda, a pedido de mais da metade das “Sociedades Unidas” que 
estiverem em dia com seus deveres estatutárias e em pleno gozo de seus direitos perante a 
USE. 

 
Parágrafo 2º - As convocações serão feitas com antecedência mínima de trinta dias, através 
da imprensa, da afixação de avisos nas dependências da USE e de seus órgãos e de circulares 
enviadas as “Sociedades Unidas”, mencionando-se data, hora, local e ordem do dia. 

 
Parágrafo 3º - Não havendo maioria absoluta na hora para a qual foi convocada, a 
Assembleia Geral realizar-se-á uma hora depois, com qualquer número. 

 
Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias somente 
serão válidas se representarem a opinião de mais da metade dos representantes com direito 
a voto, exceto no caso previsto pelo artigo 65 deste Estatuto. 

 
Art. 29 – Compete à Assembleia Geral Ordinária: 
 

I. apreciar o relatório e a prestação de contas de fim de mandato da Diretoria Executiva 
e sobre eles se manifestar; 

 
II. dar posse aos membros do CDE; 

 
III. tomar conhecimento de outros assuntos constantes da convocação e sobre eles 

deliberar, inclusive sobre os que digam respeito às diretrizes do movimento espírita 
do Estado e sua organização, observando o disposto nos artigos 2º e 3º deste Estatuto. 

 
IV. deliberar sobre os casos omissos ou duvidosos, de forma harmônica com os 

princípios estabelecidos no presente Estatuto. 
 



 

 

Art. 30 – A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será instalada pelo Presidente da 
Diretoria Executiva, após o que se elegerá sua mesa diretora, que será assessorada pelo Secretário 
Geral da Diretoria Executiva. 
 

Parágrafo 1º - A Assembleia Geral será realizada de conformidade com seu regimento, 
elaborado de acordo com o presente Estatuto. 
 
Parágrafo 2º - A Assembleia Geral somente deliberará sobre os assuntos relacionados com 
a pauta para os quais tenha sido convocada. 

 
CAPÍTULO VII 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Art. 31 – A Diretoria Executiva, neste Estatuto também designada pela sigla “DE”, compõe-se dos 
seguintes membros: 
 

I. Presidente; 
II. Primeiro Vice-Presidente; 

III. Segundo Vice-Presidente; 
IV. Secretário Geral; 
V. Primeiro Secretário; 

VI. Segundo Secretário; 
VII. Terceiro Tesoureiro; 

VIII. Primeiro Tesoureiro; 
IX. Segundo Tesoureiro; 
X. Diretor de Patrimônio. 

 
Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos e empossados pelo CDE, 
para um mandato de dois anos, permitida a reeleição por duas vezes, para o mesmo cargo. 
 
Parágrafo 2º - Nenhum diretor poderá permanecer na DE por mais de quatro mandatos 
sucessivos, em cargos diferentes. 
 
Parágrafo 3º - Os candidatos à Diretoria Executiva da USE serão, necessariamente, 
membros do CDE ou seus suplentes. 

 
Art. 32 – Compete à Diretoria Executiva: 
 

I. executar todos os atos administrativos necessários ao normal desenvolvimento das 
atividades da USE; 

 
II. atender às normas e deliberações emanadas dos órgãos superiores da USE; 

 
III. propor ao CDE a criação, a modificação, o desdobramento ou a extinção de 

departamento ou órgão da USE; 
 

IV. receber doações com encargos, mediante previa aprovação do CDE, nos termos do 
inciso XII do artigo 22 e receber doações livres de condições restritivas; 

 
V. convocar, através de seu Presidente, o CDE, para reuniões extraordinárias; 

 
VI. nomear, através de seu Presidente, assessores, procuradores e comissões para fins 

determinados; 



 

 

 
VII. indicar representantes da USE para participar de congressos, simpósios e 

concentrações; 
 

VIII. nomear e dar posse aos membros das Comissões Diretoras de Departamentos; 
 

IX. deliberar sobre os trabalhos preparados pelos seus membros e que devam ser 
submetidos ao CDE; 

 
X. elaborar a proposta orçamentária anual a ser submetida ao CDE; 

 
XI. solicitar empréstimos ou financiamentos, com ou sem garantia hipotecaria, 

mediante autorização do CDE, nos termos do inciso XV do artigo 22; 
 

XII. elaborar os regimentos dos Departamentos, encaminhando-os à aprovação do CDE; 
 

XIII. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regimentos da USE e as resoluções 
emanadas dos órgãos competentes. 

 
Parágrafo 1º - Todas as deliberações de que trata o presente artigo serão tomadas por 
maioria de votos, cabendo ao Presidente apenas o exercício de voto de qualidade, no caso 
de empate. 
 
Parágrafo 2º - A DE tem poderes para recorrer a assessorias destinadas a atender aos 
interesses administrativos da USE. 
 
Parágrafo 3º - Para coordenar as atividades relacionadas com a organização e o 
planejamento do trabalho de unificação do movimento espírita e de união das sociedades 
espíritas do Estado de São Paulo, a DE manterá uma Assessoria de Organização e 
Planejamento, cujas atividades serão coordenadas por uma Comissão Diretora nomeada 
pela própria DE. 

 
Art. 33 – A DE reunir-se-á ordinariamente na primeira e na segunda quinzena de cada mês e, 
extraordinariamente, quando convocada pelo seu Presidente, ou pela maioria de seus membros, 
para fim especial ou de urgência. 
 

Parágrafo 1º - Cada Diretor de Departamento mantido pela DE participará 
obrigatoriamente de suas reuniões, com direito a voto, salvo nos casos em que, em 
decorrência dos assuntos a serem tratados, a DE deva reunir-se isoladamente. 
 
Parágrafo 2º - As reuniões da DE só poderão ser realizadas com um mínimo de seis 
membros, inclusive Diretores de Departamentos, desde qeu estejam presentes o Presidente, 
um Secretário e um Tesoureiro. 

 
Art. 34 – O cargo de membro da Diretoria Executiva ficará vago por: 
 

I. óbito; 
II. renúncia; 

III. ausência, sem motivo justo, superior a três meses; 
IV. destituição em consequência de atos incompatíveis com as finalidades da USE ou de 

desinteresse pelas suas atividades. 
 



 

 

Parágrafo Único: Caberá ao CDE, ouvida a DE, decidir sobre a vacância do cargo a que se 
refere o presente artigo, assegurando-se ao interessado, no caso dos incisos III e IV, o direito 
de defesa. 

 
Art. 35 – Poderão ser concedidas aos membros da DE, dentro de um mesmo mandato, o máximo 
de três licenças de até três meses cada uma. 
 

Parágrafo 1º - Durante o período de licença, que poderá ser interrompido a qualquer 
momento por decisão própria, o membro da DE será substituído por outro elemento 
designado pela DE, posteriormente referendado pelo CDE. 
 
Parágrafo 2º - Caberá à DE decidir quanto à concessão ou não da licença a que se refere o 
presente artigo. 
 
Parágrafo 3º - Caberá à DE manter o CDE informado com relação à reassunção ou não do 
Diretor licenciado, após vencido o prazo da licença. 

 
Art. 36 – Compete ao Presidente: 
 

I. representar a USE em juízo e fora dele, e constituir procurador com poderes da 
cláusula “ad judicia”; 

II. dirigir e supervisionar as atividades da USE; 
III. convocar as reuniões do CDE e presidi-las, com direito ao voto de qualidade; 
IV. convocar as reuniões da DE e presidi-las, com direito ao voto de qualidade; 
V. representar a USE junto ao Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita 

Brasileira, órgão de unificação do movimento espírita brasileiro; 
VI. praticar os atos necessários à administração da USE, organizando-lhe os serviços; 

VII. admitir e demitir pessoal assalariado e contratar serviços de terceiros para tarefas 
especializadas, “ad referendum” da DE; 

VIII. assinar a correspondência da USE, sempre que entender conveniente; 
IX. assinar, juntamente com o Primeiro Tesoureiro, todos os documentos necessários 

ao normal desempenho das atividades financeiras da USE; 
X. encaminhar, em nome da DE, o relatório das atividades, a prestação de contas e o 

balanço da USE, anualmente e no fim de mandato, ao CDE e, somente no fim do 
mandato, à Assembleia Geral; 

XI. designar comissões ou delegações para o desempenho de tarefas específicas; 
XII. cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, os regimentos da USE e as resoluções 

emanadas dos órgãos competentes. 
 
Art. 37 – Compete ao Primeiro Vice-Presidente: 
 

I. substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
II. cooperar com o Presidente, por delegação deste, no desempenho de suas funções 

administrativas e sociais, inclusive presidindo as reuniões do CDE; 
III. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE; 

 
Art. 38 – Compete ao Segundo Vice-Presidente: 
 

I. substituir o Primeiro Vice-Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
II. cooperar com o Presidente, por delegação deste, no desempenho de suas funções 

administrativas e sociais; 
III. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 

 



 

 

Art. 39 – Compete ao Secretário Geral: 
 

I. substituir o Segundo Vice-Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
II. supervisionar os serviços gerais e administrativos da secretaria da USE; 

III. distribuir com os demais secretários parte de suas tarefas; 
IV. preparar os relatórios de atividades da USE; 
V. assinar a correspondência de rotina e, juntamente com o Presidente, os documentos 

que por sua natureza assim o exijam; 
VI. coordenar a utilização das dependências da sede da USE; 

VII. coordenar o calendário anual das atividades da USE; 
VIII. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 

 
Art. 40 – Compete ao Primeiro Secretário: 
 

I. substituir o Secretário Geral em suas faltas e impedimentos; 
II. secretariar as reuniões do CDE e cuidar da sua correspondência; 

III. auxiliar o Secretário Geral no desempenho de suas funções, executando as tarefas 
que lhe forem distribuídas; 

IV. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 
 
Art. 41 – Compete ao Segundo Secretário: 
 

I. substituir o Primeiro Secretário em suas faltas e impedimentos; 
II. secretariar as reuniões da DE e cuidar da sua correspondência; 

III. auxiliar o Secretário Geral e o Primeiro Secretário no desempenho de suas funções 
, executando as tarefas que lhe forem distribuídas; 

IV. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 
 
Art. 42 – Compete ao Terceiro Secretário: 
 

I. substituir o Segundo Secretário em suas faltas e impedimentos; 
II. auxiliar os demais secretários no desempenho de suas funções, executando as tarefas 

que lhe forem distribuídas; 
III. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 

 
Art. 43 – Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
 

I. executar os serviços gerais da Tesouraria; 
II. executar as decisões de ordem econômica e financeira dos órgãos diretivos; 

III. controlar a receita, a despesa e os valores mobiliários; 
IV. preparar a prestação de contas e o balanço a que se refere o inciso VIII do artigo 22; 
V. prestar contas, mensalmente, à DE e informações ao Presidente, quando solicitadas; 

VI. assinar, juntamente com o Presidente, todos os documentos relativos à 
movimentação e demonstração de valores; 

VII. substituir o Diretor de Patrimônio; 
VIII. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 

 
Art. 44 – Compete ao Segundo Tesoureiro: 
 

I. substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos; 
II. auxiliar o Primeiro Tesoureiro no desempenho de suas funções, executando as 

tarefas que lhe forem distribuídas; 
III. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 



 

 

 
Art. 45 – Compete ao Diretor de Patrimônio: 
 

I. zelar pela boa administração de todos os bens móveis e imóveis; 
II. coordenar a execução das campanhas de arrecadação que visem a ampliação do 

patrimônio, na forma estabelecida pelos órgãos diretores; 
III. coordenar a aplicação de verbas destinadas a obras e à aplicação do Patrimônio; 
IV. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 

 
CAPÍTULO VIII 

DOS DEPARTAMENTOS 
 
Art. 46 – A Diretoria Executiva manterá os seguintes Departamentos: 
 
I – Departamento de Orientação Doutrinária, que tem por objetivo acompanhar e coordenar as 
atividades relacionadas com a orientação doutrinária principalmente junto aos órgãos da USE e às 
sociedades espíritas, colaborando para a implantação, a continuidade e o aprimoramento de suas 
reuniões; 
 
II – Departamento de Evangelização Infantil, que tem por objetivo coordenar as atividades 
relacionadas com a evangelização espírita infantil, promovendo a sua implantação, continuidade e 
aprimoramento junto aos órgãos da USE e às sociedades espíritas; 
 
III – Departamento de Mocidade, que tem por objetivo coordenar as atividades relacionadas com 
o movimento das mocidades espíritas do Estado, com a realização de cursos e confraternizações e 
promovendo o estudo da Doutrina Espírita e a integração dos moços junto aos órgãos da USE e às 
sociedades espíritas; 
 
IV – Departamento de Serviço Assistencial Espírita, que tem por objetivo coordenar as atividades 
relacionadas com o serviço assistencial espírita, procurando congraçar todas as obras assistenciais 
espíritas e seus obreiros, no sentido de melhor aproveitamento de toda a experiência já alcançada, 
visando a implantação, a continuidade e o aprimoramento desses serviços; 
 
V – Departamento de Comunicações, que tem por objetivo coordenar as atividades relacionadas 
com a divulgação espírita através dos diversos meios de comunicação, inclusive respondendo pela 
redação dos periódicos oficiais da USE, elaborando materiais e realizando campanhas; 
 
VI – Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica, que tem por objetivo coordenar as 
atividades relacionadas com a orientação administrativa e jurídica das sociedades espíritas, bem 
com prestar assistência jurídica à USE; 
 
VII – Departamento de Educação Espírita, que tem por objetivo coordenar as atividades 
relacionadas com a educação espírita, utilizando-se dos métodos e dos meios condizentes à 
consecução dos seus objetivos; 
 
VIII – Departamento de Relações Públicas, que tem por objetivo promover e sustentar sãs e 
produtivas relações com os espíritas e as sociedades espíritas em particular e com o público e as 
instituições em geral para, assim, adaptar-se ao meio ambiente, em benefício da entidade, 
preservados os princípios da Doutrina Espírita; 
 
IX – Departamento de Artes, que tem por objetivo estimular e coligir as criações artísticas nos 
campos da música, teatro, poesia, pintura e outros, relacionadas com a Doutrina Espírita; 
 



 

 

X – Departamento do Livro, que tem por objetivo coordenar e executar as atividades de editoração, 
distribuição e venda de livros, jornais e revistas espíritas; 
 
XI – Departamento de Finanças, que tem por objetivo desenvolver as atividades de caráter 
econômico-financeiro da USE. 
 
Art. 47 – Os Departamentos mantidos pela Diretoria Executiva da USE reger-se-ão por seus 
regimentos internos elaborados por ela e aprovado pelo CDE, conforme inciso III do artigo 23 e 
inciso XII do artigo 32. 
 

Parágrafo 1º - Os Departamentos mantidos pela DE serão constituídos por um 
representante de cada órgão ou “Sociedade Unida” componente do CDE; 
 
Parágrafo 2º - Os Departamentos serão coordenados por uma Comissão Diretora composta 
de três membros, na qual ocuparão os cargos de Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário, 
nomeados pela DE. 
 
Parágrafo 3º - As Comissões Diretoras dos Departamentos poderão designar tantos 
assessores quantos forem necessa1rios ao normal desenvolvimento de suas atividades, 
dando ciência à Diretoria Executiva dessas designações. 
 
Parágrafo 4º - A nomeação, bem como a substituição dos membros das Comissões Diretoras 
poderá se dar em qualquer época, sempre que necessário. 
 
Parágrafo 5º - Por ocasião da eleição da nova Diretoria Executiva, os membros das 
Comissões Diretoras continuarão a responder pela direção de seus Departamentos até que 
a DE nomeie novos membros ou os mantenha nos respectivos cargos. 
 
Parágrafo 6º - Os demais membros das Comissões Diretoras participam, também, quando 
convocados, das reuniões promovidas pela DE. 

 
Art. 48 – Aos Diretores de Departamentos compete: 
 

I. coordenar e dirigir as atividades dos respectivos Departamentos, previstos neste 
Estatuto, na forma estabelecida por seus regimentos internos; 

II. encaminhar à Tesouraria da USE, imediatamente, toda e qualquer importância 
recebida, prestando contas, mensalmente, àquela, do numerário movimentado pelos 
respectivos Departamentos, inclusive das verbas que lhe forem confiadas para 
atender ao pagamento de pequenas despesas; 

III. manter um estreito relacionamento com os demais Departamentos, propiciando 
uma mútua colaboração; 

IV. cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela DE. 
 

CAPÍTULO IX 
DO PATRIMÔNIO 

 
Art. 49 – O patrimônio da USE será constituído de dinheiro, imóveis, títulos e valores mobiliários, 
móveis, utensílios, máquinas, veículos e equipamentos. 
 

Parágrafo 1º - Ao patrimônio da USE serão incorporados os bens que por ela forem 
adquiridos por meio de compra, doação, legado ou a qualquer título. 
 



 

 

Parágrafo 2º - Os imóveis de propriedade da USE que não se destinarem à utilização de 
suas atividades, serão convertidos, na melhor oportunidade, em dinheiro, para aquisição 
de sua sede própria ou para a maior divulgação da Doutrina Espírita. 

 
Art. 50 – O patrimônio poderá ser onerado ou alienado somente em caso de comprovada 
necessidade. 
 

Parágrafo 1º - As decisões relativas à aceitação de legado com encargos ou doações e à 
alienação de bens patrimoniais serão tomadas pelo CDE em reunião com a presença de, 
no mínimo, dois terços de seus membros e por deliberação de, no mínimo, quatro quintos 
dos presentes. 
 
Parágrafo 2º - Ocorrendo desapropriação de bem imóvel da USE, o seu produto será 
obrigatoriamente reinvestido em outro imóvel. 

 
Art. 51 – Em caso de dissolução da USE, o patrimônio existente será revertido em benefício de 
uma ou mais sociedades espíritas, sediadas no Estado de São Paulo, de comprovada idoneidade, de 
orientação kardequiana, devidamente registrada nos órgãos oficiais competentes, escolhidas pela 
Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, com a aprovação de, no mínimo, quatro 
quintos dos membros presentes. 
 

CAPÍTULO X 
DOS RENDIMENTOS 

 
Art. 52 – Constituem rendimento da USE: 
 

I. os provenientes de valores mobiliários e depósitos bancários; 
II. o produto resultante de direitos autorais e de edição; 

III. o lucro resultante da venda de livros, periódicos e suas assinaturas; 
IV. as receitas eventuais; 
V. as rendas em seu favor constituídas por terceiros; 

VI. o produto proveniente de promoções para obtenção de fundos; 
VII. as contribuições das “Sociedades Unidas”; 

VIII. as contribuições de cooperadores, definidos no artigo 53. 
IX. quaisquer outras rendas criadas mediante atividades condizentes com os princípios 

da Doutrina Espírita. 
 

Parágrafo 1º - A receita será aplicada na difusão da Doutrina Espírita, na constituição, 
conservação e ampliação do próprio patrimônio e nas despesas de administração. 
 
Parágrafo 2º - As vendas com destinação específica serão contabilizadas em conta própria, 
inclusive suas respectivas despesas e imobilizações. 

 
Art. 53 – A USE terá ilimitado número de cooperadores, pessoas físicas ou jurídicas, que sem 
direitos e vantagens, contribuem com donativos periódicos, destinados a atender às despesas 
administrativas da USE, à conservação e à ampliação do patrimônio. 
 
Art. 54 – Qualquer operação de crédito, com garantia real, somente poderá ser realizada com 
autorização do CDE, à vista de proposta devidamente fundamentada pela Diretoria Executiva. 
 

CAPÍTULO XI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 

 

Art. 55 – Se houver empate na votação de dois ou mais candidatos, proceder-se-á, de imediato, nova 
votação e, caso persista o empate, considerar-se-á eleito o mais idoso. 
 
Art. 56 – Nas reuniões de órgãos deliberativos e executivos não se permitirá voto, nem 
representação, por procuração. 
 

Parágrafo Único – O participante estatutariamente qualificado para votar terá direito a um 
voto em cada deliberação. 

 
Art. 57 – Não poderá integrar a USE, a DE, os Departamentos e nem os órgãos de unificação, 
inclusive suas respectivas Comissões Diretoras ou Comissões Executivas, quem desempenhar 
mandato ou cargo de natureza política. 
 

Parágrafo 1º - Ao se candidatar ao exercício de cargo ou mandato de natureza política, o 
candidato ficará automaticamente licenciado. 
 
Parágrafo 2º - No caso de ser eleito ou nomeado, a licença a que se refere o parágrafo 
anterior se estenderá por todo o período em que desempenhar o mandato ou cargo de 
natureza política. 

 
Art. 58 – As licenças concedidas a Diretores, Conselheiros e demais integrantes dos quadros 
diretivos não interrompem a contagem do tempo do mandato para o qual foram eleitos ou 
designados. 
 
Art. 59 – É vedada a remuneração, bem como a distribuição de lucros, vantagens, bonificações ou 
dividendos de qualquer espécie a diretores, conselheiros e demais colaboradores da USE, sob 
qualquer forma ou pretexto. 
 

Parágrafo Único – Ficam excluídos os contratados na forma das leis trabalhistas. 
 
Art. 60 – O membro do órgão diretivo que faltar a três reuniões consecutivas ou a mais de cinquenta 
por cento das realizadas num exercício, sem justificativa aceita pelo respectivo órgão, perderá o 
cargo em que se deram as faltas, que será considerado vago, sem prejuízo dos demais cargos que 
ocupe. 
 
Art. 61 – A USE, como entidade representativa do movimento espírita do Estado de São Paulo, é 
o instrumento de união das sociedades espíritas sob sua jurisdição e a representante dessas 
sociedades nos congressos espíritas, bem como junto ao órgão de unificação nacional do 
movimento espi1rita – Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira. 
 
Art. 62 – A USE não se envolverá em movimento político-partidário, sendo vedada nos seus órgãos, 
nas suas dependências, na sua esfera de ação ou em seu nome, propaganda ou atividade de natureza 
político-partidária. 
 
Art. 63 – A USE veda nos 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 
ou de defesa, em linguagem respeitosa. 
 
Art. 64 – Este Estatuto é reformável na sua generalidade, mas inalteráveis, sob pena de nulidade, 
as disposições que dizem respeito: 
 

I. à natureza espírita da USE; 
II. à orientação Kardequiana da entidade; 



 

 

III. à não vitaliciedade dos cargos e funções; 
IV. à não remuneração dos cargos e funções; 
V. à destinação do patrimônio sempre às entidades espíritas, no caso de dissolução da 

USE; 
VI. ao caráter apartidário e apolítico da USE. 

 
Parágrafo Único – Qualquer reforma deste Estatuto será submetida à aprovação da 
Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, depois de passar pelo CDE, o qual deverá 
aprová-la com o voto de, no mínimo, dois terços de seus membros presentes. 

 
Art. 65 – A dissolução da USE é de competência da Assembleia Geral, convocada nos termos do 
artigo 28, respeitando o que determinam o inciso XVII do artigo 22 e o artigo 51 deste Estatuto. 
 

CAPÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 66 – O CDE em exercício continuará a manter a sua atual constituição até o mês de julho de 
1980, quando será renovado, constituindo-se com base no disposto no artigo 19 do presente 
Estatuto. 
 
Art. 67 – Os membros da Diretoria Executiva continuarão no exercício de suas funções até o final 
do mandato para o qual foram eleitos, ressalvadas as alterações a que se refere o artigo 68. 
 
Art. 68 – Na sua primeira reunião que se seguir à aprovação do presente Estatuto, o CDE deverá: 
 

I. eleger e empossar o Segundo Vice-Presidente e o Diretor de Patrimônio, com 
mandatos cujo término coincidirá com os demais membros da Diretoria Executiva 
em exercício; 

II. considerar cumprido o prazo de mandato do Procurado, cujo cargo, por forca deste 
Estatuto, deixa de existir; 

 
Art. 69 – Os regimentos internos do CDE, dos órgãos de unificação e dos Departamentos deverão 
ser elaborados ou atualizados de acordo com o presente Estatuto, no prazo de até cento e oitenta 
dias. 
 

CAPÍTULO XIII 
DA DISPOSIÇÃO FINAL 

 
Art. 70 – As alterações introduzidas neste Estatuto, aprovadas em 22 de abril de 1979, entram em 
vigor na data de sua aprovação. 
 
Após a aprovação do Estatuto e tendo chegado ao conhecimento dos membros do CDE de que a 
Federação Espírita do Estado de São Paulo deverá, no dia 29 de abril corrente, apreciar proposta 
para a alteração de seu Estatuto, na qual se inclui a criação de uma estrutura semelhante à que a 
USE apresenta para as atividades de unificação do movimento espirita, o CDE, depois de analisar 
o assunto, aprovou a proposta no sentido de que fosse encaminhado uma carta àquela entidade 
inicialmente patrocinadora da unificação do movimento espírita estadual com o objetivo de renovar 
o convite já formulado para que mantenhamo-nos cada vez mais unidos no trabalho de servir ao 
movimento espírita, às sociedades espíritas e aos que necessitam da orientação que a Doutrina 
Espírita oferece, fortalecendo dessa maneira o movimento espírita do Estado. Ainda sobre o 
assunto, o CDE deixou a critério da Diretoria Executiva a publicação da carta endereçada pela USE 
à FEESP, datada de 24 de outubro de 1978. Antes de encerrar a reunião o representante do 3º CRE 
– Campinas, informou sobre a realização de uma confraternização espírita de crianças a ser realizada 



 

 

naquela cidade. Ficou registrado, também, um agradecimento feito à diretoria do Lar da Família 
Universal, pela cessão de suas dependências para a realização desta reunião. Com uma prece 
proferida pelo representante do 26º CRE – Santo André, a reunião foi encerrada às 16 horas do 
dia 22 de abril de 1979. 
 
Em tempo: fica retificada a parte sobre a publicação de documentos dirigidos à FEESP, anotando-
se que o CDE aprovou aquelas publicações. Nada mais havendo, a ata foi lida e aprovada. 
 
Assinaturas. 
 























































































 

 

Ata # 173 - 10 de junho de 1979 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 173 Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Aos 10 dias do mês do mês de junho de 
1.979, às 9 horas, realizou-se na sede do Lar da Família universal, situado à Rua Casa do 
Ator, no 311, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, presentes os seus membros que assinaram o 
livro próprio. A reunião foi presidida pelo Presidente da Diretoria Executiva Nestor João 
Masotti, que proferiu breve saudação e a prece de abertura. Em seguida, de acordo com a 
Ordem do Dia constante da circular de convocação no 04.05.79, de 17 de maio de 1.979, 
foram lidas pelo Secretário as atas das reuniões ordinárias de 11 de março de 1.979, 
extraordinária de 21 e 22 de abril de 1.979, as quais foram aprovadas. Em seguida, pelo sr. 
Secretário Geral da DE foi lido o expediente que constou de: 1) carta do CRE da 3ª Região 
comunicando a nomeação de Helio da Silva Marques para suplente junto ao CDE; 2) carta 
do CRE 23ª Região credenciando o irmão Rubens de Lello; 3) carta do Instituto Espírita 
de Educação indicando Antonio Lopes de Abreu Junior para suplente da representação 
junto ao CDE . Em seguida, o sr. Presidente passou ao item seguinte da ordem do dia. 
Informações da Diretoria Executiva, passando a palavra ao Diretor do Departamento de 
Orientação Doutrinária, Eder Fávaro, que informou sobre diversas atividades do 
Departamento, dando ênfase aos Encontros realizados e informando a realização de 
encontros marcados para: Ribeirão Preto, Taubaté, Lins, Araraquara, Marília, Campinas, 
Santos e São João da Boa vista. Em seguida, falou o confrade Abel Glaser, Diretor do 
Departamento de Mocidades, informando sobre a realização da IV COMECELESP; XIII 
COMENESP; XXI COMENOESP; VIII COMELESP, nos dias da chamada Semana Santa. 
Informou ainda: 1) sobre a conclusão dos estudos do Regimento Interno do Departamento, 
o qual já foi encaminhado à DE; 2) sobre o Encontro Estadual de Dirigentes, marcado para 
4/5 de agosto em Ribeirão Preto; 3) entrega do programa básico de estudos para Mocidade 
iniciante dos DM de CRE; 4) realização do 50ª Reunião Geral do DM da USE, em 
27/05/79, em Campinas. Pelo Departamento de Serviço Assistencial Espírita falou o seu 
Diretor, prof. Mario Barbosa, informando da preocupação de se estruturar o 
Departamento, no sentido de atender melhor o Centro Espírita, com a intenção de refletir 
a filosofia que deve embasar o programa de assistência social espírita. Comunicou a 
constituição de duas comissões permanentes: à Comissão de Atendimento à Família e ao 
Menor Carenciado, e a Comissão para atender o convênio firmado com o DIPE 
(Departamento de Institutos Penais do Estado). Em seguida, o irmão Merhy Seba falou 
sobre atividades do Departamento de Comunicações, dizendo que no campo de 
assessoramento aos demais departamentos o DC está desenvolvendo um cartaz 
promocional para o Departamento de Evangelização Infantil. Comunicou também a 
realização em Araraquara, nos dias 23 e 24 de junho, de um Curso de Treinamento para a 
Mocidade Espírita daquela cidade, em relação à promoção da Semana do Livro. Em 
seguida, Wilson Garcia, pelo Departamento do Livro, dando notícias de atividades do 
Departamento e do lançamento, dentro de 30/45 dias do segundo livro da série Centro 
Espírita, que versará sobre a Evangelização Infantil . Em seguida, o irmão Flavio Pereira do 
Valle, diretor do Departamento Administrativo e Jurídico, tecendo comentários a respeito 
dos encontros patrocinados pelo Departamento em Barretos e Piracicaba. Em seguida, pela 
irmã Carolina Flor da Luz Mattos, foram prestadas informações sobre os trabalhos do 
Departamento de Evangelização Infantil, destacando-se: 1) realização de mini-cursos em 



 

 

Taubaté, Araras e Rancharia; 2) Encontros de Jardim em 10 e 11 de março na Capital e 
7/8 de abril, em São Caetano do Sul; 3) Encontro sobre carenciados, em conjunto com o 
Departamento de Serviço Assistencial Espírita, em 21 e 22 de abril e 26/27 de maio; 4) 
Encontro para estudo de Literatura Infantil, em 2/3 de junho; em seguida, pelo 
Departamento de Finanças falou o seu Diretor, Attílio Campanini, sobre a campanha de 
mantenedores, tendo sido apresentado o seu relatório referente ao 1º trimestre. Em 
seguida, o sr. Presidente anuncia o item 04 da Ordem do Dia, esclarecendo que, de acordo 
com o artigo 68, do Estatuto Social, deveria o CDE eleger, nesta reunião, o 2º Vice-
Presidente e o Diretor de Patrimônio. Esclareceu, ainda, que a DE procurou os membros 
da Comissão designada anteriormente pelo CDE para estudar e indicar os nomes dos 
candidatos à DE, para que a mesma indicasse também, os nomes para preencher aqueles 
dois cargos. Referida Comissão declinou do encargo, alegando que sua tarefa terminara, 
com a indicação já feita anteriormente, para eleição de abril. Assim, a DE procurando dar 
ao CDE uma colaboração indicou os nomes dos companheiros Antonio Lopes de Abreu 
Júnior e Helio da Silva Marques, para os cargos de 2º Vice-Presidente e Diretor de 
Patrimônio. Essa indicação foi acolhida pelo CDE que a provou por unanimidade, tendo 
então aqueles companheiros tomado posse de seus cargos. O representante da 15ª UDE 
solicitou a palavra, ao ensejo da eleição, para indagar quais os motivos que impediam a 
presença do irmão dr. Luiz Monteiro de Barros às reuniões do CDE. O Presidente 
esclareceu, informando da impossibilidade do comparecimento daquele companheiro, por 
motivos de saúde. O representante da FEESP, apreciando o trabalho do dr. Luiz Monteiro 
de Barros no movimento espírita, traduz a necessidade de se homenagear aquele denotado 
irmão, concedendo-lhe a oportunidade de permanecer em seu cargo, mesmo ausente das 
reuniões do CDE, o que foi acolhido e aprovado unanimemente. Em seguida, o irmão 
Antonio Lopes de Abreu Júnior agradece a confiança de todos na indicação de seu nome 
para o cargo de 2º Vice-Presidente. Em seguida, o sr. Presidente passou para o 5º item da 
ordem do dia, tendo solicitada a palavra o irmão representante da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo que comunicou a aprovação do novo Estatuto Social daquela 
sociedade patrocinadora e a eleição de sua Diretoria tendo como Presidente o companheiro 
João Batista Laurito. Finalizou o nosso irmão, enfatizando que, acima das regras e acima da 
casa, a sua posição é em favor da unificação. Em seguida, o sr. Presidente passou para o 6º 
item da Ordem do Dia, esclarecendo que desejava trazer ao CDE alguns esclarecimentos 
relacionados com os últimos acontecimentos, que culminaram com a aprovação do novo 
Estatuto Social da FEESP. Sobre o assunto, informou que, embora houvesse sido aprovado 
pelo CDE a publicação das cartas dirigidas àquela casa irmã, a DE vem analisando o 
assunto, procurando o melhor caminho. O representante da LEESP, em inspirada 
manifestação, concitou todos os presentes, para que encarassem este assunto com 
fraternidade, paciência e bom senso. No final, ficou decidido que a DE deveria elaborar 
um documento que se traduzisse em uma síntese clara e objetiva, destacando fases 
históricas, e na esteira desse documento, a sua publicação mais diversificada. Em seguida, 
usaram da palavra: 1) O representante da 15ª UDE para comunicar que o Jornal Espirita 
de Osasco reservara duas colunas para publicação de notícias da USE; 2) O representante 
do 3º CRE fala sobre a Feira do Livro Espirita de Campinas, que se realizou entre os dias 
16 a 29 de abril e sobre a Confraternização de Crianças da Zona Ituana; 3) pelo 
representante do 20º CRE foi comunicada a realização do 2º Curso para Preparação de 
Evangelizadores; 4) Pelo Representante do 4º CRE, foi comunicada a Semana do Livro 
Espírita, nos dias 30/6 a 7/7 e o Encontro da Família Espírita de Caçapava, no dia 15 de 
julho; 5) O representante do 23º CRE falou sore atividades daquele CRE. O 1º Tesoureiro, 



 

 

irmão Carlos Dias, lembrou para as vibrações, os nomes dos companheiros Luiz Monteiro 
de Barros e Walter Radamés Accorsi. Em seguida, foi marcada para o dia 16 de setembro 
de 1.979, para a próxima reunião do CDE. Agradecendo a direção do Lar da Família 
Universal, pela cessão do local para a realização da reunião, o sr. Presidente encerra-a 
proferindo a prece de encerramento às 15:30 horas. Eu, Saulo Wilson lavrei a presente ata, 
que lida foi aprovada. 
 
Saulo Wilson, 1º Secretário 
 
 
Assinaturas 

















 

 

Ata # 174 – 16 de setembro de 1979 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dezesseis dias do mês de setembro de 1979, na sede social do Instituto Espírita de 
Educação, à rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 695, nesta cidade de São Paulo, 
iniciou-se, às 09:30 horas, a 174ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual, da 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo - USE, presentes os conselheiros 
que assinaram o livro de presença. A abertura dos trabalhos foi feita pelo Presidente da 
Diretoria Executiva, sr. Nestor João Masotti, que assumindo a Presidência proferiu a prece 
de abertura e breve saudação aos presentes. Antes de passar ao segundo item da Ordem do 
Dia, o representante da 15ª UDE, pela ordem, solicitando a palavra, fez a seguinte 
proposição: que, a partir da presente reunião e até decisão em contrário, o item quatro da 
ordem do dia será, sempre relativo à sede própria da USE. Colocada a proposta em 
discussão, foi a mesma aprovada por unanimidade, alterando-se, então a ordem do dia desta 
reunião, para inclusão do item aprovado. Em seguida, foi lida, pelo Secretário, a ata da 
reunião anterior, a qual foi aprovada. Não houve expediente. O sr. Presidente passou, 
então, para o terceiro item da Ordem do Dia, passando a palavra aos Diretores dos diversos 
Departamentos da Diretoria Executiva, para informações sobre suas atividades. 
Inicialmente, usou da palavra, o Diretor do Departamento de Orientação Doutrinária, o 
qual falou sobre as atividades do Departamento nos últimos três meses, assim resumidas: 
encontros realizados em 17/06/1979, Ribeirão Preto; 01/07/79, São João da Boa Vista, 
iniciando-se neste encontro uma nova fase da divulgação do Esquema de Atividades 
Doutrinárias, aprovado pelo Departamento. Encontros programados: 14/10/79, 
Presidente Prudente; 11/11/79, Araraquara e 25/11/79, Marilia. O representante da 15ª 
UDE comunicou, a propósito das informações dos Departamentos, que manteve contato 
com o confrade da República Argentina, a quem ofertou um exemplar do livro “Atividades 
Doutrinárias”. Em seguida, o Departamento de Evangelização Infantil, representado pela 
companheira Carolina Flor da Luz Matos, deu conta de suas atividades, relacionando os 
encontros realizados no bairro do Tatuapé, sobre o menor carenciado; sobre os minicursos, 
realizados em Americana, em 07/09/79 e a se realizar em Campinas; enumerou, em 
seguida, os próximos encontros sobre o menor carenciado, a se realizar em Assis, em 22/23 
de setembro; Osasco, 29/30 de setembro; 20/21 de outubro, em Araçatuba; Pelo 
Departamento de Mocidade falou o seu diretor, informando sobre as próximas 
confraternizações seccionais, a serem realizadas em Osasco – IX COMELESP; Pirassununga 
– V COMECELESP; Barreto – XIV COMENESP; Jaú XXII- COMENOESP. Comunicou, 
ainda, que a 51ª Reunião Geral para o dia 25/11/79 e deu notícias do Encontro Estadual 
de Dirigentes de Departamento de Mocidade de CREs, realizado em Ribeirão Preto, nos 
dias 4 e 5 de agosto de 1979. Pelo Departamento de Serviço Assistencial Espírita, falou o 
companheiro Odair, informando que o Departamento opera em nível de comissões 
permanentes e transitórios. As permanentes são: Comissão de Assistência à Família e 
menor carenciado, que junto com o Departamento de Evangelização Infantil vem 
desenvolvendo os encontros sobre o menor carenciado. Comissão de Assistência aos 
Reeducandos, que tem dinamizado seus trabalhos, junto ao sistema penitenciário do 
Estado, em cumprimento ao convênio assinado com o DIPE. Em seguida, falou o Diretor 
do Departamento de Comunicações, informando que a Diretoria Executiva aprovou a 
constituição da nova comissão diretora do jornal Unificação, que ficou assim constituída: 
Jornalista responsável: Natalino D´Oliva; Diretor responsável: Merhy Seba; Comissão de 
Redação: Eder Fávaro; Abel Glazer e Wilson Garcia. Resumiu, ainda, as atividades do 



 

 

Departamento, tais como: estruturação de equipe para cursos de propaganda e apoio ao 
Departamento de Orientação Doutrinária na publicação de mensagens. Em seguida, usou 
da palavra o Diretor do Departamento de Orientação e Assistência Jurídico–
Administrativa, informando sobre os encontros realizados em Guaratinguetá, no dia 12/8; 
e programados para Franca: 14/10; Araçatuba 11/11/79; São João da Boa Vista: 15/12/79 
e Campinas: 09/03/1980. Pela Tesouraria falou o irmão 1º Tesoureiro, comunicando que 
a venda dos calendários rendeu, até agora, Cr$ 19.742,00 e que o déficit do jornal 
Unificação é de Cr$9.600,00. Pelo Departamento de Finanças, falou o companheiro Helio 
da Silva Marques, comunicando sobre os resultados da Campanha de Sócios 
Mantenedores. Em seguida, o sr. Presidente justificou a ausência do companheiro Wilson 
Garcia, Diretor do Departamento do Livro e comunicou que a USE já havia assinado o 
contrato com o Instituto Espírita de Educação, para utilização de área onde funcionará a 
sede da USE. Informou, ainda, que atendendo a convite das Casas Espíritas Eurípedes 
Barsanulfo, de Sacramento, a DE esteve presente naquela cidade, nos dias 7,8 e 9 de 
setembro, participando das comemorações do ano do Centenário de Eurípedes. Em 
seguida, o sr. Presidente passando para o item quatro da Ordem do Dia, deu conhecimento 
ao CDE da presença da USE na última reunião do Conselho Federativo Nacional, em 
Brasília, nos dias 6 e 8 de julho deste ano. A USE esteve representada, naquela reunião, 
pelo seu Presidente, pelo Secretário Geral – sr. Antonio Schiliró e pelo Departamento de 
Serviço Assistencial Espírita, prof. Mario Barbosa. Ressaltou, o sr. Presidente, a presença 
naquela reunião, de quase todos os Estados e Territórios, falando ainda sobre as obras da 
sede da FEB, cujo adiantado permitiu o alojamento de todos os representantes presentes 
em Brasília. A USE apresentou, na oportunidade, o relatório de suas atividades, mostrando 
as realizações de cada Departamento, tendo sido distribuídos, a cada um dos presentes um 
exemplar do Estatuto Social da USE, do livro “Atividades Doutrinárias” e da mensagem 
“União e Trabalho”. Comunicou, ainda, o sr. Presidente que o Conselho Federativo 
Nacional aprovou a designação de Assessores Zonais, para maior intensificação das 
atividades de movimento unificacionista em todo o território nacional. Em seguida, pela 
ordem, solicitando a palavra o representante da Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
companheiro Paulo Ribeiro, comunicando ser esta a sua última participação, neste 
Conselho, como representante, uma vez que a Diretoria Executiva da FEESP havia lhe 
comunicado que o seu trabalho, como representante junto ao CDE havia sido encerrado. 
O representante da 15ª UDE manifestou-se expressando seu desejo de que se fizesse 
menção ao trabalho do companheiro Paulo junto ao CDE e que estava esperançoso de que 
aquele companheiro continuasse a sua jornada de ideal unificacionista, propondo que a 
Diretoria Executiva o nomeasse para direção de um dos Departamentos vagos. O sr. 
Presidente ratificou as palavras daquele representante e afirmou que já era motivo de 
preocupação o desligamento do companheiro, que se afinava plenamente com os objetivos 
e finalidades da USE e que desejará tê-lo participando da Diretoria Executiva, como Diretor 
de um de seus Departamentos. O companheiro Paulo agradeceu o apoio e a solidariedade 
manifestada por todos. Nesta hora, foi suspensa a reunião, para o almoço, sendo reaberta 
às 13:45 horas, pronunciando a prece o representante do 20º CRE.  

Em seguida, dando cumprimento à Ordem do Dia falou o companheiro Merhy 
Seba, como presidente da Comissão pró Sede Própria, que ressaltou a necessidade de se 
ampliar aquela comissão para, em vez de quatro, nove membros, propondo a nomeação de: 
Abílio Rodrigues Braga, Carlos da Costa Cirne, Valentim M. Carbone, Eder Dutra 
Nascimento e Eder Fávaro, o que foi aceito pelo CDE, com unanimidade. Em seguida, 
passou-se ao item 6 da ordem do dia, ninguém usando da palavra. No item 7, usaram da 



 

 

palavra, os representantes do 4º CRE, informando sobre o 7º Festival Espírita de Poesia e 
Música do Vale do Paraíba, a se realizar nos dias 27 e 28 de outubro, do 12º CRE 
informando sobre a realização do mês Espírita e de Jornada Espírita em Valparaiso, do 7º 
CRE informando sobre a realização da 7ª Feira do Livro Espírita, quando foram vendidos 
1224 exemplares. O 23º CRE-Lins comunicou a instalação da UNIME-Lins, abrangendo o 
município de Lins (sede), Getulina, Cafelândia e Promissão. O representante da 4ª UDE 
falando sobre o documento “União e Trabalho” publicado pela Diretoria Executiva, 
propondo para o mesmo o referendo do CDE, o que foi feito por unanimidade.  

Próxima reunião: marcada para o dia 08 de dezembro de 1979. Nada mais havendo 
a tratar, às 15 horas, o sr. Presidente encerrou a reunião, proferindo a prece de 
encerramento. Nada mais, foi a ata aprovada, assinada pelo Presidente, por mim Secretário 
e pelos presentes. 
 
 
Assinaturas  
 

















 

 

Ata # 175 – 09 de dezembro de 1979 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos nove (9) dias do mês de dezembro de 1979, na sede do Lar da Família Universal, à rua 
Casa do Ator, nº 311, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Estadual, da 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo USE, em reunião ordinária, 
regularmente convocada. Verificada a existência de número legal, conforme se constatou 
das assinaturas dos presentes, apostas no Livro de Presença iniciou-se a reunião às 9:30 
horas, sob a presidência do sr. Nestor João Masotti, presidente da Diretoria Executiva, que 
proferiu a prece de abertura e dirigiu breve saudação aos Conselheiros presentes. O sr. 
Presidente justifica as ausências do dr. Luiz Monteiro de Barros, Antonio Lopes de Abreu 
Junior e Wilson Garcia, respectivamente, 1º e 2º Vices Presidentes e Diretor do 
Departamento do Livro. Em seguida, deu a palavra ao representante do Departamento de 
Serviço Assistencial Espírita, que convidou a todos os presentes para participarem do 1º 
Seminário de Trabalho Doutrinário em Penitenciárias, a se realizar no dia 27 de janeiro de 
1980, na sede do Centro Espírita União. Em seguida, foi lida a ata da reunião anterior, 
que foi aprovada. Não havendo expediente, o sr. Presidente passou ao item seguinte da 
ordem do dia, concedendo a palavra aos Conselheiros. Inicialmente, usou da palavra o 
representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo, abordando assunto referente à 
integração das mocidades junto aos Centros Espíritas. Em seguida, falou o representante 
do 1º CRE – Santos, informando das atividades da União Municipal Espírita, de Santos, 
relatando que a mesma procurou, no ano de 1979, executar uma programação de visitas 
aos Centros Espíritas; que foi realizado um encontro de Departamentos de Evangelização 
de todos os Centros Espíritas, com o comparecimento de mais de 200 crianças; destacou a 
Jornada do Jovem Espírita, realizada em setembro de 1979; que foram fundadas duas novas 
Mocidades; falou, ainda, do êxito da Semana Espírita de Santos, onde houve um valioso 
apoio da imprensa santista; falou, ainda da Feira da Esperança e da nova banca de livros, 
na Praça Mauá, em Santos. Em seguida, usou a palavra, o representante da 15ª UDE; que 
fez um retrospecto das atividades da USE, no ano de 1979, salientando a meta de integração 
do Centro Espírita, falou, ainda, que a USE tomou as decisões certas, exigidas pelo 
momento histórico por que passamos. Elogiando o trabalho da Diretoria Executiva, 
conclamou, no entanto, maior empenho na realização dos trabalhos junto aos Centros 
Espíritas, como meta prioritária dos Departamentos da DE. Terminou, reafirmando que 
1979 foi o ano das decisões acertadas da USE e que a mesma deve corporificar, no campo 
prático, a teoria da Unificação. O representante da 5ª UDE falou sobre as atividades 
daquele órgão, voltadas para a difusão do livro espírita. O representante do 7º CRE – 
Araraquara informa que o CRE está executando o trabalho de assistência aos reeducandos 
da Penitenciária local, com bastante êxito e que foi iniciado um trabalho de exposições 
doutrinárias aos internos do Hospital Psiquiátrico. Informou, ainda, a realização em 1979, 
de três feiras do livro espírita, em Araraquara, São Paulo e Taquaritinga, onde se vendeu 
cerca de 4.000 volumes. Informou, ainda, sobre a realização de duas Jornadas Espíritas, o 
Mês de Allan Kardec e o Mês Espírita, bem como a inauguração de um programa 
radiofônico, de difusão da Doutrina. Não havendo mais inscritos, o sr. Presidente passou 
ao seguinte item: SEDE PRÓPRIA, cedendo a palavra ao companheiro Merhy Seba, 
presidente da Comissão, que informou: que a campanha está encontrando ampla 
receptividade; que as reuniões da Comissão tem sido concorridas e que está sendo 
instituído um boletim, tendo sido distribuídos aos presentes o primeiro número. Sugeriu 
a criação do dia da USE, no qual em todos os órgãos do movimento seriam realizadas 



 

 

promoções. Após discussões, ficou aprovado a realização anual da Semana da USE, nos 
dias 1 a 5 de junho. Em seguida foi projetado o esquema de atividades da campanha pró 
sede própria, dissertando sobre o mesmo o companheiro Milton Felipeli, após o que o sr. 
Presidente passou ao item seguinte: Informações da DE, relatando que a USE, desde o dia 
21 de outubro já está funcionando nas instalações do Instituto Espírita de Educação, a ela 
cedidas, em comodato, por aquela sociedade, com sede na rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Jr. Nº 695; informa, também, que remeteu carta à Federação Espírita do Estado 
de São Paulo, agradecendo à mesma pelo uso das dependências da Rua Maranhão e 
devolvendo-lhe as chaves, esclarecendo o sr. Presidente que a FEESP jamais solicitou a 
devolução do imóvel. Passou, então, o sr. Presidente a narrar pormenores da visita que fez 
à USE, em caráter oficial, a Vice-Presidente da Federação Espírita Portuguesa, 
acompanhada dos Presidente, Vice Presidente e Diretora de Departamento de Infância e 
Juventude da FEB, nos dias 24 e 25 de novembro ultimo, assim resumidos: dia 24, recepção 
no Aeroporto, à tarde visita à instituição “Nosso Lar” e a noite recepção oficial dos 
visitantes, quando usaram da palavra o sr. Francisco Thiesen, d. Maria Raquel Costa Santos 
e, por parte da USE, o seu Presidente, ocasião em que foi projetado o audiovisual ”MISSÃO 
DO CENTRO ESPÍRITA”. Nessa reunião, através da psicografia de d. Maria Cecília 
Barros, foi recebida uma mensagem de Bezerra de Menezes, cujo conhecimento foi dado 
ao CDE, através da reprodução gravada. No dia seguinte, 25, foram visitadas as obras do 
Centro Espírita “Batuíra” em Brasilândia e o Centro Espírita União, local onde foi 
oferecido almoço aos visitantes. A visita terminou à noite, com uma reunião informal, na 
casa do companheiro Saulo Wilson. Continuando, o sr. Presidente passou a palavra ao 
companheiro Merhy Seba, para que fossem dados a conhecer os depoimentos do Sr. 
Francisco Thiesen e dona Maria Raquel Costa Santos, o que foi feito, ressaltando o 
companheiro Merhy que os mesmos serão publicados no “Unificação”. Ressaltou ainda o 
sr. Presidente o comparecimento de vários convidados à recepção, inclusive a do sr. Carlos 
Jordão da Silva, um dos últimos sobreviventes da assinatura do Pacto Áureo e ex-presidente 
da USE. Ainda com a palavra, o sr. Presidente comunicou a nomeação da dra. Marília de 
Castro para dirigir o Departamento de Artes. Informou, ainda, que a DE já conta com a 
participação efetiva do companheiro Paulo Roberto Ribeiro, que assumiu o cargo de 
Assessor de Organização e Planejamento, pelo que o companheiro Paulo solicitou a palavra 
para dizer da sua alegria e agradecer a confiança de todos. Em seguida, o sr. Presidente 
anuncia ainda a nomeação do companheiro Murillo Rodrigues Alves, para dirigir o 
Departamento de Relações Públicas. Em seguida, usou da palavra o Diretor do 
Departamento de Assistência Espírita, justificando a ausência do prof. Mario Barbosa e 
ressaltando o convite já feito para o Seminário de Sensibilização para Serviços Assistenciais 
Espíritas. Logo a seguir, o Diretor do Departamento do Departamento de Orientação 
Doutrinária faz breve relato das atividades daquele Departamento no ano que se finda, 
salientando que, em termos de programa estabelecido, o Departamento cumpriu as suas 
metas estabelecidas. Em seguida, a reunião foi suspensa, para ser servido o almoço, 
voltando a ser reinstalada às 13:30 horas, com a palavra dada ao Diretor de Departamento 
de Assistência Jurídico-Administrativo que falou sobre as atividades departamentais 
exercidas no ano, ressaltando os vários encontros promovidos. Após, usou da palavra a 
representante do Departamento de Evangelização Infantil, que falou sobre os trabalhos do 
Departamento em geral. Inquerida sobre o problema da literatura infantil, informou que 
o Departamento já criou uma Comissão para estudar o assunto e que, em breve, essa 
Comissão dará o seu parecer. Pelo Departamento de Mocidades, falando o seu Diretor, foi 
dado conhecimento da Súmula da 51ª Reunião Geral do Departamento. Neste instante, o 



 

 

sr. representante da 15ª UDE propõe que o projeto de Regimento Interno do 
Departamento de Mocidades fosse discutido na presente reunião. Após discussões sobre o 
assunto, a 15ª UDE retira a sua proposta. Ainda na pauta do Departamento de Mocidades, 
o companheiro Eder Fávaro propõe que se incluísse o tema “O Jovem Espírita e o Centro 
Espírita” nas reuniões de confraternização, pelo que o companheiro Abel responde que 
essa é uma preocupação constante do Departamento ou seja a integração do jovem no 
Centro Espírita. Em seguida, o Departamento de Comunicação, pelo seu diretor, informou 
que colocava à disposição de todos os interessados o audiovisual “Missão do Centro 
Espírita” e que o Departamento está empenhado, no desenvolvimento do tema Unificação. 
Informou, ainda, a indicação de Natalino D’Olivo para representar o jornal Unificação no 
próximo Congresso Espírita de Jornalistas a se realizar no Rio de Janeiro. Falou ainda sobre 
os cursos de propaganda e enfoque ao Rádio. Foi justificada a ausência do Diretor do 
Departamento do Livro. Em seguida, falou o Diretor de Patrimônio, conclamando a ajuda 
de todos, no sentido de se conscientizarem das necessidades financeiras da USE, dando 
informações sobre o movimento do Quadro de Mantenedores. Em seguida, novamente 
com a palavra, o sr. Presidente informou que foi recebida uma carta, datada de 25/10/79, 
da FEESP, na qual a mesma, após vários considerandos, diz-se afastada do CDE. A DE, 
segundo o seu presidente, analisou a carta referida, entendendo que se tratava de uma 
comunicação da retirada de seus representantes do CDE, e assim entendido achou ser 
necessária a comunicação da mesma ao Conselho. Algumas considerações foram feitas 
pelos presentes, destacando-se a do representante da 15ª UDE, que disse estar a FEESP se 
desligando do movimento que ela própria criou, através de tese vencedora, no I Congresso 
Espírita. O companheiro Paulo Ribeiro expressa-se sobre o assunto dizendo que a posição 
dos companheiros deve ser de silencio. Pediu a Deus para que não nos deixemos 
influenciarmo-nos e, em nome daquela casa, que passa por difíceis momentos, que precisa 
ser amparada, pede que os dirigentes compreendam que o caminho que ela está 
percorrendo não é o de Ismael e Bezerra, e apela para que entendam que não é a FEESP a 
causadora, mas um grupo de homens, que estão ocasionando toda a celeuma. Ainda, 
novamente, o sr. Presidente fala da representação da USE na IV Zonal, em Porto Alegre, 
dando conta dos trabalhos lá realizados, nos dias 1, 2 e 3 de novembro. Em seguida, foi 
marcada a reunião próxima para o dia 9 de março de 1980. Antes de encerrada a reunião 
o representante da ? UDE pede a  palavra para alertar a Presidência quanto ao esvaziamento 
das reuniões do CDE, após certa hora da tarde, chamando a atenção dos Conselheiros para 
que permaneçam no recinto das reuniões até o seu término. Proferida prece de 
encerramento pelo representante da UNIME de Lins, o Sr. Presidente deu a reunião por 
encerrada, as 15,45 horas, lavrando-se a presente ata. 
 
Assinaturas 
 






















