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Ata # 181 – 08 de março de 1981 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos oito dias do mês de março de 1981, na sede do Instituto Espírita de Educação, à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., no 695, nesta Capital, reuniu-se o CDE da USE, com a 
presença dos confrades que assinaram o livro próprio. Às 09:35 horas, saudando os 
presentes, o sr. Presidente, Nestor João Masotti, deu a reunião por iniciada, justificando a 
ausência do confrade Murillo Rodrigues Alves, por desencarnação de pessoa de sua família. 
Foi lida, aprovada e assinada a ata da reunião anterior. Expediente: 1) da UNIME de 
Osasco, comunicando seus novos representantes junto ao CDE: efetivo – Platão Bencks de 
Souza, e suplentes: Érico Ferreira e José Farah; 2) da UNIME de Ribeirão Preto, 
autorizando o confrade Antonio Cosmo Bezerra a representá-la nesta reunião; 3) da UME 
de Santo Anastácio, indicando o confrade Alfredo Roberto Netto para substituir sua 
suplente Noemia Cesar Marcondes; da 19ª UDE, Programa do seu 3º Encontro da Família. 
Tesouraria: 1) o confrade Helio da Silva Marques informou que foi firmado, em 5/2/81, 
com o Banco Itaú S/A, agência 725 – SP, proposta de “Convênio de Serviços e 
Recebimento”, para recebimento em conta corrente de importâncias provenientes de: a) 
carnês de prestações da “Campanha dos 500” pró sede própria e manutenção; b) depósito 
de contribuições para cobrança de créditos da USE, principalmente de assinaturas e de 
cotas do jornal Unificação; 2) Informou a posição do fundo da Campanha da Sede Própria 
(Cr$ 985.007,99 até 31/12/80; 3) Expôs a situação financeira do jornal Unificação, 
inclusive rol dos órgãos e sociedades em debito, e demonstrativo do custo do jornal; 4) 
cobra o envio de numerário relacionado com a folhinha “Bom dia, Vida!”. OS 
representantes de São José do Rio Preto, Santos e 17ª UDE sugeriram que o jornal 
Unificação passe a aceitar propagandas, com vistas a diminuir o custo do mesmo; lembram 
também pesquisas de mercado, tentando mão de obra mais barata para os custos de 
impressão. 4) apresentou síntese do Balanço Geral e Demonstrativo da Receita e Despesa, 
levantado em 31/12/80, o qual foi apreciado e aprovado pelo CDE, nos termos do art. 
22º, inciso VIII, dos Estatutos Sociais. 5) Com relação à Contribuição Social, prevista nos 
Estatutos Sociais, art. 8º, inciso V e parágrafo único, apresentou proposta no sentido da 
atualização do seu valor, e alteração na proposição percentual da distribuição da 
contribuição social mensal: a) atualização de valor: após amplo debate, do qual participaram 
os representantes de São José dos Campos, Franca, Bauru, Sorocaba, São José do Rio Preto, 
Araraquara, 2ª, 14ª e 18ª UDEs, o CDE deliberou que contribuição social mínima das 
Sociedades Espíritas Unidas passa a ser de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), devendo este valor 
ser revisto anualmente, por ocasião das reuniões do CDE realizadas nos meses de dezembro. 
– b) alteração da proporção percentual da distribuição da contribuição social mensal: após 
ampla discussão do assunto do qual participaram os representantes de Presidente Prudente, 
Taubaté, Araraquara, Santo André, Santos, São José dos Campos, Capinas, Sorocaba, 5ª, 
9ª, 12ª, 14ª, 17ª e 18ª UDEs, Instituto Espírita de Educação e do Secretário Geral, 1º 
Tesoureiro e Diretor do Patrimônio, o CDE aprovou: I) que a contribuição social de cada 
Sociedade Unida passa a ter a seguinte destinação: 50% para a Diretoria Executiva da USE, 
25% para a UNIME/UME/UDE e 25% para o CRE (esta proposta, da DE, teve 16 votos; 
a proposta de Santos – 40% + 40% + 20% - teve 15 votos, e a proposta da 18ª UDE – 25% 
+ 50% + 25%, respectivamente, teve 4 votos); II) que a cobrança às sociedades unidas 
continue sendo feita através das UNIMEs/UMEs/UDEs, e a cobrança aos órgãos pela 
Tesouraria da DE. Divisão Territorial: o CDE aprovou alterações relacionadas com as de 
Santa Bárbara d’Oeste (que deixa a UNIME de Piracicaba); Santa Fé do Sul (abrangendo 



Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, Santana da Ponte Pensa e Três 
Fronteiras, que saem da UNIME de Jales); Itapeva (abrangendo Apiaí, Barão de Antonina, 
Barra do Turvo, Buri, Capão Bonito, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itapeva, Itaporanga, 
Itararé, Ribeira, Ribeirão Branco, Riversul, que saem da UNIME de Sorocaba); Jacareí 
(incluindo-se os municípios de Guararema e Santa Isabel, que saem, respectivamente, das 
UNIMEs de Mogi das Cruzes e Guarulhos). Carta aos Órgãos de Unificação do Movimento 
Espírita do Estado de São Paulo: o exame deste documento foi adiado para a próxima 
reunião do CDE (proposta de Santos); no dia 13/6/81 os órgãos da USE deverão trazer 
seus pareceres a respeito da “Carta”, em reunião a ser convocada pela Assessoria de 
Organização e Planejamento (proposta da 14ª UDE). Campanha da Sede Própria: Marília 
de Castro tece considerações sobre a “Campanha dos 500”, solicitando a inscrição das 
cidades que desejam ser prioritariamente visitadas pela respectiva Comissão. Esclarece que 
as reuniões serão familiares, nunca envolvendo econômica-financeiramente as Sociedades 
Espíritas, e que reunirão confrades que já estejam conscientizados da Campanha. Nessas 
reuniões a Comissão pretende fortalecer a mentalidade unificacionista. Lembra que “5 de 
junho” é o “Dia da USE” e que quatro UDEs têm realizações programadas com vistas a 
arrecadar fundos para a sede própria. Departamentos: 1) Comunicações: informou a 
transferência para Penápolis do confrade Merhy Seba. A Diretoria Executiva da USE 
registrou o seu reconhecimento ao referido confrade pelo trabalho que desenvolveu com 
ânimo e entusiasmo, junto ao Departamento de Comunicações da USE, inclusive o jornal 
“Unificação”. O Departamento de Comunicações está sendo coordenado pela 
Coordenadoria da Área de Comunicações da DE, cujo coordenador é o confrade Paulo 
Roberto Pereira da Costa. Passou a responder pela direção do jornal Unificação o confrade 
Murillo Rodrigues Alves. Falando pelo jornal, Elza Conte diz da reunião realizada ontem 
com alguns representantes de órgãos da USE; que a equipe do “Unificação” deseja o jornal 
mais atuante e representativo do movimento espírita estadual; pede a todos para que 
mandem notícias. O confrade Éder Fávaro sugere que os órgãos façam entrevistas e 
reportagens dos eventos espiritas que ocorrerem em suas áreas, para publicação no 
“Unificação”. 2) Livro: Leila Bacacci justifica a ausência do confrade Alfredo Roberto 
Netto; informa que o Departamento aguarda a devolução do boletim de cadastramento, 
devidamente preenchida; informa que a I Feira Estadual do Livro Espírita não será realizada 
em abril/81, ficando possivelmente para abril/82, face à exiguidade de tempo para realizar 
um trabalho de qualidade; informa que, por sugestão de Ribeirão Preto, realizará o I 
Encontro de Divulgadores do Livro Espírita, com coordenação do confrade Aldo Aguiar 
Bianco, e realização de previas para estabelecimento dos objetivos. A primeira será no mês 
de maio, em Ribeirão Preto. Informa ainda, que a distribuidora da USE entraram em 
funcionamento e que os pedidos de livros e apostilas deverão ser encaminhados ao 
Departamento do Livro. Serviço Assistencial Espírita: informa que tomou conhecimento 
da instalação deste Departamento nas unidades de Americana, Araçatuba, Campinas, São 
Joao da Boa Vista, Sorocaba e Franca, e que está em fase de organização em Araras e 
Cachoeira Paulista; que Bebedouro e Taubaté, embora sem o Departamento organizado, 
estão participando da reuniões gerais; cita várias cidades das quais já possui nomes para 
contatos, e solicita nome e endereço para contatos com as demais unidades da USE; 
informa que foi realizado o II Encontro de Assistência Religiosa Espírita em 
estabelecimentos penais, sob a coordenação do confrade Gilberto Ayelo, dia 18/01/81, 
com a participação de representantes ligados aos trabalhos realizados nos estabelecimentos 
penais de Araraquara, Itirapina, Taubaté, e penitenciárias masculina e feminina, tendo 
havido valiosa troca de experiências. Usando da palavra, o confrade Sílvio Pelicano, 



presidente do Instituto Fraternal de Laborterapia, informa que esta entidade vem 
recuperando alcoólatras há 13 anos; que os Centros Espíritas dificilmente podem atender 
esse tipo de necessitados; que o Instituto pretende instalar esse serviço em outras regiões 
do Estado, tanto quanto em várias zonas da Capital. Solicita nomes e endereços para 
contatos. Mocidade: o confrade Marcos Miguel da Silva informa que a Comissão Diretora 
do Departamento vem se reunindo semanalmente; elaborou plano de trabalho para 
visitação a todas as regiões do Estado; fala do Programa para Pré-Mocidade que vendo sendo 
elaborado em conjunto com o Departamento de Evangelização Infantil; da aprovação de 
temas para a “COMJESP, que se realizará em 1982 na Capital; informa que uma Comissão 
está elaborando a reestruturação do Curso para Dirigentes de Mocidades; que no próximo 
mês de abril serão realizadas as Confraternizações Seccionais, nas cidades de Jundiaí, 
Guaratinguetá, Bebedouro e Bauru; que as Assessorias Seccionais estão organizando um 
atualizado cadastro das Mocidades Espíritas; que a Secretaria de Divulgação do 
Departamento aprovou a confecção de um cartaz que será afixado em todos os Centros 
Espíritas; que está sendo projetado um audiovisual sobre “O que é a Mocidade Espírita”; 
que a Secretaria de Doutrina do Departamento tabulou todo o material doutrinário 
existente nos arquivos do DM, ao qual terão acesso todos os interessados; que a partir de 
maio, o DM enviará, a título de sugestão, mensalmente, uma aula às Mocidades, com uma 
técnica de estudo adequada ao assunto. Orientação Doutrinária: o confrade Éder Fávaro 
tece comentários sobre a Reunião Geral realizada ontem e sobre o programa do 
Departamento para 1981 e 1982; solicita material doutrinário das regiões, que possam ser 
projetados em favor do próprio movimento; solicita artigos doutrinários para serem 
publicados na coluna do Departamento no jornal “Unificação”; informa que está sendo 
distribuído um questionário para levantamento da situação atual nos órgãos da USE, 
notadamente UNIMEs/UMEs/CREs. O presidente da USE solicitou que os órgãos 
envidem os maiores esforços no sentido de enviarem representantes às reuniões gerais dos 
Departamentos da DE, facilitando assim a própria implantação dos trabalhos de unificação 
em nosso Estado, se possível enviando um representante para cada reunião departamental. 
Campanha Integração da Família: o sr. Presidente confirma a cessão do Anhembi para o 
dia 26/04/81, com vistas ao lançamento oficial para todo o Estado desta Campanha. O 
confrade Paulo Roberto Pereira da Costa, coordenador da Campanha, faz uma análise 
crítica dos trabalhos realizados até agora; informa que, por falta de verba, ainda não foi 
possível confeccionar os cartazes de propaganda do lançamento estadual; diz do trabalho 
de conscientização realizado junto ao 29º CRE e à Associação Médico Espírita, esta visando 
sensibilizar os médicos espíritas a se engajarem nesta Campanha, face a temas como aborto, 
anticoncepcionais e outros, onde os médicos devem dar a contribuição médico-espírita. Diz 
da contribuição do 29º CRE no desenvolvimento de alguns temas mais complexos que 
envolvem a família, os quais deverão ser reunidos num opúsculo. Finaliza convidando os 
órgãos da USE a enviarem até 20/03/81 os seus pedidos de material promocional da 
Campanha, com os respectivos numerário. Regimentos para “UNIME/UME/UDE” e para 
“CRE” e Estatuto para “UNIME/UME/UDE”: o presidente da USE e o Assessor de 
Organização e Planejamento, Rubens Policastro Meira, informam sobre os trabalhos 
desenvolvidos, inclusive a reunião realizada ontem, quando foram praticamente concluídos 
os estudos a respeito desses três documentos, cabendo agora ao CDE se pronunciar a 
respeito; informa ainda que as alterações feitas no texto original foram todas de forma e 
não de fundo; dá conhecimento ao plenário das alterações feitas; submete ao plenário 
alteração sugerida pela representação de Araraquara. O representante da 18ª UDE solicita 
prazo de mais 90 dias para estudo da matéria e eu a Assessoria de Organização e 



Planejamento envie aos órgãos a relação de todas as alterações sugeridas. O representante 
de Lins argumenta que o adiamento não se justifica; que a distribuição dos textos básicos 
foi feita em novembro de 1980; que já houve um adiamento de 90 dias e que a maioria dos 
órgãos da USE já se pronunciou a respeito. O sr. Presidente coloca a matéria em votação. 
Com apenas dois votos contra, decide-se que o CDE se manifeste nesta reunião sobre os 
citados documentos. O sr. Presidente propõe que prevaleça a relação aprovada na reunião 
de ontem, da Assessoria de Organização e Planejamento, que contou com a presença de 15 
unidades da USE, mais a sugestão de Araraquara, trazida nesta data. Colocada em votação, 
a matéria foi aprovada, ficando os documentos com a seguinte redação final. 
 
Regimento Interno do CRE 
 
Capítulo  
Da denominação, constituição, sede e finalidades 
 
Art. 1º - O Conselho Regional Espírita de ..... – CRE, devidamente instalado em .... de .... 
de 19...., é um órgão de unificação do movimento espírita, da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, com sede na cidade de ...., constituído pelas Uniões 
Intermunicipais, Municipais e Distritais Espíritas sediadas na área de sua jurisdição. 
 
Parágrafo Único: A jurisdição do CRE de .... abrange os municípios incluídos na 
delimitação territorial estabelecida pelo Conselho Deliberativo Estadual da USE, ouvidas 
as partes interessadas. 
 
Art. 2º - São finalidades do CRE, em sua área de ação: 
I – coordenar as atividades de unificação do movimento espirita e de união das sociedades 
espíritas através das UNIMEs, UMEs e UDEs que o constituem; 
II – acompanhar e colaborar com as UNIMEs, UMEs e UDEs para o pleno 
desenvolvimento de suas atividades, sejam doutrinárias, promocionais ou administrativas; 
III – desenvolver, inclusive em assessoramento à Diretoria Executiva da USE, todas as 
atividades que visem ativar e aprimorar os órgãos e os trabalhos de unificação do 
movimento espírita e de união das sociedades espíritas; 
IV – realizar as atividades de competência das UNIMEs, UMEs e UDEs quando estas não 
estiverem em condições de realizá-las e quando isto se fizer necessário. 
 
Capítulo II 
Do Conselho Deliberativo 
 
Art. 3º - O Conselho Deliberativo do CRE será constituído de dois representantes efetivos 
de cada uma das UNIMEs, UMEs e UDEs que o compõe, sendo um, de preferência, o seu 
Presidente. 
 
Parágrafo Único: Além dos representantes efetivos a que se refere o presente artigo, cada 
UNIME, UME e UDE indicará dois suplentes que substituirão os efetivos em seus 
impedimentos. 
 
Art. 4º - Os representantes efetivos e suplentes indicados pelas UNIMEs, UMEs e UDEs, 
tomarão posse como membros do Conselho Deliberativo do CRE, durante o mês de maio 



do ano em que se realizar a Assembleia Geral Ordinária da USE, em reunião do próprio 
Conselho, quando elegerão entre si, a Comissão Executiva do CRE. 
 
Art. 5º - O Conselho Deliberativo do CRE será renovado a cada dois anos, podendo os 
seus membros serem indicados para mais de um mandato. 
 
Parágrafo 1º - Durante o mandato do CD, as UNIMEs, UMEs e UDEs poderão substituir 
os seus representantes efetivos e suplentes ou indicar novos, por motivo justificado, aceito 
pelo Conselho que, neste caso, empossará os novos membros. 
 
Parágrafo 2º - A critério do Conselho, os membros substituídos conforme o parágrafo 
anterior poderão ser mantidos nos cargos para o qual tenham sido eleitos. 
 
Art. 6º - Os membros do Conselho ficam automaticamente licenciados quando eleitos para 
comporem a Comissão Executiva, caso em que serão substituídos pelos respectivos 
suplentes. 
 
Parágrafo Único: os membros suplentes do Conselho quando eleitos para comporem a 
Comissão Executiva, perderão 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. 7º - Compete ao Conselho Deliberativo do CRE: 
I – deliberar sobre as atividades doutrinárias e administrativas do CRE de forma compatível 
com as disposições contidas no presente regimento e com base as deliberações do CDE da 
USE; 
II – eleger a Comissão Executiva, nos termos do artigo 12 e parágrafos deste Regimento 
dando-lhe posse; 
III – aprovar os regimentos dos Departamentos mantidos pela Comissão Executiva, de 
forma compatível com as deliberações do CDE da USE; 
IV – nomear, na esfera de sua competência, comissões para fins específicos, com prazos 
determinados; 
V – aprovar as contas e os relatórios da Comissão Executiva; 
VI – julgar os recursos das decisões da Comissão Executiva; 
VII – aprovar a criação, a modificação e o desdobramento ou a extinção de Departamentos, 
ouvida a Comissão Executiva; 
VIII – aprovar a proposta orçamentária e os planos de trabalho para cada exercício, 
preparados e propostos pela Comissão Executiva, bem como as revisões eventualmente 
necessárias durante o exercício correspondente; 
IX – aprovar, pelo voto de, no mínimo, dois terços da totalidade de seus membros 
presentes, o encaminhamento à reunião do CDE da USE de proposta para reforma deste 
Regimento; 
X – deliberar, com o voto de, no mínimo, três quartos da totalidade de seus membros 
presentes, sobre proposta a ser encaminhada à reunião do CDE da USE objetivando a 
dissolução do CRE; 
XI – cumprir e fazer cumprir este Regimento e as resoluções emanadas do CDE da USE 
quanto à unificação do movimento espirita; 



XII – deliberar sobre os casos omissos ou duvidosos, de forma harmônica com os princípios 
estabelecidos pelo presente Regimento. 
 
Art. 8º - O Conselho Deliberativo se reunirá, ordinariamente, no mínimo uma vez a cada 
três meses e, extraordinariamente, quando convocado para fim especial ou de urgência. 
 
Parágrafo Único: não havendo maioria absoluta, na hora para a qual foi convocada, o 
Conselho Deliberativo reunir-se-á trinta minutos após, com qualquer número. 
 
Art. 9º - Deverão participar das reuniões do Conselho Deliberativo os membros da 
Comissão Executiva e os Diretores de Departamentos, com direito à palavra, embora sem 
direito a voto, cabendo ao Presidente da Comissão Executiva apenas o voto de qualidade, 
nos termos do inciso III do artigo 25. 
 
Art. 10 – A convocação das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo é de competência 
do Presidente da Comissão Executiva. 
 
Art. 11 – A convocação das reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo é de 
competência do Presidente da Comissão Executiva, por decisão própria, por decisão do 
Conselho, por decisão da Comissão Executiva ou por solicitação de mais da metade dos 
membros do Conselho. 
 
Capítulo III 
Da Comissão Executiva 
 
Art. 12 – A Comissão Executiva do CRE compõe-se, no mínimo, dos seguintes membros: 
I – Presidente; 
II – Secretário; 
III – Tesoureiro. 
 
Parágrafo 1º - Os membros da Comissão Executiva serão eleitos e empossados pelo 
Conselho Deliberativo para um mandato de dois anos, permitida a reeleição por três vezes, 
para o mesmo cargo. 
 
Parágrafo 1º - Os candidatos à Comissão Executiva do CRE serão necessariamente 
membros do Conselho Deliberativo, efetivos ou suplentes. 
 
Art. 13 – Compete à Comissão Executiva: 
I – executar todos os atos administrativos necessários ao normal desenvolvimento das 
atividades do CRE; 
II – atender às normas e deliberações emanadas dos órgãos superiores do CRE; 
III – propor ao Conselho Deliberativo a criação, a modificação, o desdobramento ou a 
extinção de Departamento do CRE; 
IV – receber doações livres de condições restritivas; 
V – convocar, através de seu Presidente, o Conselho Deliberativo para reunião 
extraordinária; 
VI – nomear, através de seu Presidente, assessores, procuradores e comissões para fins 
determinados; 



VII – indicar representantes do CRE para participar de encontros, reuniões ou 
confraternizações; 
VIII – nomear e dar posse aos membros das Comissões Diretoras dos seus Departamentos; 
IX – deliberar sobre os trabalhos preparados pelos seus membros e que devam ser 
submetidos ao Conselho Deliberativo; 
X – elaborar a proposta orçamentária e os planos de trabalho anuais a serem submetidos 
ao Conselho Deliberativo; 
XI – cumprir e fazer cumprir este Regimento 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 Comissão Executiva tem poderes para recorrer a assessorias destinadas a 
atender aos interesses administrativos do CRE. 
 
Art. 14 – A Comissão Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, quando convocada pelo seu Presidente ou pela maioria de seus 
membros, para fim especial ou de emergência. 
 
Parágrafo Único: cada Diretor de Departamento mantido pela Comissão Executiva 
participará obrigatoriamente das reuniões desta, com direito a voto, salvo nos casos em que, 
em decorrência dos assuntos a serem tratados, a Comissão Executiva deva reunir-se 
isoladamente. 
 
Art. 15 – O cargo de membro da Comissão Executiva ficará vago por: 
I – óbito; 
II – renúncia; 
III – ausência sem motivo justificado, superior a três meses ou conforme o previsto no 
artigo 30 deste Regimento; 
IV – destituição em consequência de atos incompatíveis com as finalidades do CRE ou 
desinteresse pelas suas atividades. 
 
Parágrafo Único: caberá ao Conselho Deliberativo, ouvida a Comissão Executiva, decidir 
sobre a vacância do cargo a que se refere o presente artigo, assegurando aos interessados, 
no caso dos incisos III e IV, o direito de defesa. 
 
Art. 16 – Poderão ser concedidas aos membros da Comissão Executiva, 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 Comissão Executiva será substituído por outro 
membro ou suplente do Conselho Deliberativo, designado pela Comissão Executiva, 
posteriormente referendado pelo Conselho. 
 
Parágrafo 2º - Caberá à Comissão Executiva decidir quanto à concessão ou da licença a se 
refere o presente artigo. 



 
Parágrafo 3º - Caberá à Comissão Executiva manter o Conselho Deliberativo informado 
com relação à reassunção ou não do membro licenciado, após vencido o prazo de licença. 
 
Art. 17 – Compete ao Presidente: 
I – representar o CRE; 
II – dirigir e supervisionar as atividades do CRE; 
III – convocar as reuniões do Conselho Deliberativo e presidi-las com direito ao voto de 
qualidade; 
IV – convocar as reuniões da Comissão Executiva e presidi-las com direito ao voto de 
qualidade; 
V – praticar os atos necessários à administração do CRE, organizando-lhe os serviços; 
VI – admitir e demitir o pessoal assalariado e contratar serviços de terceiros para tarefas 
especializadas, “ad-referendum” da Comissão Executiva; 
VII – assinar a correspondência do CRE, sempre que entender conveniente; 
VIII – assinar, juntamente com o Tesoureiro, todos os documentos e papéis necessários ao 
normal desempenho das atividades financeiras do CRE; 
IX – encaminhar, em nome da Comissão Executiva, o relatório das atividades e a prestação 
de contas do CRE, anualmente e no fim do mandato, ao Conselho Deliberativo do CRE 
e à Diretoria Executiva da USE; 
X – designar comissões ou delegações para o desempenho de tarefas específicas; 
XI – cumprir e fazer cumprir o presente Regimento e as resoluções emanadas dos órgãos 
competentes. 
 
Art. 18 – Compete ao Secretário: 
I – substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 
II – secretariar as reuniões do Conselho Deliberativo, da Comissão Executiva e cuidar de 
sua correspondência; 
III – supervisionar os serviços gerais e administrativos da Secretaria do CRE; 
IV – preparar os relatórios de atividades da Comissão Executiva; 
V – assinar a correspondência de rotina, juntamente com o Presidente, os documentos 
que, por sua natureza, assim o exijam; 
VI – coordenar o calendário anual das atividades do CRE; 
VII – cumprir as demais obrigações previstas no presente Regimento e as atribuídas pela 
Comissão Executiva. 
 
Art. 19 – Compete ao Tesoureiro: 
I – executar os serviços gerais da Tesouraria; 
II – executar as decisões de ordem econômica e financeira dos órgãos diretivos; 
III – controlar a receita e os valores mobiliários; 
IV – preparar a prestação de contas a que se refere o inciso V do artigo 7º; 
V – prestar contas mensalmente à Comissão Executiva e informações ao Presidente, 
quando solicitado; 
VI – assinar, juntamente com o Presidente, todos os documentos relativos à 
movimentação e demonstração de valores; 
VII – cumprir as demais obrigações previstas no presente Regimento e as atribuídas pela 
Comissão Executiva. 
 



 
Capítulo IV 
Dos Departamentos 
 
Art. 20 – A Comissão Executiva do CRE deverá manter os seguintes Departamentos: 
I – Departamento de Orientação Doutrinária, que tem por objetivo dinamizar, 
coordenar, e acompanhar as atividades relacionadas com a orientação doutrinária 
desenvolvidas pelas UNIMEs, UMEs e UDEs; 
 
II – Departamento de Evangelização Infantil, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, 
e acompanhar as atividades relacionadas com a evangelização espírita infantil, 
desenvolvidas pelas UNIMEs, UMEs e UDEs; 
 
III – Departamento de Mocidade, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com as mocidades espíritas, desenvolvidas pelas 
UNIMEs, UMEs e UDEs; 
 
IV – Departamento de Serviço Assistencial, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com o serviço assistencial espírita, desenvolvidas 
pelas UNIMEs, UMEs e UDEs; 
 
V – Departamento de Comunicação, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com a divulgação espírita através dos mais diversos 
meios de comunicação, desenvolvidos pelas UNIMEs, UMEs e UDEs; 
 
VI – Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica, que tem por objetivo 
dinamizar, coordenar, e acompanhar as atividades relacionadas com a orientação 
administrativa e jurídica, desenvolvidas pelas UNIMEs, UMEs e UDEs; 
 
VII – Departamento do Livro, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e acompanhar 
as atividades de distribuição e venda de livros, jornais e revistas espíritas, desenvolvidas 
pelas UNIMEs, UMEs e UDEs. 
 
Art. 21 – Os Departamentos mantidos pela Comissão Executiva do CRE reger-se-ão por 
seus Regimentos Internos aprovados pelo Conselho Deliberativo do CRE, de forma 
compatível com as deliberações do CDE da USE. 
 
Parágrafo 1º - Os Departamentos mantidos pela Comissão Executiva serão constituídos 
por representantes das UNIMEs, UMEs e UDEs que compõem o CRE. 
 
Parágrafo 2º - Os Departamentos serão coordenados por uma Comissão Diretora 
composta por três membros, que nele ocuparão os cargos de Diretor, 1º Secretário e 2º 
Secretário, nomeados pela Comissão Executiva. 
 
Parágrafo 3º - As Comissões Diretoras dos Departamentos poderão designar tantos 
assessores quantos forem necessários ao normal desenvolvimento de suas atividades, 
dando ciência à Comissão Executiva destas designações. 
 



Parágrafo 4º - A nomeação bem como a substituição dos membros das Comissões 
Diretoras poderão se dar em qualquer época, sempre que necessário. 
 
Parágrafo 5º - Por ocasião da eleição da nova Comissão Executiva, os membros das 
Comissões Diretoras continuarão a responder pela direção de seus Departamentos até 
que a Comissão Executiva nomeie novos membros ou os mantenham nos respectivos 
cargos. 
 
Parágrafo 6º - Os demais membros das Comissões Diretoras participam, também quando 
convocados, das reuniões promovidas pela Comissão Executiva. 
 
Art. 22 – Aos Diretores de Departamentos compete: 
I – coordenar e dirigir as atividades dos respectivos Departamentos, na forma estabelecida 
por seus Regimentos Internos; 
II – encaminhar à Tesouraria do CRE, imediatamente, toda e qualquer importância 
recebida, prestando conta mensalmente, àquela, do numerário movimentado pelos 
respectivos Departamentos; 
III – manter um estreito relacionamento com os demais Departamentos, propiciando 
uma mútua colaboração; 
IV – cumprir as demais obrigações previstas no presente Regimento e as atribuições 
emanadas da Comissão Executiva. 
 
 
Capítulo V 
Dos Rendimentos 
 
Art. 23 – Constituem rendimentos do CRE: 
I – importâncias decorrentes das contribuições das “sociedades unidas”; 
II – as contribuições de cooperadores definidas no artigo 24; 
III – as receitas eventuais; 
IV – as rendas em seu favor constituídas por terceiros; 
V – o produto proveniente de promoções para a obtenção de fundos; 
VI – quaisquer outras rendas criadas mediante atividades condizentes com os princípios 
da Doutrina Espírita. 
 
Parágrafo Único: A receita será aplicada na difusão da Doutrina Espírita, na constituição, 
conservação e ampliação do próprio patrimônio e nas despesas de administração. 
 
Art. 24 – O CRE poderá ter ilimitado número de cooperadores, pessoas físicas ou 
jurídicas que, sem direitos ou vantagens, contribuem com donativos periódicos 
destinados a atender as despesas administrativas, a conservação e a ampliação do 
patrimoôio. 
 
 
CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais 
 



Art. 25 – Se houver empate na votação de dois ou mais candidatos para um determinado 
cargo, proceder-se-á, de imediato, nova votação e, caso persista o empate, considerar-se-á 
eleito o mais idoso. 
 
Art. 26 – Nas reuniões dos órgãos deliberativos e executivos não se permitirá voto nem 
representação por procuração. 
 
Parágrafo Único: O participante regimentalmente qualificado para votar terá direito a um 
voto em cada deliberação. 
 
Art. 27 – Não poderá integrar o CRE, o seu Conselho Deliberativo, a sua Comissão 
Executiva ou as Comissões Diretoras dos seus Departamentos, quem desempenhar cargos 
ou mandato 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. 28 – As licenças concedidas a Diretores, Conselheiros e demais integrantes dos 
quadros diretivos não interrompem a contagem de tempo de mandato para o qual foram 
eleitos ou designados. 
 
Art. 29 – É vedada a remuneração, bem como a distribuição de lucros, vantagens, 
bonificações ou dividendos de qualquer espécie a diretores, conselheiros e demais 
colaboradores do CRE, sob qualquer forma ou pretexto. 
 
Parágrafo Único: Ficam excluídos os contratado na forma das leis trabalhistas. 
 
Art. 30 – O membro de órgão diretivo que falta a três reuniões consecutivas ou a mais de 
cinquenta por cento das realizadas num exercício, sem justificativa aceita pela respectivo 
órgão, perderá o cargo em que se derem as faltas, que será considerado vago, sem prejuízo 
dos demais cargos que ocupe. 
 
Art. 31 – O CRE não se envolverá em movimento político-partidário, sendo vedadas nos 
seus órgãos, nas suas dependências, na sua esfera de ação ou em seu nome, propaganda 
ou atividade de natureza poli1tico-partidária. 
 
Art. 32 – O CRE veda nas suas dependências, na sua esfera de ação ou em seu nome, o 
ataque a qualquer religião, crença ou doutrina, ressalvada a liberdade de critica 
construtiva ou de defesa, em linguagem respeitosa. 
 
Art. 33 – Este Regimento é reformável em suas generalidades, mas inalterável, sob pena 
de nulidade, as disposições que dizem respeito: 
I – à natureza espírita do CRE; 
II – à orientação kardequiana da entidade; 



III – à não vitaliciedade dos cargos e funções; 
IV – à não remuneração dos cargos e funções; 
V – à condição do CRE como órgão da USE; 
VI – ao caráter apartidário e apolítico do CRE; 
 
Art. 34 – A dissolução do CRE é de competência do Conselho Deliberativo, convocado 
nos termos do artigo 8º, respeitando o que determina o inciso X do artigo 7º do presente 
Regimento. 
 
 
CAPÍTULO VII 
Das Disposições Transitórias 
 
Art. 35 – Será automaticamente prorrogado o mandato do Conselho Deliberativo e da 
Comissão Executiva do CRE que se vencer no ano de 1981, para serem constituídos e 
eleitos, respectivamente, em maio de 1982, a fim de que haja coincidência de mandato 
com os demais órgãos de unificação. 
 
(Devem ser incluídos neste capítulo as disposições de caráter temporário, decorrentes da 
“implantação ou alteração deste Regimento Interno. 
 
 
CAPI1TULO VIII 
 
Art.   – Este Regimento, aprovado em ___________ de ___________ de 19___, entra 
em vigor na data da sua aprovação. 
 
(Regimento Interno aprovado pelo CDE em reunião de 08/03/81). 
 
  



Regimento Interno da UNIME, UME e UDE 
 
Capítulo I 
Da denominação, constituição, sede e finalidades 
 
Art. 1º - A União (Intermunicipal, Municipal ou Distrital)  Espírita de ____________, que 
tem como sigla (UNIME, UME ou UDE), , devidamente constituída em .... de .... de 19...., 
é um órgão de unificação do movimento espírita, da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, resultante da união de sociedades espíritas sediadas na área de sua 
jurisdição, com sede na cidade de ..... 
 
Parágrafo Único: A jurisdição da (UNIME, UME ou UME) abrange (o seu próprio 
município e os municípios vizinhos, o seu próprio município ou os distritos) incluídos na 
delimitação territorial estabelecida pelo Conselho Deliberativo Estadual da USE, ouvidas 
as partes interessadas. 
 
Art. 2º - São finalidades da (UNIME, UME, UDE): 
I – a união das sociedades espíritas sediadas na área de sua jurisdição; 
II – a unificação direcional e organizada do movimento espírita na área de sua jurisdição; 
III – a difusão do Espiritismo no seu tríplice aspecto – científico, filosófico e religioso – 
com base nas obras da Codificação Kardequiana, com vistas à vivência do Evangelho de 
Jesus Cristo, pelos homens, de maneira voluntária, consciente e permanente; 
IV – a realização de atividades que, por sua natureza, não possam ser executadas 
isoladamente, pelas sociedades espíritas. 
 
Art. 3º - Para atender às finalidades a que se refere o artigo anterior, cabe à (UNIME, UME, 
UDE): 
I – coordenar as atividades do movimento espi1rita na área de sua jurisdição e representá-
lo; 
II – promover a união das sociedades espíritas sediadas no âmbito de sua jurisdição 
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, com base nas obras da Codificação Kardequiana; 
IV – incentivar e orientar a realização de obras e de outros serviços assistenciais espi1ritas, 
de amparo e promoção aos necessitados em geral, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, 
nacionalidade ou religião, em consonância com o princípio cristão de caridade; 
V – divulgar a Doutrina Espírita por todos os meios de comunicação de maneira condizente 
com os seus princípios; 
VI – participar, como entidade representativa do movimento espi1rita no âmbito de sua 
jurisdição, das atividades relacionadas com a unificação do movimento espírita estadual; 
VII – promover a realizar de reuniões de sociedades espiritas, 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 e esclarecimento; 

e) De confraternização, de intercambio, de informações entre os frequentadores; 
f) De orientação jurídico-administrativa. 

 
 
Capítulo II 
Da Constituição 
 
Art. 4º - A União (Intermunicipal, Municipal, Distrital) Espírita de _________ compõe-se 
de, no mínimo, três sociedades espíritas sediadas no território de sua jurisdição, que 
integram concomitantemente o quadro das sociedades unidas da USE. 
 
Parágrafo Único: Entende-se por sociedades espíritas, neste Regimento, 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 compõem a (UNIME, UME, UDE) serão conhecidas 
no presente Regimento como “sociedades unidas”. 
 
Art. 6º - Para integrar o quadro das “sociedades unidas” da (UNIME, UME, UDE), 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 Comissão Executiva da (UNIME, UME, 
UDE) e pela Diretoria Executiva da USE. 
 
Art. 7º - São direitos das “sociedades unidas”: 
I – participar de todas as atividades promovidas pelos órgãos de unificação; 
II – votar nas Assembleias Gerais da USE, após o período de seis meses a contar da data de 
aprovação da sua proposta de união pela Diretoria Executiva da USE, conforme consta do 
inciso IV do artigo anterior; 
III – indicar seus representantes para formar o Conselho Deliberativo da (UNIME, UME, 
UDE); 
IV – receber orientação e assessoria da (UNIME, UME, UDE) para o desenvolvimento de 
suas atividades; 
V – solicitar, dentro das normas estatutárias, a convocação de Assembleias Gerais 
Extraordinárias da USE. 
 
Art. 8º - São deveres das “sociedades unidas”: 
I – cumprir o presente Regimento; 
II – levar ao conhecimento de quem de direito qualquer ato de administração 
manifestadamente lesivo aos interesses sociais da (UNIME, UME, UDE) ou da USE; 
III – interessar-se e trabalhar pelo cumprimento das finalidades da entidade; 



IV – zelar pelo patrimônio moral e material da entidade; 
V – contribuir para a manutenção do trabalho de unificação do movimento espírita, com 
uma cota mensal mínima, fixada pelo CDE da USE. 
 
Parágrafo Único: Para a “sociedade unida” que, comprovadamente, não puder cumprir o 
disposto no inciso V, poderá, sem prejuízo de seus direitos, ser concedida, pela DE da USE, 
isenção da citada contribuição, após a devida solicitação, feita através da Comissão 
Executiva. 
 
Art. 9º - As sociedades espíritas que integrarem o quadro das “sociedades unidas” manterão 
a sua autonomia administrativa, preservando a sua liberdade de decisão e a sua 
responsabilidade pela conduta, pela orientação adotada e pelos compromissos assumidos. 
 
Art. 10 – As “sociedades unidas” não responderão, isoladamente, pelas obrigações 
assumidas pela (UNIME, UME, UDE), da mesma forma que a (UNIME, UME, UDE) não 
responderá, nem solidária e nem subsidiariamente, pelas orientações adotadas e pelos 
compromissos assumidos pelas “sociedades unidas”. 
 
 
Capítulo IV 
Do Conselho Deliberativo 
 
Art. 11 – O Conselho Deliberativo da (UNIME, UME, UDE), que usará a sigla CD, será 
constituído de dois representantes efetivos de cada uma das “sociedades unidas” que a 
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, que substituirão os efetivos em seus impedimentos. 
 
Art. 12 – Os representantes efetivos e suplentes indicados pelas “sociedades unidas”, 
tomarão posse como membros do Conselho Deliberativo da (UNIME, UME, UDE), 
durante o mês de abril do ano em que se realizar a Assembleia Geral Ordinária da USE, 
em reunião do próprio Conselho, quando elegerão entre si: 
I – a Comissão Executiva na forma do disposto no artigo 2º, que tomará posse no ato; 
II – os representantes junto ao respectivo Conselho Regional Espírita da USE, nos termos 
do artigo 39 deste Regimento; 
III – os representantes junto ao Conselho Deliberativo Estadual da USE, nos termos do 
artigo 39 deste Regimento. 
 
Art. 13º - O CD será renovado a cada dois anos, podendo os seus membros serem indicados 
para mais de um mandato. 
 
Parágrafo 1º - Durante o mandato do CD, as “sociedades unidas” poderão substituir os seus 
representantes efetivos e suplentes ou indicar novos, por motivo justificado, aceito pelo CD 
que, neste caso, empossará os novos membros. 
 
Parágrafo 2º - A critério do CD, os membros substituídos conforme o parágrafo anterior 
poderão ser mantidos nos cargos para o qual tenham sido eleitos. 



 
Parágrafo 3º - Na eventualidade de não ser possível a presença à reunião do CD de seus 
representantes efetivos e suplentes, as “sociedades unidas” poderão credenciar, por escrito, 
um de seus membros para participar da reunião, com direito a palavra mas sem direito a 
voto, não sendo computada sua presença para efeito de apuração de “quórum”. 
 
Parágrafo 4º - O credenciamento a que se refere o parágrafo 3º deste artigo será permitido 
apenas três vezes durante o mandato dos representantes efetivos e suplentes, devendo ser 
adotada a providencia indicada no parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que as ausências 
excedam estes limites. 
 
Art. 14º - Os membros suplentes do CD, quando eleitos para comporem a Comissão 
Executiva, perderão 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. 15º - Compete ao Conselho Deliberativo: 
I – deliberar sobre as atividades doutrinárias e administrativas da (UNIME, UME, UDE) 
de forma compatível com as disposições contidas no presente Regimento e com base nas 
deliberações do CDE da USE; 
II – eleger a Comissão Executiva, nos termos do artigo 20 e parágrafos deste Regimento, 
dando-lhe posse; 
III – aprovar os regimentos dos Departamentos mantidos pela Comissão Executiva, de 
forma compatível com as deliberações do CDE da USE; 
IV – nomear, na esfera de sua competência, comissões para fins específicos, com prazos 
determinados; 
V – aprovar as contas e os relatórios da Comissão Executiva; 
VI – julgar os recursos das decisões da Comissão Executiva; 
VII – aprovar a criação, a modificação e o desdobramento ou a extinção de Departamentos, 
ouvida a Comissão Executiva; 
VIII – aprovar a proposta orçamentária e os planos de trabalho para cada exercício, 
preparados e propostos pela Comissão Executiva, bem como as revisões eventualmente 
necessárias durante o exercício correspondente; 
IX – aprovar, pelo voto de, no mínimo, dois terços da totalidade de seus membros 
presentes, o encaminhamento à reunião do CDE da USE de proposta para reforma deste 
Regimento; 
X – deliberar, com o voto de, no mínimo, três quartos da totalidade de seus membros 
presentes, sobre proposta a ser encaminhada à reunião do CDE da USE objetivando a 
dissolução da (UNIME, UME, UDE); 
XI – cumprir e fazer cumprir este Regimento e as resoluções emanadas do CDE da USE 
quanto à unificação do movimento espirita; 
XII – deliberar sobre os casos omissos ou duvidosos, de forma harmônica com os princípios 
estabelecidos pelo presente Regimento. 
 
Art. 16º - O CD se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, 
quando convocado para fim especial ou de urgência. 
 
Parágrafo Único: não havendo maioria absoluta, na hora para o qual foi convocada, o CD 
reunir-se-á trinta minutos após, com qualquer número. 



 
Art. 17 - Deverão participar das reuniões do CD os membros da Comissão Executiva e os 
Diretores de Departamentos, com direito à palavra, embora sem direito a voto, cabendo ao 
Presidente da Comissão Executiva apenas o voto de qualidade, nos termos do inciso III do 
artigo 25. 
 
Art. 18 – A convocação das reuniões ordinárias do CD é de competência do Presidente da 
Comissão Executiva. 
 
Art. 19 – A convocação das reuniões extraordinárias do CD é de competência do Presidente 
da Comissão Executiva, por decisão própria, por decisão do CD, por decisão da Comissão 
Executiva ou por solicitação de mais da metade dos membros do CD. 
 
 
Capítulo V 
Da Comissão Executiva 
 
Art. 20 – A Comissão Executiva, neste Regimento, também designado pela sigla “CE”, 
compõe-se, no mínimo, dos seguintes membros: 
I – Presidente; 
II – Secretário; e 
III – Tesoureiro. 
 
Parágrafo 1º - Os membros da Comissão Executiva serão eleitos e empossados pelo CD para 
um mandato de dois anos, permitida a reeleição por três vezes, para o mesmo cargo. 
 
Parágrafo 2º - Os candidatos à Comissão Executiva da (UNIME, UME, UDE) serão 
necessariamente membros do CD, efetivos ou suplentes. 
 
Art. 21 – Compete à Comissão Executiva: 
I – executar todos os atos administrativos necessários ao normal desenvolvimento das 
atividades da (UNIME, UME, UDE); 
II – atender às normas e deliberações dos órgãos superiores da (UNIME, UME, UDE); 
III – propor ao CD a criação, a modificação, o desdobramento ou a extinção de 
Departamento da (UNIME, UME, UDE); 
IV – receber doações com encargos, mediante prévia aprovação do CD ou livres de 
condições restritivas; 
V – convocar, através de seu Presidente, o CD para reunião extraordinária; 
VI – nomear, através de seu Presidente, assessores, procuradores e comissões para fins 
determinados; 
VII – indicar representantes da (UNIME, UME, UDE) para participar de congressos, 
simpósios e confraternizações; 
VIII – nomear e dar posse aos membros das Comissões Diretoras dos seus Departamentos; 
IX – deliberar sobre os trabalhos preparados pelos seus membros e que devam ser 
submetidos ao CD; 
X – elaborar a proposta orçamentária e os planos de trabalho anuais a serem submetidos 
ao CD; 



XI – cumprir e fazer cumprir este Regimento 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 CE tem poderes para recorrer a assessorias destinadas a atender aos 
interesses administrativos da (UNIME, UME, UDE). 
 
Art. 22 – A CE reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, 
quando convocada pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros, para fim especial 
ou de urgência. 
 
Parágrafo Único: cada Diretor de Departamento mantido pela CE participará 
obrigatoriamente das reuniões desta, com direito a voto, salvo nos casos em que, em 
decorrência dos assuntos a serem tratados, a CE deva reunir-se isoladamente. 
 
Art. 23 – O cargo de membro da Comissão Executiva ficará vago por: 
I – óbito; 
II – renúncia; 
III – ausência sem motivo justificado, superior a três meses ou conforme o previsto no 
artigo 38 deste Regimento; 
IV – destituição em consequência de atos incompatíveis com as finalidades da (UNIME, 
UME, UDE) ou desinteresse pelas suas atividades. 
 
Parágrafo Único: caberá ao CD, ouvida a CE, decidir sobre a vacância do cargo a que se 
refere o presente artigo, assegurando aos interessados, no caso dos incisos III e IV, o direito 
de defesa. 
 
Art. 24 – Poderão ser concedidas aos membros da CE, dentro de um mesmo mandato, o 
máximo de três licenças de três meses cada uma. 
 
Parágrafo 1º - Durante o período de licença, que poderá ser interrompido a qualquer 
momento por decisão própria, o membro da CE será substituído por outro membro ou 
suplente do CD, designado pela CE, posteriormente referendado pelo CD. 
 
Parágrafo 2º - Caberá à CE decidir quanto à concessão ou não da licença a que se refere o 
presente artigo. 
 
Parágrafo 3º - Caberá à CE manter o CD informado com relação à reassunção ou não do 
membro licenciado, após vencido o prazo de licença. 
 
Art. 25 – Compete ao Presidente: 
I – representar a (UNIME, UME, UDE), em especial junto ao CRE e junto ao CDE da 
USE; 
II – dirigir e supervisionar as atividades da (UNIME, UME, UDE); 
III – convocar as reuniões do CD e presidi-las com direito ao voto de qualidade; 



IV – convocar as reuniões da CE e presidi-las com direito ao voto de qualidade; 
V – praticar os atos necessários à administração da (UNIME, UME, UDE), organizando-
lhe os serviços; 
VI – admitir e demitir pessoal assalariado e contratar serviços de terceiros para tarefas 
especializadas, “ad-referendum” da CE; 
VII – assinar a correspondência da (UNIME, UME, UDE), sempre que entender 
conveniente; 
VIII – assinar, juntamente com o Tesoureiro, todos os documentos e papéis necessários ao 
normal desempenho das atividades financeiras da (UNIME, UME, UDE); 
IX – encaminhar, em nome da CE, o relatório das atividades e a prestação de contas e o 
balanço da (UNIME, UME, UDE), anualmente e no fim do mandato, ao CD da (UNIME, 
UME, UDE) e à DE da USE; 
X – designar comissões ou delegações para o desempenho de tarefas específicas; 
XI – cumprir e fazer cumprir o presente Regimento e as resoluções emanadas dos órgãos 
competentes. 
 
Art. 26 – Compete ao Secretário: 
I – substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 
II – secretariar as reuniões do CD, da CE e cuidar de sua correspondência; 
III – supervisionar os serviços gerais e administrativos da Secretaria da (UNIME, UME, 
UDE); 
IV – preparar os relatórios de atividades da CE; 
V – assinar a correspondência de rotina, juntamente com o Presidente, os documentos 
que, por sua natureza, assim o exijam; 
VI – coordenar a utilização das dependências da sede da (UNIME, UME, UDE); 
VII – coordenar o calendário anual das atividades da (UNIME, UME, UDE); 
VIII – cumprir as demais obrigações previstas no presente Regimento e as atribuídas pela 
CE. 
 
Art. 27 – Compete ao Tesoureiro: 
I – executar os serviços gerais da Tesouraria; 
II – executar as decisões de ordem econômica e financeira dos órgãos diretivos; 
III – controlar a receita e os valores mobiliários; 
IV – preparar as prestações de contas a que se refere o inciso V do artigo 15; 
V – prestar contas mensalmente à CE e informações ao Presidente, quando solicitado; 
VI – assinar, juntamente com o Presidente, todos os documentos relativos à 
movimentação e demonstração de valores; 
VII – cumprir as demais obrigações previstas no presente Regimento e as atribuídas pela 
CE. 
 
 
Capítulo VI 
Dos Departamentos 
 
Art. 28 – A Comissão Executiva da (UNIME, UME, UDE) manterá os seguintes 
Departamentos, respeitadas as suas possibilidades: 
I – Departamento de Orientação Doutrinária, que tem por objetivo dinamizar, coordenar 
e acompanhar as atividades relacionadas com a orientação doutrinária desenvolvidas 



junto às sociedades, colaborando para a implantação, continuidade e aprimoramento de 
suas reuniões; 
 
II – Departamento de Evangelização Infantil, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, 
e acompanhar as atividades relacionadas com a evangelização espírita infantil, 
promovendo a sua implantação, continuidade e aprimoramento junto às sociedades 
espíritas; 
 
III – Departamento de Mocidade, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com as mocidades espíritas junto às sociedades 
espíritas, 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 junto às sociedades 
espíritas; 
 
IV – Departamento de Serviço Assistencial, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com o serviço assistencial espírita junto às 
sociedades espíritas, procurando congraçar todas as obras assistenciais espíritas e seus 
obreiros, para um melhor aproveitamento de toda experiência já alcançada, visando a 
implantação, a continuidade e o aprimoramento desses serviços; 
 
V – Departamento de Comunicações, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com a divulgação espírita através dos diversos 
meios de comunicação, inclusive respondendo pela redação dos periódicos oficiais da 
(UNIME, UME, UDE), elaborando material e realizando campanhas; 
 
VI – Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica, que tem por objetivo 
dinamizar, coordenar, e acompanhar as atividades relacionadas com a orientação 
administrativa e jurídica junto às sociedades espíritas, bem como prestar assistência 
jurídica à (UNIME, UME, UDE); 
 
VII – Departamento do Livro, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e acompanhar 
as atividades de difusão do livro junto às sociedades espíritas e executar as atividades da 
(UNIME, UME, UDE) de editoração, distribuição e venda de livros, jornais e revistas 
espíritas; 
 
VIII – Outros Departamentos que se fizerem necessários, criados na forma do item VII 
do artigo 15. 
 
Art. 29 – Os Departamentos mantidos pela Comissão Executiva da (UNIME, UME, 
UDE) reger-se-ão por seus Regimentos Internos aprovados pelo CD, de forma compatível 
com as deliberações do CDE da USE. 
 
Parágrafo 1º - Os Departamentos mantidos pela CE serão constituídos por representantes 
das “sociedades unidas” componentes do CD. 
 
Parágrafo 2º - Os Departamentos serão coordenados por uma Comissão Diretora 
composta de três membros, que nele ocuparão os cargos de Diretor, 1º Secretário e 2º 
Secretário, nomeados pela CE. 



 
Parágrafo 3º - As Comissões Diretoras dos Departamentos poderão designar tantos 
assessores quantos forem necessários ao normal desenvolvimento de suas atividades, 
dando ciência à Comissão Executiva dessas designações. 
 
Parágrafo 4º - A nomeação, bem como a substituição dos membros das Comissões 
Diretoras, poderão se dar em qualquer época, sempre que necessário. 
 
Parágrafo 5º - Por ocasião da eleição da nova Comissão Executiva, os membros das 
Comissões Diretoras continuarão a responder pela direção de seus Departamentos até 
que a Comissão Executiva 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 CE. 
 
Art. 30 – Aos Diretores de Departamentos compete: 
I – coordenar e dirigir as atividades dos respectivos Departamentos, na forma estabelecida 
por seus regimentos internos; 
II – encaminhar à Tesouraria da (UNIME, UME, UDE), imediatamente, toda e qualquer 
importância recebida, prestando conta mensalmente, àquela, do numerário movimentado 
pelos respectivos Departamentos, inclusive das verbas que lhes forem confiadas para 
atender ao pagamento de pequenas despesas; 
III – manter um estreito relacionamento com os demais Departamentos, propiciando 
uma mútua colaboração; 
IV – participar das reuniões gerais do respectivo Departamento do CRE e da DE da USE; 
V - cumprir as demais obrigações previstas no presente Regimento e as atribuições 
emanadas da CE. 
 
 
Capítulo VII 
Dos Rendimentos 
 
Art. 31 – Constituem rendimentos da (UNIME, UME, UDE): 
I – importâncias decorrentes das contribuições das “sociedades unidas”; 
II – as contribuições de cooperadores definidas no artigo 32; 
III – o lucro resultante de venda de livros e periódicos; 
IV - as receitas eventuais; 
V – as rendas em seu favor constituídas por terceiros; 
VI – o produto proveniente de promoções para a obtenção de fundos; 
VII – quaisquer outras rendas criadas mediante atividades condizentes com os princípios 
da Doutrina Espírita. 
 
Parágrafo Único: A receita será aplicada na difusão da Doutrina Espírita, na constituição, 
conservação e ampliação do próprio patrimônio e nas despesas de administração. 
 
Art. 32 – A (UNIME, UME, UDE) terá ilimitado número de cooperadores, pessoas 
físicas ou jurídicas que, sem direitos ou vantagens, contribuírem com donativos 



periódicos destinados a atender às despesas administrativas, à conservação e à ampliação 
do patrimônio. 
 
 
Capítulo VIII 
Das Disposições Gerais 
 
Art. 33 – Se houver empate na votação de dois ou mais candidatos para um determinado 
cargo, proceder-se-á, de imediato, nova votação e, caso persista o empate, considerar-se-á 
eleito o mais idoso. 
 
Art. 34 – Nas reuniões dos órgãos deliberativos e executivos não se permitirá voto nem 
representação por procuração. 
 
Parágrafo Único: O participante regimentalmente qualificado para votar terá direito a um 
voto em cada deliberação. 
 
Art. 35 – Não poderá integrar a (UNIME, UME, UDE), o seu CD, a sua CE ou as 
Comissões Diretoras dos seus Departamentos, quem desempenhar cargos ou mandato 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. 36 – As licenças concedidas a Diretores, Conselheiros e demais integrantes dos 
quadros diretivos não interrompem a contagem de tempo de mandato para o qual foram 
eleitos ou designados. 
 
Art. 37 – É vedada a remuneração, bem como a distribuição de lucros, vantagens, 
bonificações ou dividendos de qualquer espécie a diretores, conselheiros e demais 
colaboradores da (UNIME, UME, UDE), sob qualquer forma ou pretexto. 
 
Parágrafo Único: Ficam excluídos os contratado na forma das leis trabalhistas. 
 
Art. 38 – O membro de órgão diretivo que falta a três reuniões consecutivas ou a mais de 
cinquenta por cento das realizadas num exercício, sem justificativa aceita pela respectivo 
órgão, perderá o cargo em que se derem as faltas, que será considerado vago, sem prejuízo 
dos demais cargos que ocupe. 
 
Art. 39 – A (UNIME, UME, UDE), como entidade representativa do movimento espírita 
na área de sua jurisdição, é o instrumento de união das sociedades espíritas e a 
representante dessas sociedades junto aos órgãos de unificação estadual do movimento 
espírita: Conselho Deliberativo Estadual e Conselho Regional Espírita, na União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE. 



 
Art. 40 – A (UMIME, UME, UDE) não se envolverá em movimento político-partidário, 
sendo vedadas nos seus órgãos, nas suas dependências, na sua esfera de ação ou em seu 
nome, propaganda ou atividade de natureza político-partidária. 
 
Art. 41 – A (UNIME, UME, UDE) veda 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. 42 – Este Regimento é reformável em sua generalidade, mas inalterável, sob pena de 
nulidade, as disposições que dizem respeito: 
I – à natureza espírita da (UNIME, UME, UDE); 
II – à orientação kardequiana da entidade; 
III – à não vitaliciedade dos cargos e funções; 
IV – à não remuneração dos cargos e funções; 
V – à condição da (UNIME, UME, UDE) como órgão da USE; 
VI – ao caráter apartidário e apolítico da (UNIME, UME, UDE); 
 
Art. 43 – A dissolução da (UNIME, UME, UDE) é de competência do CD, convocado 
nos termos do artigo 16, respeitando o que determina o inciso X do artigo 15 do presente 
Regimento. 
 
 
Capítulo IX 
Das Disposições Transitórias 
 
Art. 44 – Será automaticamente prorrogado o mandato do Conselho Deliberativo e da 
Comissão Executiva da (UNIME, UME, UDE) que se vencer no ano de 1981, para serem 
constituídos e eleitos, respectivamente, em maio de 1982, a fim de que haja coincidência 
de mandato com os demais órgãos de unificação. 
 
(Devem ser incluídos neste capítulo as disposições de caráter temporário, decorrentes da 
implantação do órgão de unificação, bem como da implantação ou alteração deste 
Regimento Interno. 
 
 
Capítulo X 
Da Disposição Final 
 
Art.   – Este Regimento, aprovado em ___________ de ___________ de 19___, entra 
em vigor na data da sua aprovação. 
 
(Regimento Interno aprovado pelo CDE em reunião de 08/03/81). 
  



Estatuto Social de União (Intermunicipal, Municipal ou Distrital) Espírita 
 
Capítulo I 
Da denominação, constituição, sede e finalidades 
 
Art. 1º - A União (Intermunicipal, Municipal ou Distrital)  Espírita de ____________, que 
tem como sigla ............, devidamente constituída em .... de .... de 19...., é um órgão de 
unificação do movimento espírita, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo, resultante da união de sociedades espíritas sediadas na área de sua jurisdição. 
 
Parágrafo 1º - Com o fim de atender a disposições legais e jurídicas para o desenvolvimento 
de suas atividades econômico-financeiras, a (UNIME, UME, UDE) se constitue em uma 
entidade civil, apolítica, cultural,doutrinária, segundo os fundamentos científicos, 
filosóficos e religiosos da Doutrina Espírita, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, 
com sede e foro na cidade de ...... 
 
Parágrafo 2º - A jurisdição da (UNIME, UME ou UME) abrange (o seu próprio município 
e os municípios vizinhos, o seu próprio município ou os distritos) incluídos na delimitação 
territorial estabelecida pelo Conselho Deliberativo Estadual da USE, ouvidas as partes 
interessadas. 
 
Art. 2º - São finalidades da (UNIME, UME, UDE): 
I – a união das sociedades espíritas sediadas na área de sua jurisdição; 
II – a unificação direcional e organizada do movimento espírita na área de sua jurisdição; 
III – a difusão do Espiritismo no seu tríplice aspecto – científico, filosófico e religioso – 
com base nas obras da Codificação Kardequiana, com vistas à vivência do Evangelho de 
Jesus Cristo, pelos homens, de maneira voluntária, consciente e permanente; 
IV – a realização de atividades que, por sua natureza, não possam ser executadas 
isoladamente, pelas sociedades espíritas. 
 
Art. 3º - Para atender às finalidades a que se refere o artigo anterior, cabe à (UNIME, UME, 
UDE): 
I – coordenar as atividades do movimento espi1rita na área de sua jurisdição e representá-
lo; 
II – promover a união das sociedades espíritas sediadas no âmbito de sua jurisdição 
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, com base nas obras da 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 distinção de raça, cor, sexo, 
nacionalidade ou religião, em consonância com o princípio cristão de caridade; 
V – divulgar a Doutrina Espírita por todos os meios de comunicação de maneira condizente 
com os seus princípios; 
VI – participar, como entidade representativa do movimento espírita no âmbito de sua 
jurisdição, das atividades relacionadas com a unificação do movimento espírita estadual; 



VII – promover a realizar de reuniões de 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 e esclarecimento; 
e) De confraternização, de intercambio, de informações entre os frequentadores; 
f) De orientação jurídico-administrativa. 

 
 
Capítulo II 
Da Constituição 
 
Art. 4º - A União (Intermunicipal, Municipal ou Distrital) Espírita – (UNIME, UME, 
UDE), compõe-se de, no mínimo, três sociedades espíritas sediadas no território de sua 
jurisdição, que integram concomitantemente o quadro das “sociedades unidas” da USE. 
 
Parágrafo Único: Entende-se por sociedades espíritas, neste Regimento, 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 compõem a (UNIME, UME, UDE) serão conhecidas 
no presente Estatuto como “sociedades unidas”. 
 
Art. 6º - Para integrar o quadro das “sociedades unidas” da (UNIME, UME, UDE), 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 Comissão Executiva da (UNIME, UME, 
UDE) e pela Diretoria Executiva da USE. 
 
Art. 7º - São direitos das “sociedades unidas”: 
I – participar de todas as atividades promovidas pelos órgãos de unificação; 
II – votar nas Assembleias Gerais da (UNIME, UME, UDE) e da USE, após o período de 
seis meses a contar da data de aprovação a que se refere o inciso IV do artigo anterior; 
III – indicar seus representantes para formar o Conselho Deliberativo; 
IV – receber orientação e assessoria da (UNIME, UME, UDE) 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 Regimentos da (UNIME, UME, UDE); 
II – levar ao conhecimento de quem de direito qualquer ato de administração 
manifestadamente 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 para a manutenção do trabalho de unificação do movimento espírita, com 
uma cota mensal mínima, fixada pelo CDE da USE. 
 
Parágrafo Único: A “sociedade unida” que, comprovadamente, não puder cumprir o 
disposto no inciso V, poderá, sem prejuízo de seus direitos, ser concedida, pela Conselho 
Deliberativo, isenção provisória da citada contribuição, após a devida solicitação, feita 
através da Comissão Executiva. 
 
Art. 9º - As sociedades espíritas que integrarem o quadro das “sociedades unidas” da 
(UNIME, UME, UDE) 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” não responderão, isoladamente, pelas obrigações 
assumidas pela (UNIME, UME, UDE), da mesma forma que a (UNIME, UME, UDE) não 
responderá, nem solidária e nem subsidiariamente, pela conduta, pela orientação adotada 
e pelos compromissos assumidos pelas “sociedades unidas”. 
 
 
Capítulo IV 
Do Conselho Deliberativo 
 
Art. 11 – O Conselho Deliberativo da (UNIME, UME, UDE) será constituído de dois 
representantes efetivos de cada uma das “sociedades unidas” que a 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, que substituirão os efetivos em seus impedimentos. 
 
Art. 12 – Durante o mês de abril do ano em que se realizar a Assembleia Geral Ordinária 
da USE, os representantes efetivos e suplentes indicados pelas “sociedades unidas”, 
tomarão posse como membros do Conselho Deliberativo em Assembleia Geral Ordinária 
da (UNIME, UME, UDE), quando elegerão entre si: 
I – a Comissão Executiva na forma do disposto no artigo 2º, que tomará posse no ato; 
II – os representantes junto ao respectivo Conselho Regional Espírita da USE, nos termos 
do artigo 50 deste Estatuto; 
III – os representantes junto ao Conselho Deliberativo Estadual da USE, nos termos do 
artigo 50 deste Estatuto. 
 
Art. 13 - O Conselho Deliberativo será renovado a cada dois anos, podendo os seus 
membros serem indicados para mais de um mandato. 
 



Parágrafo 1º - Durante o mandato do Conselho Deliberativo, as “sociedades unidas” 
poderão substituir os seus representantes efetivos e suplentes ou indicar novos, por motivo 
justificado, aceito pelo próprio Conselho que, neste caso, empossará os novos membros. 
 
Parágrafo 2º - A critério do Conselho Deliberativo, os membros substituídos conforme o 
parágrafo anterior poderão ser mantidos nos cargos para o qual tenham sido eleitos. 
 
Parágrafo 3º - Na eventualidade de não ser possível a presença à reunião do Conselho 
Deliberativo de seus representantes efetivos e suplentes, as “sociedades unidas” poderão 
credenciar, por escrito, um de seus membros para participar da reunião, com direito a 
palavra mas sem direito a voto, não sendo computada sua presença para efeito de apuração 
de “quórum”. 
 
Parágrafo 4º - O credenciamento a que se refere o parágrafo 3º deste artigo será permitido 
apenas três vezes durante o mandato dos representantes efetivos e suplentes, devendo ser 
adotada a providência indicada no parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que as ausências 
excedam estes limites. 
 
Art. 14 - Os membros efetivos do Conselho Deliberativo ficam automaticamente 
licenciados, quando eleitos para comprem a Comissão Executiva, caso em que serão 
substituídos pelos respectivos suplentes. 
 
Parágrafo Único: Os membros suplentes do Conselho Deliberativo, quando eleitos para 
comporem a Comissão Executiva, perderão 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. 15 - Compete ao Conselho Deliberativo: 
I – deliberar sobre as atividades doutrinárias e administrativas da (UNIME, UME, UDE), 
de forma compatível com as disposições contidas no presente Estatuto e com as 
deliberações do CDE da USE; 
II – eleger a Comissão Executiva, nos termos dos artigos 12 e 20 deste Estatuto, dando-lhe 
posse; 
III – aprovar o seu próprio regimento e os regimentos dos Departamentos mantidos pela 
Comissão Executiva, de forma compatível com as deliberações do CDE da USE; 
IV – nomear, na esfera de sua competência, comissões para fins específicos, com prazos 
determinados; 
V – aprovar as contas, os relatórios e os balanços anuais da Comissão Executiva; 
VI – julgar recursos das decisões da Comissão Executiva; 
VII – aprovar a criação, a modificação e o desdobramento ou a extinção de Departamentos, 
ouvida a Comissão Executiva; 
VIII – deliberar sobre a aceitação de doações com encargo, respeitado o disposto no 
parágrafo 1º do artigo 39 deste Estatuto; 
IX – aprovar a proposta orçamentária e os planos de trabalho para cada exercício, 
preparados e propostos pela Comissão Executiva, bem como as revisões eventualmente 
necessárias durante o exercício correspondente; 
X – aprovar, pelo voto de, no mínimo, dois terços da totalidade de seus membros presentes, 
o encaminhamento à reunião do CDE da USE de proposta para reforma deste Regimento; 



X – aprovar a aquisição, a alienação e a oneração de bens imóveis por parte da (UNIME, 
UME, UDE), ouvida a Comissão Executiva e observado o disposto neste Estatuto, 
especialmente no seu capítulo VIII; 
XI – autorizar a solicitação de empréstimos, com ou sem garantia hipotecária e a celebração 
de contratos de financiamentos com ou sem mútuo, ouvida a Comissão Executiva; 
XII – 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; 
XIII – deliberar com voto de, no mínimo, três quartos da totalidade de seus membros 
presentes, sobre proposta à Assembleia. Geral objetivando a dissolução da (UNIME, UME, 
UDE); 
XIV – cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regimentos da (UNIME, UME, UDE) e as 
resoluções emanadas da USE quanto à unificação do movimento espírita; 
XV – deliberar sobre os casos omissos ou duvidosos, de forma harmônica com os princípios 
estabelecidos pelo presente Estatuto. 
 
Art. 16 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, 
extraordinariamente, quando convocado para fim especial ou de urgência. 
 
Parágrafo Único: não havendo maioria absoluta, na hora para o qual foi convocada, o 
Conselho Deliberativo reunir-se-á trinta minutos após, com qualquer número. 
 
Art. 17 - Deverão participar das reuniões do Conselho Deliberativo os membros da 
Comissão Executiva e os Diretores de Departamentos, com direito à palavra, embora sem 
direito a voto, cabendo ao Presidente da Comissão Executiva apenas o voto de qualidade, 
nos termos do inciso III do artigo 25. 
 
Art. 18 – A convocação das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo é de competência 
do Presidente da Comissão Executiva. 
 
Art. 19 – A convocação das reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo é de 
competência do Presidente da Comissão Executiva, por decisão própria, por decisão do 
Conselho Deliberativo, por decisão da Comissão Executiva ou por solicitação de mais da 
metade dos membros do Conselho Deliberativo. 
 
 
Capítulo V 
Da Comissão Executiva 
 
Art. 20 – A Comissão Executiva da (UNIME, UME, UDE) compõe-se dos seguintes 
membros: 
I – Presidente; 
II – Vice-Presidente 
III – 1º Secretário; 
IV – 2º Secretário; 
V – 1º Tesoureiro; 
VI – 2º Tesoureiro; 
 



Parágrafo 1º - Os membros da Comissão Executiva serão eleitos e empossados pelo 
Conselho Deliberativo para um mandato de dois anos, permitida a reeleição por três vezes, 
para o mesmo cargo. 
 
Parágrafo 2º - Os candidatos à Comissão Executiva da (UNIME, UME, UDE) serão 
necessariamente membros do CD, efetivos ou suplentes. 
 
Art. 21 – Compete à Comissão Executiva: 
I – executar todos os atos administrativos necessários ao normal desenvolvimento das 
atividades da (UNIME, UME, UDE); 
II – atender às normas e deliberações dos órgãos superiores 
III – propor ao Conselho Deliberativo a criação, a modificação, o desdobramento ou a 
extinção de Departamento da (UNIME, UME, UDE); 
IV – receber doações com encargos, mediante prévia aprovação do Conselho Deliberativo 
nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 e receber doações livres de condições restritivas; 
V – convocar, através de seu Presidente, o Conselho Deliberativo para reunião 
extraordinária; 
VI – nomear, através de seu Presidente, assessores, procuradores e comissões para fins 
determinados; 
VII – indicar representantes da (UNIME, UME, UDE) para participar de congressos, 
simpósios e confraternizações; 
VIII – nomear e dar posse aos membros das Comissões Diretoras dos Departamentos; 
IX – deliberar sobre os trabalhos preparados pelos seus membros e que devam ser 
submetidos ao Conselho Deliberativo; 
X – elaborar a proposta orçamentária a ser submetida ao Conselho Deliberativo; 
XI – solicitar empréstimos ou financiamentos, com ou sem garantia hipotecária, mediante 
autorização do Conselho Deliberativo; 
XII – cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regimentos da (UNIME, UME, UDE) 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 Comissão Executiva tem poderes para recorrer a assessorias destinadas a 
atender aos interesses administrativos da (UNIME, UME, UDE). 
 
Art. 22 – A Comissão Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 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 Comissão Executiva participará 
obrigatoriamente das reuniões desta, com direito a voto, salvo nos casos em que, em 
decorrência dos assuntos a serem tratados, a Comissão Executiva deva reunir-se 
isoladamente. 
 



Parágrafo 2º - As reuniões da Comissão Executiva só poderão ser realizadas com um mínimo 
de três membros, inclusive Diretores de Departamentos, desde que estejam presentes o 
Presidente e um Secretário. 
 
Art. 23 – O cargo de membro da Comissão Executiva ficará vago por: 
I – óbito; 
II – renúncia; 
III – ausência sem motivo justificado, superior a três meses ou conforme o previsto no 
artigo 49 deste Estatuto; 
IV – destituição em consequência de atos incompatíveis com as finalidades da (UNIME, 
UME, UDE) ou desinteresse pelas suas atividades. 
 
Parágrafo Único: caberá ao Conselho Deliberativo, ouvida a Comissão Executiva, decidir 
sobre a vacância do cargo a que se refere o presente artigo, assegurando-se aos interessados, 
no caso dos incisos III e IV, o direito de defesa. 
 
Art. 24 – Poderão ser concedidas aos membros da Comissão Executiva, dentro de um 
mesmo mandato, o máximo de três licenças de três meses cada uma. 
 
Parágrafo 1º - Durante o período de licença, que poderá ser interrompido a qualquer 
momento por decisão própria, o membro da Comissão Executiva será substituído por outro 
membro ou suplente do Conselho Deliberativo, designado pela Comissão Executiva, 
posteriormente referendado pelo Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo 2º - Caberá à Comissão Executiva decidir quanto à concessão ou não da licença 
a que se refere o presente artigo. 
 
Parágrafo 3º - Caberá à Comissão Executiva manter o Conselho Deliberativo informado 
com relação à reassunção ou não do membro licenciado, após vencido o prazo de licença. 
 
Art. 25 – Compete ao Presidente: 
I – representar a (UNIME, UME, UDE) em juízo e fora dele e constituir procurador com 
poderes da cláusula “ad-judicia”; 
II – dirigir e supervisionar as atividades da (UNIME, UME, UDE); 
III – convocar as reuniões do Conselho Deliberativo e presidi-las com direito ao voto de 
qualidade; 
IV – convocar as reuniões da Comissão Executiva e presidi-las com direito ao voto de 
qualidade; 
V - representar a (UNIME, UME, UDE) junto ao Conselho Regional Espírita e junto ao 
Conselho Deliberativo Estadual da USE, órgão de unificação do movimento espírita 
paulista; 
convocar as reuniões da Comissão Executiva e presidi-las com direito ao voto de qualidade; 
VI – praticar os atos necessários à administração da (UNIME, UME, UDE), organizando-
lhe os serviços; 
VII – admitir e demitir pessoal assalariado e contratar serviços de terceiros para tarefas 
especializadas, “ad-referendum” da Comissão Executiva; 
VIII – assinar a correspondência da (UNIME, UME, UDE), sempre que entender 
conveniente; 



IX – assinar, juntamente com o Primeiro Tesoureiro, todos os documentos necessários ao 
normal desempenho das atividades financeiras da (UNIME, UME, UDE); 
X – encaminhar, em nome da Comissão Executiva, o relatório das atividades, a prestação 
de contas e o balanço da (UNIME, UME, UDE), anualmente e no fim do mandato, ao 
Conselho Deliberativo, 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 (UNIME, UME, 
UDE) e as resoluções emanadas dos órgãos competentes. 
 
Art. 26 – Compete ao Vice-Presidente 
I – substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 
II – cooperar com o Presidente, por delegação deste, no desempenho de suas funcões 
administrativas e sociais, inclusive presidindo as reuniões do Conselho Deliberativo; 
III – cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela 
Comissão Executiva 
 
Art. 27 - Compete ao Primeiro Secretário: 
I – substituir o Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos; 
II – secretariar as reuniões do Conselho Deliberativo, da Comissão Executiva e cuidar da 
correspondência; 
III – supervisionar os serviços gerais e administrativos da Secretaria da (UNIME, UME, 
UDE); 
IV – distribuir com o Segundo Secretário parte de suas tarefas; 
V - preparar os relatórios de atividades da Comissão Executiva; 
VI – assinar a correspondência de rotina, juntamente com o Presidente, os documentos 
que, por sua natureza, assim o exijam; 
VII – coordenar a utilização das dependências da sede da (UNIME, UME, UDE); 
VIII – coordenar o calendário anual das atividades da (UNIME, UME, UDE); 
IX – cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela 
Comissão Executiva. 
 
Art. 28 – Compete ao Segundo Secretário: 
I – substituir o Primeiro Secretário em suas faltas e impedimentos; 
II – auxiliar o Primeiro Secretário 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 
Comissão Executiva. 
 
Art. 29 – Compete ao PrimeiroTesoureiro: 
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 as prestações de contas e o balanço a que se refere o inciso V do artigo 15; 
V – prestar contas mensalmente à Comissão Executiva e informações ao Presidente, 
quando solicitado; 
VI – assinar, juntamente com o Presidente, todos os documentos relativos à 
movimentação e demonstração de valores; 



VII – cumprir as demais obrigações previstas no presente Estatuto e as atribuídas pela 
Comissão Executiva. 
 
Art. 30 – 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 
Comissão Executiva. 
 
 
Capítulo VI 
Dos Departamentos 
 
Art. 31 – A Comissão Executiva da (UNIME, UME, UDE) manterá os seguintes 
Departamentos: 
I – Departamento de Orientação Doutrinária, que tem por objetivo dinamizar, coordenar 
e acompanhar as atividades relacionadas com a orientação doutrinária desenvolvidas 
junto às sociedades espíritas, colaborando para a implantação, continuidade e 
aprimoramento de suas reuniões; 
 
II – Departamento de Evangelização Infantil, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, 
e acompanhar as atividades relacionadas com a evangelização espírita infantil, 
promovendo a sua implantação, continuidade e aprimoramento junto às sociedades 
espíritas; 
 
III – Departamento de Mocidade, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com as mocidades espíritas junto às sociedades 
espíritas, 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 junto às sociedades 
espíritas; 
 
IV – Departamento de Serviço Assistencial, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com o serviço assistencial espírita junto às 
sociedades espíritas, procurando congraçar todas as obras assistenciais espíritas e seus 
obreiros, para um melhor aproveitamento de toda experiência já alcançada, visando a 
implantação, a continuidade e o aprimoramento desses serviços; 
 
V – Departamento de Comunicações, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e 
acompanhar as atividades relacionadas com a divulgação espírita através dos diversos 
meios de comunicação, inclusive respondendo pela redação dos periódicos oficiais da 
(UNIME, UME, UDE), elaborando material e realizando campanhas; 
 
VI – Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica, que tem por objetivo 
dinamizar, coordenar, e acompanhar as atividades relacionadas com a orientação 
administrativa e jurídica junto às sociedades espíritas, bem como prestar assistência 
jurídica à (UNIME, UME, UDE); 
 



VII – Departamento do Livro, que tem por objetivo dinamizar, coordenar, e acompanhar 
as atividades de difusão do livro junto às sociedades espíritas e executar as atividades da 
(UNIME, UME, UDE) de editoração, distribuição e venda de livros, jornais e revistas 
espíritas; 
 
Art. 32 – Os Departamentos mantidos pela Comissão Executiva da (UNIME, UME, 
UDE) reger-se-ão por seus regimentos internos aprovados pelo Conselho Deliberativo, 
conforme inciso III do artigo 15 deste Estatuto. 
 
Parágrafo 1º - Os Departamentos mantidos pela Comissão Executiva serão constituídos 
por representantes das “sociedades unidas” componentes do Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo 2º - Os Departamentos serão coordenados por uma Comissão Diretora 
composta de três membros, que nele ocuparão os cargos de Diretor, 1º Secretário e 2º 
Secretário, nomeados pela Comissão Executiva. 
 
Parágrafo 3º - As Comissões Diretoras dos Departamentos poderão designar tantos 
assessores quantos forem necessários ao normal desenvolvimento de suas atividades, 
dando ciência à Comissão Executiva dessas designações. 
 
Parágrafo 4º - A nomeação, bem como a substituição dos membros das Comissões 
Diretoras, poderão se dar em qualquer época, sempre que necessário. 
 
Parágrafo 5º - Por ocasião da eleição da nova Comissão Executiva, os membros das 
Comissões Diretoras continuarão a responder pela direção de seus Departamentos até 
que a Comissão Executiva 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 Comissão Executiva. 
 
Art. 33 – 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 (UNIME, UME, UDE), imediatamente, toda e qualquer 
importância recebida, prestando conta mensalmente, àquela, do numerário movimentado 
pelos respectivos Departamentos, inclusive das verbas que lhes forem confiadas para 
atender ao pagamento de pequenas despesas; 
III – manter um estreito relacionamento com os demais Departamentos, propiciando 
uma mútua colaboração; 
IV – participar das reuniões gerais do respectivo Departamento do CRE e da Diretoria 
Executiva da USE; 
V - cumprir as demais obrigações previstas no presente Regimento e as atribuídas pela 
Comissão Executiva. 
 
 
Capítulo VII 
Da Assembleia Geral 



 
Art. 34 – A Assembleia Geral, que é constituída de um representante de cada uma das 
“sociedades unidas”, é o poder soberano da (UNIME, UME, UDE). 
 
Parágrafo 1º - Somente poderão fazer-se representar na Assembleia Geral as sociedades 
que estiverem em dia com os seus deveres estatutários e em pleno gozo de seus direitos 
perante a (UNIME, UME, UDE). 
 
Parágrafo 2º - Cada representante deverá representar apenas uma única “sociedade 
unida”. 
 
Parágrafo 3º - Poderão representar as “sociedades unidas” nas Assembleias Gerais, com 
direito a votar, desde que estejam devidamente credenciados para tal fim, os membros do 
Conselho Deliberativo, da Comissão Executiva e das Comissões Diretoras dos 
Departamentos. 
 
Art. 35 – 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 Comissão Executiva convocar a Assembleia 
Geral Ordinária ou Extraordinária, sendo esta última convocada por decisão do 
Conselho Deliberativo, por decisão da Comissão Executiva ou, ainda, a pedido de mais 
da metade das “sociedades unidas” que estiverem em dia com seus deveres estatutários e 
em pleno gozo dos seus direitos perante a (UNIME, UME, UDE). 
 
Parágrafo 2º - As convocações serão feitas com antecedência mínima de dez dias, através 
da imprensa, da afixação de avisos nas dependências da (UNIME, UME, UDE) e de 
circulares enviadas às “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 
presentes com direito a voto. 
 
Art. 36 – Compete à Assembleia Geral Ordinária: 
I – apreciar o relatório e a prestação d contas de fim de mandato da Comissão Executiva e 
sobre eles se manifestar; 
II – dar posse aos membros do Conselho Deliberativo; 
III – tomar conhecimento de outros assuntos constantes da convocação e sobre eles 
deliberar, inclusive sobre os que digam respeito às diretrizes do movimento espírita 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. 37 – A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será instalada pelo Preseidente 
da Comissão Executiva, após o que se elegerá sua mesa diretora que será assessorada pelo 
1º Secretário da Comissão Executiva. 
 
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral será realizada de conformidade com o seu regimento, 
elaborado de acordo com o presente Estatuto. 
 
Parágrafo 2º - A Assembleia Geral somente deliberará sobre os assuntos relacionados em 
pauta, para os quais tenha sido convocada. 
 
 
Capítulo VIII 
Do Patrimônio 
 
Art. 38 – O patrimônio da (UNIME, UME, UDE) será constituído de dinheiro, imóveis, 
títulos e valores mobiliários, móveis, utensílios, máquinas, veículos e equipamentos. 
 
Parágrafo Único: Ao patrimônio da (UNIME, UME, UDE) serão incorporados os bens 
que por ela foram adquiridos por meio de compra, doação, legado ou a qualquer outro 
título. 
 
Art. 39 – O patrimônio poderá ser onerado ou alienado somente em caso de comprovada 
necessidade. 
 
Parágrafo 1º - As decisões relativas à aceitação de doações e legados com encargos e à 
alienação de bens patrimoniais serão tomadas pelo Conselho Deliberativo, em reunião 
com a presença de, no mínimo, dois terços de seus membros e por deliberação de, no 
mínimo, três quartos dos presentes. 
 
Parágrafo 2º - Ocorrendo desapropriação de bem imóvel da (UNIME, UME, UDE), o seu 
produto será imediatamente reinvestido, conforme deliberação em Assembleia Geral. 
 
Art. 40 – Em caso de dissolução da (UNIME, UME, UDE), o patrimônio existente será 
revertido em benefício da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE 
ou a quem esta indicar. 
 
Capítulo IX 
Dos Rendimentos 
 
Art. 41 – Constituem rendimentos da (UNIME, UME, UDE): 
I – os provenientes de valores mobiliários e depósitos bancários; 
II – o produto resultante de direitos autorais e de edição; 
III - o lucro resultante de 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 a obtenção de fundos; 
VII – importâncias decorrentes das contribuições das “sociedades unidas”; 
VIII – as contribuições de cooperadores definidos no artigo 42; 



IV - 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 rendas com destinação específica serão contabilizadas em conta própria 
inclusive suas respectivas despesas e imobilizações. 
 
Art. 42 – A (UNIME, UME, UDE) terá ilimitado número de cooperadores, pessoas 
físicas ou jurídicas que, sem direitos ou vantagens, contribuírem com donativos 
periódicos destinados a atender às despesas administrativas, à conservação e à ampliação 
do patrimônio. 
 
Art. 43 – Qualquer operação de crédito, com garantia real, somente poderá ser realizada 
com autorização do Conselho Deliberativo, à vista de proposta devidamente 
fundamentada pela Comissão Executiva. 
 
 
Capítulo X 
Das Disposições Gerais 
 
Art. 44 – 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. 45 – Nas reuniões dos órgãos deliberativos e executivos não se permitirá voto nem 
representação por procuração, e o participante estatutariamente qualificado para votar 
terá direito a um voto em cada deliberação. 
 
Art. 46 – Não poderá integrar a (UNIME, UME, UDE), o Conselho Deliberativo, a 
Comissão Executiva e nem as Comissões Diretoras dos Departamentos, 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. 47 – As licenças concedidas a Diretores, Conselheiros e demais integrantes dos 
quadros diretivos não interrompem a contagem de tempo de mandato para o qual foram 
eleitos ou designados. 
 
Art. 48 – É vedada a remuneração, bem como a distribuição de lucros, vantagens, 
bonificações ou dividendos de qualquer espécie a diretores, conselheiros e demais 
colaboradores da (UNIME, UME, UDE), sob qualquer forma ou pretexto. 
 



Parágrafo Único: Ficam excluídos os contratados na forma das leis trabalhistas. 
 
Art. 49 – O membro de órgão diretivo que faltar a três reuniões consecutivas ou a mais de 
cinquenta por cento das realizadas num exercício, sem justificativa aceita pela respectivo 
órgão, perderá o cargo em que se deram as faltas, que será considerado vago, sem prejuízo 
dos demais cargos que ocupe. 
 
Art. 50 – A (UNIME, UME, UDE), como entidade representativa do movimento espírita 
na área de sua jurisdição, é o instrumento de união das sociedades espíritas e a 
representante dessas sociedades junto aos órgãos de unificação estadual do movimento 
espírita: Conselho Deliberativo Estadual – CDE e respectivo Conselho Regional Espírita - 
CRE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE. 
 
Art. 51 – A (UMIME, UME, UDE) não se envolverá em movimento político-partidário, 
sendo vedadas nos seus órgãos, nas suas dependências, na sua esfera de ação ou em seu 
nome, propaganda ou atividade de natureza político-partidária. 
 
Art. 52 – A (UNIME, UME, UDE) veda 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. 53 – Este Estatuto é reformável em sua generalidade, mas inalteráveis, sob pena de 
nulidade, as disposições que dizem respeito: 
I – à natureza espírita da (UNIME, UME, UDE); 
II – à orientação kardequiana da entidade; 
III – à não vitaliciedade dos cargos e funções; 
IV – à não remuneração dos cargos e funções; 
V – à condição da (UNIME, UME, UDE) como órgão da USE; 
VI – ao caráter apartidário e apolítico da (UNIME, UME, UDE); 
 
Parágrafo Único:  Qualquer reforma deste Estatuto será submetida à aprovação da 
Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, depois de passar pelo Conselho 
Deliberativo, o qual deverá aprová-la com o voto de, no mi1nimo, dois terços de seus 
membros presentes, nos termos do inciso XII do artigo 15. 
 
Art. 54 – A dissolução da (UNIME, UME, UDE) é de competência da Assembleia Geral, 
convocada nos termos do artigo 35, respeitando o que determina o inciso XIII do artigo 
15 e o artigo 40 deste Estatuto. 
 
 
Capítulo XI 
Das Disposições Transitórias 
 
(Devem ser incluídas neste capítulo as disposições de caráter temporário, decorrentes da 
implantação do órgão de unificação, bem como da implantação ou alteração deste 
Estatuto). 
 
 



Capítulo XII 
Da Disposição Final 
 
Art.   – Este Estatuto, aprovado em ___________ de ___________ de 19___, entra em 
vigor na data da sua aprovação. 
 
Delibera-se, a seguir, que a próxima reunião do CDE será no dia 14/06/1981, na sede da 
USE. Às 14,00 hs, com prece proferida pela confrade Derci, da UNIME de Ourinhos, o 
sr. Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, 1º Secretário, lavrei a 
presente ata, que será assinada na forma regulamentar. 
 
São Paulo, 8 de março de 1981. 
 
 
Assinaturas 
 





























































































































 

 

Ata # 182 – 14 de junho de 1981 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos quatorze dias do mês de junho de 1981, na sede do Instituto Espírita de Educação, à 
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr, no 695, nesta Capital, reuniu-se o CDE da USE, com 
a presença dos confrades que assinaram o livro próprio. Às 09:40 hs., saudando os 
presentes, o sr. Presidente, Nestor João Masotti, deu a reunião por iniciada, proferindo 
uma prece. Foi lida, aprovada e assinada a ata da reunião anterior. Expediente: carta da 4ª 
UDE, solicitando à DE informações sobre a existência ou não de posicionamento oficial 
da USE quanto à obra “Os Quatro Evangelhos” de Jean Baptista Roustaing. Carta aos 
Órgãos de Unificação do Movimento Espírita do Estado de São Paulo: após os seguintes 
questionamentos: Parte I (Considerandos): item “A” pela UNIME de Guarulhos e item 
“G” pela 11ª UDE; Parte II (o CDE recomenda): itens “C” e “E” pela 4ª UDE; Parte III (o 
CDE observa ainda): itens “F” e “G” pela 4ª UDE, os quais foram ampla e profundamente 
debatidos, o CDE aprovou a redação final desta “Carta”, com uma única alteração feita ao 
documento básico enviado a todos para estudo e previamente apreciado em reunião dos 
Órgãos com a Assessoria de Organização e Planejamento da DE. A alteração. Esta alteração 
refere-se ao item “E” da “parte II”, que passou a ter a seguinte redação “que estimulem e 
cooperem na implantação de Centros Espíritas, onde se fizer necessário, orientando e 
apoiando o trabalho de elementos do próprio local”. Esta carta será publicada, na íntegra, 
no jornal “Unificação”. O CDE aprovou, também, que esta “Carta” seja enviada ao CFN 
da FEB como contribuição aos estudos que estão sendo feitos, a nível nacional, 
relativamente à dinamização das atividades espíritas. Das 13:45 às 14:30 hs a reunião foi 
suspensa para almoço. Regimento Interno do Departamento de Educação: aprovado, sem 
prejuízo de que, a exemplo dos demais regimentos departamentais, sofra revisões e 
aprimoramentos. Criação de Assessorias Regionais Espíritas: o sr. Presidente faz a 
apresentação desta proposta, da UNIME de Ribeirão Preto, informando que ela será 
encaminhada a todos os Órgãos, para ser examinada na próxima reunião do CDE. A 
Secretaria Geral comunica as seguintes alterações de representação dos Órgãos junto ao 
CDE: Fernandópolis: efetivo Luiz Carlos Barros Costa, suplente Dionísio Dias Martins; 
Rancharia: efetivo Valter Haddad, suplentes Nicola Rossi e Paulo Simões; Osasco: efetivo 
Nelson de Oliveira, suplentes José Augusto Soares e José Farah; Pirassununga: efetivo 
Edirez da Silva Peres, suplente Vilma Del Santo Silva; São Joaquim da Barra: efetivo Paulo 
César Scanavez, Suplente Humberto Luís Machado e Paulo José Boscaro. Todos foram 
empossados pelo CDE. Tesouraria: prestou informações sobre: a) Contrato firmado com a 
empresa “Prosistema” Processamento de Dados Contábeis Ltda São Paulo, pelo qual a 
referida empresa prestará à USE os serviços de assistência contábil/fiscal/jurídica, na 
implantação e na execução da contabilidade, a partir de 01/01/81, por processamento de 
dados, com a emissão mensal de: Diário: razões analítico e sintético + Balancete, aos custos 
de: implantação — Cr$ 10.000,00 e Mensal de Cr$ 5.000,00; b) A cobrança da cota da DE, 
na contribuição social de cada entidade unida, relativa ao trimestre a se vencer em 
junho/81, conforme deliberado no CDE de 08/03/81, sofrerá pequeno atraso, em 
decorrência do desenvolvimento dos serviços contábeis descritos acima; c) Posição 
financeira, em 31/05/81, do fundo da Campanha pró Sede Própria, em depósito junto ã 
Caixa Econômica Federal e Bancos: Cr$  1.416.373,07; d) Compromisso dos Órgãos da 
USE para com a Tesouraria da DE, quanto a cotas do jornal “Unificação”. Departamentos: 
1) Artes: Marília de Castro presta esclarecimentos sobre o Encontro Estadual programado 
para os dias 18 e 19/07/81 na cidade de Franca. Informa que na noite de sábado ocorrerá 



 

 

o “Festival da Canção Espírita de Franca”, com participação de todo o estado. 2) 
Evangelização Infantil: Jane Jurado informa sobre o Encontro Estadual programado para 
os dias 5, 6 e 7/9/81, na sede da USE, com a participação de dois representantes de cada 
Órgão da USE, que serão os multiplicadores do trabalho; solicita de todos o retorno do 
questionário sobre “Pré-Mocidade”. 3) Livro: Alfredo Roberto Netto informa do início da 
Campanha promocional do Livro Espírita, exibindo o respectivo cartaz, que será enviado 
a todos os Órgãos da USE; diz estar programado para daqui a seis meses o segundo cartaz 
da Campanha; fala do plano de visita aos Órgãos, em conjunto com o Departamento de 
Doutrina, solicitando a marcação de datas. Serviço Assistencial Espírita: Odair Cretela de 
Oliveira informa a criação da Comissão Permanente de Combate e Prevenção ao 
Alcoolismo e de Recuperação do Alcoólatra. Comissão da Sede Própria: Marília de Castro 
informa que foram distribuídos 539 carnets da “Campanha dos 500”. Numa primeira etapa 
foram realizadas reuniões familiares, numa segunda etapa foram os órgãos de unificação, 
com excelentes resultados; esgotadas as UDES e as regiões mais próximas, irão ao interior 
do Estado. Lembrar que dia 5/junho é o “Dia da Unificação” e das atividades que podem 
ser programadas em favor da USE. “Campanha Integração da Família”: Paulo Roberto 
Pereira da Costa informa que o andamento da Campanha vai de forma muito positiva; que 
há reações favoráveis em todo o Estado; fala da entrevista realizada na TV de Ribeirão Preto 
sobre a Campanha, levando a mensagem de Kardec inclusive aos lares não espíritas. 
Informações dos Órgãos: 1) Sobre a “Campanha Integração da Família”: a) Taubaté: feito 
ontem o lançamento desta Campanha na cidade, com a presença Elaine Curti Ramazzini; 
b) São José dos Campos: já há alguns anos vem realizando a Semana da Família Espírita. 
Este ano a ênfase é para o tema central da Campanha “A melhor escola ainda é o lar“. A 
semana será de 12 a 19/07/81; Lins: a Campanha foi lançada nesta cidade em 26/4/81, 
com palestra do confrade Merhy Seba. Houve receptividade muito grande porque os temas 
abordados foram de encontro às necessidades da sociedade de Lins e redondeza. Em 
outubro será realizada uma Jornada Espírita, quando o tema será mais profundamente 
debatido; Penápolis: afirma que a pornografia que se alastra deu ensejo à reação que esta 
Campanha promove e que os temas despertam grande interesse pela Campanha. 14ª UDE: 
dia 16/9/81 o Departamento de Mocidade realizou um Encontro cujo enfoque foi a 
Integração da Família; dia 16/9, por ocasião do aniversário de uma das entidades unidas, 
o tema será também a família. 2) Outras informações dos Órgãos: a) 29º CRE: em 
comemoração ao sesquicentenário do nascimento de Bezerra de Menezes, o 29º CRE 
programou uma solenidade, dia 27/8/81, na Casa de Portugal, tendo como orador o 
confrade Freitas Nobre. Outras atividades estão programadas para comemorar o evento, 
inclusive no programa radiofônico “Momento Espírita”; b) Guarulhos: sugere que o 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica providencie no sentido de verificar 
a relação dos imóveis devolutos do Estado, e do Município, avocando um para a sede da 
USE, em comodato. Argumenta que isto evitaria um ônus direto para os Órgãos da USE e 
que o fundo da “Campanha dos 500” reverteria em benefício da divulgação doutrinária e 
na preparação dos expositores e orientadores espíritas; c) Taubaté: solicita ao 
Departamento de Mocidades informações sobre a COMELESP realizada em 
Guaratinguetá, quanto ao horário da chegada das caravanas de jovens da Capital e do ABC, 
quanto ao aspecto ético do comportamento do jovem espírita por ocasião de conferência, 
quanto à pretensão do exercício da mediunidade na esfera dos Departamentos de 
Mocidade, quanto à matéria publicada a respeito no jornal “Espiritismo e Unificação”, e 
quanto à pré-seleção dos jovens para os eventos confraternativos. Marcos Miguel da Silva, 
Diretor do DM, presta alguns esclarecimentos, diz que o DM vai analisar os aspectos 



 

 

levantados pelo “Espiritismo e Unificação“, fala da estrutura das Confraternizações, dos 
estudos preparatórios e da participação regimental de representantes das Mocidades 
Espíritas. Dia 21/6/81 o DM fará uma reunião com a Assessoria Seccional, em São Paulo, 
e à tarde, irão ao Vale do Paraíba, para verificar “in loco”, o que está ocorrendo. Em 
princípio, a seu ver, o problema da COMELESP é que não tem feito prévias. Outro aspecto 
é que o jovem, de cinco anos para cá, tem mudado seu comportamento e as Mocidades 
Espíritas, sozinhas, não têm tido condições de resolver o problema. A respeito deste 
assunto, a DE deverá receber um relatório, para estudo e possíveis providências, com vistas 
o que se evite futuros problemas. d) Taubaté: comunica a realização da 18ª Semana Espírita 
de Taubaté, de 27/6 a 4/set/81; o I Mês de Estudo Espírita de Taubaté, organização do 
DM da UNIME, com participação do Departamento de Orientação Doutrinária, em 
setembro 1981; dia 29.8.81 palestra em comemoração aos 150 anos do nascimento de 
Bezerra de Menezes, com orador do Rio de Janeiro; realização do III EMETAU (Encontro 
de Mocidades Espíritas de Taubaté) 14.6.81, com estudos coordenados por Elaine C. 
Ramazzini de São Paulo e Jairo Paes Selles de Niterói; e) 6ª UDE: consulta da possibilidade 
de instalação de sistema de som, a partir da próxima reunião do CDE; pede esclarecimentos 
sobre a duplicação e envio aos Órgãos da USE de cópias dos 13 documentos aprovados na 
reunião anterior do CDE (regimentos e estatutos dos Órgãos); f) Osasco: dia 18/6 realizará 
Seminário sobre “Obsessão e Desobsessão”, e, a seguir, com duas palestras divulgará a 
Campanha Integração da Família. Próxima reunião do CDE: 13/9/81, na Capital. Para 
constar, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que será assinada na forma regulamentar. 
 
São Paulo, 14 de junho de 1981. 
 
Assinaturas 

















 

 

Ata # 183 – 13 de setembro de 1981 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 13 dias do mês de setembro de 1981, na sede do Instituto Espírita de Educação, à rua 
Leopoldo Couto Magalhães Jr, no 695, nesta Capital, reuniu-se o CDE da USE, com a 
presença dos confrades que assinaram o livro próprio. Às 9,25 horas saudando os presentes, 
o sr. Presidente, Nestor João Masotti, deu a reunião por iniciada, proferindo uma prece. 
Foi lida, aprovada e assinada a ata da reunião anterior, com as seguintes correções: 1) O 
Encontro de Jovens da 14ª UDE foi realizado no dia 19/7/81; 2) O Regimento Interno do 
Departamento de Evangelização, na parte que diz respeito à Assessoria do Departamento, 
deve ter redação igual ao que consta do estatuto da USE, no parágrafo segundo do seu art. 
47. Expediente: 1) da 3ª UDE, indicando como efetivo junto ao CDE o confrade Antonio 
Roberto Bocalon, que foi devidamente empossado; 2) da UNIME de Santo Anastácio, 
indicando o confrade Francisco Pocol para representá-la nesta reunião; 3) da UNIME de 
Batatais, comunicando sua constituição, com quatro entidades, sendo 2 de Batatais, 1 de 
Altinópolis e 1 de Santo Antonio da Alegria, no 20º CRE; 4) O representante da LEESP 
justifica ausência da representação da UFEP; 5) O representante de Santos comunica que 
a Câmara Municipal de Santos registrou 150 anos de nascimento de Bezerra de Menezes. 
Departamentos: 1) Serviço Assistencial Espírita: Odair Cretela de Oliveira fala de Encontro 
realizado em São Caetano do Sul, de Encontro programado para Bebedouro e pede aos 
órgãos interessados que formalizem por carta a realização de Encontros em suas áreas, no 
1º semestre de 1982. Quanto ao trabalho de Assistência Religiosa em Estabelecimentos 
Penais, solicita o envio de relatórios mensais, por parte dos órgãos; 2) Orientação 
Doutrinária: Éder Fávaro informa que, para estudo e envio de sugestão, no prazo de 90 
dias, está sendo encaminhado a todos os órgãos da USE o trabalho que tem por título 
“Sugestões para a instalação e funcionamento do Departamento de Orientação 
Doutrinária” nas UDEs/UMEs/UNIMEs/CREs. Fala da possibilidade de realizar, em 
fevereiro/82, juntamente com o Departamento de Comunicações, o “1º Encontro de 
Produtores de Audiovisuais e de Filmes Espíritas”; 3) Educação: Elaine Curti Ramazzini 
fala sobre o “1º Seminário sobre Educação Espírita”, programado para os dias 6 e 7/2/82, 
visando reunir os professores espíritas do 1º e 2º graus, cujo temário foi publicado no jornal 
“Unificação” deste mês; 4) Evangelização Infantil: Elaine Curti Ramazzini discorre sobre o 
“Encontro Estadual de Evangelizadores“ realizado dias 5 e 6 do corrente na sede da USE, 
cujo relatório detalhado será publicado no jornal “Unificação“ do próximo mês (outubro). 
Fala sobre as atividades programadas para o Mês da Criança (outubro); distribui cartaz a 
respeito, e faz a entrega de sugestões para implantação e dinamização do trabalho de 
evangelização infantil nos Centros Espíritas; 5) Mocidade: Marcos Miguel da Silva: 
discorreu sobre o “Programa de Pré Mocidade para Jovens Iniciantes”, Encontro Estadual 
de Dirigentes de DM UME/UDE/UNIME/CRE (14 e 15/8/81), sobre o trabalho das 
Assessorias Seccionais e sobre a 1ª Prévia da COMJESP, informações estas publicadas com 
detalhes no jornal “Unificação” deste mês. Esclarece que está sendo formada uma nova 
Comissão para reativar o “Curso para Dirigentes de Mocidades Espíritas”. Fala da 
preocupação do DM de, entrosado com a DE, recobrar no CDE o assunto relacionando 
com a aula deste curso, “Espiritismo e Ciência”. O representante da UNIME Lins se propõe 
a trocar ideias com os autores da aula sobre o interesse da publicação e envio a todos os 
órgãos que compõem o CDE da “defesa” que foi feita, relativamente ao parecer do 
Departamento de Doutrina sobre o assunto. Comissão Sede Própria: informa sobre o 
andamento da “campanha dos 500”, pede mais ênfase na cobrança dos carnês, comunica 



 

 

que a USE ganhou dois terrenos da extinta “ME Pátria do Evangelho” e que já está sendo 
procurado um imóvel para ser adquirido. O representante de Guarulhos, citando reunião 
com o confrade Freitas Nobre, reitera sua posição anterior, encarecendo mais otimismo no 
sentido da avocação de imóvel devoluto para a sede da USE, destinando-se o montante 
adquirido em benefício de tarefas doutrinárias. Campanha Integração da Família: Paulo 
Roberto Pereira da Costa informa que é satisfatório o andamento da campanha. Diz de 
realizações a respeito, já realizadas em Franca e das que já estão programadas para Jacareí, 
Araçatuba, Lins, Santos e Pinhal. Solicita que os órgãos enviem material informativo da 
campanha, para conhecimento, e divulgação no jornal (Unificação). Faz a distribuição 
gratuita de cartazes da campanha para os representantes presentes e informa que, para 
novos pedidos, o preço baixou de Cr$ 40,00 para Cr$ 25,00. Movimento Nacional: Nestor 
João Masotti relata detalhes da reunião do CFN da FEB, realizada em Brasília de 3 a 
5/7/81, com a presença marcante dos órgãos federativos estaduais, e onde a USE/SP se fez 
representada por uma Comissão integrada, além de seu Presidente, pelos confrades Paulo 
Roberto Pereira da Costa, Antonio Schiliró, Alfredo Roberto Netto, Elaine Curti 
Ramazzini. Diz da ênfase dada à publicação da edição que marcou 1 milhão e meio de “O 
Evangelho segundo o espiritismo”, pela FEB, só na língua portuguesa. Informa da 
inauguração do prédio destinado às atividades do CFN. Comunica que, relativamente à 
“Dinamização das Atividades Espíritas”, a USE encaminhou ao CFN a “Carta aos Órgãos 
de Unificação” aprovada pelo CDE, adaptada à realidade nacional, a qual foi acolhida pelo 
CFN como documento base a ser estudado na suas Reuniões Zonais, cujo plenária está 
programada para São Paulo, em janeiro de 1984. Informa que a FEB, em comemoração ao 
seu centenário, pretende formalizar a transferência definitiva da sua sede para Brasília. 
Nessa reunião, a USE informou dos trabalhos que vem desenvolvendo em favor da difusão 
do Livro Espírita e da Campanha Integração da Família. Atendendo à representação de 
Taubaté, o sr. Presidente informa que, relativamente à “Campanha da Fraternidade Auta 
de Souza”, houve contato dos membros dirigentes dessa Campanha, com a DE da FEB, Na 
que não há ainda compromisso formal dos estados com vistas à orientação desse trabalho. 
Antonio Schiliró; citando o boletim no 3 da CONCAFRAS, diz que os companheiros desse 
trabalho é que estão se empenhando junto às entidades federativas para integração a partir 
dos Centros Espíritas, respeitando a estrutura unificacionista que, em termos de Estado de 
São Paulo, essa integração poderá ser feita naturalmente através do Departamento de 
Serviço Assistencial Espírita, e que, a nível nacional; poder-se-á estudar o encaminhamento 
à FEB, através desse mesmo Departamento. Esclarecendo indagação da 4ª UDE, o sr. 
Presidente presta informações sobre o “Movimento pela Paz” tratado na reunião do CFN 
em julho de 1980, já informado ao CDE anteriormente. Atendendo solicitação da 4ª  UDE, 
o Secretário Geral lê a resposta da DE à indagação dessa União Distrital, informando não 
constar nos registros da USE nenhuma deliberação do CDE relativamente à obra “Os 
Quatro Evangelhos”, de J. B. Roustaing. Finalizando este item houve uma oportuna troca 
de ideias e esclarecimentos sobre o posicionamento correto de que devemos considerar: a) 
Entidades não unidas ou não integradas; b) Entidades que fazem movimento paralelo; c) 
Entidades que realizam movimento concorrente. Divisão Administrativa e Territorial dos 
Conselhos Regionais Espíritas: após o pronunciamento do confrade José Antonio Luiz 
Balieiro, detalhando aspectos dos motivos que levaram Ribeirão Preto a apresentar 
proposta no sentido da criação de Assessorias Regionais Espíritas, e após amplo debate pelo 
CDE, ficou aprovado que: a) Consultada as bases, seja revista a divisão administrativa e 
territorial dos Conselhos Regionais Espíritas, adequando-a à realidade e aos interesses de 
dinamização do movimento espírita paulista; b) Os presidentes dos CRES sejam 



 

 

formalmente convidados para as reuniões gerais da Assessoria de Organização e 
Planejamento e para as reuniões do CDE; c) que a DE recomende às partes (CREs e órgãos 
que o compõem) estudem e decidam a conveniência ou não da sua reestruturação 
administrativa e territorial, informando o CDE a respeito, para referendo; d) que sejam 
analisados por todos os demais dados dessa proposta, aproveitando-se tudo que for benéfico 
para o movimento espírita, após apreciação e aprovação pelo CDE. O CDE, após debater 
o assunto colocado pelo sr. Presidente, aprova que a DE, examinando caso por caso, e 
seguindo o critério de consenso do seu colegiado, pode fornecer o endereço dos órgãos da 
USE, quando solicitados. Palavra livre: vários órgãos se manifestaram, informando sobre 
suas realizações, cujos dados serão publicados no jornal “Unificação”. Após decisão de que 
a próxima reunião do CDE será no dia 13/12/81, nesta Capital, o Presidente solicita ao 
confrade Abel dos Santos, de Ribeirão Preto, para proferir a prece final, dando por 
encerrada esta reunião. Para constar, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que será 
aprovada e assinada na forma regulamentar. 
 
São Paulo, 13 de setembro de 1981. 
 
Assinaturas 















 

 

Ata # 184 – 13 de dezembro de 1981 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 13 dias do mês de dezembro de 1981, na sede do Instituto Espírita de Educação, à Rua 
Leopoldo Couto Magalhães Jr., no 695, nesta Capital, reuniu-se o CDE da USE, com a 
presença dos confrades que assinaram o livro próprio. Às 9,30 horas, saudando os 
presentes, o sr. Presidente, Nestor João Masotti, deu a reunião por iniciada, proferindo 
uma prece. Foi lida, aprovada e assinada a ata da reunião anterior. Assuntos Deliberativos:  
 
1) Divisão territorial dos CREs: O CDE aprovou na íntegra a proposta de divisão territorial 
dos CREs elaborada pela DE e remetida aos órgãos com a circular 05/81 de 16/11/81. Os 
CREs passam a ser 17, abrangendo as seguintes UNIMEs/UMEs/UDEs: 
 
CRE Região Araçatuba: Adamantina, Andradina, Araçatuba, Birigui, Ilha Solteira, 
Guararapes e Penápolis; 
CRE Região Assis: Assis, Ourinhos, Paraguaçu Paulista e Rancharia; 
CRE Região Bauru: Bauru, Lins, Pirajuí e Jaú; 
CRE Região Cachoeira Paulista: Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena; 
CRE Região Campinas: Americana, Amparo, Campinas, Itapira, Itu, Jundiaí, Mogi Mirim, 
Piracicaba Santa Bárbara d’Oeste; 
CRE Região Franca: Batatais, Franca e Pedregulho; 
CRE Região Marília: Garça, Marília, Pompéia e Tupã; 
CRE Região Presidente Prudente: Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente 
Venceslau e Santo Anastácio; 
CRE Região Ribeirão Preto: Araraquara, Barretos, Bebedouro, Jaboticabal, Matão, 
Ribeirão Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra e Taquaritinga; 
CRE Região Rio Claro: Araras, Leme, Limeira, Pirassununga e Rio Claro; 
CRE Região Santo André: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul; 
CRE Região Santos: Registro, Santos e São Vicente; 
CRE Região São João da Boa Vista: Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal e São João da 
Boa Vista; 
CRE Região São José do Rio Preto: Catanduva, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e São 
José do Rio Preto; 
CRE Região São Paulo (Capital): Capital, Guarulhos e Mogi das Cruzes; 
CRE Região Sorocaba: Botucatu, Itapeva, Osasco, Porto Feliz, São Roque e Sorocaba; 
CRE Região Taubaté: Caçapava, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos e 
Taubaté. 
 
2) Regimento Interno do Departamento do Livro: foi aprovado na íntegra pelo CDE, 
Conforme minuta aprovada. 
 
3) Regimento Interno do Departamento de Artes: foi aprovada a minuta apresentada, com 
as seguintes alterações: Art. 4º: acrescentar a expressão “nomeados pela DE”, Art. 9º: na 
letra “e”, acrescentar “e expedindo”; Art. 10º: suprimir o constante da letra “a”. 
 
4) Contribuição Social + atualização do valor conforme deliberação do CDE de 08.03.81: 
O CDE aprovou a atualização do valor da contribuição social das sociedades unidas, 



 

 

fixando-o em Cr$ 200,00 (200 cruzeiros) mensais. Aprovou ainda o que este assunto poderá 
voltar ao CDE Na sua reunião de junho/82, para análise mais profunda. 
 
5) Dinamização da Campanha Evangelho no Lar: o CDE aprovou a dinamização da 
Campanha Evangelho no Lar, recomendando aos órgãos a realização da Semana do 
Evangelho no Lar, no mês de maio de cada ano. 
 
6) O CDE aprovou a indicação dos confrades Marília de Castro, Joaquim Soares, Flávio 
Pereira do Valle, Attílio Campanini e Alcebíades Bertan, para integrar a comissão 
encarregada de elaborar a minuta do regimento interno da comissão que deverá ser 
nomeada pelo CDE, nos termos do parágrafo único, do Art. 22º do estatuto da USE. 
 
Informações: 1) Da Secretaria Geral, comunicando a entrega dos certificados de união às 
sociedades espíritas. — 2) Do sr. Presidente, colocando a disposição de todos, impressos 
contendo o texto da “Carta aos Órgãos de Unificação do Movimento Espírita do Estado 
de São Paulo”, com vistas à realização de Encontros objetivando a Dinamização das 
Atividades Espíritas. 
 
Departamentos: 
1). Orientação Doutrinária: seu Diretor, Éder Fávaro, apresentou uma mostragem dos 
assuntos que preocupam este Departamento; estende por mais 90 dias o prazo para envio 
de sugestões, com vistas à elaboração de um direcionamento dos trabalhos de Orientação 
Doutrinária nas Casas Espíritas; distribui panfletos e cartazes e presta informações sobre a 
dinamização da Campanha Evangelho no Lar. 
 
2). Educação: sua Diretora, Ilízia Moreira, lembra a realização do I Seminário sobre 
Educação Espírita, dias 6 e 07/2/82, com objetivo dialogar sobre os problemas que 
envolvem a educação e os educadores. 
 
3). Evangelização Infantil: sua Diretora, Elaine Curti Ramazzini, fala da divisão do Estado 
em blocos, com vistas a Encontros de Evangelizadores, e solicita que três blocos se 
pronunciem, com relação à fixação de datas, antes de término desta gestão da DE. 
 
4). Serviço Assistencial Espírita: seu Diretor, Odair Cretela de Oliveira, discorre sobre o 
trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos reeducandos, diz do Encontro realizado 
em Bebedouro nos dias 14 e 15/11/81, e solicita datas para concluir o calendário de 
encontros regionais. 
 
5). Mocidade: seu Diretor, Marcos Miguel da Silva, enfatiza a necessidade de os CREs 
inativos se organizarem, para apoiar os trabalhos regionais dos moços espíritas; fala sobre a 
realização da II Prévia da COMJESP, realizada em Americana, cujos dados foram 
publicados no “Unificação” de janeiro/82. 
 
6). Arte: sua Diretora, Marília de Castro, informa sobre o I Encontro Estadual de Cinema, 
Audiovisual e Televisão, de 20 a 23/02/82, em Jacareí, e sobre o I Encontro Estadual de 
Artistas Plásticos Espíritas e I Mostra de Artistas Plásticos com Temática Espírita, que será 
realizada em março/82 em São Caetano do Sul. Disse que está em fase final o Concurso 



 

 

de Dramaturgia e de Poesia. Fala sobre o Festival de Música, cujas prévias (semifinais) serão 
nas Assessorias Seccionais, e cujo final será na COMJESP. 
 
7). Finanças: seu Diretor, Helio da Silva Marques, discorre sobre a situação financeira da 
USE, fazendo entrega a todos os presentes de um demonstrativo da campanha dos 500, do 
saldo bancário, e do débito dos órgãos. 
 
Comissão Sede Própria: Marília de Castro disse que dia 9/1/82 a Comissão vai avaliar a 
campanha. 
 
Campanha Integração da Família: Paulo Roberto Pereira de Castro diz que é bom o 
desenvolvimento da Campanha no Estado, citando a movimentação de UNIMEs e UDEs 
em torno deste trabalho, inclusive com ênfase à Campanha “Comece pelo Começo” e a 
“Campanha Evangelho no Lar”. 
 
Informações de Órgãos Presentes: prestaram informações as UNIMEs de Campinas, 
Araçatuba, Penápolis e Presidente Prudente, conforme publicação à página 2 do 
“Unificação” de janeiro/82. 
 
Próxima reunião do CDE: 14/03/82, na Capital. 
 
A reunião foi encerrada com prece proferida por Nely de Barros, de Cachoeira Paulista. 
Para constar lavrei a presente ata. 
 
Abel Glazer, 2º Secretário. 
 
 
Assinaturas 












