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Ata # 188 – 12 de março de 1983 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias do mês de março de um mil novecentos e oitenta e três, na sede do Instituto 
Espírita de Educação, à rua Leopoldo Couto Magalhães Jr. 695, na Capital do Estado de 
São Paulo, reuniu-se o CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE, com a presença 
dos conselheiros que assinaram em livro próprio. Às 15h00 a reunião foi declarada aberta 
com a saudação pelo Presidente da Diretoria Executiva cuja abertura se deu em segunda 
convocação, uma vez que no horário previsto para o início não houve número legal, de 
acordo com o Estatuto social da USE. Para a prece de abertura foi convidado o dr. Ary Lex 
da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Com a palavra o sr. Alfredo 
Roberto Neto, Secretário Geral da USE, que passou a leitura do Expediente da Secretaria 
a saber: credencial da UNIME de Presidente Venceslau para o sr. Roberto Rodrigues 
participar do CDE; credencial da UNIME de Lins para o sr. José Bastos participar do CDE; 
carta do CRE da Região de Sorocaba comunicando a decisão da UNIME de Itapeva no 
sentido de alterar a representação junto ao CDE que passou a ser a seguinte: efetivo – 
Argemino Antunes de Oliveira, Suplentes – Marisa Valcazara Camargo e Gregorio de 
Souza Pinheiro; Carta da 18ª UDE comunicando a alteração de representação junto ao 
CDE devido à desencarnação do companheiro Alcebíades Bertan que passou a ser a 
seguinte: efetivo Antonio Carlos Amorim – suplente: Tito Ferreira Marques e Antonio 
Tormenti. Sobre o item terceiro da pauta da reunião intitulado “Informação dos Órgãos” 
falou inicialmente o sr. Agostinho Andreoletti da 17ª UDE informando que a UDE irá 
realizar no dia 09/04/83, o Encontro sobre Família com palestra pelo Paulo Roberto 
Pereira da Costa. Falou, ainda, o sr. Agostinho da realização da Primeira Semana Espírita 
Leon Denis promovida pela 17ª UDE, tendo falado, ainda, que as mensalidades pagas pelas 
sociedades unidas foram consideradas de valores elevados os reajustes para o ano de 1983, 
conforme as instituições. O sr. Ciro Pirondi do CRE da região de São Paulo falou das 
atividades que estão sendo desenvolvidas pelo órgão, com base no Plano Geral de 
Atividades, cujo plano estabelece os objetivos gerais para o movimento na Capital. Ainda 
sobre o CRE da região de São Paulo, falou o sr. Milton Felipeli sobre as notícias veiculadas 
pelos jornais “Correio Fraterno do ABC”, “Jornal Espírita” e “Semeador” segundo os quais 
o médium Antonio Gaspareto fora proibido de exercer a sua faculdade mediúnica no 
Auditório da Biblioteca Municipal, em Conferência Pública realizada em 28 de janeiro/83 
pela Doutora Elzie Dubugrás, promovida pelo CRE de São Paulo. Esclareceu o sr. Milton 
Felipeli que, a bem da verdade, a Secretaria de Educação e Cultura do Município concedeu 
o uso do Auditório da Biblioteca “Mario de Andrade” havendo o Secretário Chamir, em 
entrevista com os promotores do evento esclarecido que aquele auditório não poderia ser 
utilizado para manifestações religiosas sendo que anteriormente diversas agremiações 
religiosas fizeram a mesma solicitação e o pedido foi denegado Portanto o CRE de São 
Paulo cumpriu seu compromisso de levar a conferência, projetar o filme e slides. O sr. 
Salvador, da UNIME de Guarulhos apresentou proposta para que o CDE seja realizado 
somente aos domingos deixando o sábado para as reuniões gerais dos Departamentos. O 
sr. Geraldo de Oliveira Garcia da 5ª UDE falou da realização da Semana Jésus Gonçalves, 
tendo falado também que a venda de livros em semanas espíritas poderia obter recursos 
para a despesas, do jornal “Unificação”, uma vez o “Unificação”, que estará completando 
30 (trinta) anos, precisa ter sua auto sustentação. O sr. Milton, da 2ª UDE falou da 
promoção que estará sendo realizada no sentido de obter recursos para a própria União 
Distrital Espírita da 2ª Zona. O sr. Antonio Carlos da UNIME de Franca falou das diversas 



 

 

atividades na sua cidade. O sr. Evany Figueira da UNIME de Taubaté falou sobre a 
confraternização das Campanhas Auta de Souza e sobre a 4ª Confraternização das 
Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba. O sr. Célio da 9ª UDE falou sobre visitas às 
sociedades espíritas para uma maior aproximação no âmbito da 9ª UDE e conscientização 
dos dirigentes espíritas. José Rampazzo da UNIME de Americana falou sobre as caravanas 
Jésus Gonçalves de assistência aos hansenianos. Falou, ainda, da 3ª Feira do Livro Espírita 
e da inauguração do Hospital Espírita SEARA de Americana a ser inaugurado em 1º de 
Maio/83. Falou também o sr. José Rampazzo da palestra proferida pelo sr. Divaldo Pereira 
Franco com a presença de mais de 1.000 pessoas, sendo a palestra gravada e uma cópia da 
referida fita oferecida ao padre católico da cidade de Americana. O sr. Elfay Luiz Appollo, 
do Instituto Espírita de Educação falou do início das atividades escolares do Instituto no 
dia 15 de março de 1983 com o curso de pré-escola, informando ao CDE dos objetivos da 
instituição como contribuição no campo da Educação. No assunto referente ao item 04 da 
agenda da reunião falou o sr. Éder Fávaro como um dos membros da Comissão constituída 
pelo CDE em 14 de março 1983, para análise do problema relacionado com o movimento 
espirita estadual, dando ciência ao Conselho que a Comissão concluiu o seu trabalho 
cabendo à Diretoria Executiva proceder a entrega das cópias aos órgãos. O sr. Antonio 
Schiliró, Presidente, comunicou que o trabalho datilografado e duplicado na quantidade 
suficiente para atender aos órgãos da USE será entregue naquele mesmo dia, cabendo à 
DE apurar o custo final da duplicação e cobrar dos órgãos. O sr. Evany Figueira, ainda 
sobre o mesmo assunto, sugeriu que o relatório seja incluído na próxima pauta do CDE do 
mês de junho como assunto deliberativo. O sr. Milton Felipeli apresentou proposta para 
que o assunto seja encaminhado pelos órgãos e após os mesmos deverão emitir parecer que 
deverão ser remetidos a todos os órgãos, ficando todos na obrigação de participar da análise 
de tão importante documento, não cabendo omissões. Ato contínuo o sr. Antonio Schiliró, 
Presidente, procedeu a entrega do relatório aos srs. Conselheiros presentes na reunião e 
aos demais órgãos ausentes seriam remetidos pelo Correios. Em pauta a discussão do item 
01 dos assuntos deliberativos versando sobre as Reuniões Zonais. Sobre o mesmo 
manifestou-se o sr. Paulo Roberto Pereira da Costa, Assessor de Organização e 
Planejamento da Diretoria Executiva, que inicialmente apresentou as sugestões da DE. Para 
realização das Zonais.  Falou que na reunião realizada na sede da USE no dia 20 de fevereiro 
de 1983 entre os CREs e a DE, foram feitas várias sugestões para aprimorar as Reuniões 
Zonais. Sobre o assunto falou o sr. Antonio Schiliró, que o número reduzido de 
Conselheiros nesta reunião de sábado poderia prejudicar a apuração das Reuniões Zonais 
e, nesse sentido, consultou o plenário se desejava discutir o assunto nesta data ou deveria 
fazê-lo na mesma reunião do CDE, porém no dia seguinte. O sr. Evany Figueira de Taubaté 
propôs que o assunto ainda no sábado. O sr. Milton Felipeli propôs que o assunto fosse 
adiado para o dia imediato com a possibilidade de maior número de representantes. 
Agostinho Andreoletti considerou que em razão do reduzido número de Conselheiros, o 
assunto deveria ser adiado. O representante da UNIME de Guararapes também se 
manifestou pelo adiamento. Colocado o assunto em votação na forma regimental, ficou 
decidido que o assunto seja adiado para o domingo. Sobre a Comissão da Sede Própria 
falou o sr. Clodoaldo da Lima Leite, seu Coordenador, dando conhecimento ao CDE que 
a Comissão, agora em nova fase, está se reunindo mensalmente na 1ª quinta-feira de cada 
mês na sede da USE, às 20h00. Falou sobre a venda dos discos e da reativação do 
fornecimento de talões da Campanha dos 500. Apresentou o sr. Clodoaldo um cartaz 
sugerindo que o dia da USE, comemorado no dia cinco de junho, sejam realizadas 
promoções pelos órgãos da USE objetivando arrecadar fundos para a Campanha da Sede 



 

 

Própria. Neste instante, às 18h15, o sr. Antonio Schiliró, Presidente, solicitou que o sr. 
Luiz Cláudio, da UIME de Santo André, proferisse a prece e encerrada a reunião no 
sábado, para que a mesma reunião seja reaberta no domingo às 9h00. – No horário de nove 
horas e vinte minutos foi, no domingo, dia treze de março de um mil novecentos e oitenta 
e três, reaberta a reunião, com a prece pelo sr. Cesar Perri de Carvalho, da UNIME de 
Araçatuba. O sr. Antonio Schiliró procedeu a leitura do ofício do CRE da região de Santos 
relacionado com as divergências, existentes entre o CRE e a UNIME de São Vicente. Sobre 
a mesma manifestou-se o sr. Milton Felipeli e consultou se essa carta do CRE era conhecida 
da UNIME de São Vicente e se a UNIME mantinha a sua intenção de desligamento do 
CRE de Santos.  Sobre o assunto falou o sr. Messias do CRE de Santos que informou ter 
sido a carta elaborada em reunião plenária do CRE com a presença do Presidente da 
Comissão Executiva da UNIME de São Vicente, e que UNIME continuará integrando o 
mesmo CRE. O sr. Alberto da mesma UNIME declarou que o órgão continuará integrando 
o CRE. O sr. Milton Felipeli considerou que o assunto estava esclarecido e que o Conselho 
deveria considerá-lo encerrado. O sr. Antonio Schiliró congratulou-se com os integrantes 
do CRE e da UNIME pela conclusão do assunto. Voltando o assunto referente às Reuniões 
Zonais, falou novamente o sr. Paulo Pereira da Costa, Assessor de Organização e 
Planejamento (que) voltando ao exame da matéria e a sua implantação. O sr. Ciro Pirondi, 
da 4ª UDE, usou da palavra, para opinar sobre as Zonais, propondo que o trabalho seja 
voltado com vistas fortificar o Centro Espírita e que as Reuniões Zonais sejam 
transformadas em Encontro de Dirigentes Espíritas, fundamentando sua proposta que as 
reuniões administrativas realizadas pelos órgãos da USE são marcados como sendo muito 
cansativas. Alertou o Conselho que as Assembleias Gerais da USE foram esvaziadas cada 
vez mais, a saber: há 06 anos foram realizadas com 600 (seiscentos) participantes; há 04 
anos com 400 (quatrocentos) participantes; enquanto a última Assembleia contou apenas 
com a presença de 250 (duzentos e cinquenta) participantes. Que as Zonais sejam realizadas 
nas regiões Leste, Oeste, Norte e Sul; os debates seriam discutidos por áreas e por fim o 
Fórum de Debates para analisar as conclusões das quatro áreas. Deveriam as Zonais ter a 
participação de Dirigentes Espíritas em geral; Centro Espírita, UDEs, UNIMEs e CREs, 
devendo serem realizados de acordo com a necessidade da região. Sobre o assunto o sr. 
André Luiz Galembeck  da 5ª UDE sugeriu que o assunto fosse adiado tendo em vista uma 
melhor ordem no exame do assunto. Milton Felipeli da 9ª UDE falou que as reuniões 
zonais não se constituíssem em mais uma reunião administrativa. Antonio Carlos Amorim 
da 18ª UDE propôs que as Reuniões Zonais sejam para discutir assuntos de interesse do 
movimento, preparando as matérias para o CDE. Cesar de Araçatuba manifestou-se 
favorável à proposta da 4ª UDE. Sergio Mancini da 4ª UDE propôs que os temas a serem 
discutidos nas Zonais devam ser definidos pelas próprias regiões; o sr. Antonio Schiliró, 
Presidente, colocou em votação da matéria com duas propostas, sendo a proposta da 
Diretoria Executiva que foi apresentada pelo sr. Paulo Pereira da Costa e a proposta da 4ª 
UDE apontada pelo sr. Ciro Pirondi, tendo apresentado o resultado final da votação os 
seguintes números; 13(treze) votos para a proposta da DE e 16(dezesseis) votos para a 
proposta da 4ªUDE, que foi considerada a vencedora. O sr. Ciro sugeriu que sejam 
aproveitadas as sugestões da DE e somadas com as sugestões da 4ª UDE. O sr. Antonio 
Schiliró solicitou ao sr. Ciro que a sua proposta já aprovada pelo Conselho, seja 
apresentada por escrito, para maior clareza. A seguir foi colocada em discussão pelo 
Conselho a proposta da 18ª UDE, na qual consta que as Zonais, seriam para discutir 
assuntos de interesse do movimento e preparando as reuniões do CDE; a proposta foi 
recusada. Seguiu-se a abertura das propostas para escolha dos locais das reuniões zonais que 



 

 

foram aprovadas como segue: Bloco “A” – local São Paulo – dia 25 de maio/83; Bloco “B” 
– Local Campinas – dia 22 de maio/83; Bloco “C” – Franca – dia 15 de maio/83; Bloco 
“D” – não houve escolha do local e da data. Ficou aprovado que com a denominação de 
“Encontro Zonais de Dirigentes Espíritas” a escolha dos locais dos demais encontros, bem 
como as datas, programas e temário serão feitos pelas Comissões organizadoras dos 
“Encontros”, formados pelos respectivos órgãos regionais – CREs, UMEs, UNIMEs e 
UDEs. Ao final de cada “Encontro” será elaborado um relatório contendo de forma 
resumida o que foi tratado, bem como local e data do próximo “Encontro”, devendo esse 
relatório ser remetido às sociedades da região e à Diretoria Executiva da USE. A seguir foi 
colocado o assunto deliberativo da indicação dos membros da Comissão Especial 
incumbida de sugerir medidas para obtenção de recursos destinados a atender as despesas 
de manutenção da USE.  Sobre o assunto falou o sr. Antonio Schiliró sobre a gravidade 
que passa a USE quanto as despesas de manutenção, requerendo o assunto, urgente 
solução por todos os interessados, apelando ao CDE para que faça nesta data a indicação 
dos elementos que venham compor a Comissão. Colocado em discussão foi sugerido que 
a indicação dos membros seja feita na próxima reunião do CDE. Sobre a Tesouraria falou 
o sr. Helio da Silva Marques, 1º Tesoureiro, que procedeu a prestação de contas da 
Tesouraria e comunicou que está à venda mais um livro editado pela USE na serie “Centro 
Espírita”, sendo este novo lançamento intitulado “Organização Administrativa do Centro 
Espírita”. Colocada em discussão a proposta da UNIME de Guarulhos sobre a realização 
das reuniões do CDE somente aos domingos, foi votado que continuará (sendo) como 
estão sendo realizadas, aos sábados e domingos. O sr. Milton Felipeli congratulou com a 
Diretoria Executiva pela forma como conduziu a reunião e pelo USE-Informativo. Falou 
ainda dos aniversários de desencarnação dos companheiros Felipe Gimenez Garcia em 27 
de fevereiro e José Herculano Pires em 9 de março. Com a prece proferida por Miriam 
Mirales, o sr. Antonio Schiliró deu por encerrada a reunião. E para constar, eu, Geraldo 
de Souza Spínola, lavrei a presente ata que vai por todos assinada, depois de lida e aprovada. 
 
Assinaturas 
 



















 

 

Ata # 189 – 11 de junho de 1983 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos onze de junho de 1983 na sede do Instituto Espírita de Educação, rua Leopoldo Couto 
de Magalhães Jr. 695, na Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual da USE, com a presença dos Conselheiros que assinaram em livro 
próprio. Às 15h00 a reunião foi iniciada com a saudação pelo Presidente Antonio Schiliró, 
sendo em segunda convocação, uma vez que no horário previsto para o início não houve 
número legal. A seguir o sr. Presidente Antonio Schiliró determinou a mim Geraldo de 
Souza Spínola que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada com 
uma retificação: na página 56 constou as palavras de Clodoaldo da Lima Leite, Presidente 
da Comissão Pró Sede Própria da USE, onde constou que o mesmo apresentou um 
“cartaz”, leia-se que apresentou uma “circular” sugerindo comemorações e eventos para o 
“Dia da USE”. Seguiu-se a palavra do Secretário Geral da USE Alfredo Roberto Netto que 
deu conhecimento ao CDE do Expediente a saber: ofício da 17ª UDE indicando o sr. 
Antonio Batista Nobre para representar o órgão na presente reunião. De acordo com a 
agenda seguiu-se a palavra do Clodoaldo da Lima Leite Presidente da Comissão Pró Sede 
Própria da USE que inicialmente apresentou um cartaz sobre o “Dia da USE” a ser 
comemorado por todos os órgãos e objetivando obter recursos para a sede própria. Falou, 
ainda, sobre o lançamento dos talões do “Cartão da Mesa Farta”, contendo cada talão 10 
números que concorrerão aos prêmios em alimentos, esclarecendo que essa nova campanha 
se deve à iniciativa do CRE da Capital, tendo a frente o seu Presidente Carlos Cirne. Falou 
que diversos órgãos da USE estão com eventos programados no mês de junho em 
comemoração ao “Dia da USE” comemorado em 5 de junho. Em aparte falou o sr. Milton 
Felipeli da 9ª UDE que os companheiros da USE integrantes dos órgãos sediados no 
interior não estão ainda participando da campanha pró sede própria da USE devido as 
falhas das campanhas realizadas, tendo consultado a Diretoria Executiva qual a soma do 
valor que a USE tem em caixa destinado à sede própria.  Sobre o item 4 – Informação dos 
Órgãos – falaram diversos representantes, iniciando o representante da 2ª UDE sr. Milton 
que informou sobre o lançamento do Livro de Nancy Puhlman di Girolamo “O Castelo 
das Aves Feridas” – Encontro com o excepcional fora do corpo. O representante da 5ª UDE 
– Geraldo de Oliveira Garcia informou sobre o “IV Seminário Paulista de Administração 
Penitenciária” realizado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 6 de junho 
de 1983, tendo sido evidenciado pelo Coordenador dos Estabelecimentos Penais do 
Estado, a necessidade da assistência religiosa aos presidiários, sendo que o representante 
da 5ª UDE sugeriu que todos os Centros Espíritos do Estado participem dessa realização. 
O representante da UNIME de Araçatuba informou sobre a realização no dia 25 de junho 
de 1983 das festividades comemorativas do Centenário de Benedita Fernandes e 10 anos 
do “Clube do Livro” com palestra pelo Divaldo Pereira Franco. Informou, também, sobre 
a reunião de Dirigentes Espíritas com a presença do Presidente da USE Antonio Schiliró e 
1º Vice Presidente Nestor João Masotti. Falou, ainda, sobre o Curso de Evangelizadores em 
Lucélia nos dias 2 a 5 de junho de 1983. O representante da 9ª UDE Milton Felipeli 
informou sobre a desencarnação de antigo trabalhador da doutrina espírita Lourenço 
Landi, da Sociedade Espírita Evangélica. Apresentou congratulações com a instituição 
espírita “Lar da Família Universal”, de São Paulo, pela publicação do seu Boletim 
Informativo contendo o fac-símile do 1º número do jornal “Unificação” o qual está 
completando 30 anos de publicação. O representante da UNIME de Bebedouro informou 
que Centro Espírita Calvário do Céu está completando 75 anos de existência, estando 



 

 

programada palestra de Divaldo Franco em 6 de agosto de 1983. O representante da 
UNIME de Lins informou sobre a realização do almoço confraternativo, cuja renda se 
destina a sede própria da USE e também do seminário sobre Passe Espírita. Informou sobre 
o Seminário sobre a família. Informou, também, das comemorações dos 10 anos do "Clube 
do Livro” de Lins.  O representante da UNIME de São José dos Campos informou sobre a 
realização da Semana da Família em São José dos Campos de 2 a 9 de julho de 1983. O 
representante da UNIME de Americana informou sobre a inauguração no dia 1º de maio 
de 1983 no SEARA – Sanatório Espírita de Assistência e Recuperação de Americana que 
contará com enfermeiros, médicos e terapeutas espíritas. Seguiu-se o item 5 da agenda 
“Apreciação do Relatório da Comissão constituída pelo CDE de 14 de março de 1983 para 
análise de problema (constitui) relacionado com o movimento Espírita Estadual. Sobre este 
assunto o representante da 9ª UDE Milton Felipeli apresentou proposta no sentido de ser 
permitida pelo CDE a utilização da palavra para os debates desse assunto inclusive dos 
companheiros presentes à reunião, mas que não são representantes credenciados. O sr. 
Clodoaldo da 14ª UDE apresentou sugestão para que seja conhecido qual o número e 
quem seriam os interessados em participar do debate e sem credenciais. O sr. Attílio 
Campanini disse que o Conselho deveria ter cuidado com a votação desse assunto. 
Efetuada a consulta quem estavam no recinto e desejavam participar do debate constatou-
se que eram seis companheiros. O Presidente colocou em votação quanto à autorização 
para os nomes poderem participar dos debates, tendo o CDE votado sim. A seguir o 
Secretário Geral Alfredo Roberto procedeu a leitura dos “pareceres” dos órgãos sobre o 
assunto encaminhados a mesa pela 17ª UDE, UNIME de Araçatuba, 14ª UDE e UNIME 
de Campinas. Após essas leituras dos “pareceres” dos órgãos o sr. Presidente Antonio 
Schiliró abriu as inscrições para os órgãos que desejassem pronunciar-se sobre a matéria. 
Foram inscritos os seguintes: 5ª UDE, 14ª UDE, UNIME de Araçatuba, UNIME de Lins, 
9º UDE, 2ª Zona, Unime de Guarulhos. Falando sobre o assunto o representante da 5ª 
UDE Geraldo de Oliveira Garcia enalteceu o esforço dos membros da Comissão na 
realização do trabalho e a Aliança Espírita Evangélica estará ocupando os espaços abertos 
pela USE. O sr. Madeira de Araçatuba sugeriu que as abordagens sobre o assunto não 
fossem repetitivas. O sr. Arquimedes de Lins apresentou o seu apoio ao trabalho da 
Comissão constituída e que deveria constar os nomes dos membros da Comissão. O Milton 
Felipeli da 9ª UDE solicitou a retificação da agenda deste CDE para constar o mesmo título 
que constou da capa do relatórios da Comissão constituída “Estudo realizado pela 
Comissão designada pelo CDE da USE sobre movimentos paralelos” (Aliança Espírita 
Evangélica). Faziam, continuou o Milton, 10 anos o trabalho do sr. Edgard Armond, 
cabendo perguntar se esse trabalho da Aliança Espírita Evangélica estaria prejudicando o 
movimento espírita estadual. Neste instante o sr. foi interrompido devido o tempo 
destinado para ele estar esgotado, de acordo com o regimento interno do Conselho 
Deliberativo Estadual. O representante da 2ª zona considerou que a Comissão fez um 
trabalho de julgamento sobre a obra “Vivência do Espiritismo Religioso” e que na 2ª UDE 
está integrada como sociedade unida a Aliança Espírita Evangélica. O representante de 
UNIME de São José dos Campos, sr. Cláudio, disse que em sua cidade o movimento 
espírita está sendo prejudicado pela atuação da Aliança. Devemos respeitar a Aliança, 
porém essa instituição não deve ser considerada como Espiritismo. O representante da 
UNIME de Taubaté Evany Figueira falou que não devemos nos omitir. Devemos ser firmes 
na nossa posição em relação a Aliança. Os erros existem. A Aliança está ganhando espaços 
até no exterior e o que pensarão sobre o Espiritismo no Brasil. A USE precisa divulgar e 
esclarecer sobre o verdadeiro espiritismo. O sr. Nedyr de Campinas ratificou o parecer 



 

 

apresentado e dado conhecimento ao CDE. Clodoaldo da 14ª UDE disse que o trabalho 
seja amplamente divulgado. O Presidente Antonio Schiliró disse que o horário estava 
esgotado para a reunião do sábado e declarou a reunião encerrada, para ser reiniciada no 
domingo. Convidou os conselheiros para participarem da reunião festiva promovida pelo 
Instituto Espírita de Educação a ser realizada no mesmo local, logo após, quando será feita 
a inauguração do “Salão Pedro de Camargo – Vinicius”. A Diretora de Artes da USE 
Marilia de Castro convidou os conselheiros que desejassem assistir um videocassete das 
operações mediúnicas do Dr. Edson Cavalcante Queiroz a ser apresentado pela “FILMESP” 
de Santos.  

.... A reunião foi reiniciada no domingo, dia 12 de junho de 1983, às 9h20 pelo 
Presidente Antonio Schiliró, solicitando ao dr. Ary Lex que pronunciasse a prece. O sr. 
Antonio Schiliró fez breve relato sobre a reunião do CDE do sábado, afirmando que a 
Presidência está empenhada em fazer cumprir o Regimento Interno do CDE, notadamente 
quanto ao tempo destinado a cada conselheiro usar da palavra, destacando que este atual 
Regimento que conta com 20 anos tem necessidade de ser revisto pelo CDE e para tanto 
está consultando da “agenda” desta data nos Assuntos Deliberativos a constituição de uma 
comissão incumbida de elaborar o projeto de reforma do Regimento Interno do CDE. O 
sr. Presidente Antonio Schiliró fez a leitura do ofício da 18ª UDE que altera a sua 
representação junto ao CDE, sendo indicado o sr. André Luís Bertán em substituição ao 
sr. Tito Marques Ferreira. A seguir o sr. Presidente declarou reaberto o exame e apreciação 
do Relatório da Comissão constituída pelo CDE de 14 de março de 1983, para análise de 
problema relacionado com o movimento espírita estadual. O conselheiro sr. Madeira de 
Araçatuba, solicitou que o representante de São José dos Campos voltasse a falar sobre as 
dificuldades criadas pela Aliança Espírita Evangélica, uma vez que é São José dos Campos 
que mais tem sentido a atuação dessa entidade, bem como, que esse assunto sobre a Aliança 
deva encerrar-se nesta data. O sr. Presidente Antonio Schiliró lembrou que um dos 18 
“pontos básicos” aprovados pelo CDE na Assembleia Geral Ordinária que elegeu a atual 
Diretoria fala do respeito às entidades federativas do Estado de São Paulo e que a Diretoria 
Executiva vem se empenhando em atender todos os convites feitos por todas as instituições, 
fazendo-se representar por um dos seus membros. Falou ainda o sr. Presidente que se a 
Aliança Espírita Evangélica está ganhando espaços é porque nós estamos falhando. A seguir 
o sr. Presidente procedeu à leitura da carta do 1º Tesoureiro da Diretoria Executiva da USE 
Hélio da Silva Marques pedindo demissão do cargo que ocupa. Voltando a apreciação da 
matéria referente a Aliança falou o sr. Natal da 14ª UDE que consultou a mesa se prevalecia 
a aprovação do uso da palavra pelos não conselheiros. Evany Figueira de Taubaté propõe 
que o trabalho da Comissão seja amplamente divulgado para que o seu conteúdo seja 
conhecido por todos os espíritas. O sr. Cláudio da UNIME de São José dos Campos 
solicitado que foi a pronunciar-se novamente sobre a atuação da Aliança em São José dos 
Campos, falou que em sua cidade a Aliança com o seu trabalho de assistência social está 
conquistando grande número de confrades. Que um Centro Espírita em São José dos 
Campos admitiu em seu quadro de sócios membros da Aliança e tomaram a direção do 
mesmo. Que a Aliança não deve ser considerada como sendo uma entidade espírita por ter 
incluído em suas práticas coisas estranhas ao espiritismo. O sr. Milton Felipeli da 9ª UDE 
falou que a Aliança Espírita Evangélica adotou em suas atividades doutrinárias as obras do 
sr. Edgard Armond considerados inconvenientes e que o CDE deverá ter cuidado em 
encaminhar este assunto, evitando precipitações, e encontrando soluções que não atendam 
o interesse do movimento espírita. O sr. Celestino da UNIME de Araraquara falou que em 
sua cidade existe um centro espírita pertencente a Aliança e que adota alguns conceitos 



 

 

doutrinários, que deve ser divulgado pela USE o que sejam movimentos paralelos; sugeriu 
que este assunto deve deixar como está. O sr. 1º Vice-Presidente da USE, Nestor João 
Masotti, procedeu à leitura do documento da Aliança Espírita Evangélica que analisa o 
relatório da Comissão constituída pelo CDE em 14 de março de 1982, sendo este 
documento encaminhado a todos os centros integrantes da Aliança. O sr. Diegues de 
Santos falou que o trabalho da Comissão deva ser amplamente divulgado para defesa do 
movimento espírita; que a Federação Espírita Brasileira voltou editar “Os Quatros 
Evangelhos” de Roustaing, cuja obra é considerada divergente com as obras de Allan 
Kardec. O sr. Sebastião que na condição de membro da Comissão constituída, reportando-
se ao documento da Aliança apresentado pelo CDE pelo 1º Vice-Presidente, falou que a 
Comissão estudou os livros de Edgard Armond e contrariamente ao que consta do 
documento, são livros declaradamente discordantes da Doutrina Espírita. O sr. Sérgio 
Mancini da 4ª UDE fez a leitura de uma parte da obra de Edgard Armond “Vivência do 
Espiritismo Religioso” onde se constata as discordâncias com Allan Kardec. O sr. Messias 
da Liga Espírita do Estado de São Paulo falou que as obras de Allan Kardec deverão 
prevalecer e ser intensificada a sua divulgação pela USE. Elfay Luiz Appollo do Instituto 
Espírita de Educação aprovou a divulgação do trabalho apresentado pela Comissão e 
comunicou que foi homenageado pelo Instituto o Vinicius com o seu nome dado ao salão 
nobre e que o Vinicius como defensor do Evangelho e da sua pureza, deverá ter em nós os 
espíritas seguidores na defesa dos princípios doutrinários do espiritismo. Odilair da 14ª 
falou que o Relatório da Comissão contém falhas no seu texto e montagem, sugerindo que 
antes de ser divulgado deverá ser corrigido. O sr. Rubens Policastro Meira falou que a 
unificação deva ser em torno de Allan Kardec e que o item “14” dos “Pontos Básicos” não 
deve ser entendido como concordância com as distorções doutrinárias, dizendo que não 
existe Espiritismo religioso ou cientifico, mas somente Espiritismo, propõe que seja 
divulgado um manifesto “O que é Espiritismo” e sobre os movimentos paralelos através 
dos veículos de grande circulação. O sr. Cesar de Araçatuba disse que a proposta do sr. 
Rubens Meira estava de acordo com a proposta de Araçatuba. O sr. Salvador da UNIME 
de Guarulhos apresentou proposta para que as reuniões do CDE sejam realizadas somente 
aos domingos, deixando-se os sábados para as reuniões dos Departamentos; falou ainda 
que se deva divulgar Allan Kardec sem se preocupar com Aliança Espírita Evangélica ou 
Roustaing. O sr. Nestor João Masotti disse que a responsabilidade da USE era de divulgar 
Allan Kardec e que a conclusão da Comissão que considerou a Aliança uma entidade não 
espírita, como um julgamento contrário ao cristianismo e o espiritismo; que no passado o 
clero fez julgamentos doutrinários de triste memória e procedeu a leitura do Evangelho 
Segundo Espiritismo com uma de Erasto relacionada com as suas palavras. O sr. Agostinho 
Andreoletti da 17ª UDE falou que a USE deve defender com todos os meios possíveis o 
verdadeiro Espiritismo. Jacy Reis da UNIME de Santos falou que mais de um milhão de 
livros de Allan Kardec foram vendidos; que não devemos ter medo de ferir os transgressores 
do Espiritismo; que precisamos evitar que essas doutrinas venham ocupar os espaços da 
doutrina espírita; que não considera a Aliança como inimigos, porém estão deturpando o 
Espiritismo; que precisamos tomar uma posição concreta e dizer se ( dizer) se  Edgard 
Armond está ou não errado. O sr. Ary Lex da Associação Médica Espírita de São Paulo 
falou que a Aliança Espírita Evangélica é um movimento de evangelismo doentio; que o 
fato de praticar a caridade não quer dizer que são espíritas; é realmente um movimento 
paralelo. Não devemos deixar como está esperando que tudo se resolva por si só; que a 
USE sempre se posicionou em defesa da Doutrina. João Otávio da UNIME de Campinas 
propõe uma campanha de estudos do Espiritismo feita com êxito pela Federação Espírita 



 

 

do Rio Grande do Sul. O sr. Cesar da UNIME de Araçatuba disse que o CDE precisa se 
posicionar quanto ao trabalho ser divulgado como está ou ser revisado. O sr. Ciro Pirondi 
da 4ª UDE falou se outras doutrinas estão prejudicando a doutrina espírita, cabe a USE 
tomar uma posição conclusiva e encaminhar aos Centros Espíritas. Jaci Regis propõe que 
seja revisado o Relatório da Comissão e, após, divulgar. Elfay Luiz Appollo do Instituto 
Espírita de Educação falou sobre o pronunciamento do sr. Nestor João Masotti que a USE 
está condenando a Aliança Espírita Evangélica, mas que a USE sendo o maior Parlamento 
Espírita do mundo deve reprovar os movimentos discordantes do espiritismo. Milton 
Felipeli da 9ª UDE propõe a revisão do relatório da Comissão substituindo o termo 
libertária que consta à fls. 3 do documento por outra palavra. O sr. Celestino da UNIME 
de Araraquara disse que a sua proposta não é deixar como está, mas sim de não intervenção 
nas atividades da Aliança. Evany Figueira de Taubaté propõe que se for aprovado pelo CDE 
que o texto seja aprovado, deverão ser indicados os mesmos companheiros que integraram 
a Comissão. O sr. Éder 2º Vice-Presidente da Diretoria Executiva disse que se o relatório 
for revisado e alterado o seu texto devam ser nomeados outros companheiros. Sergio 
Mancini da 4ª UDE disse que os companheiros que fizeram parte da Comissão poderão 
corrigir algumas palavras. O sr. Nestor João Masotti disse que no seu pronunciamento feito 
alguns instantes deixou de completar o seu pensamento por ter se esgotado o tempo; que 
não há intenção julgar os pronunciamentos mas que não se deve condenar a Aliança e 
declarar como não sendo espírita porque poderá marginalizar algumas instituições até 
integrantes da USE. O sr. Cesar da UNIME de Araçatuba apresentou uma síntese das 
propostas apresentadas resumidas em quatro propostas podendo o Conselho proceder a 
votação final. Milton Felipeli da 9ª UDE propõe que antes de qualquer votação seja 
decidido pelo CDE a aceitação ou não do trabalho da Comissão.  Colocado em votação foi 
aprovado que, digo, foi aprovado o Relatório da Comissão constituída pelo CDE em 14 de 
março de 1982 sobre a análise do problema relacionado com o movimento espírita estadual 
e que o mesmo seja amplamente divulgado, bem como que o seu texto seja aprimorado 
pela Comissão constituída dos seguintes membros: Ciro Pirondi, Marcia Soriano Roque, 
Sérgio Mancini, Jaci Régis e Cláudio Luiz Matos Vidal, tendo sido fixado o prazo de três 
meses para conclusão. Aprovou também que a mesma Comissão ficasse incumbida de 
elaborar um manifesto da USE sobre “movimentos paralelos” para ser amplamente 
divulgado. Aprovou também o CDE que a Diretoria Executiva da USE promova um 
levantamento de preços e de possíveis interessados na compra dos imóveis de sua 
propriedade localizados no Município de Guarulhos. Aprovou também a indicação dos 
membros da Comissão incumbida de seguir medidas para obtenção de recursos destinados 
a atender as despesas de manutenção da USE que foi assim constituída: Joaquim Soares, 
Marilia de Castro, Geraldo de Oliveira Garcia e André Luiz Galembeck, tendo sido fixado 
o prazo até o dia 11 de setembro de 1985 para sua conclusão. Aprovou também a indicação 
dos membros da Comissão para elaborar projeto de reforma do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo Estadual da USE que ficou assim constituída: Milton Felipeli, 
Flávio Pereira do Valle e Éder Fávaro, tendo sido fixado o prazo até o dia 11 de setembro 
de 1983 para conclusão do trabalho. Aprovou também que as reuniões do CDE sejam 
realizadas somente aos domingos. A seguir o sr. Presidente Antonio Schiliró solicitou que 
fossem dadas as informações pelos representantes das reuniões dos “Encontros Zonais de 
Dirigentes Espíritas”, dizendo que mais de 600 companheiros participaram desses 
encontros. O sr. Antonio Carlos, da UNIME de Franca, falou que na sua cidade o 
“Encontro” teve a presença de trinta e dois confrades, informando que o próximo será 
realizado em Ribeirão Preto no dia 21 de agosto próximo. O sr. João da UNIME de 



 

 

Campinas informou que o “Encontro” realizado em Campinas, contou com a presença de 
122 participantes e que o próximo será realizado em Limeira no dia 28 de agosto de 1983. 
O sr. Cesar de Araçatuba informou que o “Encontro” em Araçatuba teve 55 participantes, 
digo, que o Encontro em Assis teve 55 participantes e o próximo será realizado em Marilia 
no dia 28 de agosto do corrente ano. O sr. Ciro do CRE de São Paulo mostrou como foi 
feita a divulgação do “Encontro” tendo a presença de 370 participantes; que o próximo 
“Encontro” será na cidade de Santos no dia 28 de agosto.  O sr. Marcelino de Sorocaba 
solicitou que CRE de Sorocaba seja integrado no Bloco “B” de Campinas com vistas aos 
“Encontros Zonais”. O sr. Cláudio da UNIME de São José dos Campos sugeriu que seja 
feito um calendário dos “Encontros Zonais” para evitar atropelos por falta de tempo para 
preparação e que o CRE da cidade onde será realizado o “Encontro” seja responsável pela 
organização. O Presidente Antonio Schiliró disse que a Diretoria Executiva estava 
oferecendo aos órgãos encarregados da organização dos “Encontros Zonais” as etiquetas 
autoadesivas contendo os nomes de mais de 1.000 sociedades espíritas a fim de possibilitar 
a convocação para participarem dos “Encontros” e ato contínuo, entregou as referidas 
etiquetas. Milton Felipeli da 9ª UDE falou que o CRE da Capital fez um exame da 
participação da USE no Conselho Federativo Nacional e deverá ser encaminhado um 
documento assinado pelas Uniões Distritais solicitando que seja incluído na agenda do 
CDE a ser realizado em setembro de 1983, tendo sido aprovado que esse documento será 
examinado pelo CDE somente após o seu recebimento. Aprovou o CDE que a próxima 
reunião seja realizada no dia onze de setembro de 1983. A reunião foi encerrada após a 
prece por Marcia Soriano Roque. E para constar, eu, Geraldo de Souza Spínola, 1º 
Secretário, lavrei a presente ata, que será por todos assinada depois de lida e aprovada. 
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Ata # 190 – 11 de setembro de 1983 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 11 dias do mês de setembro de 1983 (11.09.1983) na sede do Instituto Espírita de Educação, 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695, na Capital do Estado de São Paulo. A reunião foi 
iniciada após a prece e saudação proferida pelo Presidente da Diretoria Executiva Antonio 
Schiliró,  passando nº 2 (dois) dos Assuntos Informativos que trata da Secretaria – Expediente e 
Registros, tendo sido proferida a leitura da carta da 14ª UDE que alterou a sua representação 
junto ao “CDE”, indicando o senhor Odilair Pereira Negrão em substituição ao senhor Leonel 
da Silva. O senhor Clodoaldo da Lima Leite, Coordenador da Comissão Pró Sede Própria da 
USE usando da palavra solicitou ao senhor Carlos da Costa Cirne, Presidente do CRE-Capital e 
membro da mesma Comissão, para que falasse sobre a campanha do sorteio realizado 
denominado “Cestão da Mesa Farta”, informando que foram arrecadados nessa campanha 
aproximadamente Cr$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil cruzeiros) sem despesa para os 
cofres da USE, uma vez que não foi premiado nenhum número. O senhor Clodoaldo agradeceu 
a participação dos companheiros na campanha e, especialmente, do senhor Carlos da Costa 
Cirne, que foi o seu incentivador. Sobre a mesma campanha manifestaram-se, também, os 
representantes da 9ª UDE, 14ª UDE, UNIME de Ribeirão Preto e UNIME de Guarulhos, todos 
congratulando-se com a Comissão da Sede Própria pelo êxito do trabalho realizado. Seguiu-se as 
informações dos órgãos, tendo falado inicialmente o senhor Messias da Liga Espírita do Estado 
de São Paulo que informou sobre a campanha em andamento para a aquisição da sede própria 
da Liga Espírita e sobre a eleição da sua nova diretoria. O representante da 5ª UDE senhor André 
Luiz Galembek informou sobre a “I Semana Bezerra de Menezes” realizada em agosto/83. 
Informou ainda que será realizada a partir de setembro as “Mesas Redondas” nos Centros 
Espíritas do distrito, com temas à luz do Espiritismo; falou também que a 5ª UDE vai promover 
a “Quinzena da Criança”. O representante da UNIME de Santos senhor Diegues informou sobre 
o “Encontro Espírita da Família” em Itanhaém no dia 25 de outubro e informou sobre o 
“Encontro Espírita da Família” em São Vicente no dia 27 de outubro de 1983 e sobre a XXXI 
Semana Espírita de Santos e, ainda, sobre o IX Encontro do Jovem Espírita de Santos no dia 21 
de agosto de 1983. O representante da 17ª UDE, senhor  Agostinho  Andreoletti  informou  da  
entrega  ao  senhor  Presidente da USE  do  valor  de  Cr$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 
cruzeiros) para a campanha pró sede própria da USE, cujo valor obtido na campanha realizada 
pelo órgão na comemoração do “Dia da USE”. Informou, também, sobre o encaminhamento de 
trabalho sobre o Conselho Federativo Nacional da FEB – Federação Espírita Brasileira, devendo 
esse trabalho ser apreciado na próxima reunião do CDE – Conselho Deliberativo Estadual da 
USE, no mês de dezembro/83. Informou sobre o Encontro de Dirigentes de Casas Espíritas” da 
17ª UDE no dia 25 de setembro/83. O representante da 19ª UDE senhor Amâncio Prestupa 
informou sobre a realização da “6ª Semana do Livro Espírita da Penha” promovida pela 
Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de 10 a 15 de setembro de 1983. 
Pela AMESP – Associação Médica de São Paulo, informou o senhor Alfredo Roberto Netto, 
Secretário Geral da USE, sobre a realização no dia 30 de outubro de 1983 do Encontro sobre 
“Campanha de Orientação dos Trabalhos de Cura”. O representante da 9ª UDE senhor Milton 
Felipeli informou sobre a realização do “Seminário de Estudos sobre Mediunidade” promovido 
pelo Departamento de Orientação Doutrinária do CRE – Capital. O representante da UNIME 
de Araçatuba senhor Miguel Madeira informou da inauguração do Centro Espírita Casa do 
Caminho em 18 de setembro de 1983 com palestra de Antonio Cesar Perri de Carvalho. 
Informou ainda sobre a realização do tradicional “Mês Espírita” de Araçatuba. O representante 
da UNIME de Americana, senhor José Rampazzo informou sobre a 28ª Semana Espírita de 



 

 

Americana no mês de outubro. Informou também do início das internações a partir de 13 de 
junho de 1983 no SEARA – Sanatório Espírita de Assistência e Recuperação de Americana. 
Finalmente o mesmo representante informou sobre a Feira do Livro Espírita de Nova Odessa 
promovida pelo Centro Espírita Caminho de Damasco. O representante da UNIME de São 
Vicente, senhor Arquimino José informou sobre a realização do Encontro da Família de São 
Vicente no dia 13 de novembro de 1983, na sede do Centro Espírita Redenção. O representante 
da UNIME de Taubaté senhor Evany Figueira informou sobre a realização da Semana Espírita 
de Taubaté em julho de 1983. Informou sobre o “Mês de Estudos Espíritas” organizado pelo 
Departamento de Mocidades da UNIME Taubaté. Informou também sobre a 1ª Mostra da 
Memória Espírita de Taubaté, pelo Departamento de Mocidades da UNIME com o apoio do 
Departamento de Comunicações e do Departamento de Orientação Doutrinária que tem por 
objetivo despertar o interesse dos espíritas para conhecer a vida espírita da cidade e a necessidade 
de preservação de documentos para mostra dos trabalhos e atividades de cada Centro Espírita. 
Passou-se aos “Encontros Zonais de Dirigentes Espíritas” da USE falando inicialmente o senhor 
Diegues da UNIME de Santos sobre o Bloco “A” – Leste informando que o encontro realizado 
em Santos foi bem sucedido com a presença de 384 participantes, tendo também se manifestado 
sobre o Encontro os representantes da UNIME de Taubaté, UNIME de Guarulhos e 9ª UDE. 
Sobre o próximo Encontro do Bloco “A” – Leste falou o senhor Décio do 4º CRE de Taubaté 
das dificuldades que estavam sendo encontradas para a sua realização prevista para a cidade de 
Caçapava, dizendo que seria necessária a limitação do número de participantes para máximo de 
280 pessoas. Sobre a limitação de participantes falaram diversos representantes discordando da 
sua aplicação, tendo sido aprovado pelo CDE que esse Encontro do Bloco “A” – Leste não mais 
será realizado em Caçapava, mas sim na Capital, estando fixada a data de 13 de novembro de 
1983 na sede da USE. A seguir falou o senhor José Primo Bertoldo sobre o Bloco “B” – Centro, 
informando que o Encontro foi realizado em Limeira com a presença de 120 participantes. Foi 
aprovado que o próximo Encontro será realizado no dia 27 de novembro de 1983 em São João 
da Boa Vista. Sobre o Encontro do Bloco “C” – Nordeste foi lido o relatório pelo presidente 
Antonio Schiliró, dando conhecimento da sua realização em Ribeirão Preto no dia 21 de agosto 
de 1983, com a participação de 21 pessoas. Foi aprovado que o próximo Encontro do Bloco “C” 
será realizado em Ribeirão Preto no dia 27 de novembro de 1983. Sobre o Encontro do Bloco 
“D” – Noroeste falou o senhor Miguel Madeira informando que foi realizado em 28 de agosto de 
1983 em Marília com a presença de 120 pessoas. Foi aprovado que o próximo Encontro do Bloco 
“D” será realizado em Presidente Prudente, no dia 27 de novembro. A seguir falou o Presidente 
Antonio Schiliró sobre a Tesouraria da USE, informando que foram efetuados os depósitos em 
conta de poupança destinados à sede própria da USE no valor de Cr$ 19.291.035,15 (dezenove 
milhões, duzentos e noventa e um mil, trinta e cinco cruzeiros e quinze centavos). O senhor Luiz 
Alberto Zanardi, Diretor do Departamento de Comunicações da USE, falou do reajuste do preço 
do jornal “Unificação” passando o número avulso para o preço de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) e 
que estava sendo apurado o custo do jornal para os cotistas o qual seria informado 
oportunamente. Passando aos Assuntos Deliberativos da reunião falou inicialmente a senhora 
Marília de Castro, como membro da Comissão constituída pelo CDE nas reuniões dos dias 11e 
12 de junho de 1983 para sugerir medidas para obtenção de recursos destinados a atender as 
despesas de manutenção da USE. Diversos representantes falaram sobre o assunto. O senhor 
Joaquim Soares, 3º Secretário da USE e também membro da mesma Comissão falou que a USE 
tem aproximadamente 1.000 (um mil) centros espíritas unidos e que seria suficiente que 800 
(oitocentos) centros pagassem pontualmente as mensalidades devidas à USE para solucionar a 
situação financeira para atender as despesas. Após as manifestações sobre o assunto foi aprovada 
a proposta da Comissão no sentido de que seja realizada Campanha de Divulgação da USE e dos 



 

 

trabalhos realizados pelo movimento espírita e Campanha de Divulgação da importância dos 
recursos humanos e dos recursos financeiros para a manutenção da USE. Foi aprovado que as 
despesas com as referidas campanhas serão conforme as disponibilidades financeiras destinadas 
a essas atividades. A seguir foi aprovado que a apreciação do texto final do Relatório da Comissão 
Constituída pelo CDE em 14 de março de 1982 para análise de problema relacionado com o 
movimento espírita estadual, seja feita na próxima reunião do CDE a realizar-se em 11 de 
dezembro de 1983. A seguir foi aprovado que a apreciação do texto do manifesto da USE sobre 
movimentos paralelos a ser elaborado pela Comissão Constituída pelo CDE em reunião dos dias 
11 e 12 de junho de 1983 seja feita na próxima reunião do CDE de 11 de dezembro de 1983. 
Foi aprovado que a apreciação do projeto de reforma do Regimento Interno do CDE a ser 
elaborado pela Comissão Constituída pelo CDE em reunião dos dias 11 e 12 de junho de 1983 
seja feita em sua próxima reunião a realizar-se em 11 de dezembro de 1983. A seguir foi aprovado 
que em dezembro de 1983 seja apresentado o orçamento da receita e da despesa para a 
manutenção da USE no exercício de 1984. Foi aprovado que a próxima reunião do CDE seja 
realizada em 11 de dezembro de 1983. A seguir o Antonio Schiliró confirmou a informação 
prestada na reunião do CDE anterior sobre a realização em São Paulo da reunião da 4ª Zona do 
Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, quando será apreciado o 
trabalho “Dinamização das Atividades Espíritas”, cujo texto básico fundamentou-se no texto 
apresentado pela USE-São Paulo. Informou, outrossim, que os membros da Diretoria Executiva 
da USE dispuseram-se a contribuir financeiramente em favor das despesas. Aproveitou o senhor 
Presidente para estender convite no mesmo sentido aos presentes. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Presidente Antonio Schiliró declarou encerrada a reunião solicitando que o senhor 
Décio da UNIME de Jacareí proferisse a prece final. E para constar, eu ,Geraldo de Souza Spínola, 
lavrei a presente ata que vai por todos assinada depois de lida e aprovada. A ata foi aprovada após 
a retificação feita pelo representante da 5ª UDE sobre a carta lida do órgão e que não foi 
mencionada na presente ata, a qual se refere a alteração na representação da 5ª UDE no CDE, 
indicando o senhor Juan Falqueira Filho como suplente em substituição ao senhor Tito Marques 
Teixeira. 

 

São Paulo, 11 de setembro de 1983. 

 

Assinaturas 

 















 

 

Ata # 191 – 11 de dezembro de 1983 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 11 dias de dezembro de 1983 na sede do Instituto Espírita de Educação a Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, na capital do Estado de São Paulo, foi iniciada 
a reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE - União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo no horário das 9h00 em segunda convocação uma vez que não houve 
número legal na primeira convocação às 8h30. Com a presença dos conselheiros que 
assinaram em livro próprio, o Diretor Presidente Antônio Schiliró deu por aberta reunião 
com uma saudação aos presentes. A seguir determinou a mim, 1º Secretário, que procedesse 
a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada. No expediente da reunião foi lida 
carta do Diretor Presidente Manoel Correia Melo do Centro Espírita Eurípedes de 
Barsanulfo de Cajuru congratulando com a USE e sua determinação pela conquista de sua 
Sede Própria; lido aerograma de congratulações aos companheiros da USE enviado pela 
UNIME de Lins pelas festas de Natal e Ano Novo; convite da UNIME de Lins para 3ª 
Expoflel - Exposição Feira do Livro Espírita de Lins e, carta da Sinagoga Espírita "Nova 
Jerusalém" indicando como suplentes para o CDE os Senhores Nelson Martins Capel e 
Amauri Capel; carta do Instituto Espírita de Educação indicando como suplente para o 
CDE o sr. Elídio Taveiros. Sobre a Comissão Sede Própria falou inicialmente seu 
coordenador Clodoaldo da Lima Leite dando conhecimento do "II Festival de Música 
Mediúnica" a ser realizado no Palácio das Convenções do Anhembi em São Paulo no dia 
18 de dezembro de 1983 e sobre o lançamento do novo disco "Compositores do Além" 
colocados à venda; falou o sr. Carlos Cirne presidente do CRE-Capital e membro da mesma 
Comissão da Sede Própria da USE que ofereceu orientações e incentivou os srs. 
conselheiros sobre a venda do novo disco. O sr. Clodoaldo respondeu ao Conselheiro 
Milton Felipeli, representante da 9ª USE que o Departamento de Mocidade da USE está 
realizando diversos eventos para obter o valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) 
cedido em caráter de empréstimo da verba destinada à campanha da Sede Própria para a 
realização da CONJESP. A seguir o sr. Diretor Presidente Antonio Schiliró precedeu à 
leitura da cópia da ata da reunião da diretoria executiva realizada no dia 24 de outubro de 
1983 conforme segue: Com a palavra o Presidente Antônio Schiliró informou que no dia 
17 de setembro de 1973 a pedido do confrade Paulo Toledo Machado Presidente do " Lar 
da Família Universal ", compareceu à sede daquela instituição, onde se achavam presentes 
aqueles com frase e sua esposa Sra Elsa, um diretor do Lar e, ocasionalmente, o nosso 
companheiro Flávio Pereira do Valle que foi convidado, no momento, pelo confrade Paulo 
Toledo Machado para participar também, da reunião que se iniciou com uma troca de 
ideias relacionadas com a campanha da Sede Própria da USE. "Com a palavra o Presidente 
da USE informa os presentes que os recursos para tal fim arrecadados disponíveis até o 
final deste ano mais o produto da venda de dois terrenos de sua propriedade localizados 
em Guarulhos, bastariam para aquisição de propriedade de um imóvel não muito grande, 
mas suficiente para atender as necessidades mais imediatas da Entidade. O confrade Flávio 
Pereira do Valle prestou informações sobre terrenos adquiridos há alguns anos por cerca 
de 300 pessoas, através da sociedade denominada "Rio Branco", para colaborarem com a 
AMEA-Associação Metropolitana Espírita de Assistência na construção de uma 
Universidade Espírita, a respeito do que esse confrade iria falar. O confrade Paulo Toledo 
Machado teceu algumas considerações sobre as atividades da USE, na qual foi seu 
secretário-geral, que podem ser assim resumidas: 1) a USE deveria partir para obtenção de 
uma sede bem ampla própria para atender as suas necessidades por muitos e muitos anos; 



 

 

2) aquisição de um prédio pequeno agora, tornaria mais difícil novamente mais tarde, 
lançar-se nova campanha para aquisição de uma sede maior. 3) Já que o "Lar da Família 
Universal" havia atendido durante cerca de 21 anos, plenamente, as suas finalidades em 
benefício da criança, poder-se-ia estudar uma forma de ser utilizado todo o acervo de sua 
propriedade em favor a obtenção da Sede Própria da USE. 4) Que era pensamento da 
diretoria "Lar da Família Universal" criar um Instituto da Cultura Espírita e um Museu 
Espírita, havendo duas opiniões sobre o assunto: uma, no sentido de que tais obras fossem 
instaladas em edifício a ser construído em área própria já existente na Penha, com cerca de 
2800 m², e, outro, empossada pelo próprio confrade Paulo, deixando a USE, com 
proposição do "Lar da Família Universal", a iniciativa de criar tanto o Instituto da Cultura 
Espírita como Museu Espírita, que funcionariam como órgão da própria USE. 5) Que se 
obtivesse dos proprietários dos terrenos adquiridos através da "Rio Branco" a sua doação a, 
conforme o que será exposto hoje pelo confrade Flávio Pereira do Valle. 6) Solicitou o 
confrade Paulo Toledo Machado que, numa primeira fase, pensássemos sobre o assunto 
apresentado e que, numa segunda fase, entrássemos em contato com ele para que fossem 
dados os passos necessários à concretização deste projeto que poderia se tornar uma 
realidade, segundo suas próprias palavras, "quem sabe, para o dia 18 de abril de 1984". O 
Presidente da USE disse ao companheiro Paulo Toledo Machado que, há muito tempo, 
tomara conhecimento de sua intenção de facilitar a obtenção de sua Sede Própria, 
lembrando que, em apoio ao designo, havia autorizado a utilização das dependências do 
Lar da Família Universal  para a realização das reuniões do nosso Conselho Deliberativo 
Estadual bem como cedido espaços necessários para que o CRE-SP pudesse se mudar para 
lá, sem onero de qualquer espécie há cerca de 4 anos. Lembrou, ainda, a valiosa colaboração 
dada pelo "Lar", em favor da campanha de Sede Própria por ocasião da realização do I 
Festival de Música Mediúnica. O presidente da USE perguntou ao confrade Paulo Toledo 
Machado se teria possibilidade de desde logo, a USE mudar-se para o prédio onde está 
sediado o "Lar" respondendo ele este que não julgava aquele imóvel adequado para atender 
plenamente as necessidades da USE e que com o acervo do "Lar" ela poderia obter um 
maior em lugar mais fácil acesso, com digna com a condição da USE entidade 
representativa ao movimento Espírita Paulista. Todavia se a USE julgasse necessário, isso 
poderia ser feito mediante a assinatura de um convênio vigorando enquanto as 
providências objetivando a solução final não fossem concretizadas. Concluindo o 
Presidente Antônio Schiliró disse aos companheiros da diretoria que sentiu o maior 
interesse e boa vontade de todos os confrades presentes a citada reunião realizada no Lar 
da Família Universal que decorreu em ambiente muito fraterno, encerrando-se com prece 
proferida pelo companheiro Paulo que traduziu com fidelidade o sentimento a todos unia 
aquele momento. O presidente comunicou que estava transmitindo tais informações aos 
companheiros coordenadores de áreas que a ele puderam comparecer.  Em seguida pediu 
o confrade Flávio Pereira do Valle que, sendo o caso corrigisse alguma eventual falha no 
informe prestado bem como completando e finalizasse prestando as informações 
relacionadas com os terrenos adquiridos da "Rio Branco" para que em seguida pudessem 
os demais membros da diretoria se manifestar. Ainda sobre o assunto falou Senhor Flávio 
Pereira do Valle, procurador da , que proferiu a leitura da carta s/n datada de 24 de outubro 
de 1983 dirigida a Diretoria Executiva da a qual está assim escrita: "São Paulo, 24 de 
outubro de 1983. À Diretoria Executiva da USE - Em Mãos -  Prezados Confrades. Paz de 
Jesus para todos nós. Para a proposta que se pretende oferecer a USE, é necessário, um 
esforço de síntese, esclarecer à DE o que segue. 1) Em meados do ano de 1960, foi, por 
alguns companheiros e idealistas espíritas militantes, dentre eles Antônio Lorenzini, Paulo 



 

 

Toledo Machado, Oswaldo Tonello e Waldemar Barbosa, fundada a sociedade de 
administração e participação "Rio Branco" Ltda, objetivando esta firma empreender a 
construção da Universidade Espírita do Estado de São Paulo no bairro M’Boi Mirim, 
subdistrito de Santo Amaro. 1.2) para atingir tal desiderato, concomitantemente foi criada 
, também uma entidade Espírita, a Associação Metropolitana Espírita de assistência com o 
único fim de coordenar a problemática assistencial e educacional na capital e interior. 2) 
Com esse propósito, a supracitada firma, compromissou uma área de terra com 619.052 
m², mediante contrato firmado em 20 de setembro de 1960, com Virgílio Roschel Kleine 
e s/m. 2.1) nas imediações dessa área, por escritura de doação, foi reservada uma área de 
1.000.00 m² para nela ser construída a pretendida Universidade, doação é essa que foi 
destinada à AMEA condicionada, porém, à efetivação da construção no prazo de 10 anos. 
3) como, todavia, adviesse uma série de contrariedades financeiras para o país, decorrente 
de inflação galopante, atribuída a construção da Nova Capital, o compromisso firmado 
originalmente não pode ser cumprido nas datas convencionadas e daí resultando na 
rescisão do contrato e, preço. 3.1) E, porque ainda, novas impossibilidades financeiras 
decorrentes em razão da mencionada a queda monetária, a referida firma "Rio Branco" que 
já havia loteado e posto à venda os lotes de terrenos, novamente teve de sujeitar-se ao novo 
reajuste de preço com o os vendedores, surgindo daí, um aditamento ou qual 
independentemente da vontade dos promitentes compradores ou seja, a "Rio Branco", não 
foi possível cumpri-lo, também. 3.2) Como ficou dito acima, após a promessa de aquisição 
da referida área de 619.052 m², em setembro de 1960 foi a mesma loteada e porta à venda 
há vários compromissários de lote de terrenos, na sua grande maioria espíritas, não só da 
capital, quanto do interior e outros estados vizinhos, em número aproximado de 310 lotes. 
4 ) Dada a falta de cumprimento das avenças, os proprietários da área intentaram duas 
ações: uma contra "Rio Branco" e pela e segunda vara civil em agosto de 1980 e outra de 
rescisão da doação, pela decorrência do prazo convencional da escritura de doação, contra 
a AMEA, em curso pelo e juízo da 8ª Vara Civil. ação esta que acha-se paralisada a 
requerimento da parte interessada, já que o curso da ação principal, vislumbrava-se em 
acordo que lastimavelmente não foi atingido. 5) não obstante, a posição dos autores da 
ação de rescisão já que para eles bastassem unicamente a execução da sentença, nos 
procuraram e nos propuseram um acordo para  “Rio Branco” que julgamos, após ouvimos 
o nosso companheiro Paulo Toledo Machado por ter sido ele o criador da AMEA, seu de 
grande valia em termos de composição amigável, mesmo no estado em que se encontram 
os autos. E a seguinte proposta que nos foi apresentada pelos herdeiros do Senhor Virgílio 
Roschel Kleine, já que este faleceu no curso da ação principal dos pontos mantém a doação 
a favor da, com a condição de bloqueio, indisponibilidade e inalienabilidade da área 
enquanto a "Rio Branco" não comprovar a quitação dada pelos compromissários 
compradores dos lotes negociados, fixando-se para a hipótese o prazo de um ano, se tal não 
ocorrer dentro do prazo prefixado, a área voltaria para o domínio deles; em decorrência de 
tal acerto, a "Rio Branco" se comprometer ia devolver a área loteada 619.052 m² totalmente 
liberada a ele herdeiros. 6) em síntese como ficou o dito, é a situação presente entre os 
herdeiros de Virgílio Roschel Kleine "Rio Branco". 7) nesta posição, procuraríamos 
demonstrar o nosso propósito conciliatório objetivando concorrer para o nosso modesto 
trabalho para, não só deixar de atender alguns compromissários comprar dois que querem 
a ver algo financeiro para se vir Aliás, muito justo e, ao mesmo tempo contribuir para a 
campanha de Sede Própria da USE oferecemos, aos compradores de lotes, as seguintes 
alternativas: 1a) Cessão graciosa de direito: Rogaremos aos compromissários que 
simplesmente cedam tão graciosamente os direitos decorrentes dos contrários a favor da 



 

 

AMEA; 2a) Cessão onerosa de direitos: Os que optarem pela cessão onerosa, o farão, 
também a favor da AMEA apenas que os direitos serão reservados a eles, nas metragens de 
cada lote, juntamente na área de terra preservada AMEA, ficando nela integrados em 
compasse sem definição de local, Isto é, num todo conjunto. E ocorrendo, posteriormente, 
a liberação da área em favor dos herdeiros e, ou seja, a parte presentemente bloqueada, 
estes adquirirão a totalidade da área reservada para a cujo pagamento após prévia avaliação 
pelas partes, fará a AMEA ao cessionários cedentes, na proporção da área quadrada que 
cada qual tiver de direito para si ou seus eventuais sucessores; 3a) Cessão graciosa da AMEA 
a campanha de Sede Própria USE: prelecionado os atos de todas as sessões, quer sejam 
graciosas ou onerosas, no período previsto de 12 meses, a AMEA assumirá a obrigação de 
responder por todas as quitações que fossem exigidas pelos compromissários de votos de 
terreno, quer sejam judiciais ou extrajudiciais. O fruto decorrente dessas sessões e, quando 
graciosas, serão entregues depois de deduzidas as despesas relacionadas com viagens, 
estadias, eventuais custas judiciais ou extrajudiciais, desde que devidamente comprovadas 
por documentos, a comissão da campanha da Sede Própria da USE, através de seu titular. 
Cabe ressaltar que nenhuma responsabilidade, judicial ou extrajudicial, ser atribuída ao 
uso, cabe tão somente, como ficou dito acima e vale a pena de repetir, a USE, cuja 
responsabilidade arcará a AMEA, bem assim as despesas descritas nesse item as quais serão 
cobertas inicialmente pela "Rio Branco" e que na oportunidade, prestará contas através de 
seu patrono, signatário dessa. 8) para que tal procedimento seja atingido e porque a maioria 
dos compromissários compradores de lotes de terreno, sejam espíritas e residam no interior 
do Estado  e, como é o nosso propósito, se Deus nos permitir e Jesus nos confiar a tarefa 
ver o viajar pelo interior acompanhado do nosso querido companheiro Elídio, diretor do 
Instituto Espírita de Educação, que autorizada processo procurar nossos companheiros de 
doutrina, das cidades que nos receber que em nome da campanha possamos falar com eles 
objetivando adições de cessões pretendida e aqui decididas. 8.1) Cabe-nos salientar, de que 
vários contratos já foram cedidos, uns graciosamente e outros onerosamente a favor da 
AMEA e do Lar da Família Universal. Outros companheiros já contatados nesse sentido 
nos prometeram ceder graciosamente tais direitos, dentre eles o nosso querido irmão 
Ignácio Giovine, Oswaldo Sibinelli (Dr), Walter Acorsi, Antônio Lorenzini e outros, 
demonstrando, assim, que se o plano espiritual nos preservar a saúde física e com apoio de 
nossos queridos mentores espirituais, essa jornada contribuirá com a campanha da nossa 
Sede Própria. 9) Era o que nos cabia a relatar. Que Deus nos ilumine a todos. 
Fraternalmente. Flávio Pereira do Valle. O sr. Diretor Presidente Antonio Schiliró solicitou 
que os srs. Conselheiros do CDE se manifestassem sobre o aumento da referida doação, 
tendo falado representante da UNIME de Ribeirão Preto e se aguardava o desfecho da 
doação com muito entusiasmo. O representante da 3ªUDE o sr. Antônio Bocalon disse 
que estava de acordo com a doação. O representante da UNIME de Santos, Senhor 
Henrique Diegues, apresentou proposta para que encaminhasse ofício a diretoria do  Lar 
da Família Universal  manifestando a satisfação sentida pelos componentes pela notícia da 
doação do seu patrimônio a USE e a esperança de concretização em 18 de abril de 1984. 
Falou o representante da 9ª. UDE Milton Felipeli do acontecimento histórico para USE 
que deverá ser essa doação. O representante da UNIME de Taubaté Evany Figueira disse 
que essa doação deverá ser aceita e a DE seja autorizada adotar as providências. Seguindo-
se uma salva de palmas pelos componentes e CDE demonstrando a satisfação dos 
conselheiros pelo importante evento em vias de concretização. O Senhor diretor Presidente 
Antônio Schiliró comunicou que irá transmitir ao Senhor presidente do Lar da Família 
Universal através de ofício, a manifestação de aprovação e alegria dos componentes do 



 

 

CDE pela esperada doação. Na parte dedicada as informações dos órgãos, falou o Senhor 
Milton Gonçalves da 2ª. UDE comunicando ter assumido à presidência da UDE. O 
representante da 9ªUDE Milton Felipeli informou o plano geral de atividades para 1994 
do órgão. O representante da 5ª.UDE Geraldo de Oliveira Garcia informou sobre as 
atividades a serem desenvolvidas pelo órgão em 1984. O representante da UNIME de Lins 
sr. Arquimedes Brumati deu informações dos trabalhos e atividades diversas realizadas pelo 
órgão durante o ano de 1983. O representante da 10ª UDE Senhor Galeno Informou sobre 
a inauguração da Sede Própria do Centro Espírita "A Caminho da Luz" com a presença de 
Divaldo Pereira Franco. O representante da UNIME de Araçatuba Senhor Antônio César 
Perri de Carvalho informou sobre a 4ª Confraternização de Espíritas na Alta Noroeste em 
Penápolis e outros eventos realizados pelo órgão. O representante da UNIME de Ribeirão 
Preto sr. Ulisses informou o jornal "A cidade" de Ribeirão Preto veiculou notícias sobre o 
movimento espírita e das diversas atividades do órgão. Como representante do CRE-
Capital o sr. Rubens Policastro Meira informou ter sido realizado na capital pelo 
departamento de orientação doutrinária do "Seminário sobre Mediunidade", tendo 
informado também a participação no Encontro Nacional de Dirigentes da USC realizado 
em São João da Boa Vista. O representante da 4ª. UDE, o sr. Ciro Pirondi sugeriu que seja 
melhor aproveitado o tempo nas reuniões do CDE, que a pauta dedicada as informações 
dos órgãos estava tomando muito tempo e sugeriu que fosse utilizado o USE-informativo 
para estas informações. O sr. Alfredo Roberto Neto secretário-geral informou o referido 
boletim era destinada as informações da diretoria executiva e seus departamentos. Na parte 
dedicada ao expediente aos encontros zonais de dirigentes espíritas falou inicialmente o sr. 
Ciro Pirondi que informou sobre o encontro do bloco A realizado na capital no dia de 27 
de novembro de 1983 na sede do Instituto Espírita de Educação com a presença de 100 
pessoas sendo o tema "Comportamento Espírita" informou que o próximo encontro do 
bloco “A” será realizado em Taubaté em fevereiro, sobre o tema bloco “B” foi informado o 
que é em São João da Boa Vista em 27 de novembro de 1983 tendo como tema "passes" 
com a presença de 180 pessoas 19 cidades da região e que o próximo encontro será em 
Sorocaba em fevereiro de 1984 com o tema "mediunidade" . Sobre o bloco “C” informou 
o Senhor Ulyses de Souza Carvalho que foi realizada em 27 de novembro de 1983 em 
Ribeirão Preto com a presença de 33 pessoas de 22 sociedades que estudaram os temas 
"Movimento de unificação e seu estágio atual no espiritismo brasileiro" e "Como melhorar 
a frequência nos centros espíritas". Sobre o encontro do bloco “D” foi informado que foi 
realizado em Presidente Prudente com a participação de 76 pessoas de 12 cidades da região 
tendo como temas "evangelização e Mocidade" e "aspectos dos sinais do Centro Espírita" 
em que o próximo encontro do bloco será realizado em Osvaldo Cruz em 12 de Fevereiro 
de 1984. Ainda sobre os encontros anuais de dirigentes espíritas da USE falou Senhor 
Henrique Diegues da UNIME de Santos que sugeriu que esses encontros devam ser 
realizados a cada 6 meses, alterando o atual calendário que estão previstos encontros para 
cada 3 meses. O sr. Evany Figueira da UNIME de Taubaté disse que será necessário limitar 
a participação somente para dirigentes para melhor aproveitamento. Foi aprovado que na 
reunião do CDE é de 11 de março de 1984 será feita a avaliação dos encontros mais até 
aqui realizados é aprovação de calendário para novos encontros. A seguir o Senhor Attílio 
Campanini diretor-tesoureiro da falou do lançamento da utilização dos carros para o 
quadro de mantenedores da USE com o valor de Cr$ 1000,00 mensais. O sr. Luiz Alberto 
Zanardi diretor do Departamento de comunicação da DE falou que está sendo feito o 
maior esforço para salvar o jornal "Unificação" cujo custo mensal de publicação está orçado 
em Cr$ 569.993,00 que os componentes do Conselho Editorial do jornal Unificação 



 

 

financiaram as despesas para possibilitar a publicação. Falou que o número avulso a partir 
do número 341 de outubro e novembro passou para o valor de Cr$ 200,00. O Senhor 
Milton Felipeli falou que o CRE-Capital vai realizar uma reunião extraordinária para tratar 
de jornal "Unificação". O Senhor Paulo Roberto Pereira da Costa como coordenador do 
Conselho editorial falou do momento difícil que o jornal está passando, até com risco de 
desaparecer e apelou para que façam críticas mas que se tomem consciência quanto à 
importância da sua continuação. Falaram ainda os representantes da 5ª UDE, da liga 
Espírita do Estado de São Paulo e Instituto Espírita de Educação quanto a necessidade de 
continuação do jornal. Sobre o assunto atualização da contribuição social falou o 
representante da quinta USE sugerido adiantamento da discussão para o mês de março de 
1984. Ao final o Senhor Alfredo Roberto Neto secretário-geral falou que assunto não 
poderá ser adiado devido às dificuldades financeiras que a USE está sofrendo. O 
representante da 9ª.USE propõe que o CDE seja consultado se deve aumentar a 
contribuição social tendo em vista a carência de dados técnicos para fixar o valor o 
representante Henrique Diegues da UNIME de Santos propõe que seja registrado o valor 
da contribuição em Cr$ 2.000,00 mensais . O Senhor Paulo Roberto Pereira da Costa 
assessor de organização e planejamento da DE fez apelo para aprovação imediata da 
atualização da contribuição social. O representante da 17ªUDE Agostinho Andreoletti 
falou que os dirigentes dos órgãos da USE devem assumir o dever de conscientizar as 
sociedades quanto à importância do pagamento da contribuição social; o representante da 
UNIME de Lins Arquimedes Brumati sugeriu que fossem visitados os órgãos pelos 
diretores ligados na área financeira da USC afim de conscientizar As instituições para o 
assunto e que a cobrança seja feita através de carnes a serem pagos por via bancária. O 
representante da UNIME de Sorocaba falou das experiências das sociedades unidas da sua 
cidade que promoveram uma "Festa do Sorvete” cuja renda foi revertida para o pagamento 
da contribuição social da sociedade; o representante da Liga Espírita do Estado de São 
Paulo Senhor Messias propõe que a contribuição seja levada para Cr$ 2.000,00. O 
representante do Instituto Espírita de Educação  Elfay Luiz Appollo propõe que a 
contribuição seja elevada para Cr$ 4.000,00 no primeiro semestre e Cr$ 6.000,00no 
segundo semestre; a Senhora Marília de Castro sugeriu que seja aprovada a atualização da 
contribuição social e que seja aprovada que o valor seja fixado no momento em que for 
examinado pelo CDE o item dos assuntos deliberativos que se refere a "Apreciação do 
trabalho da comissão incumbida de sugerir medidas para obtenção de recursos para as 
despesas da USE" . Colocado em votação CDE aprovou que a atualização do valor da 
contribuição social a ser paga pelas sociedades unidas serão os seguintes valores: de janeiro 
a julho de 1984 Cr$ 2.000,00 mensais e de julho a dezembro de 1984 Cr$ 4.000,00 
mensais. Seguiu-se o exame dos assuntos deliberativos da agenda iniciando com a palavra 
da conselheira Maria de Castro com membro da comissão especial incumbida de sugerir 
medidas para obtenção de recursos destinados a atender , despesas de manutenção da USE 
que apresentou proposta da comissão no sentido de ser encaminhado as sociedades unidas 
em um folheto esclarecendo o trabalho realizado pela USE em favor das instituições e do 
movimento Espírita e uma carta circular da diretoria executiva esclarecendo sobre o carnê 
de pagamento da contribuição via bancária. O Senhor Éder Fávaro, segundo vice-presidente 
da DE falou quanto a urgência da solicitação do problema financeiro da USE, Senhor 
Odilair representante da 14ª falou quanto a urgência ânsia do assunto financeiro e não 
concordando com a proposta da Comissão da DE com os CRE’s para tratar desse assunto. 
O Senhor Joaquim Soares , 3º. secretário da e membro da comissão falou se não for aceita 
a proposta da comissão, a mesma deveria ser extinta, Porque somente com discussões sem 



 

 

objetivos não seria resolvido o problema financeiro da USE. O Senhor Alfredo Roberto 
Neto sugeriu que seja autorizada a utilização pela DE de um valor de verba depositado na 
conta poupança e destinada a campanha da Sede Própria para as despesas de manutenção. 
O Senhor Milton Gonçalves do 2º. UDE sugeriu que os folhetos que a comissão propõe 
sejam confeccionados com verba da campanha da Sede Própria. O Senhor Rubens 
Policastro Meira sugeriu que sejam utilizados 30% dos juros e correção monetária da verba 
da campanha da Sede Própria a fim de cobrir as despesas de manutenção da USE, até que 
advirem os recursos suficientes obtidos da receita própria. Colocada em votação e o  CDE 
aprovou que serão utilizados 30% dos juros e correção monetária de dinheiro depositado 
na conta poupança e destinada a campanha da Sede Própria da USE, a fim de cobrir as 
despesas de manutenção, devendo a utilização desse dinheiro ter caráter de empréstimo e 
ser devolvida oportunamente, acrescido de juros e correção monetária. Aprovou CDE a 
cobrança da contribuição social a ser paga uso e pelas sociedades Unidas será efetuada via 
bancária, mediante carnes a serem encaminhados oportunamente. Aprovou o CDE que 
seja promovida a presença de um representante da diretoria executiva da USE nos 
encontros regionais e dirigentes espíritas, no próximo mês de fevereiro de 1984, a fim de 
sensibilizar dirigentes das sociedades Unidas quanto a importância dos recursos financeiros 
para a manutenção da USE. Aprovou o CDE que a autorização de venda dos imóveis a 
USE localizados no município de Guarulhos seja colocada em votação na próxima reunião 
do mesmo CDE e a realizar-se em 11 de março de 1984. Aprovou CDE a apreciação do 
texto do Manifesto da USE sobre Movimentos Paralelos seja feita na próxima reunião do 
CDE  a realizar-se em 11 de março de 1994 . Afinal aprovou o CDE que apreciação do 
texto final aprimorado no relatório da comissão constituída pelo CDE em 14 de Março de 
1982 para análise de problema relacionado com o Movimento Espírita Estadual, seja feita 
na próxima reunião do CDE a realizar-se em 11 de Março em 1984. Aprovou o CDE que 
apreciação do projeto de reforma do regime interno do Conselho deliberativo Estadual 
elaborado pela comissão constituída pelo CDE em sua reunião de 11/12 de junho de 1983 
seja feita na próxima reunião a realizar-se em 11 de março de 1984. Arovou CDE indicação 
dos nomes para que são seguintes para compor a comissão de eleição da USE para o biênio 
1984 a 1986 que são os seguintes dois-pontos Attílio Campanini, Marcos Miguel da Silva, 
Elfay Luiz Apolo, Henrique Diegues, Evany Figueira. Aprovou CDE o que é apreciação no 
documento encaminhado pela 17ª EDE sobre o conselho de federativo Nacional da FEB 
seja feita na reunião de 11 de março de 1984. Aprovou o CDE que a próxima reunião do 
CDE seja realizada na sede da USE no dia 11 de Março 1994. A seguir o Paulo Roberto 
Pereira da Costa, assessor de organização e o planejamento informou a CDE sobre a 
realização da reunião da quarta zonal do Conselho federativo Nacional da FEB realizado 
em São Paulo nas dependências do Hotel Cambridge sito à Avenida Nove de Julho 216,na 
capital nos dias 30 de setembro e 1 e 2 de outubro de 1983 com a presença dos seguintes 
representantes pela USE: os Senhores Antônio Schiliró como presidente e Nestor João 
Masotti e Paulo Roberto Pereira da Costa como assessores, pela federação espírita do 
Paraná aos Senhores Honório Mello como presidente e Napoleão de Araújo como assessor, 
pela federação espírita Catarinense os Senhores José Antônio de S. Thiago como presidente 
e Ari Kardec Bosco de Melo e Avelino Alcebíades Alves como assessores, pela união das 
sociedades do Rio de Janeiro USEERJ os Senhores Antônio Paiva Melo como presidente, 
Edvaldo Roberto de Oliveira, Dorival Santos e Antônio Souza Lucena como assessores, 
pela federação espírita do Rio Grande do Sul Senhor Maurício Herbert Jones como 
presidente no local da reunião. A direção esteve a cargo do vice-presidente da FEB Senhor 
Lauro de Oliveira S Thiago e dos diretores Juvanir Borges de Souza e Agadir Teixeira 



 

 

Torres. Para reunião de encerramento esteve presente o presidente da FEB, Senhor 
Francisco Thiesen. Como convidados estiveram presentes os Senhores Carlos Jordão da 
Silva de São Paulo e Noraldino de Melo Castro vice-presidente da Federação Espírita 
mineira sendo os dois companheiros remanescentes do "Pacto Áureo". O tema da referida 
reunião da quarta zonal da FEB foi "dinamização das atividades espíritas" já dita 
anteriormente estudado e analisado pelos três outros zonais. Os trabalhos foram 
desenvolvidos com muita produtividade, possibilitando a conclusão dos estudos na tarde 
primeira e assim uma reunião informal com o presidente da FEB Francisco Thiesen onde 
temas de interesse comum das federativas estaduais foram abordados, além das metas da 
FEB e do Conselho Federativo Nacional, num clima de muita fraqueza e fraternidade. No 
sábado dia 1º a USE promoveu um jantar de confraternização com os participantes do 
encontro, diretores da USE e CRE-Capital. O Senhor Paulo Roberto falou também das 
reuniões ordinárias da FEB realizada em Brasília nos dias 25 e 26 e 27 de novembro de 
1983 tendo como destaque a inclusão no Conselho Federativo Nacional  de “Entidades 
Especializadas” de âmbito nacional porém que não sejam federativas. Informou que foi 
aprovado o texto final do trabalho: “Dinamização das atividades espíritas” que teve por 
base o texto encaminhado pela USE de São Paulo. Informou ainda das comemorações do 
centenário da FEB em Brasília na mesma oportunidade com a participação da USE. O 
Senhor João Nestor Masotti informou que dentro do programa comemorativo do 
centenário da FEB foi lançada na Reunião do Conselho Federativo Nacional a “Campanha 
de Estudo Sistematizado da Doutrina Espirita” com a distribuição de cartazes. Estes cartazes 
serão recebidos pela USE e distribuídos aos órgãos e sociedades unidas. E anda mais 
havendo a ser tratado a reunião foi encerrada com uma prece e para constar, eu, Geraldo 
de Souza Spínola, 1º Secretário, lavrei a presente ata que será assinada pelos conselheiros 
após lida e aprovada. 
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