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Ata # 192 – 11 de março de 1984 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos onze dias do mês de março de 1984, no horário de 09:00 horas, na sede do Instituto 
Espírita de Educação, rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, número 695, São Paulo, 
foi iniciada a reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em segunda convocação, uma vez que não 
houve número legal na primeira convocação. Com a presença dos conselheiros que 
assinaram em livro próprio, o senhor Presidente Antonio Schiliró deu por aberta a reunião 
com saudação aos presentes. A seguir determinou a mim que procedesse a leitura da ata 
anterior a qual foi aprovada. No expediente da reunião foram lidas as seguintes cartas, 
convites ou documentos recebidos: - do Centro Espírita “Amor e Caridade” de Presidente 
Venceslau, carta comunicando eleição e posse da diretoria eleita para o biênio 1984/85; - 
da União Assistencial Espírita “Auta de Souza”, de Presidente Venceslau, carta 
comunicando a eleição e posse da Diretoria para o exercício de 1984/85; - da UNIME de 
Mogi das Cruzes credenciando o senhor Orozimbo de Moraes para participar a presente 
reunião do CDE; - da UDE da 9ª Zona comunicando alteração da representação junto ao 
CDE, sendo efetivo o senhor Milton Felipeli e suplentes os senhores Ayr Tavares da Silva 
e Ariovaldo Barbosa de Oliveira; - da UNIME de Presidente Prudente dá procuração para 
o senhor Cícero Hermínio de Carvalho representar o órgão na presente reunião do CDE; 
- da 10ª UDE credenciando o senhor Rubens Policastro Meira para participar na presente 
reunião do CDE; da UNIME de Presidente Venceslau nomeando o senhor Roberto 
Rodrigues para representar o órgão na presente reunião do CDE; - da UNIME de 
Presidente Venceslau carta comunicando eleição da Comissão Executiva para o biênio 
1984/85; - Programa da II Semana Jésus Gonçalves a ser realizada pela 5ª UDE de 14-3-84 
a 20-3-84; - do Diretor Secretário Geral da USE Alfredo Roberto Netto carta pedindo 
demissão do cargo. Sobre o pedido de demissão do Secretário Geral da USE manifesta-se 
o senhor Milton Felipeli solicitando que o mesmo revisse sua atitude e permanecesse no 
cargo do Secretário Geral até o final do mandato e, ainda, convidando para que o senhor 
Alfredo Roberto Netto pudesse integrar o Departamento de Orientação Doutrinária do 
CRE da Capital. O senhor Alfredo justificou o seu pedido de demissão, em razão das 
dificuldades surgidas para exercer o cargo e que o seu pedido de demissão não significava 
o seu afastamento da USE, uma que estava decidido que continuaria como integrante do 
CDE na condição de representante da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo. 
– Passando ao item da agenda referente a sede própria da USE e sua Comissão, falou o 
Presidente Antonio Schiliró informando a receita e despesa do “II Festival da Música 
Mediúnica” com o lançamento do “LP” Compositores do Além – Volume II, bem como 
das correspondências recebidas das Federações Espíritas do Rio Grande do Sul, 
Amazonense, de Alagoas, de Rondônia, Paraense e União Municipal Espírita de Santiago, 
do Estado do Rio Grande do Sul referentes a venda de livros do “LP” Compositores do 
Além. Foram ainda participantes do assunto o senhor Clodoaldo de Lima Leite, 
Coordenador da Comissão e senhor Carlos Cirne membro da Comissão e encarregado da 
distribuição dos discos, tendo informado o senhor Carlos Cirne que foram distribuídos 
4.200 “L.P.” e que deste total foram enviados pelo correio a todos os órgão da USE e mais 
25 Federações Espíritas do Brasil; - No item referente informações dos órgãos da USE, 
falaram os seguintes: o representante do CRE de Araçatuba  informa sobre a realização da 
4ª Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste, dias 3 e 4 de março de 1984, em 
Penápolis com a participação de setenta pessoas representando quatorze cidades a saber: 



 

 

Araçatuba, Penápolis, Mirandópolis, Auriflama, Ilha Solteira, Avanhandava, São Bernardo 
do Campo, Birigui, Alto Alegre, Jupiá, Barbosa, São José do Rio Preto, Lucélia e Osvaldo 
Cruz; - o representante da UNIME de Santos informa sobre a “II JOCESP” – Jornada 
Cultural Espírita, realizada em Santos de 7 a 15 de janeiro de 1984, com palestras, teatro, 
debates, sobre os assuntos doutrinários. Informa também o representante de Santos sobre 
a “sacola de abril” que trata da colocação à venda de 400 sacolas, contendo obras de Allan 
Kardec durante o mês de abril/84, quando será realizado o mês de Kardec; - o representante 
da 5ª UDE informa sobre a realização de 6 a 12 de fevereiro de 1984 da “I Semana Cairbar 
Schutel” em homenagem ao grande trabalhador do Espiritismo e também sobre a “II 
Semana Jésus Gonçalves” de14 a 20 de março de 1984 nas sociedades integrantes, da 5ª 
UDE; - o representante da 18ª UDE informa sobre a atualização dos cadastros das 
sociedades unidas do distrito, utilizando a ficha padronizada cor rosa e utilização de uma 
folha complementar contendo dados e informações diversas sobre as sociedades. O senhor 
Jaci Régis falou sobre a CONCAFRAS que classificou de movimento de excessivo 
religiosismo e sobre o jornal “Espiritismo e Unificação” que publicou matérias sobre o tema 
se o espiritismo é ou não religião; - O representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo 
informa que a sociedade adquiriu o imóvel sito à rua Adolfo Gordo número 231, nesta 
Capital, onde construirá a sua sede própria. Informou, ainda, que a Liga deverá mudar-se 
da Alameda Barão de Limeira nº 326, para a rua Barão de Campinas, número 308 – 1ª 
sobreloja, onde ficará provisoriamente, até a construção de sua nova sede. Sobre os 
Encontros Zonais de Dirigentes Espíritas falaram os representantes pelos blocos “A”, “B”, 
“C”, e “D” a saber: o senhor Décio da UNIME de Jacareí falou sobre o Encontro do bloco 
“A” realizado em Taubaté no dia 19 de fevereiro de 1984, com a participação de 130 
pessoas, sob o tema “Unificação”. Como participante do mesmo bloco, falou o senhor 
Diegues, de Santos, que é favorável que os Encontros continuem com os mesmos 
intervalos, porém a organização é bastante trabalhosa, sugerindo, também, que algumas 
cidades que estão ausentes dos Encontros como a região do ABC, sejam integradas; - O 
senhor Nedyr Mendes da Rocha da UNIME Campinas,  informou sobre o Encontro Zonal 
do bloco “B” realizado em Sorocaba com a participação de 294 pessoas de 50 sociedades 
espíritas de 20 municípios, sendo que o tema do Encontro foi “mediunidade”. O próximo 
Encontro será realizado em Jundiaí em 27 de maio/84. O representante de Ribeirão Preto 
senhor Dorvanil falou sobre o Encontro Zonal do bloco “C” realizado em Ribeirão Preto 
com a participação de trinta e cinco pessoas, dizendo também, que o território deste bloco 
é muito grande e está dificultando o comparecimento de São José do Rio Preto, em razão 
da distância. Sobre o Encontro Zonal do bloco “D” falou o senhor Miguel Madeira, 
informando que foi realizado na cidade de Osvaldo Cruz com a participação de 22 
municípios e 66 pessoas. O tema desse Encontro foi a apresentação do “Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita” da Federação Espírita Brasileira. Foi provisoriamente 
marcada a data de 20 de maio/84, em Bauru, a realização do próximo Encontro do bloco 
“D”. A seguir foi concedido aos Conselheiros do CDE que se manifestassem sobre os 
Encontros Zonais em todo o Estado de São Paulo, falando incialmente o senhor Milton 
Felipeli, da 9ª UDE, que o objetivo dos Encontros Zonais é a aproximação dos 
companheiros dos órgãos da USE e das sociedades espíritas. O senhor Evany Figueira da 
UNIME de Taubaté falou que a parte doutrinária dos Encontros Zonais deveria ter uma 
maior participação do Departamento de Orientação Doutrinária da Diretoria Executiva da 
USE e que os Encontros sejam realizados a cada 06 meses. O senhor Nedyr da UNIME de 
Campinas falou que o bloco “B” foi enriquecido com a presença de Sorocaba; que os 
assuntos tratados nos Encontros do bloco “B” tem sido de grande aproveitamento; que a 



 

 

cidades que estavam distantes do movimento da USE estão agora participando em razão 
dos Encontros; que é contrário a realização dos Encontros com intervalos maiores devendo 
permanecer com intervalos de 03 meses. O senhor André Luiz Galembeck falou que o 
número de pessoas participantes nos Encontros caíram bastante e que deverá ser observada 
a conveniência de cada bloco quanto aos intervalos entre os Encontros. O senhor Carlos 
Cirne, Presidente do CRE da Região da Capital falou que o tema sobre unificação e 
movimentos paralelos do Encontro realizado em Taubaté, foi bastante proveitoso. O 
representante da UNIME de Santo Anastácio manifestou-se sobre de realização dos 
Encontros. Colocado em votação pelo presidente Antonio Schiliró sobre possíveis 
alterações dos Encontros Zonais, o CDE aprovou a reformulação dos Encontros Zonais de 
Dirigentes Espíritas, passando ter as seguintes características básicas: a) Denominação: 
Encontros Zonais Espíritas. b) Objetivo: visando maior aproximação nas regiões, de 
Dirigentes e Colaboradores das Casas Espíritas; c) Quem deve participar: Dirigentes e 
Colaboradores das Casas Espíritas; d) Método: As regiões serão determinadas de acordo 
com a divisão territorial utilizada para as realizações das Confraternizações de Mocidades 
Espíritas; e) Quando devem ser realizadas: serão realizadas, com intervalos de 03 e 04 meses, 
de acordo com as necessidades de cada região; f) Temas: os temas serão previamente 
escolhidos pelos representantes dos Encontros nas regiões. A seguir a Diretoria Executiva 
da USE procedeu a entrega de cartazes relativos à “Campanha de Estudos Sistematizados 
da Doutrina Espírita”, aprovada pelo Conselho Federativos Nacional e lançada pela FEB 
em novembro de 1983, bem como de Estudo Sistematizado, para análise e apreciação por 
parte dos órgãos de unificação da USE e eventual utilização, como subsídio, tendo falado 
sobre o assunto, o 1º Vice-Presidente da DE senhor Nestor João Masotti. Sobre o assunto 
falou o senhor Milton Felipeli da 9ª UDE, que, por se tratar de trabalho vindo da FEB, 
deve ser cuidadosamente analisado pelo CDE, por entender ser de qualidade discutível; 
que da maneira como está sendo apresentado em forma de pacote contraria os princípios 
da USE. O senhor Nestor João Masotti informou que a origem desse trabalho era o Estado 
do Rio Grande do Sul, onde já está sendo utilizado e está de acordo com os objetivos da 
USE. O senhor Eder Fávaro, 2º Vice-Presidente da DE falou do preconceito que existe 
contra a FEB; que inúmeros outros trabalhos de estudo da doutrina espírita estão 
espalhados e utilizados pelos nossos centros espíritas e o CDE não fez quaisquer análises 
sobre os mesmos; que é preciso confiar nos dirigentes da Diretoria Executiva a USE. O 
Presidente Antonio Schiliró falou da sua participação no Conselho Federativo Nacional 
representando a USE, onde os assuntos doutrinários são tratados pelos representantes das 
Federações Espíritas Estaduais com muito rigor; que os representantes da USE estão 
exercendo com grande zelo no Conselho Federativo Nacional; que o Conselho Federativo 
Nacional é uma instituição de respeito e composto de homens responsáveis e cuidadosos 
pela pureza doutrinária; que é preciso progredir em termos de unificação do espiritismo 
nacional; que os representantes da USE no Conselho Federativo Nacional não 
comparecem em Brasília somente para dizer sim aos assuntos ali tratados. A seguir o CDE 
recebeu em plenário a visita dos diretores do “Lar da Família Universal”, tendo à frente o 
Presidente Paulo Toledo Machado e acompanhado por outros diretores da sociedade, Vice-
Presidente - Elza Mazzoleto Machado, 1º Secretário - Valdir Borenn, 2ª Secretário – José 
Correa dos Reis, 1º Tesoureiro – Waldemar Fabris, convidado a tomar lugar na mesa 
diretora, o senhor Paulo Toledo Machado falou da sua satisfação em participar da reunião 
do CDE; que o CDE está informado pelo Presidente Antonio Schiliró das conversações 
entre o Presidente da USE e o Presidente do “Lar da Família Universal”, sobre assunto de 
interesse da USE, esperando que sejam designados os companheiros da USE para dar 



 

 

prosseguimento daquelas conversações. A seguir o senhor Waldemar Fabris, Diretor do 
Departamento de Finanças da DE da USE falou sobre a campanha de mantenedores da 
USE, com a colocação de trezentos e vinte “carnês” de mantenedores da USE. Informou o 
senhor Waldemar de Fabris que, embora autorizada, a Tesouraria da DE não utilizou ainda 
os recursos referentes a 30 % de juros e correção monetária do valor depositado na conta 
poupança e destinado a aquisição da sede própria da USE. A seguir, o CDE aprovou o 
texto final aprimorado pela Comissão constituída pelo CDE em reunião de 11/12 de junho 
de 1983, do relatório da Comissão constituída em março de 1982, para análise do problema 
relacionado com o Movimento Espírita Estadual, cabendo à DE providenciar a duplicação 
das cópias que serão remetidas aos órgãos. A seguir o senhor Jaci Regis da UNIME de 
Santos, na qualidade de membro da Comissão constituída para elaborar o “Manifesto da 
USE sobre Movimentos Paralelos”, falou que a comissão decidiu pela devolução ao CDE, 
por considerar inconveniente a elaboração desse manifesto. Sobre o assunto o senhor 
Milton Felipeli, da 9ª UDE, falou que o CDE nomeou  uma comissão para elaborar um 
manifesto e que essa comissão inexplicavelmente devolvia ao CDE. Sobre o assunto 
manifestou o senhor Agostinho Andreoletti da 17ª UDE e o senhor Clodoaldo da Lima 
Leite da 14ª UDE, discordando do procedimento da Comissão ao deixar de elaborar o 
manifesto. A seguir, colocado em votação, o CDE aprovou que o texto de “Manifesto da 
USE sobre Movimentos Paralelos” será elaborado por nova comissão a ser constituída pelo 
CDE na reunião de setembro de 1984, já que a comissão nomeada para tal fim pelo CDE, 
em 11/12 de junho de 1983, não se sentiu em condições de se desincumbir da tarefa a ela 
atribuída. Sobre o projeto de reforma do Regimento Interno do CDE, falou o senhor 
Milton Felipeli como membro da Comissão incumbida da tarefa, informando que não 
houve possibilidade do trabalho ser concluído. Colocado em votação o CDE aprovou que 
a apreciação do projeto de Reforma do CDE dar-se-á em sua reunião a ser realizada em 
setembro de 1984, devendo a Comissão nomeada para tal fim enviar cópia do mesmo a 
todos os órgãos, com a devida antecedência, para a sua apreciação. Colocado em votação, 
o CDE aprovou, por considerar plenamente satisfatório, os esclarecimentos prestados pela 
Diretoria Executiva da USE, relacionados com documento encaminhado pela 17ª UDE, 
tratando de assunto atinente ao Conselho Federativo Nacional. A seguir, colocado em 
votação, aprovou o Regimento da Comissão Organizadora para eleições da Diretoria 
Executiva da USE. A seguir, colocado em votação, o CDE aprovou, nos termos do artigo 
9º, parágrafo 3º do Regimento da Comissão Organizadora para eleições da Diretoria 
Executiva da USE, que a eleição da DE, a realizar-se em julho de 1984, se faça por chapa. 
Finalmente, aprovou o CDE que a próxima reunião do CDE seja realizada em 08 de julho 
de 1984. O senhor Presidente Antonio Schiliró, solicitou ao senhor Alfredo Roberto Netto 
para proferir a prece final e, após, declarou encerrada a reunião. E nada mais havendo a 
ser registrado, eu, Geraldo de Souza Spínola, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, 
será por todos assinada. 
 
Assinaturas 
 
 



















 

 

Ata de 08 de julho de 1984 
XIX Assembleia Geral Ordinária 

União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Ata da Assembleia Geral Ordinária, relativa a 19ª Assembleia Geral da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Aos oito dias do mês de julho de hum mil, 
novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se em segunda convocação, em sua sede social sita à 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695, bairro Itaim Bibi, na Capital do Estado de São 
Paulo, a Assembleia Geral Ordinária da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, com início às 9:15 horas. A Assembleia é instalada pelo Presidente Antonio 
Schiliró, com saudação e prece, procedendo em seguida a leitura do Edital de Convocação 
da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Estado – Seção Ineditoriais – em vinte e 
nove de maio de hum mil, novecentos e oitenta e quatro, página vinte e dois. O Presidente 
informa que, de acordo com o Artigo vinte e sete do Estatuto, a Assembleia Geral é 
constituída de um representante de cada uma das “Sociedades Unidas” e que cada 
representante poderá representar apenas uma única Sociedade. Em seguida o Presidente 
procede a composição da Mesa Diretora da Assembleia, sendo os seguintes senhores eleitos 
para compô-la: Presidente – Henrique Diegues, Primeiro Vice-Presidente – Ciro Felice 
Pirondi, Segundo Vice-Presidente – Cláudio Luiz Matos Vidal, Primeiro Secretário – 
Mauro de Mesquita Spínola, Segundo Secretário – Alfredo Roberto Netto, Terceiro 
Secretário – Amauri Gonçalves. Empossada a Mesa Diretora da Assembleia, é nomeada 
pelo seu Presidente Henrique Diegues a Comissão de Redação Final, composta dos 
seguintes senhores: Jaci Régis, André Luiz Henriques e Marina França, que recebem 
também um roteiro para desenvolver o seu trabalho. Em seguida o Presidente da Diretoria 
Executiva da USE, Antonio Schiliró, procede a leitura do Relatório de fim de mandato da  
Diretoria Executiva, referente ao biênio 1982/1984. Segue-se a leitura das cartas da 
Administração pelos Tesoureiros da Comissão Executiva, senhores Attílio Campanini e 
Hélio Marques. Aberto espaço para a palavra, o senhor Amélio Fabrão Fabbro Filho pede 
esclarecimento sobre as atividades pró-sede própria da USE. O Presidente da Mesa convida 
o senhor Clodoaldo de Lima Leite para se pronunciar em nome da Comissão Pró-Sede 
Própria da USE, esclarecendo o mesmo que, no momento, não se cogita da compra de 
terreno ou prédio, em vista da expectativa de doação da, digo, à USE do patrimônio do Lar 
da Família Universal. Comenta também que a arrecadação de fundos continua, através da 
venda de discos “Compositores do Além”. Uma outra intervenção é feita pelo senhor 
Amâncio Prestupa que diz estranhar o fato de não constarem do Quadro de Expositores 
muitos nomes de oradores. O Secretário Geral da Diretoria Executiva da USE, senhor 
Geraldo de Souza Spínola lê, em seguida, os nomes dos novos componentes do Conselho 
Deliberativo Estadual. O Presidente da Mesa convida então os presentes para, numa salva 
de palmas, demonstrar o desejo de que o CDE seja cada vez mais palco da vontade e 
interesse pelo trabalho em prol do Movimento Espírita. Os trabalhos da Assembleia são 
então interrompidos pelo Presidente da Mesa, iniciando-se a Reunião do CDE, sob a 
direção da própria Mesa Diretora da Assembleia, estando os representantes de Sociedades 
Unidas também convidados pelo Presidente da Mesa a participar da Reunião. Dá-se início 
à Reunião do CDE às 11:00 noras com a leitura da Ata Reunião de onze de março de hum 
mil, novecentos e oitenta e quatro pelo Secretário Geral da Diretoria Executiva, senhor 
Geraldo de Souza Spínola. Aberto o espaço para palavra aos representantes presentes, o 
senhor Sérgio Mancini esclarece em relação ao Manifesto da USE sobre “Movimentos 
Paralelos” que realizou a sua parte no trabalho, embora a comissão encarregada não o tenha 



 

 

efetivado. O senhor Attílio Campanini, da Comissão Pró-Eleição da USE, informou sobre 
as cartas recebidas pela Comissão apresentando sugestões de chapas pelos órgãos, sendo 
que a UNIME de Osasco apresentou a chapa Unificação, composta pelos seguintes 
senhores: Presidente: Marcos Miguel da Silva; Primeiro Vice-Presidente: Nedyr Mendes da 
Rocha, Segundo Vice-Presidente – Décio Antonio Zanfra, Secretário Geral – Rubens 
Policastro Meira, Primeiro Secretário – André Luiz Galembeck, Segundo Secretário: 
Sebastião Roberto de Queiróz Tavares; Terceiro Secretário: Luiz Claudio da Silva, Primeiro 
Tesoureiro – Edgard Domingues da Silva, Segundo Tesoureiro – Francisco Ribeiro 
Fernandes, Diretor de Patrimônio – João Fernandes Rodrigues Filho. A UDE 14ª Zona 
propôs a chapa União e Trabalho, composta pelos seguintes senhores: Presidente – 
Antonio Schiliró, Segundo, digo, Primeiro Vice-Presidente – Nestor João Masotti, Segundo 
Vice-Presidente – Paulo Roberto Pereira da Costa, Secretário Geral – Geraldo de Souza 
Spínola, Primeiro Secretário – Rui Ermelindo Nogueira Barbosa, Segundo Secretário – 
Sander Salles Leite, Terceiro Secretário – Joaquim Soares, Primeiro Tesoureiro – Attílio 
Campanini, Segundo Tesoureiro – Waldemar Fabris, Diretor de Patrimônio – José 
Coriolano de Castro. O senhor Attílio Campanini informou ainda que suas funções estão 
concluídas e que todos os pretendentes a cargos estão devidamente credenciados para a 
indicação. O senhor Presidente da Mesa abre a palavra para quaisquer manifestações pelos 
presentes. O senhor Milton Felipeli fez um aparte pedindo para que cada um dos 
presidentes das chapas apresentasse as mesmas, o que foi aceito pelo CDE. Iniciada pela 
chapa União e Trabalho e seguida pela chapa Unificação, a apresentação foi feita. Em 
seguida o senhor Marcos Miguel da Silva faz uma explanação sobre as propostas da chapa 
Unificação. Na sequência o senhor Messias A. da Silva utilizou a palavra, sendo seguido 
pelo senhor Eden Dutra do Nascimento, que conclamou o CDE à consciência para a 
responsabilidade do Movimento. O senhor Geraldo de Oliveira Garcia também se 
pronunciou no mesmo sentido. O senhor Paulo César Fernandes fala em nome do 
Departamento de Mocidades da UNIME de Santos tornando público o apoio à chapa 
Unificação. Em seguida, tendo chegado o momento da votação, o senhor Egídio Régis 
propôs que a votação fosse em voto aberto, ao passo que o senhor Odilair Pereira Negrão 
fez a proposta de votação secreta. Em votação por aclamação decidiu-se que a eleição da 
nova Diretoria seria por voto em escrutínio secreto. A votação, coordenada pelo Senhor 
Alfredo Roberto Netto, 2º Secretário da Mesa, foi seguida pela apuração, coordenada pelo 
mesmo e ainda com a participação de Altair Margato e Amélio Fabrão Fabbro Filho. A 
chapa União e Trabalho recebeu trinta e sete votos e a chapa Unificação recebeu trinta 
votos, sendo então empossada a diretoria da, digo, eleita. O senhor Marcos Miguel da Silva 
aproveita o momento para manifestar sua, digo, seu apoio à chapa eleita. A seguir o senhor 
Antonio Schiliró, assumindo a direção dos trabalhos, agradece o apoio e aproveita o ensejo 
para por em votação a venda dos lotes sediados em Guarulhos, frutos de uma doação, sendo 
aprovada por aclamação a sua venda. Foi marcada para o próximo dia nove de setembro a 
próxima reunião do CDE. Devolvida a direção da reunião ao presidente da Mesa este deu 
a palavra aos presentes e como ninguém se manifestasse mandou que se lavrasse, digo, 
procedesse a leitura do Relatório da Comissão de Redação Final. Nada mais havendo a se 
deliberar ou observar o presidente da Mesa autorizou a leitura da Ata da Assembleia que 
após lida e aprovada é assinada por todos.  
 
 
Assinaturas 















 

 

Ata # 193 – 09 de setembro de 1984 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da centésima nonagésima terceira reunião administrativa ordinária, do Conselho 
Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada 
em nove de setembro de um mil novecentos e oitenta e quatro, na sede social do Instituto 
Espírita de Educação, à rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695 – Itaim-Bibi, 
Capital. Às nove horas em segunda convocação, com a presença de número legal de 
Conselheiros, conforme assinaturas em livro próprio, o Presidente, dá por aberta a reunião 
convidando a confreira Sueli Siqueira Yanaroni para proferir à prece inicial, após o que o 
Presidente saúda os confrades presentes. A Ordem do Dia tratou dos seguintes assuntos: I 
– Assuntos Informativos – 1) Secretaria Expediente e Registros – Correspondências 
Recebidas: a) Da Unime de Araçatuba, justificando ausência de representantes efetivo e 
suplentes e credenciando confreira Meledi Dall’oca, para esta reunião. b) Da 19ª UDE 
credenciando seus representantes junto ao CDE – Efetivos: José Maria Marquesi e 
Suplentes: Mauro de Mesquita Spínola e Marina França. c) Da 14ª UDE credenciando o 
confrade Clodoaldo de Lima Leite, como representante suplente junto ao CDE, em 
substituição ao confrade Sander Salles Leite. d) Da 6ª UDE credenciando o confrade João 
Zarneki para representá-la neste CDE de 09/09/84 e indicando seus novos representantes: 
Efetivos: Pedro Américo Mantovani, em substituição ao confrade Attílio Campanini. 
Suplentes: Antônio Bertoni, em substituição ao confrade Ruy E. N. Barbosa; Abílio 
Rodrigues Braga, em substituição ao confrade Pedro Américo Mantovani, que passa a 
representante efetivo. e) Do CRE – Região de Taubaté, apresenta o seu calendário de 
atividades até o final do corrente ano. f) Da 18ª UDE, circular propondo alteração no 
Estatuto Social da USE, artigo 19, capítulo V, suprimindo os incisos IV e V, bem como a 
eliminação da figura de “entidade especializada de âmbito estadual”. g) Do CRE – Litoral, 
formulário de atualização cadastral. h) Carta do confrade Hélio Rossi, solicitando definição 
da situação dos Centros Espíritas da 5ª UDE, que desejam formar uma nova UDE. i) Da 
Sociedade Espírita Terceira Revelação, solicitando ao CDE pedido de formação de uma 
nova UDE, composta por esta Instituição e mais os Centros Espíritas João Machado e 
Irmão Hércules. j) Da UNIME – São João da Barra, comunicando seu desligamento do 
CRE – Ribeirão Preto, reintegrando-se ao CRE de Franca. l) Da UNIME – S. J. Rio Preto, 
propondo realização de comemoração do 10ª aniversário de lançamento da campanha 
“Comece Pelo Começo”, no próximo ano. m) Da 15ª UDE, informando sobre o assunto: 
“Contribuição Sindical”, com cópia de carta enviada pelo confrade Álvaro Gomes da Silva 
– Diretor da Aliança Espírita de Propaganda e Caridade”, ao sr. Ministro do Trabalho. 
Prosseguindo o confrade Presidente Antonio Schiliró informa que tem dois assuntos para 
tratar. O primeiro diz respeito a dois companheiros de Caconde, interior de São Paulo, que 
solicitaram integração junto a UNIME de São João da Boa Vista, embora o elemento 
credenciado não estivesse presente para prestar esclarecimentos, e que em vista disso, a 
oficialização fica para a reunião de dezembro próximo-futuro. O segundo assunto é 
referente a carta do confrade Hélio Rossi, solicitando a constituição de uma nova UDE na 
região de Pinheiros e pedindo encaminhamento da solicitação. Nesse sentido manifesta-se 
o Presidente do CRE, confrade Agostinho Andreoletti, que informa ter mantido contato 
com o confrade Ciro Pirondi, e que aguardam um encontro com o confrade Hélio Rossi e 
demais elementos da 5ª UDE para definição do assunto. O confrade Pirondi confirma que 
este assunto está encaminhado faltando apenas o seu desfecho final. Refere-se que o 
confrade Hélio Rossi alegou dificuldades de contato existentes, razão pela qual solicitava a 



 

 

criação de novo distrito, mesmo porque consta com número suficiente de Sociedades 
Unidas, e que partindo desse fato ficaria criada a 22ª UDE, e que a 5ª UDE, através de 
carta oficiaria o pedido, embora posteriormente viesse a saber que a 5ª UDE não endossava 
a solicitação. Em aparte o representante da 5ª UDE confrade André L. Galembeck, informa 
que na última reunião do CDD da 5ª UDE a proposta não fora aceita. O Presidente 
Antonio Schiliró lembra o exemplo da 6ª UDE, que desdobrou-se com a 21ª UDE, com 
bons resultados. Faz crer que não se deve interferir nas ideias, já existem Sociedades que 
apoiam a iniciativa. O confrade Ciro Pirondi propõe que o assunto seja encaminhado ao 
CRE da Capital onde os companheiros da 5ª UDE, mais os elementos que desejam a nova 
UDE que troquem ideias a respeito, e que depois o assunto retorne ao CDE, - já que os 
companheiros do interior não estão bem a par do assunto – de forma objetiva. Colocada 
em votação a proposta do confrade Ciro Pirondi, o CDE aprova por unanimidade. 2- 
COMISSÃO DA SEDE-PRÓPRIA: O Presidente informa que por ocasião da Assembleia 
Geral, foi prestado contas dos pagamentos efetuados pelos órgãos da USE, referentemente 
a venda de discos do II Festival de Música Mediúnica, e que o total arrecadado perfaz um 
montante de Cr$ 6.769.000,00 (seis milhões setecentos e sessenta e nove mil cruzeiros). A 
seguir, passa a leitura das entidades e pessoas físicas que quitaram os seus débitos. 
Prosseguindo, comenta detalhes da reunião realizada em 24/03 com o confrade Paulo 
Toledo Machado do Lar da Família Universal, lendo os principais tópicos abordados nessa 
reunião, onde se reafirma o desejo do confrade acima citado em contribuir para que a USE 
venha a ter a sua sede própria. Que no presente o Lar da Família Universal efetuou um 
contrato com a Prefeitura por três anos, onde agora funcionará uma creche desse órgão 
público. Conclui informando que futuramente será feita uma reunião com a Diretoria do 
Lar da Família Universal, quando então se verificará em que situação se encontra este 
assunto, já que nada existe de concreto em termos de doação de imóvel, e que quando 
houver algo, trata o assunto ao CDE para deliberar. No seu entender deveria confiar nos 
companheiros do Lar da Família Universal, já que eles nada exigem da USE. O 
representante da UNIME de Campinas, confrade Nedyr Mendes da Rocha fala de cautela 
que deve existir neste tipo de assunto. Aborda a seguir a falta de numerário, dos problemas 
dos carnês de arrecadação de fundos, do jornal “Unificação” que se edita bimestralmente, 
que folhetos e cartões quase não se fazem mais, e que se fizesse então mais esforços na 
campanha de construção da sede própria, os encargos seriam muito maiores. Sugere que 
em vez de sede própria, esforços deveriam ser feitos objetivando a editoração de livros, 
distribuidora das editoras existentes, distribuidora exclusiva dos livros da FEB em São 
Paulo. Instituir um parque gráfico para impressão de livros, jornais, cartões, apostilas. A 
distribuição seria feita através dos CREs, UNIMEs e UDEs, com participação percentual 
na forma de praxe já existente. Instalar-se-ia diversos pontos de venda e nas bancas da cidade 
de São Paulo, incentivando outras cidades para que também o façam. Poderia ser criado 
um clube do livro da própria USE. Faz crer que mesmo com a doação de um termo pelo 
Lar da Família Universal, implica em construção de uma de uma sede e que a USE não 
terá base depois para atender aos custos da construção. O Presidente sugere para que este 
trabalho devidamente esquematizado seja apresentado na próxima reunião. O confrade 
Clodoaldo de Lima Leite esclarece que o jornal “Unificação” não está sendo editado 
mensalmente, porque a USE não recebe a contribuição social mensal devida pelas 
Sociedades. O confrade 2º Vice-Presidente Paulo Roberto Pereira da Costa fala que a 
proposta do representante de Campinas, vem de encontro ao desejo de todas. Que a 
editoração e distribuição de livros pela USE, daria recursos e independência para a USE. 
Sugere que este assunto seja detalhado, e que fosse criada uma Comissão para estudo dessa 



 

 

tese, sem todavia alterar nada do que já existe em termos de campanha. O representante 
da 15ª UDE, confrade Eder Fávaro propõe que na próxima reunião do CDE, seja 
apresentado um trabalho por escrito para ser analisado, contendo maiores subsídios. O 
C.D.E. aprova a proposta. O representante de Santos entende que deve-se aceitar o 
oferecimento do Lar da Família Universal, já que não haverá por parte da USE, 
compromisso de qualquer espécie, e pelo relatório lido pelo Presidente, acredita ser o 
negócio sério. O Presidente lembra que está se limitando à leitura do documento, mas 
entende que deveria respeitar o desejo dos elementos do Lar, não desconfiando dos seus 
honestos beneplácitos. O representante de Taubaté, confrade Evany Figueira, pede que se 
faça uma proposta concreta, já que a DE nada propôs. O representante da 9ª UDE, 
confrade Milton Felipeli esclarece que não há encaminhamento de proposta alguma, e que 
portanto nada pode ser votado. O que está havendo, conclui, são novas informações 
trazidas ao plenário. Encerrando o assunto, o confrade Clodoaldo Lima Leite, informa que 
independente da doação do Lar da Família Universal, se o CDE entender que devemos 
comprar uma sede, a sede será comprada, e se depois vier uma doação do Lar da Família 
Universal, a doação será recebida. 3 – Informações dos Órgãos: O representante da Abrajee, 
por intermédio do representante da 18ª UDE, comunica que o dia 15/09 será o último dia 
para inscrição no Festival “Menestrel” a ser realizado nos dias 29 e 30/09 na sede do IEE 
mostrando cartão alusivo ao cometimento. O representante da UDE 2ª Zona informa sobre 
o “Ciclo de Debates” promovido pelo Departamento de Evangelização Infantil, nos meses 
de maio e junho, nas Sociedades Unidas. Comunica a transferência da sede social para o 
prédio da biblioteca da Instituição Beneficente “Nosso Lar”, a rua Mesquita, 789 com 
reuniões no quarto sábado do mês. Informa também sobre a realização de curso sobre o 
excepcional, pelo Instituição Beneficente “Nosso Lar”, em agosto/84. Fala ainda da visita 
a sede da UDE em 22/09 a ser feita pelo CRE – Capital. Conclui com informações da 
Promoção do Painel de Debates sobre o Livro dos Espíritos em 10/11 na sede da 18ª UDE, 
organizado pelo CDZ – Sul. O representante da 5ª UDE apresenta exemplares do DOE, 
datados de 27/06, 02/08, 03/08 e 21/08, todos contendo matéria (alusiva) de interesse 
geral das Sociedades Espíritas. O representante da 14ª UDE informa que farão realizar em 
30/09 um encontro de dirigentes desse distrito, abordando os temas: “O Comportamento 
Espírita”, enquanto que o Departamento de Evangelização realizará encontro com os pais 
dia 21/10, dentro da campanha integração da família. Ambos eventos serão realizadas na 
rua Leda, 215 – Vila Olinda. O representante da 15ª UDE, presta informações sobre o 
assunto “Contribuição Sindical”, com cópia de carta enviada pelo confrade Álvaro Gomes 
da Silva, diretor da Aliança Espírita de Propaganda e Caridade, ao sr. Ministro do Trabalho. 
O representante da 17ª UDE comunica que realizarão em 27/10 uma “noite de pizza”, para 
arrecadação de fundos, aos órgãos da USE. Farão realizar também em 07/10 um “encontro 
de dirigentes e trabalhadores de casas espíritas”, unidas e não unidas. O representante da 
18ª UDE, apresenta circular objetivando a alteração dos estatutos sociais da USE. O 
representante da 20ª UDE comunica que fizeram realizar em 19/08 o 1º Seminário de 
Estudos sobre reuniões doutrinárias no Centro Espírita, com apoio do CDZ – Leste “B” e 
CRE – São Paulo, além da 19ª UDE e UNIME de Mogi das Cruzes. O representante da 
UNIME de Campinas informa que realizaram o 6º Encontro Zonal do bloco “B” em  
02/09. O próximo será nessa mesma cidade em 25/11 e versará sobre: “Dinamização das 
Atividades Espíritas.” Apresenta ainda um trabalho sobre a Associação de Educação do 
Homem de Amanhã – “Guardinha” – no qual figura o C.E. Allan Kardec dessa cidade. O 
representante da UNIME de São José do Rio Preto apresenta proposta para comemoração 
do 10º aniversário da campanha “Comece Pelo Começo”. Apresenta o livro “Revisões de 



 

 

Estudo da Mediunidade”, baseado na apostila “Atividades Doutrinárias” da USE. O 
representante da UNIME de Taubaté, comunica que estão introduzindo o trabalho 
“Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita”, baseado na apostila da FEB. Informa, ainda, 
que o DM dessa UNIME organizou o IV Mês de Estudos Espíritas de Taubaté. O 
representante da UNIME de São Carlos, comunica a mudança da Editoria do Boletim da 
Feira do Livro Espírita para Monte Alto. Comunica, ainda, a realização da 7ª Feira do Livro 
Espírita em São Carlos, de 15 a 22/09. O representante da UNIME de Santos informa 
sobre a realização do “Seminário da Infância em 29/08 p.p. Comunica também a mudança 
do nome de escola de evangelização para Infância Espírita e de evangelizador para monitor 
ou coordenador. O representante da UNIME de Caçapava comunica a próxima realização 
da 24ª Semana Espírita de Caçapava de 29/09 a 06/10. A seguir o C.D.E aprova proposta 
de reforma estatutária, sendo que na reunião de 03/85 será formada uma comissão para 
discutir a reforma e enviar as sugestões para o Departamento Jurídico para análise. A seguir 
o Presidente anuncia a visita a nossa sede social, dia 22/09 às quinze horas, da DE da 
FEESP, convidando os presentes a comparecerem. Aborda a seguir o problema havido com 
o CRE – Capital que não conseguiu instalar-se na sede do IEE por voto contrário do seu 
Conselho Diretor, passando em seguida a palavra ao confrade dr. Ary Lex do Conselho do 
IEE que esclarece que pelo fato do IEE estar crescendo, sendo estatutário que o Instituto 
tenha as suas dependências destinadas à escola, e que a área educacional juntamente com 
o setor técnico, concluiu pelo voto contrário a instalação da sede do CRE nesse Instituto, 
além do que criar-se-ia um precedente, e todos os demais órgãos da USE poderiam pleitear 
uma sede no Instituto, sendo portanto impossível atender a todas. Cita o exemplo da 
AMESP, da qual ele foi contrário a sua vinda para o IEE. Referindo-se à FEESP, declara-se 
feliz pelo contato que como sendo feitos, e que a nova diretoria é totalmente simpática à 
USE, e que a filiação de ambos está parada. A seguir o Presidente interrompe a reunião às 
13:00 horas até as 13:30 horas, para almoço dos participantes. Às 13:30 horas o Presidente 
reinicia os trabalhos, comunicando que a FEB realizou eleição para a nova diretoria, sendo 
eleito para Vice-Presidente, o confrade Altivo Ferreira da cidade de Santos. 4 – Encontro 
Zonais de Dirigentes Espíritas: - O representante de Campinas, informa que foi realizado 
em 02/09 o Sexto Encontro Zonal do Bloco “B”. Verificou-se que a USE ainda é ignorada 
em muitas Casas no Estado de São Paulo, e que por isso o movimento de unificação precisa 
ser dinamizado. Relata ainda que em 25/11 será realizada uma nova reunião em Campinas, 
e que o CRE trabalha juntamente a Casas Espíritas, visando essa reunião, tendo já realizado 
uma prévia em Limeira. As datas para os demais blocos ficam assim definidas: Campinas – 
25/11, Bloco “B” – Bloco “A” sem data marcada. Bloco “C” em Franca de 22 a 23/09. 
Bloco “D” sem data marcada. O Presidente faz crer que ainda não foi feita uma avaliação 
do 1º Encontro. O representante da 9ª UDE, sugere que o Departamento de Assessoria 
Organização e Planejamento da DE da USE, forneça subsídios e orientação para o 
encaminhamento dessas reuniões. O 2º Vice-Presidente esclarece que conforme tese 
apresentada pelo confrade Ciro Pirondi, no sentido que cada CRE, tirasse as suas próprias 
conclusões, sendo que a Assessoria de Organização e Planejamento não recebeu do CDE 
qualquer sugestão nesse sentido. O representante de Campinas volta a falar dizendo que 
os encontros não estão alcançando os objetivos necessários, sendo mais de caráter 
confraternativo, razão porque resolveram mudar, depois de ouvirem muitas contribuições 
do pessoal de Sorocaba, e que os subsídios recolhidos serão levados às UNIMEs e 
Sociedades Espíritas. 5 – Tesouraria – Posição Financeira: O 1º Tesoureiro fez a leitura do 
balancete fechado em 09/09, e que apresenta os seguintes dados: Disponibilidade: Cr$ 
481.951,00 (quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e cincoenta e um cruzeiros). 



 

 

Poupança: Na Caixa Econômica Federal. Cr$ 21.882.098,00 (vinte e um milhões 
oitocentos e oitenta e dois mil e noventa e oito cruzeiros). No banco Itaú, Cr$ 
43.235.548,00 (quarenta e três milhões duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta 
e oito cruzeiros) perfazendo a soma da poupança, Cr$ 65.117.646,00 (sessenta e cinco 
milhões cento e dezessete mil seiscentos e quarenta e seis cruzeiros). Para saldar 
compromissos, a DE retirou da poupança, Cr$ 555.850,00 (quinhentos e cincoenta e cinco 
mil oitocentos e cincoenta cruzeiros). Com referência ao jornal Unificação foi recebido em 
julho/84, Cr$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil cruzeiros) e em 08/84, apenas Cr$ 
111.000,00 (cento e onze mil cruzeiros). É feito um apelo no sentido dos órgãos enviarem 
o dinheiro devido às cotas de jornal, a fim que à DE possa saldar os seus compromissos. 
Solicita ainda o 1º Tesoureiro a devolução dos carnês com a contracapa devidamente 
preenchida para se saber quem é o contribuinte, e que se devolva os carnês não colocados. 
Finaliza informando que o jornal Unificação aumentou de preço, passando a custar Cr$ 
400,00 (quatrocentos cruzeiros) o exemplar. II – Assuntos Deliberativos – 1) Constituição 
da Nova Comissão para Elaborar Manifesto da USE sobre Movimentos Paralelos – Após 
longa troca de ideias três (3) propostas foram apresentadas. A da 15ª UDE que propões que 
se retome a campanha “Comece Pelo Começo”; divulgar de forma ampla as conclusões do 
simpósio Centro-Sulino; divulgar pela imprensa leiga em jornal de grande circulação, 
esclarecimentos do texto “O que é o Espiritismo”. Não elaborar manifesto da USE sobre 
movimentos paralelos (item 1º inciso II da agenda do CDE) e parar o andamento do 
trabalho aprovado pelo CDE, em sua reunião de 11/03, analisando problema relacionado 
com o movimento espírita estadual. (item 3 – inciso II da agenda do CDE). A da UNIME 
de Taubaté, propondo que se elabore Manifesto da USE sobre movimentos paralelos (item 
1º - inciso II da agenda do CDE); divulgar as conclusões do Simpósio Centro-Sulino e 
divulgar após a apreciação pelos órgãos, o trabalho aprimorado da Comissão constituída 
sobre o movimento espírita estadual, (item 3 – inciso II da agenda do CDE). A da 14ª UDE, 
propondo que se divulgue às conclusões do Simpósio Centro-Sulino; em substituição a 
elaboração de Manifesto (item 1 – inciso II da agenda do CDE) e divulgar após apreciação 
pelos órgãos, o trabalho aprimorado da Comissão constituída sobre o movimento espírita 
estadual (item 3 – Inciso II da agenda do CDE). Colocadas em votação as propostas acima 
o CDE aprova a proposta da 15ª UDE, por 19 votos, contra 2 votos da UDE – 14ª Zona e 
2 votos da UNIME de Taubaté. 4 – Contribuição Social – O Presidente faz uma análise da 
situação financeira da USE, lembrando aos órgãos da necessidade de as Sociedades 
Espíritas fazerem as suas contribuições sociais. Após a manifestação do pensamento de 
vários representantes, são apresentadas as seguintes propostas: 2ª UDE – Que as 
mensalidades sejam cobradas das Sociedades Espíritas, no seu valor total. UNIME 
Campinas – Que seja cobrado o valor total e a restituição da parte que cabe aos órgãos seja 
feita nos dias em que se reunir o CDE. 14ª UDE – Que a mensalidade devidas pelas 
Sociedades Espíritas, sejam destinadas integralmente à USE, sem restituição aos órgãos da 
parte que lhes cabe, por considerar que os mesmos tem condições de financiar sua própria 
manutenção através de promoções diversas, como tem sido demonstrado pelas diversas 
campanhas realizadas por esses órgãos, em benefício da campanha da sede própria da USE. 
18ª UDE – Que se mantenha o valor de Cr$ 4.000,00 para o ano de 85, mantendo o 
critério de restituição aos órgãos. DE da USE: Que sejam emitidos carnês com valor 
registrado correspondente a 50% (cincoenta por cento) do valor cobrado e que seria a parte 
destinada à manutenção administrativa da USE, a qual ficaria inclusive com as despesas de 
operação bancária. Aos órgãos caberia a cobrança dos cincoenta por cento restantes. 
Colocados em votação o C.D.E aprova a proposta da DE da USE. Em seguida é discutido 



 

 

valor das mensalidades para o ano de 1985. O CDE aprova que no 1º Semestre será 
cobrado das Sociedades Espíritas o valor de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) e para o 2º 
Semestre o valor de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros). 5 – Conselho Federativo Nacional – 
O Presidente esclareceu que este item da pauta da reunião do CDE não tem 
necessariamente caráter deliberativo, mas sim uma solicitação às Sociedades Espíritas, 
através dos respectivos órgãos de Unificação para que colaborem na elaboração dos 
trabalhos que serão apresentados pela USE no mês de abril/86, no Sexto Ciclo de Reuniões 
Zonais que será realizado em Curitiba. Os temas que deverão ser pesquisados são referentes 
a “Experiências Dinamizadoras das Atividades Espiritas” e “Avaliação do Estudo e 
Divulgação da Doutrina Espírita”. Recomenda-se portanto que tais pesquisas devam ser 
trazidas ao Conselho até a reunião de março/86. 6 – Proposta do CRE – Araçatuba – 
Tendo em vista a necessidade de revisão nos Estatutos da USE num futuro próximo, a 
proposta do CRE – Araçatuba, não será analisada nesta oportunidade. No 
encaminhamento para o final da reunião, o confrade representante da UNIME de Taubaté 
solicita a palavra para ler a “sua” declaração de voto”, referente ao item 3 de Assuntos 
Deliberativos da agenda desta reunião, relacionado com movimentos paralelos, como 
segue: “A UNIME – Taubaté votou contra a proposta aprovada  da 15 ª UDE, tendo em 
vista que na área do Conselho Regional Espírita – Região de Taubaté, toda vez que 
esclarecermos nossos irmãos a respeito de movimentos que estejam em desacordo com os 
postulados da Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec, lançarão de todos os meios 
possíveis, inclusive do trabalho elaborado pela Comissão composta pelo CDE da USE, a 
respeito de movimentos paralelos”. Assina o representante, Evany Figueira. Este 
documento elaborado no decorrer da reunião é passado as mãos da Secretaria, ocasião em 
que 14ª UDE, pelo seu representante Odilair Pereira Negrão, também subscreve o mesmo 
documento. Da mesma forma a UME – Caçapava, na pessoa do seu representante, 
confrade José Cyrillo de Oliveira também apresenta a sua “declaração de voto”, no que 
segue: “ A UME de Caçapava igualmente a UNIME de Taubaté, votou contra a proposta 
aprovada da 15ª UDE, e por assim ser faz das suas as palavras da UNIME de Taubaté.”. 
Assina o representante confrade José Cyrillo de Oliveira, cujo documento é entregue à 
Secretaria. 7 – Próxima Reunião: Marcada para o dia 09 de dezembro no horário habitual. 
Em tempo: A folha 81, décima-quarta linha, onde se lê: “ que o CDE aprova proposta de 
reforma estatutária, sendo que na reunião de março/85 será formada uma Comissão para 
discutir a reforma e enviar sugestão para o Departamento Jurídico”, leia-se: Com relação 
aos itens 2 e inciso 2º da agenda da reunião que tratam respectivamente da apreciação do 
objeto  de reforma do regimento interno do CDE e da proposta do CRE – Região de 
Araçatuba, que sugere nova constituição do CDE e nova divisão territorial da USE, 
conforme proposta apresentada ao CDE da qual já enviou cópia para os demais órgãos, 
aprova proposta no sentido de solicitar a todos os órgãos, que encaminhem a Diretoria 
Executiva, até 03/85, sugestões e subsídios destinadas a reforma estatutária da USE, para 
elaboração de minuta a ser posteriormente submetida à apreciação do CDE. À folha 82, 
segunda linha, onde se lê: “ o CDE aprova proposta da 15ª UDE”, leia-se: Aprova proposta 
das UDEs: 4ª e 15ª Zonas, no sentido de tão somente: a) Retomar a campanha “Comece 
Pelo Começo”, b) Divulgar de forma ampla as conclusões do Simpósio Centro-Sulino e c) 
Divulgar na imprensa leiga, nos jornais de grande porte, esclarecimentos sobre “O que é o 
Espiritismo”. Esgotada a ordem do dia, e como da palavra ninguém mais quisesse fazer uso, 
o Presidente, após as dezoito horas, dá a reunião por encerrada, proferindo a prece final 
dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, eu, Ruy E. N. Barbosa, 1º Secretário, lavrei a 
presente, que submeto à apreciação de todos, e que será assinada na forma regimental. 
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Ata # 194 – 09 de dezembro de 1984 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da centésima nonagésima quarta reunião administrativa ordinária, do Conselho 
Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada 
em nove de dezembro de um mil novecentos e oitenta e quatro, em sua sede social, sita á 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695 – Itaim-Bibi – Capital. Às nove horas em 
segunda convocação, com a presença de número legal de Conselheiros, conforme 
assinatura em livro próprio, o sr. Presidente, dá por aberta a reunião, proferindo a prece 
inicial dos trabalhos, após o que saúda os presentes. Cumprindo o item 01 (um) da agenda 
da reunião, o sr. Presidente solicita que se faça a leitura da ata anterior, que foi aprovada 
com as seguintes ressalvas: “À folha 81, linha 20, onde se lê; Conselho Diretor, leia-se: 
Conselho Deliberativo do Instituto Espírita de Educação”. E à folha 82, assunto: 
“Movimentos Paralelos”, leia-se: “A 14ª UDE propõe que seja criada uma nova Comissão 
para retornar o assunto sobre a redação final de apostila sobre movimentos paralelos, 
organizando o texto sem alteração do conteúdo”. Prosseguindo, o sr. Presidente comunica 
que por motivo de força maior, o serviço de som não pode ser instalado, razão pela qual 
solicita que quem fizer uso da palavra, que o faça de forma clara e audível. A seguir 
apresenta ao plenário, o sr. Guilhermo Esteban, secretário de divulgação da Federação 
Espírita da Argentina. Item 2 – SECRETARIA – EXPEDIENTE E REGISTROS: Com a 
palavra o sr. Rubens Policastro Meira, representante da 10ª UDE, que justifica sua ausência 
de reuniões anteriores, por motivo de enfermidade. A seguir presta informações sobre a 
recém-criada Sociedades de Estudos e Pesquisas Espiritas, com sede à Av. Prestes Maia, 241 
– 22º, sala 2219, que estará funcionando a partir de janeiro/85, aos sábados, o dia todo, 
para pesquisas e estudos. Justifica-se que não é contra e nem combate o autor espiritual 
André Luiz, mas que apenas procura estudar e informar. Conclui comunicando que a SEPE 
publicará um boletim informativo trimestral. Corr. Recebida – 01) Da UNIME – 
Itu/Salto, credenciamento do sr. Floreal H. Barão, para representar o órgão junto ao 
C.D.E. 02) Da 19ª UDE, credenciando os srs. José Maria Marquesi como representante 
efetivo, e como suplente, os srs. José Isaías da Silva e Marina França. 03) Da UNIME - Ilha 
Solteira, credenciando o sr. Jovino Martins como representante junto ao C.D.E. 04) Da 
ABRAJEE, solicitando colaboração da USE, na divulgação do IX Congresso Brasileiro de 
Jornalistas e Escritores Espíritas e também a possibilidade de participação de jovens na 
organização do evento. 05) Da UNIME – Campinas, apresentando à USE sua preocupação 
com o projeto do Código Penal em andamento, particularmente no que se refere ao aborto 
e eutanásia. 06) Da UNIME – Campinas, datada de 20/11 pp., reportando-se à 
correspondência anterior. 07) Do CRE – SP, referente ao estudo realizado pelo órgão, com 
relação à criação da 22ª UDE. Com referência aos dizeres da carta do CRE – SP, este órgão 
não vê impedimento na criação da 22ª UDE. O sr. Milton Felipeli, representante da 9ª 
UDE, propõe: que a 5ª UDE encaminhe ao CRE uma carta propondo a criação desse novo 
órgão, bem como um arrazoado que confirme as vantagens desse desdobramento. O sr. 
Geraldo de O. Garcia, representante da 5ª UDE, a seguir, listou os fatos que deram origem 
ao pedido de desdobramento, concluindo que a solicitação veio diretamente ao C.D.E., 
em vez de passar primeiramente pelo CRE, para a devida apreciação. Em parte, o sr. Milton 
Felipeli sugere que se devolva a carta ao CRE – SP, para estudo já que o único órgão que 
tem condições de falar e opinar sobre o assunto, é a 5ª UDE. O sr. Agostinho Andreoletti, 
Presidente do CRE – SP, informa que este assunto vem se acarretando há muito tempo, e 
que a 5ª UDE é quem deve pronunciar-se por escrito, já que verificou que não houve acordo 



 

 

entre a 5ª UDE e os elementos que querem fundar a 22ª UDE, em que pese o desejo de 
trabalho demonstrado por todos. A seguir a Secretaria do CRE – SP, procede a leitura de 
carta datada de 18/05/84 da 5ª UDE, para as três Sociedades que desejam formar a nova 
UDE e que não se manifestaram a respeito. O sr. Milton Felipeli volta a manifestar-se, pois 
entende já que a 5ª UDE não se pronunciou, não se pode ficar discutindo este assunto. 
Que a 5ª UDE deve pronunciar-se através de carta ao CRE, para deliberação final. O sr. 
Presidente Antonio Schiliró lê o artigo 22, incisos 4º, 5º e 6º dos Estatutos Sociais da USE, 
que trata da delimitação do território das UDEs, fixando o seu número, após o que coloca 
o assunto em votação da seguinte forma: se este C.D.E. aprova ou não a criação da 22ª 
UDE. Posta em votação o C.D.E não aprova o desdobramento da 5ª UDE, para a 
constituição de nova UDE. A seguir, o sr. Presidente reporta-se à solicitação feita 
anteriormente, no sentido da UNIME – São Joaquim da Barra, transferir-se para o CRE – 
Ribeirão Preto, desligando-se assim do CRE – Franca. Ouvido o representante de Ribeirão 
Preto, este mostra-se favorável à iniciativa, em função das distâncias entre as duas cidades, 
entendendo que assim haverá um melhor aproveitamento dessa UNIME. Posta em 
votação, o C.D.E aprova a transferência da UNIME – São Joaquim da Barra, do CRE – 
Ribeirão Preto, para o CRE – Franca. Prosseguindo, o sr. Presidente lê a carta da ABRAJEE 
que promoverá no período de 14 a 17/11/85, o 9º Congresso Brasileiro de Jornalistas e 
Escritores Espíritas, passando em seguida a palavra ao sr. Wilson Garcia, que dá notícias 
do último Congresso realizado em Salvador. Informa que estão em fase adiantada de 
estruturação do Congresso, com programa elaborado e planejamento completo e data 
marcada para fins de impressão. Busca no momento recolher o apoio de entidade como a 
USE. Reporta-se que em Salvador, além da colaboração dos órgãos espíritas locais, 
receberam também grande apoio da juventude espírita. Em parte, o representante da 
AMESP, dr. Ary Lex, comunica que darão apoio necessário, não significando, entretanto, 
endosso aos temas tratados, já que em Salvador, a AMESP foi vítima de agressões, inclusive 
através de moção contra a entidade. O sr. Presidente preconiza o apoio da USE ao 
Congresso, inclusive recomendando à mocidade espírita para que participe. Colocado em 
votação é aprovado através de salva de palmas. O sr. Presidente relata a seguir, que 
juntamente com o 1º Vice-Presidente, estiveram em Campinas, ocasião em que convidaram 
o sr. Nedyr M. da Rocha, para assumir a direção do Departamento do Livro, tendo este 
aceito a incumbência. A seguir, novo Diretor do Departamento do Livro reporta-se a sua 
sugestão de dotar a USE de estrutura necessária para a editoração e distribuição de livros, 
trazendo para apreciação do C.D.E. um projeto pioneiro na USE, que segundo o Diretor 
do Departamento do Livro, merece a colaboração de todos. Após a leitura do projeto, faz 
crer que esteve em várias cidades do interior paulista, tendo recebido em todas elas o 
incentivo necessário para levar adiante esse projeto. Em parte, o representante da AMESP, 
sr. Alfredo R. Netto se diz feliz com a proposta ora apresentada, mas que antes deve haver 
uma planificação orçamentária, custo, retorno e se tomasse ciência das muitas dificuldades 
por que passam várias editoras espíritas, em termos de impressão, editoração, etc. e 
conseguinte retorno do dinheiro aplicado. Que a proposta seja encaminhada ao C.D.E. 
por escrito, para melhor estudo, a fim de se emitir um parecer justo. O sr. Jaci Régis, 
representante da UNIME – Santos, informa que a USE não será pioneira neste trabalho, 
mas que concorrerá com outras entidades que já possuem estruturas montadas. No seu 
entender, o comércio de livros não dá para se autossustentar, e que quando dá bem, dá 
apenas para empatar, e que não se pode remunerar o Capital com vinte por cento. Na sua 
opinião a primeira questão a saber é se a USE deve ser a distribuidora. Prosseguindo, o sr. 
Diretor do Departamento do Livro julga que a USE tem a infraestrutura apropriada para a 



 

 

adequação desse plano. O representante da UNIME de São Carlos não concorda com esta 
ideia, por ser mercantilista e que objetiva com a receita sustentar o movimento espírita. É 
de parecer que o livro espírita deve ser o mais barato possível. O representante da AMESP, 
sr. Alfredo R. Netto, propõe que o Departamento do Livro encaminhe um plano completo 
para todos os órgãos, para que estes tenham meios de analisar o assunto. O sr. Presidente 
propões também que o Departamento do Livro encaminhe aos órgãos, cópia da proposta, 
acompanhado de maiores dados e informações, a fim de que se manifestem e ainda 
encaminhe outra proposta, no sentido que se prossiga ouvindo aqueles que queiram 
manifestar-se. O C.D.E aprova que o Departamento do Livro encaminhe aos órgãos, cópia 
da proposta que objetiva dar à USE a infraestrutura necessária para a editoração de livros, 
acompanhada de maiores dados e informações a fim de que os órgãos possam se manifestar 
a respeito. Com referência às cartas da UNIME – Campinas, datadas de 16 e 20/11 pp., 
que tratam do projeto do Código Penal, onde se aborda o tema do aborto e da eutanásia, 
conforme sugestão do sr. Presidente, poderia ser encaminhado da seguinte forma: enviar a 
correspondência novamente para a UNIME – Campinas, para que em reunião de 03/85 
p.f. ela retorne de forma mais objetiva. O Secretário da UNIME – Campinas, sr. João 
Otávio V. Rodrigues, solicita que o Departamento Jurídico da USE se manifeste para 
verificar quanto tempo resta ainda para se tratar deste assunto. O representante da 15ª 
UDE, sr. Eder Fávaro, sugere que os médicos espíritas e estudiosos do assunto se 
manifestem a respeito. É de parecer que se deve montar na USE um dispositivo a fim de se 
ocupar o espaço necessário, já que todas as demais entidades a possuem, citando a 
C.N.B.B., que sempre se manifestou contra o aborto. Em parte, o sr. Clodoaldo de Lima 
Leite, informa que este assunto já foi abordado em Centros Espíritas através de palestras, 
mas que nada impede que se tome uma decisão ainda hoje. O representante da UNIME – 
Cruzeiro faz ver que os espíritas não podemos ficar alheios, embora existam casos de 
confrades que vem se posicionando, sugerindo que se aprove uma moção de repúdio a estas 
que estão inseridas no novo Código Penal. O representante da AMESP sr. Alfredo R. Netto 
propõe que se solicite junto à AMESP, Departamento de Orientação Doutrinária e 
Jurídico, um documento encaminhado aos órgãos competentes, através do sr. Freitas 
Nobre, documento esse que representaria a voz do Espiritismo em São Paulo, num prazo 
de 60 a 90 dias. O representante da 5ª UDE, sr. Geraldo de O. Garcia, sugere que se 
convide o sr. Freitas Nobre, que é conhecedor do assunto para que encaminha da melhor 
forma, pois tem um projeto nesse sentido. A representante da Liga Espírita, sra. Marília de 
Castro, é de parecer que se deve discutir melhor esse assunto, defendendo a parte mais 
frágil, nesse caso a mulher. O sr. Odair C. de Oliveira, Diretor do Departamento de Serviço 
Assistencial Espírita, pede que se aceite a proposta da AMESP, autorizando a redação de 
um documento já, dando assim um voto de confiança a esta Comissão. O sr. Amílcar Del 
Chiaro quer que se acrescente a esta Comissão, o Departamento de Serviço Assistencial 
Espírita. O sr. Nedyr M. da Rocha, representante da UNIMIE de Campinas, reporta-se a 
uma reunião em que participou a vereadora Iradi Cardoso, que é manifestante a favor do 
aborto, e que juntamente com seu grupo, ao notar a opinião contrária dos espíritas, se 
posicionaram ostensivamente contra estes. Sugere, portanto, que se dê liberdade à D.E. da 
USE para que ela se manifeste em âmbito estadual. A seguir, o sr. Presidente coloca em 
votação a proposta da AMESP nos seguintes termos: que a AMESP, juntamente com os 
Departamentos de Orientação Doutrinária, Jurídico e Serviço Assistencial Espírita, que 
encaminhariam um pronunciamento o mais rápido possível, a respeito do aborto e da 
eutanásia, consoante a ótica espírita e outro, mais amplo, para ser apreciado pelo C.D.E. 
em sua reunião de 03/85 p.f. Colocada em votação, o C.D.E. aprova a proposta acima 



 

 

citada. A seguir, o sr. Presidente informa que a D.E. da USE constituiu uma Assessoria de 
Assuntos Doutrinários, com o objetivo de trazer maiores subsídios e enriquecer o programa 
doutrinário dessa área, afirmando que não se trata de um órgão paralelo. A seguir lê o 
nome dos componentes dessa Assessoria de Assuntos Doutrinários. Comunica ainda, que 
o Departamento de Mocidade também participou enviando sua colaboração. Conclui 
informando que participou dia 08/12 p.p de um fórum de Debates na sede da FEESP, 
organizado pelo CRE – SP.  Às 13:15 horas, o sr. Presidente suspende os trabalhos para 
almoço dos participantes. Às 14:00 horas, o sr. Presidente reinicia os trabalhos, passando 
ao item 3 da agenda. 03 – TESOURARIA – Posição Financeira – O 1º Tesoureiro faz a 
leitura do balancete fechado em 09/12. Poupança: Banco Itaú – Cr$ 55.450.851,00. 
Poupança – Caixa Econômica Federal: Cr$ 30.330.232,00, perfazendo a soma da poupança 
Cr$ 85.821.083,00. Para saldar compromissos, a D.E. retirou da poupança Cr$ 
5.317.290,00. Com referência aos carnês, é enfatizado aos srs. representantes que façam 
esforços junto às Sociedades Unidas, no sentido de pagarem pontualmente as suas 
contribuições. Dos 980 carnês enviados já há 45 dias, somente 15 Sociedades comunicaram 
que não poderão pagar. 04 – COMISSÃO DA SEDE PRÓPRIA: O 2º Vice-Presidente, 
sr. Paulo Roberto P. da Costa procede à leitura de carta contendo a proposta encaminhada 
pela 16ª UDE. O sr. Presidente esclarece que juntamente com esta proposta, foi anexada 
uma consulta da Comissão Pró-Sede Própria, buscando facilitar o equacionamento dos 
futuros debates. O sr. Clodoaldo de L. Leite, informa que recebeu apenas 4 manifestações 
dos órgãos, todas elas propondo a compra de imóvel nas imediações do Terminal do Metrô. 
O sr. Presidente comunica que receberam do jornalista sr. Jorge Rizzini, a doação de um 
terreno e que o Departamento Jurídico da USE está providenciando a sua regularização. 
Consultado a respeito dos terrenos de Guarulhos, confirma que os mesmos não foram 
vendidos. Com referência aos discos, informa que vários órgãos há mais de um ano ainda 
prestaram contas, e que até agora o produto dessas vendas atingiu o montante de Cr$ 
8.223.000,00. O representante da 2ª UDE coloca ressalvas na forma como foi redigida a 
proposta da 16ª UDE não ficando claro a que tipo de imóvel se refere. Se é terreno ou 
prédio. O sr. Carlos Cirne fala de grande luta que se desenvolveu para a obtenção de 
recursos para a compra da sede própria, tendo merecido a proposta da 16ª UDE, aprovação 
do CRE – SP, e nessas condições, que se delegue ao C.D.E. autorização para que faça um 
estudo da viabilidade da compra de um prédio para a USE. O Presidente do CRE – SP, sr. 
Agostinho Andreoletti, faz ver que este órgão não tem sede para reunir-se, embora tenha 
recebido todo o apoio das Casa Espíritas. A representante da Liga Espírita do Estado de 
São Paulo, sra. Marília de Castro, é de parecer que a sede atual não está bem localizada, e 
que para uma entidade que coordena o movimento, é necessário que a sede seja próxima 
ao Metrô e possa atender a maior parte dos representantes que não tem carro. Nessas 
condições, solicita que se libere o encaminhamento da proposta pelo C.D.E, para que haja 
condições efetivas de compra. O representante da UNIME de Campinas sr. Nedyr M. da 
Rocha, é de parecer que se comprar a sede agora, não se terá condições de reformá-la depois, 
havendo necessidade de se pedir auxílio às Sociedades Espíritas. O representante da 
UNIME de Santos, sr. Henrique Diegues, pede esclarecimentos ao sr. Presidente para saber 
em que pé se encontra a proposta feita pelo Lar da Família Universal. O sr. Presidente volta 
a reportar-se as noticias já divulgadas na reunião do C.D.E de 09/04 p.p.,  acrescentando 
que deverá ser constituída uma Comissão do Lar da Família Universal e a USE, e da qual 
farão parte os membros das atuais diretorias da USE e do Lar da Família Universal, e cuja 
presidência seria entregue ao sr. Paulo T. Machado. Relata ainda, que o L.F.U. alugou o 
seu prédio para a Prefeitura nele instalar uma creche. Comunica ainda, que juntamente 



 

 

com os srs. Paulo R. P. da Costa, Flavio G. do Valle e Waldemar Fabris, participaram de 
uma reunião de Diretoria do LFU, ocasião em que o sr. Paulo T. Machado ratificou que 
todas as propostas estão de pé. Realizada uma projeção econômica dos rendimentos 
oriundos dos aluguéis, a iniciar-se com Cr$ 4.200.000,00 por mês, ao longo de quatro anos, 
chegar-se-ia a cifra de doze bilhões. Em aparte o representante da AMESP, sr. Alfredo R. 
Netto, quer saber se a D.E. vem se utilizando do dinheiro da poupança para as suas despesas 
administrativas e impressão do “Unificação”. O Presidente confirma que sim, que se usa 
uma parte desse dinheiro. O representante de São Carlos pondera que o Capital valoriza 
muito mais que o imóvel, e que se deve comprar, que se compre logo, mesmo que seja uma 
sede pequena para a parte administrativa. O sr. Rubens P. Meira, também acha que é hora 
de se caminhar para a sede própria já. Que todos devem colaborar para as despesas da sede 
e lembra que o C.D.E em 12/83 autorizou que se utilizasse 30% da verba da sede própria, 
para a manutenção da D.E. Reporta-se que a ida de dois elementos da D.E. para representar 
a USE no CFN, com dinheiro próprio dos representantes, que isso não é bom, pois que 
caracteriza que somente companheiros que tem condições podem ir representar a USE. 
Conclui propondo que se reembolse estes dois elementos, pois se não for assim, elementos 
sem condições financeiras não poderão representar o movimento fora daqui. A seguir o sr. 
Presidente passa a direção dos trabalhos para o 1º Vice-Presidente, sr. Nestor J. Masotti, 
por se encontrar afônico. O sr. Clodoaldo de L. Leite, da Comissão Pró-Sede Própria, volta 
a falar sobre o material recebido. Que há muita dissidência nas opiniões, mas que há 
unanimidade no que diz respeito à aquisição da sede própria já. O representante de Santos, 
sr. Egídio Régis, entende que quem viveu vinte anos sem sede, não pode pretender querer 
comprá-la já. Que um imóvel – prédio – não poderá abrigar a USE e o CRE ao mesmo 
tempo. Destaca que a campanha se obstina a dotar a USE e não o CRE – SP, de uma sede 
própria. Sugere que se faça algo de mais concreto por parte do LFU, através de um 
documento, para que se possa ter uma ideia bem nítida a respeito da sede. Prossegue 
afirmando que não adianta comprar uma casa que depois não ofereça a mesma condição 
de instalar a sede da USE. A representante da Liga Espírita, sra. Marília de Castro, pondera 
que não tem cabimento retirar todo o dinheiro, deixando a D.E. sem recursos. No seu 
entender deve se deixar uma quantia para suprir as necessidades da D.E. O representante 
da 9ª UDE, sr. Milton Felipeli, julga que se deve examinar este assunto de forma concreta 
e que de concreto, existe apenas a proposta da 16ª UDE, e o dinheiro, produto de 
campanhas anteriores. Faz ver que os fatos referentes ao LFU não são concretos, e propõe: 
que se parta para uma decisão, pois existe dinheiro, existe uma proposta, e que se retire da 
pauta do dia este assunto, e que não se discuta mais, assim de forma empírica. O Presidente  
do CRE – SP, sr. Agostinho Andreoletti informa que o CRE não quer fazer coisas de forma 
precipitada. Que o CRE – SP tem móveis na garage do sr. Alfredo R. Netto, e na sede do 
C.E. Paulo de Araújo, concluindo que sua preocupação é com o movimento espírita e não 
com a sede própria. A representante da Liga Espírita, Marília de Castro propõe que se deixe 
seis milhões para a D.E. da USE. O Presidente dos trabalhos, sr. Nestor J. Masotti, pede 
para que se coloquem as propostas com clareza, já que qualquer decisão irá revogar o que 
já ficara decidido em reunião anterior. O Secretário Geral, sr. Geraldo de S. Spínola, 
esclarece ao C.D.E. sobre os gastos necessários que a D.E. tem, tais como: impressão do 
jornal, apostilas, correspondências etc. O Presidente dos trabalhos lembra que embora a 
DE tenha o direito de retirar 30% da garantia total, tem feito o máximo empenho para 
gastar o mínimo possível. O representante do I.E.E., sr. Elfay L. Appollo, fala em conciliar 
as partes através da seguinte conclusão: uma verba fica destinada para a compra da sede e 
que se deixe na poupança um valor que possibilite a mantença das atividades da D.E. da 



 

 

USE. O sr. Carlos Cirne propõe que se eleve para oito milhões e meio de cruzeiros a 
quantia destinada à D.E. sendo então retiradas todas as propostas anteriores e revogando-
se a disposição anterior, que permitia à D.E. ficar com 30% do saldo em poupança. Antes 
de se colocar em votação o representante da UNIME – Campinas, sr. Nedyr M. da Rocha 
,propõe que não se acolha a proposta da 16ª UDE. A seguir o C.D.E aprova proposta 
revogando, a partir de janeiro/85, a deliberação do C.D.E. de 11/12/83 que, com o fim 
de atender às despesas de manutenção da entidade, autorizou a utilização de 30% dos juros 
e correção monetária creditados nas contas de poupança destinadas à Campanha Pró-Sede 
Própria. O C.D.E aprova também que o valor dos juros e correção monetária de 
dezembro/84, correspondente às Contas de Poupança em nome da USE, seja utilizado pela 
Entidade para atender às suas despesas de manutenção. O valor remanescente será utilizado 
exclusivamente na aquisição de um imóvel destinado à sua Sede Própria, não deixando a 
citada aquisição onerar a Entidade em valor superior ao dos saldos apresentados pelas 
Contas de Poupança, mantidas com essa finalidade por ocasião da compra do imóvel. A 
seguir o sr. Presidente Antonio Schiliró retoma a direção dos trabalhos lembrando que a 
Comissão se reuniu uma única vez este ano. O representante da UNIME – Campinas, sr. 
Nedyr M. da Rocha, solicita que se registre em ata, que Campinas votou contra a proposta 
acima citada. O representante da 9ª UDE, sr. Milton Felipeli propõe que se forme uma 
Comissão pequena, porém ágil, para início das pesquisas. O Secretário Geral, sr. Geraldo 
de S. Spínola, julga que uma Comissão de três pessoas é muito pequena, enquanto o 2º 
Vice-Presidente, sr. Paulo R. P. da Costa esclarece que esta Comissão deverá ter 
acompanhamento do Departamento Jurídico. O sr. Presidente sugere que na Comissão 
conste o sr. Clodoaldo de L. Leite. A seguir o C.D.E aprova a indicação dos confrades 
Clodoaldo de L. Leite, Marília de Castro, Carlos Cirne, Rubens de Souza e Abílio R. Braga, 
membros da “Comissão Pró-Sede Própria, extinta a partir desta data, para, em “Comissão”, 
encaminharem as pesquisas necessárias à aquisição de um imóvel destinado à sede da USE, 
indicando qual o escolhido, ficando a Diretoria Executiva autorizada a tomar as 
providências necessárias à realização da operação de compra. Prosseguindo, o sr. Presidente 
faz ver ao C.D.E que precisa de apoio, a fim de se prosseguir nas gestões com a Diretoria 
do LFU, e que o C.D.E. apoiasse estas reuniões. O C.D.E. aprova que a D.E. prossiga em 
suas gestões junto ao LFU, bem como aprova a Constituição de uma Comissão integrada 
pelos membros das atuais Diretorias da USE e do LFU e presidida pelo sr. Paulo T. 
Machado. Essa Comissão dará prosseguimento às gestões em andamento objetivando 
dotar, futuramente, as duas sociedades, de suas respectivas novas sedes. 05 – Informações 
dos Órgãos: O representante da AMESP reporta-se ao lamentável episódio que culminou 
com a detenção de um médium dr. Edison C. Queiróz, e que a AMESP considera encerrado 
este assunto, embora tenha recebido ameaças por telefone, sendo que a Entidade não tem 
nenhuma responsabilidade no caso. Que os inquéritos abertos contra o médium foram por 
parte de outros agentes ou médicos que se sentiram prejudicados pelo trabalho 
desenvolvido pelo médium, sem qualquer vínculo portanto com a AMESP. Comunica a 
seguir que realizaram o 1º Fórum de Debates, com a presença de 410 pessoas, sendo que 
40% dos presentes eram jovens espíritas. O sr. Presidente apresenta recortes de jornais de 
São Paulo, noticiando o ocorrido na véspera com o confrade Edison C. Queiróz, 
comentando que fora procurado, via telefônica, por uma repórter, que queria saber a 
opinião da USE sobre a intimação feito ao citado médico-médium, lendo em seguida para 
os presentes, o teor de sua resposta. O representante da 5ª UDE informa que será 
comemorado no dia 13/12/84, às 20:30 horas, o 20º aniversário do jornal “O 
Despertador”. Na oportunidade o confrade Milton Felipeli deverá fazer palestra alusiva ao 



 

 

fato. A seguir parabeniza um C.E. da região de Fernandópolis – SP que escreveu solicitando 
aos órgãos governamentais para que Fernandópolis fosse considerada Região 
Administrativa do Governo do Estado. O representante da 20ª UDE informa que dia 
26/12/84, às vinte horas, realizará palestra e noite de autógrafos, com o confrade Jerônimo 
Mendonça de Ituiutaba – MG e, através do seu Departamento de Orientação Doutrinária, 
iniciará o 1º Ciclo de Estudos de Obras Básicas, dia 27/01/85, sendo que nesse mesmo 
dia, com início às quinze horas, desenvolverão a 1ª etapa do Ciclo de Estudos do LE. O 
representante da 9ª UDE fala do desencarne do confrade Elias Abraão Demetri Nessi Dibi, 
em 07/10/84, dedicado companheiro e fundador do jornal espírita de Poços de Caldas. O 
representante da UNIME – Penápolis informa que o CRE – Araçatuba estará promovendo 
juntamente com essa UNIME, dia 16/12/84 o 5º Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas. 
Também fala a respeito da 5ª Confraternização de Espíritas da Alta Nordeste, promoção 
do CRE – Araçatuba, a realizar-se de 16 a 18/02/85. 06 – Encontros Zonais de Dirigentes 
Espíritas: Com referência ao 5º Encontro de Dirigentes Espíritas – Bloco “D”, o CRE – 
Araçatuba, juntamente com a UNIME – Penápolis, estarão promovendo no dia 16/12/84, 
o encontro acima citado. São convidados todos os Dirigentes, representantes e espíritas 
para prestigiarem o evento. O local do encontro será o CE “Discípulos de Jesus”, sito à Av. 
Luiz Osório, 108 – Penápolis – SP. Temas que serão abordados: “Passes e Curas Espirituais” 
e “Movimento de Unificação”. Correspondência para à rua Carlos Gomes, 636 – 
Araçatuba – SP. 07 - Conselho Federativo Nacional – O 1º Vice-Presidente, sr. Nestor J. 
Masoti, informa que o Presidente, sr. Antonio Schiliró não pode ir, mas que ele juntamente 
com o 2º Vice-Presidente, sr. Paulo R. P. da Costa, foram representando a USE. Esclarece 
aos presentes que quem tiver condições paga as suas despesas, que depois serão revertidas 
como donativo à USE e quem não tiver condições de arcar com as despesas, a Tesouraria 
paga. Refere-se a um trabalho apresentado por Goiás, versando sobre a instalação de CE. 
Foram realizadas também as Zonais do Norte e Nordeste, ocasião em que foram 
apresentados os trabalhos sobre “Experiências Dinamizadoras”, havendo uma contribuição 
muito boa do Pará, a respeito do apoio aos Centros Espíritas. Prosseguindo, o sr. 2º Vice-
Presidente lê o subitem “b” da agenda, que recebeu subsídios de Araçatuba, referente às 
“experiências dinamizadoras” das atividades espíritas, “avaliação do estudo e divulgação da 
Doutrina Espírita. 08 – Sugestões e Subsídios destinados à Reforma dos Estatutos Sociais 
da USE: O 2º Vice-Presidente, sr. Paulo R. P. da Costa, comunica que nenhum órgão ainda 
apresentou sugestões devendo-se agora esperar até 03/85. 09 – Associação Paulista de 
Solidariedade no Desemprego: O sr. Presidente comunica que recebeu do sr. Ney P. Perez, 
correspondência dirigida à USE, FEESP e Aliança Espírita Evangélica, informando que 
sentiu falta de respaldo do movimento espírita. Posteriormente o sr. Ney P. Perez 
compareceu à uma reunião da DE, onde expôs este assunto. Passando a palavra ao sr. Odair 
C. de Oliveira, Diretor do Departamento de Serviço Assistencial Espírita, presta o mesmo 
esclarecimentos sobre o que é a Associação Paulista de Solidariedade no Desemprego, que 
nasceu de um movimento deflagrado por um grupo de desempregados que acampou no 
Ibirapuera. Informa que o material explicativo encontra-se à disposição dos interessados, à 
rua Santo Amaro, 46. Solicita que se divulgue nos órgãos de unificação da USE. O C.D.E 
aprova a veiculação, através dos Órgãos de Unificação da USE, de material explicativo a 
respeito do trabalho desenvolvido pela Associação Paulista de Solidariedade no 
Desemprego, o qual se encontra, também à disposição dos interessados, à rua Santo Amaro, 
46, em São Paulo. 10 – 10º Aniversário da Campanha Comece pelo Começo: A D.E. 
apresenta uma proposta de atividades para comemoração dos dez anos da campanha 
“Comece pelo Começo”, onde estão previstos uma palestra a cargo do confrade Divaldo P. 



 

 

Franco, dia 20 ou 21/04/85, além do 2º Diálogo com Dirigentes Espíritas, a cargo também 
do confrade acima citado. Está prevista ainda, uma exposição de livros raros de A. Kardec 
em vários idiomas, slides, VT sobre a campanha, fotos, reportagens e fitas de conferências 
sobre o assunto. Paralelamente serão realizadas semanas espíritas comemorativas em todo 
o Estado de São Paulo, no período de 14 a 21/04/85. Pensa-se também em emitir um selo 
comemorativo – promocional, além da realização do material da Campanha, e ainda uma 
edição especial do LE bem como de obra inédita do confrade Deolindo Amorim. A 
divulgação do evento será pela imprensa espírita, além do próprio “Unificação”. Em 
tempo: Complementando os dizeres da folha 84, - verso – referente ao 9º COBRAJEE, o 
C.D.E. aprova também que o material de divulgação do IX Congresso de Jornalistas e 
Escritores Espíritas, a realizar-se em São Paulo, no período de 14 a 17 de novembro/85, 
seja distribuído com todo o empenho às Sociedades Unidades, através dos Órgãos de 
Unificação da USE, recomendando-se ao Departamento de Mocidade que, dentro de suas 
possibilidades, colabore com recursos humanos em prol do importante e grandioso evento. 
Esgotada a ordem do dia, e como da palavra ninguém mais quisesse fazer uso, o sr. 
Presidente, às 18:30 horas, dá a reunião por encerrada, solicitando ao confrade Carlos 
Cirne para fazer a prece final dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, eu, 1º Secretário, 
Ruy E. N. Barbosa, lavrei a presente que submeto a apreciação de todos, e que será assinada 
na forma regimental. 
 
Assinaturas 




























