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Ata # 195 – 10 de março de 1985 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da centésima nonagésima quinta reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual, 
da União das Sociedades Espiritas do Estado de São Paulo, realizada em dez de março de 
um mil novecentos e oitenta e cinco, em sua sede social, à rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Junior, 695 – Itaim Bibi – Capital. Às nove horas em segunda convocação, com 
a presença de número legal de Conselheiros, conforme assinaturas em livro próprio, o Sr. 
Presidente Antonio Schiliró, dá por aberta a reunião, proferindo a prece inicial dos 
trabalhos, após o que saúda os presentes. Cumprindo o ITEM 01 da agenda da reunião, o 
Sr. Presidente Antonio Schiliró, solicita que se faça à leitura da ata anterior, que aprovada, 
foi por todos assinada. O Presidente, Sr. Antonio Schiliró, a seguir comunica que o Diretor 
do Dpto. do Livro, Sr. Nedyr Mendes da Rocha, não pode comparecer por se encontrar em 
Poços de Caldas, participando de um encontro sobre Feira do Livro do Espírita. ITEM 02- 
Exped. e Reg. Corr. Recebida – 01) Da 14ª UDE informando substituição de seu 
representante, Sr. Odilair P. Negrão, pelo Sr. Ariovaldo Albano, como representante 
efetivo. 02) Do Dpto. do Livro da D.E. da USE, referente à criação de Editora e 
Distribuidora de Livros Espíritas. 03) Da F.E.E.S.P., agradecendo o convite para participar 
do C.D.E. 04) Da 9ª UDE, informando que em substituição ao Sr. Milton Felipeli, ficará 
assim representada junto ao CDE: Efetivo Sr. Ayr Tavares da Silva. Suplentes Sr. Ariovaldo 
Barbosa de Oliveira e Sra. Wilma Paramezza. 05) Da Soc. de Estudos e Pesquisas Espíritas, 
circular informativa nº 01 de 03/85. 06) Da 5ª UDE, programa de atividades para a 3ª 
Semana Jésus Gonçalves, de 17 a 23/03. 07) Do Inst. Espírita de Educação, relatório das 
atividades referentes ao exercício de 84. 08) Da UNIME – Campinas, solicitando 
informações sobre as providências tomadas acerca do tema: “Projeto do Código Penal – 
Aborto/Eutanásia”, conforme deliberação do C.D.E., criando Comissão Especial para 
analisar o assunto. Com referência a essa carta, o Pres. Sr. A. Schiliró passa a palavra ao 2º 
Vice Presidente Sr. Nestor J. Masotti, que em resumo informa que a Comissão procurou 
saber inicialmente em que situação se encontrava o projeto do novo Cód. Penal. Que o 
Dpto de Orientação Jurídica e Admin., procurou ficar a par do assunto, adquirindo o Cód. 
Penal para exame e estudo. Mantiveram ainda contato com confrades de Brasília, e, 
segundo informações recebidas, nada há de positivo quanto a inclusão do aborto e 
eutanásia no novo Cód. Penal, mas apenas um anteprojeto em estudo no Ministério da 
Justiça, para ser encaminhado futuramente a apreciação do Congresso Nacional, não 
havendo portanto no Congresso nenhum projeto nesse sentido. A Comissão todavia vai 
elaborar o trabalho solicitado pelo C.D.E. O Dir. do Dpto. de Serv. Assistencial Espírita, 
Sr. Odair Cretela de Oliveira, informa que está fazendo um trabalho de levantamento de 
dados para complementação desse estudo. O repres. de Campinas, Sr. Fernandes, informa 
que em Campinas vai começar um movimento de conscientização contra o aborto e 
eutanásia. O repres. da 15ª UDE, Sr. Eder Fávaro, entende que deve haver já um 
posicionamento dos espíritas. Julga que os resultados das pesquisas devem ser 
encaminhadas no momento certo, junto ao Ministério da Justiça. Um outro, fixando a 
posição espírita frente ao aborto e eutanásia, também deve ser encaminhado para 
publicação. O 2º Vice-Presidente, Sr. Nestor J. Masotti, esclarece que fazer uma publicação 
agora, poderia ser um pouco precipitada, já que as propostas de alteração do Cód. Penal 
não são tão abrangentes. No seu entender é mais importante que os espíritas tivessem em 
mãos um documento bem abrangente para uso imediato, se necessário. O repres. de 
Taubaté, Sr. Evany Figueira diz ter a impressão que a Comissão é contra e que estão todas 



 

 

contra. Se esta é a posição da USE bem que se poderia aprovar que a USE é contra, sendo 
esta a posição oficial da USE. O Dir. do Dpto. de Serv.  Assistencial Espírita, Sr. Odair 
Cretela de Oliveira, a título de ilustração, lembra uma promoção da Abril – Vídeo a 
respeito do “Dia da Mulher”, quando se colocou claramente o aborto à luz da legislação. O 
assunto foi amplamente debatido e discutido, por lideranças do movimento ligado ao 
assunto, sendo que faz parte da ordem do dia, embora a divisão de opiniões. Considera 
que há necessidade de ajustamento da opinião pública a este respeito. O repres. da 4ª UDE, 
Sr. Ciro Picondi, julga que é preferível esperar o trabalho que está sendo realizado, do que 
simplesmente dar uma manifestação de apoio ou contra. Conclui sugerindo que se faça 
primeiramente uma pesquisa sobre o assunto. A repres. da 19ª UDE, Sra. Marina França 
informa que o pessoal que defende o aborto, quase não tem consciência alguma sobre o 
assunto, recomendando que se faça um trabalho bem adequado à importância que esta 
matéria merece. Refere-se a um programa de TV da Abril-Vídeo, onde o entrevistador, 
espírita, não estava a par do assunto. O repres. da AMESP, Dr. Ary Lex dá uma explicação 
médica de como se processa o aborto, informando que o feto, até 3 meses de vida, não tem 
o sistema nervoso central desenvolvido, razão pela qual não sente dor. Portanto, fazer uma 
montagem, como e que foi feita, em programa de TV da Abril-Vídeo, em que aparece um 
feto contorcendo-se em dores, ao contato da cureta do abortador, é simplesmente ridículo. 
Finaliza propondo que se dê um prazo de mais noventa dias para a Comissão apresentar 
um trabalho final. O Dir. do Dpto.  de Orientação Jurídica e Admin. Sr. Flávio Pereira do 
Valle, diz que tanto um médico como um Advogado, para poderem executar um trabalho, 
precisam ter em mãos os dados referentes ao trabalho a executar. O mesmo se dá com a 
USE. É de parecer que a USE tenha cautela e paciência para que não se emita uma opinião, 
sem que se tenha uma ideia precisa sobre o assunto. O 2º Vice-Pres., Sr. Paulo R. P. da 
Costa, reporta-se à afirmação do confrade Dr. Ary Lex, a respeito do feto não sentir dor, 
segundo o enfoque da ciência médica, não tendo à pretensão de ir contra este 
posicionamento. Entende que se deve realmente ir a fundo neste assunto, mas que não 
temos condições para emitir uma opinião científica, nem em um mês e nem em um ano, 
já que uma pesquisa nesse campo, envolveria não milhões de cruzeiros, mas milhões de 
dólares. Cita a seguir pesquisas realizadas pelas superpotências em outros campos e os 
custos operacionais. Na sua opinião, os espíritas devem se preocupar principalmente com 
os aspectos doutrinários referentes aos assunto. Que se quisermos nos aprofundar nessa 
matéria, quer no campo médico, social ou jurídico, crê que não será possível. Reitera que 
se deve penetrar no aspecto da Doutrina Espírita. A grande posição que devemos tomar, é 
dizer aquilo que a Doutrina fala categoricamente. Nós temos que dizer simplesmente o que 
pensa a Doutrina a respeito do assunto, e, que cada um, de acordo com seu foro íntimo, 
tome a sua posição, pois a USE não tem condições de assumir esta responsabilidade, pelo 
simples fato de a USE não ter pesquisadores. Conclui pedindo que se aprove a divulgação 
do pensamento da Doutrina Espírita. O representante de Lins, Sr. Lair, reforça o 
pronunciamento anterior, entendendo também que se deve dar ao assunto em pauta, a 
opinião espírita. O repres. de Campinas, Sr. Fernandes, também julga que devemos tomar 
posição com que ensina a Doutrina Espírita, no que diz respeito ao aborto e eutanásia. E 
tomar posição já. Com referência à Doutrina e não quanto aos aspectos legais. O repres. 
da 4ª UDE Sr. Ciro Pirondi entende que o espiritismo não é contra e sim a favor a vida. O 
repres. da 15ª UDE Sr. Eder Fávaro, acha que o pensamento do 2º Vice-Pres. Sr. Paulo R. 
P. da Costa, deixou a área limpa. A posição do espiritismo deve ficar fundamentada com 
referência ao aborto e eutanásia. O repres. da AMESP, Dr. Alfredo R. Netto, pondera que, 
se a Comissão se constituiu para representar o espiritismo junto aos órgãos governamentais; 



 

 

que devemos por isso nos dirigir a pessoas das mais variadas crenças religiosas e opiniões 
pró ou contra; que se quiser ter uma representação externa é necessário que nos preparemos 
para tal.  E que para tudo isso é preciso que tenhamos uma Comissão apropriada. Que se 
definam as áreas de atuação dessa Comissão. Que se não houve interesse pela parte da 
medicina, então que se dispense a AMESP, e assim sucessivamente para os demais 
Departamentos envolvidos. É muito mais simples então que se envie um xerox da página 
de livro espírita que trate desde assunto. O 2º Vice-Presidente Sr. Nestor J. Masotti, diz que 
em reunião anterior ao C.D.E. ficou aprovado que a AMESP juntamente com os 
Departamentos de Orientação Doutrinária, Orientação Jurídica e Admin e Serviço 
Assistencial Espírita, ficaram incumbidos de apresentar um pronunciamento, lendo em 
seguida o texto da aprovação, conforme consta em ata. A seguir faz ampla exposição de 
motivos, evidenciando a necessidade de se ter um material a altura que uma campanha 
como esta exige. Esclarece que a Comissão está agindo e que o trabalho prossegue, sendo 
que em prazo curto o trabalho estará em mãos do movimento espírita, na próxima reunião 
da CDE. O repres. da 5ª UDE, Sr. Geraldo de O. Garcia, expõe seu ponto de vista, no 
sentido da Doutrina ser manifestada. Gostaria que a USE constituísse uma Comissão de 
alto nível para realizar esse estudo, já que no meio espírita existem médicos, psicólogos, 
advogados e educadores, devidamente preparados e que estes elementos formariam esta 
Comissão de alto nível, que trataria de apresentar um estudo mais pormenorizado para ser 
levado aos quatro ventos. O repres. da 14ª UDE, Sr. Clodoaldo de Lima Leite, julga que as 
considerações do 2º Vice-Pres.; Sr. Paulo R. P. da Costa, foram bem claras. Que a urgência 
requer um tipo de trabalho como o citado pelo confrade acima e que num segundo passo, 
seria então falado sobre o aborto, e a mesma equipe, mais tarde, faria um trabalho sobre a 
eutanásia. A seguir faz longa explanação, procurando enfocar os lados que devem ser 
abordados, em linguagem simples e apropriada a todas as classes sociais. O 2º Vice-
Presidente Sr. Paulo R. P. da Costa, faz ver novamente que não é contra estudo nenhum 
de Comissão nenhuma. O ponto que deseja salientar, é que precisamos dizer alto e bom 
som, o que pensa a Doutrina Espírita, e é claro, que se tivermos um documento com 
embasamento médico, jurídico e social, que condene o aborto e eutanásia, melhor ainda, 
sendo de parecer que se deve olhar principalmente para os jovens, naquilo que diz respeito 
ao seu corpo físico. Reitera que não é contra que tenham a participação, de tal forma que 
o espiritismo possa dar aos homens mais simples, a postura da Doutrina Espírita. O repres. 
da 15ª UDE, Sr. Eder Fávaro, comunica que em quatorze anos de CDE, esta é a primeira 
vez que se aborda um assunto de magna importância. Que tirar xerox de páginas de livro 
espírita, não é o mesmo que o pronunciamento dos espíritas. Considera que se deve formar 
uma consciência desses valores humanos, que já predominam em todas as partes da 
sociedade, para que todos possa vir em favor da Doutrina Espírita. Esclarece que possui 
cento e doze entrevistas gravadas, das mais diversas personalidades, nos mais variados 
campos da cultura, sendo este acervo bastante rico. Entende que deve ser reunido todo o 
material esparso, para se fundir num trabalho final. O repres. da 10ª UDE, Sr. Rubens P. 
Meira, tirou as palavras de sua boca. Está em S. Paulo desde 1977, e nunca assistiu a uma 
reunião do CDE, como a de hoje. Discorda do que falou o 2º Vice-Pres. Sr. Paulo R. P. da 
Costa, que alega que se pode dar um enfoque doutrinário e filosófico ao tema em pauta, e 
que não entende assim. A seu ver é necessário que se dê um enfoque espírita no assunto. 
É necessário que esteja embasado no seu tríplice aspecto. Concorda sim, com o que falou 
o repres. da AMESP, Dr. Alfredo R. Netto, que se não for para dar uma opinião abalizada, 
nem adianta então tentar. Reporta-se ao que falou o outro repres. da AMESP, Dr. Ary Lex, 
referente ao embrião, concordando que ele (embrião) não sente dor. Refere-se de passagem 



 

 

a obras espíritas que informam sobre como se processa o nascimento, que contraria tudo o 
que está escrito no Livro dos Espíritos, e que não se deve fazer um pronunciamento 
simplista. Entende que este assunto deve ser abordado em todos os seus aspectos, ou seja: 
filosófico, científico e moral. O 2º Vice-Presidente Sr. Nestor J. Masotti, comunica que o 
trabalho está sendo feito. Que é valido o pronunciamento de todos, mas que cabe saber se 
a Comissão prossegue ou não. O Pres. Sr. Antonio Schiliró, declara que o CDE aprovou 
que a AMESP, Dptos. de Orient. Doutrinária Orient. e Admin. e Jurídica e Serv. 
Assistencial. Espírita, encaminham um pronunciamento a respeito do aborto e eutanásia, 
conforme a ótica espirita. É de entender que após ouvidos os comentários, que estes dois 
trabalhos sejam elaborados, já que o primeiro trabalho satisfaria aos que pensam conforme 
se pronunciou o 2º Vice-Presidente Sr. Paulo R. P. da Costa, e que o outro, mais 
aprofundado, satisfaria os que não são partidários de um trabalho mais profundo. A seguir 
o CDE aprova que a Comissão constituída pelo CDE composta pela AMESP, Dpto. de 
Orient. Doutrin., Org. Admin e Jurídica e Serv. Assistencial Espírita, prossigam na 
elaboração de um pronunciamento a respeito do aborto e eutanásia, consoante a ótica 
espirita, e outro, mais amplo, para ser ampliado, apreciado pelo CDE, em sua reunião de 
09/06 p.f. Como nenhuma nova proposta foi apresentada, considera que a matéria está 
bem explanada e que se aguarde que a Comissão apresente o primeiro trabalho. 
Prosseguindo, o Pres. Sr. Antonio Schiliró refere-se à utilização da palavra pelos presentes, 
solicitando que todos se inscrevam, a fim de se respeitar a ordem de inscrição. A seguir 
expõe sobre o que tem acontecido nas reuniões do CDE. Que se prolongam por muito 
tempo, pelo excesso verbal de todos, e que o plenário, após algum tempo, fica vazio, não 
tomando conhecimento do que se tratou depois. O repres. da UNIME - S. Vicente, Sr. 
Moacir, alega que em reunião anterior inscreveu-se para fazer uso da palavra e não foi 
chamado. Pede que se registre o repres. pelo nome, para que ninguém deixe de ser chamado 
para falar. O Pres. Sr. A. Schiliró, esclarece que efetivamente assim se faz, sendo norma 
deste CDE. ITEM 03 – TESOUR. – POS. FINANCEIRA – Inicialmente o Pres. Sr. A. 
Schiliró, faz um apelo a todas as Soc. Unidas, para que enviem as suas contribuições sociais. 
Que deve haver uma conscientização de todos, da necessidade de se pagar a contribuição 
social em dia, para que a D.E. da USE possa prosseguir com o seu programa de atividades. 
Informa que dos mil carnês enviados, apenas quarenta e três foram devolvidos, sendo que 
alguns por endereço errado. Relata que aos dois primeiros meses a USE recebeu Cr$ 
3.912.000,00. O repres. de Taubaté, Sr. Evany Figueira, comunica que alguns Centros não 
receberam os carnês, em que pese os endereços estarem corretos. O Pres. Sr. A. Schiliró, 
informa ao repres. de Taubaté, que mande dizer quais os Centros e respectivos endereços, 
que serão enviados novos carnês. Informa finalmente, que está sendo organizado um 
fichário de todas as Sociedades, para saber quais as que se encontram em débito. Em 
seguida o 1º Tesoureiro faz a leitura do balanço encerrado em fev./85, que apresenta os 
seguintes dados: Disponibilidade: Banco Itaú - Cr$ 13.891.262,00. - Rendimentos: Iniciais 
- Cr$ 9.443.776,00 em 1º/02/85 – Cr$ 1.185.166,00 - Em 1º/03/85 – Cr$ 1.095.413,00; 
- Sede Própria: Poupança Itaú – Cr$ 64.958.515,00 - Cxa. Ec. Federal – Cr$ 43.192.779,00, 
perfazendo a soma das poupanças: Cr$ 108.151.294,00 - Rendimentos: Em 1º/01/85 – 
Cr$ 11.262.277,00 em 1º/03/85 – Cr$ 11.398.883,00. ITEM 04 - SEDE PRÓPRIA - O 
Pres. Sr. A. Schiliró, lembra que ainda existem discos para serem vendidos e com relação 
ao terreno doado pelo Sr. Jorge Rizzini, o Dpto. De Orientação Admin. e Jurídica da USE, 
está tomando as providências para regularização desse imóvel. Com referência a aquisição 
da sede própria, o Sr. Clodoaldo de L. Leite, informa que a Comissão fez um giro pela 
região da Liberdade, próximo ao Metrô e localizaram uma casa na Rua Pandiá Calógeras, 



 

 

que, com algumas reformas, comportaria até o próprio CDE. Porém, problemas com o 
proprietário, em função do imóvel estar alugado a uma malharia, correndo por conta da 
USE a saída do inquilino, inviabilizou o negócio. No momento, a Comissão prossegue 
pesquisando novos imóveis. O Pres. Sr. A. Schiliró, lembra que consoante o já deliberado 
pelo CDE, enviou correspondência ao LFU colocando os nomes dos companheiros da D.E. 
da USE, que se encontram prontos para reunir-se com os companheiros da diretoria da 
LFU, Diretoria essa que terá como Pres. o Sr. Paulo T. Machado sendo que em 04/85 esta 
Comissão será constituída. No seu entender o caminho a percorrer está certo. A seguir 
mostra ao plenário cartaz da campanha da sede própria, convidando os presentes para que 
visitem as instalações da USE. Reporta-se que vários órgãos que receberam discos para 
venda e que até agora não se pronunciaram, isto é, não enviaram os recursos oriundos dessa 
venda. Esclarece que estes discos estão sendo vendidos a cinco mil, enquanto que em 
livrarias espíritas o mesmo disco já é vendido por dez mil cruzeiros. Faz ver que se o dinheiro 
proveniente dessas vendas, já tivesse chegado, bem que se poderia ter comprado a sede 
própria. A seguir comunica que o C.E. Caminho da Verdade encaminhou Cr$ 75.000,00 
há um ano e que até agora não conseguiram saber de que cidade é. Para conhecimento do 
plenário, há o endereço dessa Sociedade: Av. Clora S. Souza, 262. Concluindo, o Pres. Sr. 
A. Schiliró, esclarece o representante da 15ª UDE, que a USE não tem condições 
financeiras para divulgar uma campanha de esclarecimento da opinião pública, sobre “o 
que é o espiritismo”, com divulgação em jornais leigos. ITEM 05 - INFORMAÇÕES DOS 
ORGÃOS - O repres. da 4ª UDE propõe a elaboração de um Congresso Estadual Espírita, 
patrocinado pela USE, em 04/86 com o seguinte tema central: “Rumos e Diretrizes do 
Movimento de Unificação.”  Com referência a esta solicitação, o CDE aprova que na pauta 
da próxima reunião desse órgão, conste item referente ao 7º Congresso Espirita. 6ª UDE: 
a) informa a realização em 11/05 uma “Noite de Pizza”, cujos recursos obtidos serão 
destinados a aliviar as Soc. Unidas desse Distrito, da Contribuição Social devida aos órgãos 
da USE. b) No Período de 15 a 20/04 será realizada a 24ª Semana Espírita, tendo ano base 
a “Campanha Comece pelo Começo”. 7ª UDE: a) Apresenta cartaz relativo à Feira do Livro 
Espírita que este órgão promovera de 13 a 14 e 21/04/85. 17ª UDE: a) Deixarão de cobrar 
os 50% das mensalidades das Soc. Unidas, responsabilizando-se ainda pelos 25% 
correspondentes ao CRE-SP. b) Em função das dificuldades para obtenção de informações 
das Editoras, o Dpto. do Livro voltará o s/ trabalho p/ a divulgação do livro e estruturação 
de livrarias e bibliotecas das Casas Espíritas. 19ª UDE: Fará realizar ao dia 31/03 o 8º 
Encontro da Família no dia 31/03 na Col. Estadual Prof. Gabriel Ortiz tendo como tema: 
“O homem e a mulher na Sociedade”. 20ª UDE: a) Dia 05/01/85 desencarnou o 
companheiro Luiz Firmino, Pres. do C.E. Evangélico Antonio Monteiro, da cidade de 
Ferraz de Vasconcelos ex-pres. da 20ª UDE b) Realizaram em 10/02/85, o 1º Painel sobre 
a função social do C.E., apresentado pelo Dpto. de Serviço Assistencial Espírita, do CRE-
SP. c) Dia 23/02/85 o D.O.D. da 20ª UDE, iniciou a série de diálogos com temas 
solicitados pelas Soc. Unidas. O 1º diálogo trouxe como tema: “Obsessão e Desobsessão” 
Em 30/03/85, será realizado o 2º diálogo. Tema: “Reuniões Doutrinárias no Centro 
Espírita”. d) O C.E. Evangélico Jésus Gonçalves, comemorara o seu 34º aniversário, quando 
será feita uma palestra abordando o tema: “A vida extraordinária de Jésus Gonçalves”. e) 
O Núcleo de Estudos Espíritas Anália Franco, fundado em 29/05/83, dedicará o mês de 
maio para comemorar o 2º ano de fundação, com ciclo de palestras que serão realizadas aos 
sábados do mês de maio. O repres. da 15ª UDE, pede esclarecimentos a respeito de matéria 
a ser publicada em jornal leigo, sobre: “O que é o Espiritismo”, sendo esclarecido pelo 
Presidente. GUARULHOS: a) Será realizada de 08 a 14/04 a 3ª Feira do Livro Espírita de 



 

 

Guarulhos, tendo como encerramento um Painel de Debates a ser realizado no auditório 
Lísias das Casas André Luiz, sobre o tema: “Espiritismo e Questões Sociais”. CAMPINAS: 
a) Realizarão de Mini Feira do Livro Espírita nos dias 11 e 16/03, com desconto para 
vendas de 20 a 30%. b) Dia 19/04 estará em Campinas o confrade Divaldo Pereira Franco. 
c) De 14 a 20/04 realizarão uma Feira do Livro Espírita, com objetivos de divulgação e 
confraternização dos Espíritas de Campinas. d) Promoverão um movimento de 
conscientização da população contra o aborto e eutanásia, à luz da Doutrina Espirita. CRE 
– ABC - a) Apresenta calendário de atividades para 85, onde consta: Maio - Jornada da 
Mulher Espírita. Julho - Curso para formação de Novos Evangelizadores. Outubro - 
Semanas Espíritas em Sto. André, São Bernardo e São Caetano do Sul. Novembro - Feira 
do Livro Espírita. Eventos Permanentes: Visitas aos CREs e rodízio de expositores locais. 
b) Convite aos confrades Milton Felipeli e Rubens P. Meira, para assessorarem o 
Departamento de Or. Doutrinária, estando marcada a primeira reunião para 12/04/85. c) 
Curso sobre Propaganda Doutrinária será realizado no 2ºSemestre de 85. CRE – 
TAUBATÉ - a) Apresenta cronograma de atividades desse CRE para 85, além de 
cronograma das palestras regionais e ainda proposta para alteração dos estatutos da USE. 
b) Prosseguem nas atividades de assistência religiosa aos reeducandos das Penitenciárias 
Feminina de Taubaté, Instituto de Reeducação de Taubaté e Casa da Custódia de Taubaté. 
ABRAJEE: a) Referente ao andamento dos trabalhos da COBRAJEE/85 – 1º) Estão em 
estudos as tratativas para definição de local do Congresso, que poderá ser no Instituto 
Espírita de Educação, ou no Anhembi. 2º) Prévia do 1º Encontro de Editores de Livros 
Espíritas, será em Matão, dia 20/03. 3º) Prévia do Congresso será em Bauru, dia 27/04. 
4º) O programa do Congresso está em elaboração e será divulgado em maio prox. futuro. 
INSTITUTO ESPÍRITA DE EDUCAÇÃO: a) Será realizado em Guarujá a 1ª Mostra 
Pararrealista de Guarujá, dia 14/03 p.f., sob os auspícios da Prefeitura local. ITEM 06 - 
ENCONTROS ZONAIS DE DIRIG. ESPÍRITAS - BLOCO “B” - O Pres. Sr. A. Schiliró, 
comunica que tem em mãos o programa da reunião Zonal de Campinas, a ser realizado no 
próximo dia 24/03, na sede do Grupo Espírita Casa do Caminho. Devem participar desse 
Zonal os Diretores de Dptos. dos CREs. e UNIMEs., pertencentes ao Bloco “B”. O repres. 
de Sorocaba solicita a presença dos colaboradores dos Dptos. da Secr. Assistencial Espírita. 
Informa que os responsáveis por estes Dptos. não tem comparecido. O Dir. do Dpto. de 
Serv. Assistencial Espírita da D.E. da USE, Sr. Odair C. De Oliveira, comunica que este 
Departamento está a disposição de todos, tendo já realizado quinze reuniões. ITEM 07 - 
CONS. FEDERAT. NACIONAL – Solicitado às Soc Unidas para que, através dos 
respectivos órgãos de unificação, colaborem na elaboração dos trabalhos que deverão ser 
apresentados pela USE, por ocasião da realização da Reunião Zonal, em seu 6º Ciclo em 
Curitiba, no mês de Abril de oitenta e seis, com a participação das Entidades Federativas 
que integram a 5ª Zona, constituída por São Paulo, Rio Grande do Sul, Sta. Catarina e Rio 
de Janeiro. Os temas aprovados para o 6º Ciclo são os seguintes: Experiências 
Dinamizadoras das Atividades Espíritas, Avaliação do Estudo e Divulgação da Doutr. 
Espírita. ITEM 08 - SUGESTÕES E SUBSÍDIOS DESTIN À REFORMA DO 
ESTATUTO SOCIAL DA USE – A D.E. prossegue recolhendo sugestões com vistas a 
reforma do estatuto social da USE. ITEM 09- 10º ANIV. DA CAMPANHA COMECE 
PELO COMEÇO – O Dir. do Dpto. de Comunicação, Sr. Luiz A. Zanardi, informa que 
dia 20/04, abrindo as comemorações da campanha em pauta, será realizada uma palestra 
no Salão Bezerra de Menezes da FEESP. Foi convidado como orador, o Sr. Altivo Ferreira, 
e, em caso de impossibilidade, o orador será o confrade Nestor J. Masotti. Informa ainda 
que toda a programação já prevista para esta data, será desmembrada para realização 



 

 

durante o ano. Solicita finalmente a todos os órgãos que estão fazendo esta campanha, que 
enviem notícias para divulgação no Unificação. Esgotada a ordem do dia, e como da palavra 
ninguém mais quisesse fazer uso, o Pres. Sr. A. Schiliró, às treze horas e trinta minutos, dá 
a reunião por encerrada, pedindo ao confrade Sr. Moacir, representante da UNIME de São 
Vicente, para fazer a prece final dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, eu, 1º 
Secretario, Ruy E. N. Barbosa, lavrei a presente, que submete à apreciação de todos, e que 
será assinada na forma regimental. 
 
Assinaturas 
 
 

























 

 

Ata # 196 – 09 de junho de 1985 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da centésima nonagésima sexta reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em nove de junho de 
um mil novecentos e oitenta e cinco, em sua sede social na Rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Junior, 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, Sr. Antonio Schiliró, dá por aberta a reunião proferindo a prece inicial dos 
trabalhos, após o que saúda os presentes. Cumprindo o item 1 da agenda da reunião o 
Presidente, Sr. Antonio Schiliró, solicita ao 1º Secretário que se faça a leitura da ata 
anterior, que aprovada foi por todos assinada. Item 2- Secret.- Expediente e Registros – 
Corr. Recebida – 1) Do Lar da Família Universal apresentando os nomes dos membros 
desta Instit., que comporão o Com. Central pró-sede própria da USE / LFU. 2) Da UDE - 
6ª Zona, credenciando a confreira Maria Isabel de Miranda, p/ tratar do assunto ref. à 
Evang. Infantil, proposta da UME-Santos. 03) Exemplar nº 316 do Jornal “Alavanca”. 4) 
Cartazete promocional do 1º Encontro dos Seareiros do Livro Espírita, promoção do CRE-
SP, a ser realizado dia 29/09/1985. Item 3 -Tesouraria – Posição Financeira – O 
1ºTesoureiro, Sr. Attílio Campanini, comunica a todos que ainda possuam carnês de 
contribuição no valor de Cr$ 200, que deixem de (fazê-lo) digo, pagá-lo, ou então 
aumentem o valor da contribuição, já que a taxa cobrada pelo Banco é maior que o valor 
nominal da contribuição. O Pres., Sr. A. Schiliró, complementando, informa que 
quinhentas e cinco Soc. Unidas desde jan./85 passaram a contribuir normalmente, sendo 
que quatrocentas outras, embora não devolvessem os carnês, ainda não iniciaram o 
pagamento. Faz apelo aos representantes que, em suas reuniões, solicitem das Soc. Unidas 
o envio das contribuições sociais. Quanto aos discos vendidos até o dia de hoje, foram 
arrecadados Cr$ 9.485.000. Comenta que alguns Órgãos que receberam discos para venda, 
há cerca de 18 meses, até agora não se manifestaram. A seguir procede a leitura dos 22 
órgãos que ainda não prestaram contas, regularizando seus débitos. Com referência aos 
dois terrenos de Guarulhos, colocados à venda conforme autorizado pelo CDE, ambos 
serão vendidos por 15 milhões de cruzeiros à vista, devendo-se apenas deduzir a comissão 
do Corretor. Quanto à posição financeira, os valores são os seguintes: Disponibilidade 
Banco Itaú S.A - Cr$ 1.004.497; Poupança Itaú - Cr$ 18.097.260; Total Cr$ 19.101.757; 
Rendimentos: 1º/04 - Cr$ 1.705.600, 1º/05 - Cr$ 1.800.082, 1º/06 - Cr$ 1.727.934, Total 
- Cr$ 5.233.616; Sede Própria - Poupança Itaú - Cr$ 92.250.000; Caixa Econômica Federal 
- Cr$ 59.176.000; Total Cr$ 151.426.000; Rendimentos: 1º/04 - Cr$ 14.222.686, 1º/05 - 
Cr$ 15.035.812, 1º/06 - Cr$ 14.145.107. Item 4 - Sede Própria - O Sr. Carlos Cirne, 
membro da Comissão pró-sede própria, informa que a Sra. Marília de Castro, também 
membro da Comissão, está de posse de um documento para entregar à DE, documento 
esse referente a compra de um imóvel. Comunica que através de uma Imobiliária de 
Santana, tem acertado para compra um imóvel sito a Rua Gabriel Pizza, 433- Santana a 
aproximadamente 400 metros do Metrô Santana. A Comissão já visitou o imóvel que é 
antigo, mas bem conservado, e no seu entender é o melhor de todos os já pesquisados até 
agora. Tem mais ou menos 400 m2 de área, sendo atualmente ocupado por uma firma de 
processamento de dados. No fundo tem um galpão com capacidade para 230 pessoas mais 
ou menos, além de 8 salas comuns. Neste bairro existem trinta Centros Espíritas, sendo 
quinze Sociedades Unidas. O preço à vista é de Cr$176,5 milhões, sendo a metade no ato 
e o restante em 90 dias, com o proprietário assumindo a responsabilidade da saída do 



 

 

inquilino. Caso haja necessidade, existem 6 ou 7 companheiros dispostos a doar Cr$ 1 
milhão cada um. Finaliza afirmando que se houver necessidade de pequenas reformas, estas 
serão executadas pela Comissão e a USE não terá despesa nenhuma. O Pres., Sr. A. Schiliró, 
mostra os cuidados que se deve ter no trato deste assunto para que não ocorram falhas que 
poderão prejudicar a USE. Prosseguirá desenvolvendo um trabalho juntamente com a 
Comissão já formada da LFU, para aquisição futura de sede bem ampla conforme o projeto 
“Nosso Lar na Terra”, consoante cartaz distribuído anteriormente. O repres. da 15ª UDE, 
Sr. Eder Fávaro, quer saber de uma vez por todas, se o imóvel será comprado ou não. O 
Pres., Sr. A. Schiliró, esclarece que esta pergunta já foi respondida pelo CDE, que aprovou 
proposta da 16ª UDE para aquisição de um imóvel, com formação de uma Comissão, 
aguardando desta, uma definição. O repres. da UNIME- Adamantina, Sr. Isaías, quer saber 
se o Depto Jurídico integra esta Comissão, sendo esclarecido que a mesma é integrada pela 
advogada Sra. Marília de Castro. O Pres., Sr. A. Schiliró diz que aguarda o documento que 
se encontra c/ a Sra. Marília de Castro para passá-lo ao Depto de Orient. Administrativa e 
Jurídica, para as providências cabíveis. Item 5- Informação dos órgãos - UNIME Taubaté: 
a) Realizou dia 19/05 p.p., na cidade de Caçapava, o II Seminário de Dirigentes Espíritas 
da região. Na oportunidade, foi abordado o tema: Caridade à luz do Espiritismo. Este 
trabalho foi desenvolvido por equipe do Depto de Serviço Assistencial Espírita da DE da 
USE. Quanto ao I Seminário realizado em S. J. dos Campos, ano passado, o tema abordado 
foi “Mediunidade”. b) Prosseguem as palestras regionais com os expositores percorrendo 
todas as cidades da região desse CRE. c) No próximo mês de julho, dia 28, na cidade de S. 
J. dos Campos, será realizado o “Encontro da Família Espírita” do CRE Taubaté/85. d) 
Hoje, dia 09/06, está sendo realizado, em Taubaté, o 7º EMETA- Encontro de Mocidades 
Espíritas de Taubaté, com palestras todas as noites, às 20 horas, na sede do C. E. Amor e 
Caridade. Liga Espírita – a) Esta Soc. Unida encontra-se instalada provisoriamente à Rua 
Barão de Campinas, 308, 1º andar. No final do ano deverá mudar-se p/ sede própria, que 
se encontra em reforma, sita a Rua Adolfo Gordo, 231, Campos Elíseos. 2ª UDE - a) Nos 
meses de março, abril e maio, realizou visitas a 11 Soc. não Unidas da região, com as quais 
pretende manter contato frequente. b) Na Instit. Benef. “Nosso Lar” foi feito lançamento 
do livro de autoria da confreira Nancy P. di Girolamo, intitulado: “As aves feridas na Terra 
voam”. UNIME Guarulhos: a) Dia 23/06 p.f. será realizado o II Torneio Espírita das 
Mocidades, com participação das Mocid. Espíritas e participantes dos Centros Espíritas. b) 
De 19 a 26/08 p.f. será realizada a 12º Semana Espírita de Guarulhos, com palestras no C. 
E. Jesus é o Caminho. Haverá participação do DOD do CRE-SP, DOD da DE da USE e 
Depto Federativo da FEESP, além de parte musical e exposição de arte espírita. UNIME 
Santos: a) Comunica o desencarne, em 28/05 p.p., do confrade Antônio Alonso Delgado, 
1º Presidente da UME- Santos, fundador e antecessor do trabalho de Unificação, antes que 
a USE tivesse sido fundada. UNIME Campinas: a) Fará realizar o Encontro Zonal de 
Dirigente Espíritas, Bloco B, dia 23/03 p.f., na sede do Grupo Espírita “Casa do Caminho”. 
9ª UDE – a) Fará realizar dia 23/06 p.f. curso p/ Dirigentes de trabalho nas Casas Espíritas 
da região de Santana. b) Solicitam do CRE-SP colaboração no sentido de projetar-se slides 
sobre a USE, sua criação e o movimento de unificação em geral. 15ª UDE – Faz um alerta 
sobre o acontecido com a Soc. Beneficente de Atibaia, dona de grande patrimônio 
destinado à criança excepcional. Em razão, porém, de desarmonia no Quadro Diretivo, as 
crianças foram recolhidas pelo Sr. Juiz de Direito, face a denúncia de agressão aos menores. 
A diretoria substituída por outra, sob a acusação da dilapidação do patrimônio, com bens 
da Casa sendo colocados em nome de Diretores e particulares. O outro grupo que assumiu, 
por sua vez, não tem competência e nem moral p/ dirigir a instituição. Solicita, finalmente, 



 

 

que se elabore um documento dirigido a esta instituição p/que se preserve o patrimônio 
que restou. Item 6 - Encontros zonais de Dirigentes Espíritas - O Pres., Sr. A. Schiliró 
informa que os cartazetes alusivos ao evento foram distribuídos. Procede a seguir leitura de 
correspondência enviada pelo CRE -Araçatuba, onde se questiona a validade do 
prosseguimento dos Encontros Zonais. Em sequência é feita uma ampla troca de ideias, em 
torno desse assunto, tendo dele participado os representantes das UNIMEs de Campinas, 
Sorocaba, Taubaté, Adamantina, Santos, Osasco e CRE-SP, culminando com o CDE 
aprovando que os Encontros zonais de Dirigentes Espíritas prossigam sendo realizados no 
sistema atual, isto é, de conformidade com o que já fora aprovado em reunião de 11/03/84. 
Nestas condições, os Encontros zonais serão realizados, se possível, com intervalos de 3 a 4 
meses, de acordo com as necessidades de cada região. Item 7- Conselho Federativo Nacional 
- O Pres., Sr. A. Schiliró, solicita para que todos enviem as sugestões, para que lá no CFN, 
em abril de 86, na cidade de Curitiba - PR, se possa efetivamente o pensamento das regiões. 
O CDE então aprova proposta no sentido que as colaborações referentes aos trabalhos que 
deverão ser apresentados pela USE, na Reunião Zonal do CFN, no seu 6º Ciclo, sobre 
“Experiências Dinamizadoras das Atividades Espíritas” e “Avaliação do Estudo e divulgação 
da Doutrina Espírita” possam ser enviadas até a reunião do CDE, em dezembro de 85. Item 
8- Reforma do Estatuto - O Pres., Sr. A. Schiliró, informa que a DE encaminhará aos órgãos 
as sugestões apresentadas. No seu entender, elas não modificam e não alteram 
substancialmente o estatuto atual. Comunica que as sugestões serão recebidas ainda até a 
próxima reunião do CDE, em 08 de setembro p.f. O representante da Liga Espírita, Sr. 
Messias A. da Silva, entende que se deve reformar o estatuto, especialmente no que diz 
respeito às patrocinadoras. Que elas devem se reportar diretamente à USE, e não ficarem 
subordinadas a uma UDE. Item 9 - Relatório da Comissão constituída pelo CDE a respeito 
do Aborto e Eutanásia, consoante à ótica espírita – Inicialmente o 1º Vice-Presidente, Sr. 
Nestor J. Masotti, comunica que o trabalho se encontra concluído e distribuído para 
apreciação do CDE. Com relação a eutanásia, a Comissão adotou o trabalho bem 
elaborado do Dr. Roberto Brolio, sócio fundador e conselheiro da AMESP. Com referência 
ao aborto, o pronunciamento foi elaborado pela Comissão, contando com o valioso 
subsídio oferecido pelo trabalho da Dra. Maria J. P. Perez, médica e bacharelada em Direito. 
Fica evidenciado que o aborto somente se justifica quando a mãe correr risco de vida, 
eliminando-se assim uma vida por nascer por outra já constituída. Conclui que a Comissão 
fica a disposição para maiores informações. A seguir participam de debates e sugestões, o 
Sr. Paulo R. P. da Costa, 2º Vice-Pres. da USE, e o representante da AMESP, Dr. Alfredo 
R. Netto; 15ª UDE, Eder Fávaro; 19ª UDE, Sra. Marina França; UNIME-Santos, Sr. Jaci 
Régis, além do Dir. do Depto. de Serv. Assistencial, Sr. Oscar C. de Oliveira. O CDE, a 
seguir, aprova a proposta no sentido de que os trabalhos elaborados pela Comissão, sobre 
aborto e eutanásia, sejam analisados pelos Órgãos, com apresentações de sugestões até o 
próximo CDE, em 08/09/85. Item 10 - Proposta da UME-Santos, datada de 10/01/85, 
sobre o trabalho espírita junto à criança - O Pres., Sr. Antonio Schiliró, faz a leitura da 
proposta da UME-Santos, informando que o Depto de Evang. Infantil elaborou um 
trabalho já encaminhado a todos os órgãos. O repres. de Sorocaba comunica que receberam 
o material apenas nesta semana, não havendo tempo para avaliação, e perguntando se não 
seria interessante discutir este assunto em outra data, sendo esta também a posição da 
UNIME-Taubaté. O Pres., Sr. Antonio Schiliró, esclarece que o atraso se deveu em razão 
da greve dos Correios. A seguir, são trocadas ideias e sugestões, participando dessas 
discussões os Srs. Egídio Régis da UNIME-Santos, Eder Fávaro da 15ª UDE, Marina França 
da 19ª UDE, Antônio Calixto, Dir. do Depto de Evang. Infantil da DE da USE e Marcos 



 

 

M. da Silva da UNIME-Osasco. O CDE aprova finalmente que a proposta da UME-Santos, 
referente à Evang. Infantil, seja analisada pelo C.D.E., em sua próxima reunião de 
08/09/85, podendo, até esta data, os órgãos encaminharem pareceres a respeito. Item 11 - 
7º Congresso Estadual Espírita – Inicialmente, o 2º Vice-Presidente, Sr. Paulo Roberto P. 
da Costa, sugere que se indique primeiramente a Comissão e só depois se marque a data. 
O repres. da UNIME-Santos, Sr. Egídio Régis, entende que a USE tem que estabelecer o 
objetivo do Congresso. Se é administrativo ou se de debates de temas espíritas. O repres. 
da UNIME-Santos, Sr. Jaci Régis, sugere que a Comissão seja bem escolhida para que o 
Congresso não seja dirigido e, após o pronunciamento de vários representantes como 
segue: UNIME-Santos, Srs. Jaci e Egídio Régis; AMESP, Dr. Alfredo R. Neto; UNIME-
Taubaté, sr. Evany Figueira; 15ª UDE, Eder Fávaro; UNIME - Osasco, Sr. Marcos Miguel 
da Silva e o 2º Vice-Presidente, Sr. Paulo R. P. da Costa; o CDE aprova a constituição de 
uma Comissão de Planejamento, com a responsabilidade de elaborar um anteprojeto, 
visando a realização do 7º Congresso Estadual Espírita, que fica assim formada: Paulo R. 
P. da Costa, Ciro Pirondi, Jaci Régis, Eder Fávaro, Marcos Miguel da Silva e Alfredo R. 
Netto. O anteprojeto elaborado pela Comissão deverá ser submetido à apreciação pelo 
CDE, em reunião de 08/09/85. Item 12- Próxima reunião – marcada para o dia 08/09/85. 
Esgotada a ordem do dia, e como da palavra ninguém mais quis fazer uso, O Pres., Sr. 
Antonio Schiliró, as treze horas e quarenta e cinco minutos, dá a reunião por encerrada, 
com prece final dos trabalhos pela confreira Lúcia A. Kfouri. Nada mais havendo a tratar, 
eu, 1º Secretário, Sr. Ruy E. N. Barbosa, lavrei a presente, que submeto a apreciação de 
todos, e que será assinada na forma regimental. 
 
 
Assinaturas 
 

















 

 

Ata # 197 – 08 de setembro de 1985 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da centésima nonagésima sétima reunião ordinária, do Conselho Deliberativo 
Estadual, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em oito de 
setembro de um mil novecentos e oitenta e cinco, em sua sede social, à rua Leopoldo Couto 
Magalhães Jr. 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, Sr. Antonio Schiliró, dá por aberta a reunião, proferindo a prece inicial dos 
trabalhos, após o que saúda os presentes. Cumprindo o item 01 da agenda da reunião, o 
Presidente solicita ao 1º Secretário, que se faça a leitura da ata anterior, que aprovada, foi 
por todos assinadas. O Presidente Sr. Antonio Schiliró informa ao plenário, que no item 
oito (08) da agenda, onde aparece a data de 07/07/85, o correto é 09/06/85. Item 02 – 
Secr. Exped. e Registros – Corr. Recebida – 01) da UNIME – S. Carlos, convite para a 8ª 
Feira do Livro Espírita, a se realizar no dia 14/09/85. 02) Da 18ª UDE, apresentando 
sugestões p/alteração do estatuto social da USE. 03) Da 19ª UDE, apresentando sugestões 
p/alteração do Estatuto da Social da USE. 04) Do Lar da Família Universal, congratulando-
se pela compra da sede da USE e oferecendo contribuição de cinco milhões de cruzeiros. 
05) Da UNIME – Rib. Preto, congratulando-se pela compra da sede própria da USE. 06) 
Da UNIME – Sta. Bárbara D’Oeste, em atenção ao CRE – Campinas, manifestando-se 
contrária à proposta da UME – Santos, no assunto evangelização infantil. 07) Da UNIME 
– Campinas, solicitando o não acolhimento da proposta da UME – Santos, referente à 
Evangelização Infantil, nos termos em que foi apresentado. Item 03) – Tesouraria – Pos. 
financeira – Disponibilidade: Banco Itaú – Cr$ 28.604.000 . Sede Própria. Banco Itaú: Cr$ 
4.960.000. Rendimentos: Poupança Banco Itaú, (DE) Cr$ 5.257.000. Banco Itaú e Cxa. 
Econômica Federal: Cr$ 29.579,000. A seguir, o Presidente, procede à leitura dos Órgãos 
que prestaram contas e cujos valores estão incluídos no movimento financeiro lido pelo 
Tesoureiro, assim como os Órgãos que ainda não prestaram contas, num total de vinte, e 
que estão de posse de quinhentos discos. Item 04 – Informações dos Órgãos UNIME – 
Campinas – Seu repres. informa: a) Será realizado o Mês Espírita de Campinas, cuja 
programação consta no jornal “Alavanca”. b) Este Órgão deverá realizar um Curso de 
Esperanto. c) Efetuarão revendas de livros espíritas com 50% (cincoenta) de desconto, e 
promoção brinde “pague 1 leve 2”. d) Reunião Zonal marcada p/ 29/09 p.f. e) Ciclo de 
estudos c/ reportagem estampada no “Alavanca”. Participaram 37 elementos de várias 
cidades, e o expositor será o confrade Flávio Paquinelle de S. Roque. UNIME – 
GUARULHOS – Seu repres. informa: a) festival aberto da canção espírita de Guarulhos, 
dia 24/11/ p. f. às 15:00 horas, no auditório Lísias das Casas André Luiz. As músicas devem 
ter cunho espírita ou espiritualista, de autores desencarnados. Inscrições: Rádio Boa Nova 
de Guarulhos, fone: 209-1259. b) O grupo Espírita Bezerra de Menezes, sito à rua Castelo 
Branco, 200 – V. Barros - Guarulhos, coloca a disposição alguns audiovisuais sobre: aborto, 
tóxicos, família, à Luz da Doutr. Espírita, p/todos os Centros Espíritas interessados. 
UNIME – S. Carlos – Seu repres. informa: a) Referente à 7ª Feira do Livro Espírita, de 14 
a 21/09 p.f., haverá uma sessão de pintura mediúnica com a médium Marilusa 
Vasconcelos, na Soc. Espírita Obreiros do Bem, dia 14/09 às 14:00 horas. b) Pelo 2º ano 
consecutivo está sendo realizado nos dias 07 e 08/09 a distribuição de 500 Evangelhos em 
bairros carentes da periferia da cidade, trabalho esse muito bem aceito pela população. 
UNIME – JUNDIAÍ – Seu representante informa: a) Foi realizado em 07/07 p.p. a 
Confraternização dos Med. Espíritas de Jundiaí. Tema exposto: Sexo. Expositor: Dr. Ciro 



 

 

Fumagalli, de Campinas. b) Em 12 e 13/07 p.p. foi realizado um curso p/ Dirigentes de 
Mocidades Espíritas. c) Em 27/07 p. p. a confreira Dora Incontri realizou palestra no C. 
E. Cristão Emmanuel, com debates entre os presentes. d) Realizou-se em 27 e 28/07 p.p. 
um Curso de Preparação de Evangeliz. da Infância, promoção do Deptº de Evangelização; 
local: Lar Espírita Vinha de Luz. e) Esta UNIME participou do Curso Básico de Espiritismo 
nos dias 31/08 e 1º/09; c/8 repres., realizado em Campinas. f) Para o mês de outubro será 
realizado o mês Espírita de Jundiaí. Em 13/X p.f. o Grupo Filmesp encenará a peça teatral, 
“o túnel”. UNIME Sto. André – Seu repres. informa: a) será realizado em S. Caetano do 
Sul, dias 29/09 e 8, 15, 22 e 29/10, um Curso p/formação de Novos Dirigentes Espíritas, 
realização da UNIME, com coordenação de DOD do CRE – SP. b) Realizado ainda, um 
Curso p/ Formação de Equipes de Trabalho no Centro Espírita, e Curso p/formação de 
Novos Expositores Espíritas. Estes cursos contarão com a colaboração dos confrades 
Rubens P. Meira e Milton Felipeli. c) A Semana Espírita do ABC será em conjunto com as 
3 cidades e contará com a presença do confrade Divaldo P. Franco. d) Será promovido em 
jan /86, cursos p/Novos Evangelizadores Infantis, cuja programação está sendo elaborada 
com a participação dos Evangelizadores da região, sob a responsabilidade do Depto. de 
Evangelização Infantil do CRE. e) Feira do Livro Espírita, promoção da UNIME - Sto. 
André, que há 10 anos vem divulgando e vendendo livros espíritas, com desconto de até 
50%. Realizar-se-á nos dia 07 e 08 de dezembro, no Parque Regional de Duque de Caxias, 
sito à av. Pedro I, 940. Em S. Bernardo do Campo, realizar-se-á no dia 24/11 p.f. no Paço 
Municipal, e em S. Caetano do Sul, no mês de outubro. f) A Soc. Espírita Luz e Amor, com 
apoio da UME promoverá um Seminário sobre o Estudo do Passe, nos dias 23 e 24/11p.f. 
em São Caetano do Sul. 7ª UDE – Seu repres. informa: a) Será realizado dia 29/09 p.f. das 
9 às 18horas, o 1º Encontro sobre “Obsessão/Desobsessão”. b) Em 12/10 p.f. será 
promovida uma Mesa Redonda sobre Evangelização Infantil, das 19 às 22 horas. c) 
Marcado p/ o dia 23/11 p.f. um fórum de Debates sobre o tema: “Porque Começar pelo 
Começo”. ITEM 05 – Sede Própria – O sr. Clodoaldo de Lima Leite, membro da Comissão 
pró-sede própria, convoca os demais integrantes dessa Comissão p/que exponham seus 
pensamentos a respeito da compra da sede. O sr. Carlos Cirne agradece aos companheiros 
que colaboraram com a campanha, especialmente nos 15 dias finais que foram p/a 
negociação, solicitando um voto de louvor p/a confreira Marília de Castro, pelo seu 
empenho, mesmo em prejuízo dos seus afazeres. A Sra. Marília de Castro ressalta o espírito 
de equipe, bem como a colaboração de outras pessoas não ligadas à Comissão. Informa que 
o prédio precisa de reformas, sendo necessário levantar fundos para isso. Nessas condições 
aventou-se a ideia de lançar o “livro de ouro”, com doações de Cr$ 1.000.000; Essas doações 
são de caráter pessoal e não de Órgão. Sugere a seguir que se constitua uma Comissão 
p/dar aprovação ao projeto de reforma. O Sr. José Alonso que foi um dos colaboradores 
da Comissão, que por motivo de transferência de residência p/o interior, deixou de 
participar, externa a sua emoção e alegria pelo fato. O Pres. do CRE – S. Paulo, sr. 
Agostinho Andreoletti, comunica que em reunião desse Órgão, foi aprovada uma ajuda no 
valor de Cr$ 1.000.000. Em meio à euforia geral, o Pres. sr. Antonio Schiliró pede licença 
p/ fazer a leitura de carta do Lar da Família Universal, cuja entidade se propõe a colaborar 
com Cr$ 5.000.000 em parcelas mensais de Cr$ 1.000.000. Também é lida carta da 
UNIME – Rib. Preto, que manifesta a sua alegria pela compra da sede. A seguir o sr. Ciro 
Perondi apresenta maquete da sede da USE, com as reformas que deverão ser executadas. 
Numa 1ª etapa será reformada a parte administrativa para alojar a USE e depois o auditório. 
O custo dessa reforma é de aproximadamente 80 milhões, divididos em duas etapas. Com 
cerca de 40% desse orçamento será feito a frente, o que possibilitaria a mudança imediata, 



 

 

e, numa segunda etapa, seria feito o restante. Conclui o confrade Ciro Pirondi, informando 
que os desenhos, juntamente com a maquete, ficarão em exposição p/ acompanhamento 
dos interessados. Em seguida é constituída a Comissão que passa a ter a seguinte 
denominação “Comissão Para Obtenção de Recursos e Reforma da Sede Própria da USE”, 
dela fazendo parte os seguintes confrades: Rubens de Souza, Marília Silva Alves de Castro, 
Clodoaldo de Lima Leite, Carlos Cirne, Abílio L. Braga, Ruy B. Assis, José do Prado Júnior, 
Antonio Meneguetti e Ciro Pirondi. A seguir o sr. Presidente faz a entrega das chaves da 
sede própria da USE, recebidas do Cartório, ao arquiteto, confrade Ciro Pirondi, sob salva 
de palmas do plenário. ITEM 06 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – o sr. Presidente lembra 
que o nº de Sociedades que contribuem é de 550. Que foi enviada uma circular a todos os 
Órgãos, mencionando às Sociedades em atraso e o nº de meses. Em seguida o 1º Tes. Sr. 
Attílio Campanini apresenta uma projeção dos custos administrativos da USE. O 
Presidente a seguir ressalta que p/atingir a meta é necessária a colaboração de todos. Vários 
repres. entre os quais: Liga Espírita, UNIME-Santos e 17ª U.D.E., são de parecer que a 
U.S.E. efetivamente necessita de se organizar em todos os aspectos, p/bem representar o 
movimento espírita em S. Paulo e no Brasil. O C.D.E. aprova proposta no sentido de que 
os valores das contribuições sociais mensais devidas pelas Soc. Unidas, no ano de 86, 
destinadas à Tesouraria da DE da USE p/atender as despesas de manutenção da entidade, 
sejam de Cr$ 15.000, no 1º Semestre e de Cr$ 30.000, no 2º Semestre. Em seguida o Pres. 
Antonio Schiliró suspende a reunião às 13:00 horas p/almoço dos participantes, dando-a 
por reiniciada às 13:40 horas. ITEM 07 – Análise da Proposta da UME - SANTOS. 
Inicialmente o Pres. faz apelo no sentido que a matéria seja analisada com bastante 
propriedade, atentos ao trabalho já desenvolvido pelo Depto. de Evangelização da USE, 
bem como a contribuição de Santos. Após amplos debates dos quais participaram os repres. 
das UNIMEs de Santos, Lins, Taubaté, Osasco, Guarulhos, Campinas, e as UDEs. 4ª, 6ª, 
9ª, 14ª, 15ª e 17ª Zonas, os Diretores dos Deptos. de Evang. Infantil e Serv. Assistencial 
Espírita, da Liga Espírita e da AMESP, e do 1º Vice-Pres. da USE, o C.D.E. aprova proposta 
no sentido de se realizar um Seminário sobre Evangelização Espírita Infantil, e aberto aos 
Dirigentes Espíritas, conforme proposta apresentada pela UME – Santos, devendo as 
conclusões serem encaminhadas ao CDE como sugestão. ITEM 08 – RELATÓRIO DA 
COMISSÃO CONSTITUÍDA PELO CDE A RESPEITO DO ABORTO E EUTANÁSIA, 
CONSOANTE A ÓTICA ESPÍRITA – O 1º Vice-Pres. sr. Nestor J. Masotti informa que, 
quanto ao trabalho sobre a “eutanásia”, de autoria do Dr. Roberto Brólio, não houve 
manifestação e com referência ao aborto foram encaminhadas 3 sugestões. Vários repres. 
fazem uso da palavra. O Presidente sr. A. Schiliró ressalta que há necessidade de se aprovar 
esta matéria na presente reunião. Que não se pode esperar mais 3 meses para futura 
discussão. Prosseguindo os debates, dele participaram os repres. das UDEs: 4ª e 15ª Zonas; 
UNIMEs de Santos, Taubaté, e Guarulhos, Liga Espírita, Assoc. Médico-Espírita, 1º e 2º 
Vice- Pres. da USE, após o que o C.D.E. aprova o relatório final da Comissão constituída 
pelo CDE, a respeito do aborto e eutanásia, consoante a ótica espírita. ITEM 09 – 7º 
CONGR. ESTADUAL ESPÍRITA – Falando em nome da Comissão Organizadora 
Provisória, o 2º Vice-Pres. Sr. Paulo Roberto P. da Costa informa que a Comissão se reuniu 
diversas vezes, oportunidade em que se decidiu que o tema central seria o Espiritismo no 
Século XX. Decidiu-se também que a data ideal será no mês de agosto/86, dias 22, 23 e 24. 
O evento será realizado no Grande Hotel de S. Pedro, e a taxa de inscrição é de uma ORTN. 
Os aptos p/2 pessoas custarão 8,69 ORTNs, e p/3 pessoas, 7,63 ORTNs. A seguir, usaram 
da palavra para troca de ideias, os reprs. Das UNIMEs de Jundiaí, Matão, Lins, Campinas, 
Taubaté, Santos, da UDE  5ª Zona e da Liga Espírita. O C.D.E. aprova o trabalho realizado 



 

 

pela Comissão Provisória, referente ao esquema de funcionamento, custos e demais 
detalhes do 7º Congr. Estadual Espírita, bem como a indicação de uma Comissão Central 
composta dos mesmos elementos e acrescida de novos membros, como segue: Coordenador 
Geral: Paulo Roberto Pereira da Costa; Secretário: Carlos T. Ramos; Tesoureiro: Waldemar 
Fabris; Temário: Marcos Miguel da Silva, Alfredo R. Netto e Jacy Régis. Divulgação: Luiz 
A. Zanardi e Mauro Spínola. Apoio: Eder Fávaro e Ciro Pirondi. ITEM 10 – Espiritismo e 
Umbanda – O CDE aprova a transferência p/a reunião de dezembro p.f. o exame do 
assunto Espiritismo e Umbanda. ITEM 11 – PRÓXIMA REUNIÃO – O C.D.E. aprova a 
data de 08/12/86 p/a próxima reunião. Esgotada a ordem do dia, e como da palavra 
ninguém mais quisesse fazer uso, o Pres. sr. Antonio Schiliró dá a reunião por encerrada, 
com prece final dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, eu, 1º Secretário, Ruy E. N. 
Barbosa, lavrei a presente, que submeto à apreciação de todos, e que será assinada na forma 
regimental. 
 
 
Assinaturas 















Ata # 198 – 08 de dezembro de 1985 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da centésima nonagésima oitava reunião ordinária, do Conselho Deliberativo Estadual, 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em oito de dezembro 
de um mil novecentos e oitenta e cinco, em sua sede social, à rua Leopoldo C. de Magalhães 
Junior, 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, Sr. 
Antonio Schiliró, dá por aberta a reunião, com prece pelo repres. da Unime de Rib. Preto, 
após o que o Presidente saúda os presentes. Cumprindo o item 01 da agenda da reunião, 
o Pres. Sr. Antonio Schiliró, solicita ao 1º Secretário, que faça a leitura da ata anterior, que 
aprovada, foi por todos assinada. Em seguida o Secr. Geral procede à leitura do regimento 
interno do C.D.E., cap. 2º - Das Sessões – objetivando disciplinar o tempo de uso da 
palavra, por parte dos Conselheiros inscritos. A seguir, o Pres. Sr. Antonio Schiliró, fala a 
respeito do desencarne dos companheiros Rubens de Souza e Carlos J. da Silva, ocorridos 
em 19/11 e 07/12 respectivamente, e convidando os srs. Carlos Cirne e Paulo Roberto P. 
da Costa, p/ que falassem a respeito desses confrades. O sr. Carlos Cirne traça um breve 
perfil do caráter do sr. Rubens Souza, e do grande trabalho por ele desenvolvido na Zona 
Norte, ao longo de 35 anos de produtivas atividades, criando e orientando Centros 
Espíritas e União Distritais Espíritas. A seguir, o Sr. Paulo R. P. da Costa fala sobre o Sr. 
Carlos J. da Silva, dizendo que não é fácil falar sobre a vida do Sr. Jordão, tal a extensão do 
trabalho por ele desenvolvido, em prol do Espiritismo e do Movimento de Unificação. 
Aborda aspectos importantes da participação do Sr. Jordão na “Caravana da Fraternidade”, 
sendo um dos que assinaram o “Pacto Áureo”. Tinha grande amor pela USE e s/ 
preocupação era que houvesse paz e união na USE, entidade que dirigiu por muitos anos. 
No seu sepultamento a USE fez-se representar pelos srs. Antonio Schiliró, Nestor J. Masotti 
e Paulo R. P. da Costa. Também é lembrado o desencarne no dia 09/11 do sr. Alcides 
Hortêncio, conhecido como “tio Alcides”, muito estimado na cidade de Mogi-Mirim e 
elemento de frente no movimento espírita, sendo um dos pioneiros da USE. Igualmente 
lembrado o passamento do Sr. Manoel José Pedro, dedicado servidor do Espiritismo, que 
em dezembro do fluente ano ia completar um centenário. Desencarnou pouco antes, em 
19/11/85. Prosseguindo, o Pres. sr. A. Schiliró, passa a leitura de carta enviada à USE, 
referindo-se a prévia realizada pela 27ª Comenoesp e tecendo críticas ao expositor, sr. 
Claudio Antonio de Mauro. ITEM 03- TES. POS. FINANCEIRA – Disponibilidade: 
Banco Itaú S.A. c/c.: Cr$ 3.796.000. Pequeno Caixa: Cr$ 200.000. Banco Itaú – Conta 
Poupança: Cr$ 26.469.000. Soma das Disponibilidades: Cr$ 30.465.000. Sede Própria: 
Banco Itaú – Conta Poupança: Cr$ 6.278.000. Itaú Money Market: Cr$8.586.000, Itaú 
Money Market (em depósito) Cr$ 2.000.000. Soma: Cr$ 16.864.000. Rendimentos: Itaú 
Poupança (DE) Cr$ 1.873.000, (mês 09) Cr$2.625.000 (mês 10) Cr$ 2.457.000 (mês 11) 
Soma: Cr$ 6.595.000. Banco Itaú mais Caixa Econômica Federal: Cr$ 7.396.000 (mês 09) 
Cr$ 382.000 (mês 10) Cr$ 490.000 (mês 11) Soma: Cr$ 8.268.000. A seguir o Pres. da 
USE explica que os terrenos da USE em Guarulhos, foram vendidos pela importância de 
quinze milhões de cruzeiros. Este dinheiro já está depositado em caixa. O Pres. passa a 
palavra ao sr. Nedyr M. da Rocha, Diretor do Dpto. do Livro, que reporta-se ao lançamento 
neste C.D.E. do livro do sr. Deolindo Amorim em parceria c/ o sr. Hermínio C. de 
Miranda, intitulado: “O Espiritismo e os Problemas da Humanidade”, livro esse, doado a 
USE p/ editoração e distribuição. O preço é  de Cr$ 28.000 por exemplar. É solicitado aos 
Órgãos agilização no sentido de se vender o mais rápido possível, p/ fazer frente aos 
compromissos financeiros assumidos. Deverão vir a S. Paulo, p/ participarem do 
lançamento oficial em 31/01/86, os srs. Hermínio C. Miranda, a esposa do sr. D. Amorim, 



além de outros convidados. Em 15/12 irá ao R. de Janeiro p/ fazer o lançamento do livro, 
com a presença de todos os membros do Instit. de Cultura Espírita do Brasil. ITEM 04- 
INFORM. DOS ÓRGÃOS – O repres. da 4ª UDE, sr. Eder D. do Nascimento, solicita 
que este item seja suprimido da agenda, em função do grande tempo consumido pelos 
Órgãos. Após esclarecimentos prestados pelo Presidente, fica decidido que tal proposta será 
analisada na próxima reunião do CDE, em 02/86. UNIME-Araçatuba – Seu repres. 
informa: 1) Estão previstas várias comemorações natalinas nas Soc. Espíritas de Araçatuba. 
2) Neste mês o Clube do Livro da UNIME está divulgando mais um romance. Trata-se de 
“O Beijo da Morta”, de C. A. Lanza. 3) A UNIME já estabeleceu um programa de atividades 
p/ o próximo ano. Para o 1º Semestre estão previstas palestras sobre a Constituinte e sobre 
a Inconfidência Mineira, com a presença da médium Marilusa M. Vasconcelos; 4) O Mês 
Espírita está previsto para agosto/86. 5) O CRE-Araçatuba promoverá a 6ª Confraterniz. 
de Espíritas da Alta Noroeste nos dias de carnaval, na cidade de Osvaldo Cruz. UNIME-
CAMPINAS – 1) Seu repres. informa: a) Instalada em 29/09 a reunião da Zonal Bloco “B”, 
com a participação dos Diretores do Dptos. dos CREs. de Rio Claro, Sorocaba, Campinas, 
São João da Boa Vista e respectivas UNIMEs., p/ debaterem assuntos próprios em suas 
áreas de atividades tais como: Mocidade, Serviço Assistencial Espírita, Evang. Infantil, Livro 
e Doutrina; b) Com referência à Doutrina, foi feito um Encontro, na seguinte ordem: 
Campinas: Realização de um Curso p/ Monitores, nos dias 31/08 e 1º/09; Rio Claro e S. 
João da Boa Vista: Providenciarão a realização desses cursos na região; Sorocaba: Já 
realizado o 1º Ciclo de Estudos p/ Monitores, e a partir de julho, serão ministrados tais 
cursos nos Centros Espíritas; c) Foi aprovado o tema “Assistência Espiritual e s/ 
implantação nos Centros Espíritas, p/ discussão na Zonal de setembro; Marcada p/ 
26/01/86, a próxima reunião Zonal – Bloco “B”, a realizar-se no Grupo Espírita Casa do 
Caminho (Casa Meimei), à rua Fco. De Camargo Andrade, 959 – Bairro do Castelo em 
Campinas. LIGA ESPÍRITA DO EST. DE S. PAULO – 1 – Seu repres. informa: a) 
Prosseguem as obras de reforma da sede dessa Sociedade, sita à rua Adolfo Gordo, 231 – 
Campos Elíseos, a ser inaugurada brevemente; 2) Os trabalhos da Sociedade prosseguem 
normalmente em sua sede atual, sita à Alameda Barão de Campinas, 308 – 1º andar. 
UNIME – Sto. André – 1) Seu repres. informa: a) O CRE. está reorganizando a região no 
campo das atividades doutrinárias promovendo: 1) Curso p/ Formação de Novos 
Dirigentes Espíritas; b) Curso p/ Formação de Novos Expositores Espíritas; c) Curso p/ 
Formação de Novos Evang. Infantis; d) Curso p/ treinamento de Equipes com trabalhos 
nos Centros Espíritas. 2) Visitas às Soc. Espíritas procurando (organizando) organizar os 
Dptos. de Orientação Doutrinária dos CEs. e das UNIMES. UNIME-AMERICANA – Seu 
repres. informa: 1) As atividades do Sanatório Espírita de Assistência e Recuperação de 
Americana, “Hosp. Psiquiátrico Beneficente”, sito à Pça. A. Kardec, 100 – Americana, 
desenvolvem-se satisfatoriamente, conforme relatório lido. D.E. DA USE – 3) O Pres. da 
USE informa que foi instalada no dia 28/09/85, em reunião realizada na sede do Lar da 
Fam. Universal, à Comissão Central da Campanha Pró-Sede da USE / LFU, sob a 
presidência do confrade Paulo T. Machado. As providências preliminares da Comissão 
visam a s/ estruturação e o estabelecimento de normas p/ os trabalhos, e, a seguir, o seu 
desenvolvimento amplo, p/ o que estão todos convidados. Deseja-se dar ao movimento 
espírita do Est. de S. Paulo, uma sede onde ele possa realizar plenamente os s/ elevados 
objetivos, especialmente os da unificação, juntamente c/ o Instit. de Cultura Espírita de S. 
Paulo e Museu do Livro Espírita. Esclarece o Presidente que os citados trabalhos 
preliminares não deverão interferir na Campanha, ainda em andamento, p/ a conclusão 
das reformas da sede administrativa já adquirida pela USE e previstas p/ o fim do 1º 
Semestre de 86., devendo-se concentrar todos os esforços no sentido de se concluir as 
citadas reformas. 4) O Pres. da USE sr. A. Schiliró, reportando-se à sua manifestação 



favorável à Feira de Troca de Livros, premiada pela UME-Santos, informou aos membros 
do C.D.E. que, em conversa c/ companheiros de Santos, no Centro Cultural de S. Paulo, 
disse-lhes que iria comunicar ao CFN. da FEB, a realização da Feira, o que realmente 
ocorreu através do “Relatório das Atividades da USE.”, entregue aos repres. presentes à 
reunião do CFN., realizado no período de 1º a 3/11/85, que tomaram, assim, 
conhecimento daquele tipo de divulgação do livro espírita e poderão adotá-lo em seus 
Estados, independentemente de aprovação do CFN., a exemplo do que ocorreu com outros 
eventos, como a campanha “Comece pelo Começo’, lançada pela USE há mais de 10 anos. 
Por um lapso, constou do jornal “Espiritismo e Unificação” de novembro p.p. que o sr. 
Schiliró iria propor que a Feira de Troca de Livros fosse realizada pelas demais Federativas. 
Os relatos feitos pelos membros do CFN atendem ao que segue o trabalho “Diretrizes de 
Dinamização das Atividades Espíritas”, aprovado pelo citado Conselho em nov./83, que 
recomenda, em seu inciso II, alínea “h” que as Entidades Estaduais de Unificação do 
Movimento Espírita, permutem com as demais s/ programação de trabalho, s/ realizações 
e experiências, oferecendo e recebendo subsídios p/ as s/ atividades. ITEM 05 – SEDE 
PRÓPRIA – O Pres. informa que tentou-se obter a isenção do pagamento da Sisa, através 
do Dpto. de Orient. Admin. e Jurídica, cujo processo foi acompanhado pela D.E. O pedido 
foi indeferido. O sr. Ciro Pirondi informa a seguir que a reforma do imóvel foi iniciada 
pela parte interna, c/ 3 operários trabalhando. No próximo CDE de 03/86, já será possível 
uma visita ao imóvel, e, segundo o arquiteto C. Pirondi, por ocasião do Ass. Geral em 
julho/86, será possível a utilização do prédio. O sr. Clodoaldo de L. Leite, por sua vez 
anuncia que serão arrecadados Cr$ 25.000.000, de companheiros da Capital, conforme 
registro no “livro de ouro” até esta data. Solicita a colaboração dos companheiros do 
interior. ITEM 06- CONS. FEDERAT. Nacional – O Pres. da USE, sr. A. Schiliró, informa 
que juntamente com o confrade Nestor J. Masotti, 1º Vice - Pres. da Entidade, participou 
da reunião do C.F.N. da FEB, realizada nos dias 1º, 2 e 3/11 de 85, em Brasília e da qual 
participaram os repres. e assessores de 23 Entidades Federat. Estaduais. Informa que os 
trabalhos apresentaram resultados muito proveitosos, desenvolvidos num ambiente muito 
fraterno. A reunião foi presidida pelo confrade Fco. Thiesen e todos os participantes 
manifestaram-se livremente sobre os assuntos constantes da “Pauta da Reunião”, tais como: 
Aprovação da Súmula da Reunião Anterior, Palavra do Pres. da FEB, Reuniões Zonais da 
3ª e 4ª Zonas, Campanha Permanente de Evang. Espta. Infanto-Juvenil, Campanha do 
Estudo Sistematizado da Doutr. Espírita, Estudo Sistematizado do Esperanto, Proposição 
da USE – União das Soc. Esptas. do Est. de S. Paulo – sobre Comissões Coordenadoras 
Zonais e Comissão Coordenadora Nacional, Concafras, O Movimento Espta. e a 
Constituinte, Reuniões Regionais de Entidades Federativas, Reuniões Internacionais, 
Imprensa e Literatura na Área Espírita. A reunião contou c/ a presença do confr. Divaldo 
P. Franco, que, através de sua palavra e mediunidade, muito contribuiu p/ a harmonia da 
reunião. O confrade Nestor J. Masotti, que assessorou o Pres. na citada reunião, presta aos 
membros do C.D.E. todos os esclarecimentos relativos à deliberação aprovada pelo 
CFN/FEB, de transformar os Conselhos Zonais em Comissões Regionais, mantido a atual 
divisão geográfica aprovada pelo CFN. Tais Comissões Regionais terão as seguintes 
atribuições: a) Promover e coordenar c/ as Entidades Estaduais de Unificação do 
Movimento Espírita, observados os norteamentos do CFN, as atividades que visem dotar 
às Instit. Espíritas dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de s/ atividades 
doutrinárias e assistenciais; b) Analisar temas indicados  pelo CFN. O Pres. sr. A. Schiliró, 
comunica que a revista “O Reformador”, informará, detalhadamente como sempre o tem 
feito, tudo o que ocorreu nos 3 proveitosos dias de reunião e que, obviamente, devido a 
carência de tempo não poderia fazê-lo através de sucinto relato. O Pres. faz alusão ainda, 
ao relatório das atividades da USE entregue nessas reuniões que foi o mais amplo de todos, 



contendo 16 folhas e 24 itens. Qto. à Concafras, sairá uma nota no “Reformador” de dez. 
último, nota essa que o Pres. passa a ler. A seguir o repres. da UNIME-Taubaté, pede a 
palavra p/ dizer que não entendeu a informação dada pelo CFN. qto. a Concafras, sendo 
de parecer que o pessoal do CFN não está bem a par do que pretende desenvolver a 
Concafras, já que ela tem 30 anos de atividades, e que falta um conhecimento maior por 
parte desse Órgão, com relação ao trabalho desenvolvido pela Concafras. O repres. da 
UNIME-Stos., sr. Jacy Régis, fala sobre o movimento espírita internacional. Acha que a Feb 
não prestigia estes encontros, e que o movimento espírita internacional existe de fato, 
havendo necessidade de uma definição nesse stdo. Congratula-se c/ o CFN no que diz 
respeito ao aspecto da abordagem da Constituinte, que lá se fez. O Pres. sr. A. Schiliró, 
presta esclarecimentos, informando que o CFN tem um sistema de trabalho idêntico ao 
CRE, e que cada Federativa traz as sugestões p/ análise. A seguir, por proposta da repres. 
da Liga Espírita, sra. Marília de Castro, o CDE aprova a Constituição de uma Comissão 
incumbida de receber sugestões ou proposições dos Órgãos de Unificação da USE, ouvidas 
as respectivas Soc. Unidas, objetivando o fornecimento pela USE, de subsídios a nova 
Constituição, já que os espíritas não devem se omitir desse debate nacional, uma vez que 
implicará em modificações  relativas à matéria, de interesse da comunidade. A Comissão 
constituída pelos confrades Flávio P. do Valle, Nestor J. Masotti, Marília de Castro, Rubens 
P. Meira e Geraldo de O. Garcia, tendo como Coordenadora a sra. Marília de Castro, 
receberá sugestões ou proposições até o dia 24/02/86. Na reunião do CDE. marcada p/ 
09/03/86, a Comissão apresentará o resultado do s/ trabalho, contendo as s/ bases 
mestras, e, após o pronunciamento do CDE., providenciará a redação final do documento 
que será encaminhado, também, ao Pres. do CFN, até o dia 30/06/86. As contribuições 
das Entidades Federativas Estaduais servirão de base p/ a elaboração do trabalho final a ser 
encaminhado à Comissão Pré-Constituinte. ITEM 07-ESPIRITISMO E UMBANDA – 
PROP. DO CRE-SP – O Pres. faz a leitura da carta enviada pelo CRE-SP e destinada à 
Feder. Umbandista de S. Paulo. Presta a seguir esclarecimentos a respeito da conversa por 
ele mantida com o Pres. dessa Feder. Umbandista, bem como de extenso relatório sobre a 
matéria. A seguir, p/ externarem os seus pontos de vista, fazem uso da palavra os repres. da 
AMESP, dr. Alfredo R. Netto, 15ª UDE, sr. Eder Fávaro, UNIME-Guarulhos, sr. Amílcar 
Del Chiaro Filho, UNIME-Stos. sr. Henrique Diegues; 5ª UDE sr. Geraldo de O. Garcia, 
UNIME-Campinas, sr. Nedyr M. da Rocha; UNIME-Araçatuba, sr. C. P. de Carvalho. O 
repres. da AMESP, dr. Ary Lex, propõe que se elabore um texto: “Umbanda não é 
Espiritismo”, solicitando um pronunciamento autoridades, jornalistas, deputados e 
vereadores. Às 13:00 horas, o Pres. sr. A. Schiliró, suspende os trabalhos p/ almoço dos 
presentes. As 13:45 horas, o Pres. reinicia a reunião, com o Dir. do Dpto. de Comunicação, 
sr. Luiz A. Zanardi, informando que o jornal “Unificação” dará tratamento a este assunto, 
tendo já contatado com vários elementos, todos dispostos a colaborar. Após troca de ideias, 
o CDE aprova a constituição de uma Comissão integrada pelos confrades Alfredo R. Netto, 
Amílcar Del Chiaro Filho, Edmilson Macedo, Nestor J. Masotti e Eder Fávaro, incumbido 
de, com base em ofício do CRE-SP. esclarecendo que “Umbanda não é Espiritismo”, 
preparar um documento destinado ao público em geral, com amplos e abrangentes 
esclarecimentos, a respeito do que é o Espiritismo. ITEM 08 – 7º CONGRESSO ESPTA. 
ESTADUAL – O sr. Paulo R. P. da Costa, coordenador do 7º Congresso, presta contas das 
medidas tomadas pela Comissão até o momento. Informa que realizaram reuniões 
quinzenais, durante 6 meses. Distribui ao plenário, um progr. básico contendo todos os 
dados referentes ao Congresso, além de um 2º Comunicado contendo canhoto para 
inscrição. Externa sua satisfação em poder contar com uma equipe coesa, fraterna e 
trabalhadora. Informa também que os confrades Mauro Spínola e Alfredo R. Netto, 
pediram demissão da Comissão Organizadora, não havendo entretanto necessidade de 



substituição desses elementos. O Sr. Alfredo R. Netto, membro demissionário da Comissão 
Organizadora, pede licença p/ ler a carta de demissão, onde justifica sua atitude, 
concluindo que este Congresso é elitista. A seguir, o repres. da 17ª UDE, apresenta 
proposta por escrito, no stdo. que os temas que os temas serão tratados no Congresso, 
sejam enviados às bases, a fim de se evitar críticas dos Órgãos. O Sr. Rubens P. Meira, 
repres. da 10ª UDE., também considera os temas elitistas. A seguir (de) envolvem-se em 
animador debates, os repres. da Liga Espírita, 4ª, 5ª e 6ª UDEs., UNIMEs. de Stos., 
Campinas, Taubaté e Lins. Após longa troca de ideias, o CDE aprova proposta no sentido 
de prestigiar e manter à Com. Organiz. do 7º Congr. Espta. Estadual, bem como todo o 
trabalho e providências já encaminhados. ITEM-09-ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA – 
O CDE aprova a constituição de uma Comissão integrada pelos confrades Attílio 
Campanini, Nedyr M. da Rocha e Evany Figueira, com o fim especial de auscultar os 
Órgãos da USE, colher sugestões receber e indicar chapas e nomes destinados a compor a 
D.E. a ser eleita em julho/86, a fim de oferecer aos membros do CDE todas as informações 
de que necessitem p/ deliberar a respeito. (Parágr. Único, Inciso 2 do Art. 22 do Estatuto 
Social) Aos membros do CDE e da citada Comissão, foram oferecidos pelo confrade sr. A. 
Schiliró, em caráter pessoal, sugestões por escrito, objetivando à participação mais direta 
das Soc. Unidas, no processo de eleição da D.E. da USE. – ITEM 10 – Reforma do ESTAT. 
SOCIAL DA USE – O CDE aprova que o item 10, reforma do Estatuto Social da USE, 
constante da agenda da próxima reunião, seja apreciado, c/ prioridade, na próxima reunião 
do CDE., marcada p/ março/86. ITEM – 11 – DESIGNAÇÃO DA PRÓX. REUNIÃO 
DO CDE – O CDE aprova a data de 09/03/86 p/ a realiz. da próx. reunião. Esgotada a 
Ordem do Dia, e como da palavra ninguém mais quisesse fazer uso, o Pres. às 17:20 horas, 
dá a reunião por encerrada, c/ prece pelo repres. da UNIME-Araçatuba. Nada mais 
havendo a tratar, eu, 1º Secret., Ruy E. N. Barbosa, lavrei a presente, que submeto à 
aprovação de todos que será assinada na forma regimental. 
 
 
Assinaturas  
 




















