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Ata # 199 – 09 de março de 1986 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da centésima nonagésima nona reunião ordinária, do Conselho Deliberativo Estadual, 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em nove de março de 
um mil novecentos e oitenta e seis, em sua sede social, 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, Sr. 
Antonio Schiliró, dá por aberta a reunião, com prece, saudando em seguida os presentes. 
Cumprindo o item 01 da agenda da reunião, o Presidente, solicita ao 1º Secretário, que 
proceda à leitura da ata anterior, que aprovada, foi por todos assinada. O Pres. Sr. Antonio 
Schiliró, sugere uma alteração na Agenda da Reunião, no sentido de ser encaixado o item: 
“Dpto. de Evangelização da U.S.E., logo depois do item 03 – Tesouraria, com anuência do 
plenário. ITEM 02 – SECR. EXPED. REGISTROS – CORR. Recebida – 01) Da Unime 
de Matão, informando que seu representante junto ao C.D.E., desde 09/85, é o confrade 
Elfay L. Appollo. 02) Do C.R.E. – Sorocaba, apresentando sugestões com vistas à reforma 
do Estat. Social da U.S.E. 03) Do C.R.E. – Sorocaba, subsídios p/ alteração do processo 
eleitoral da U.S.E. CORR. EXPEDIDA – 01) Da Presidência da USE p/ os Órgãos, 
informando sobre as condições de pagamento das contribuições sociais devidas à USE, 
decorrente da aplicação do Decreto – Lei nº 2283. ITEM 03 – TES. – POS. FINANCEIRA 
– Disponibilidade: Banco Itaú – Cz$ 50.433,55, Banco Itaú Poupança: Cz$ 27.043,00. – 
Soma: Cz$ 77.476,55. Sede Própria: Baco Itaú – Fundo de Renda Fixa: Cz$ 27.619,00. 
Escritura/Sisa/Registros/Emolumentos: Cz$ 6.424,00; Sisa: Cz$ 3.530,00; Registros: Cz$ 
5.500,00. ITEM 04 – DPTO. DE EVANG. INFANTIL DA USE – Dia 26/04 p. futuro, 
fará realizar um Seminário aberto aos Dirigentes Espíritas em geral, c/ taxa de inscrição a 
Cz$ 10,00 por participante. Cincoenta elementos já se acham inscritos até o momento. Em 
seguida o confrade Paulo R. P. da Costa aborda o 7º Congresso Espírita Estadual, que conta 
com 90 inscrições. À Comissão Organizadora já esteve em Águas de S. Pedro, cujas 
instalações foram consideradas ótimas. Para finalizar é exibido o cartaz de apoio que está 
sendo fixado nas Socied. Espíritas e demais Órgãos da U.S.E. Dia 1º/02/86, foi realizada 
uma reunião com todas às UDES., tendo sido distribuído material de divulgação. Informa 
ainda, que à Comissão participou de uma coletiva c/ vários jornais espíritas, que estão 
divulgando esse evento. A seguir, o confrade Jacy Régis, membro da Comissão, informa 
que já manteve contato c/ os expositores de painéis, sendo que alguns já aceitaram a 
incumbência. Acredita que até o final do mês todos os convidados já terão se manifestado. 
O confrade Eder Fávaro igualmente membro da Comissão Organizadora, informa que foi 
conseguido junto à Basf, 60 fitas cassete que foram gravadas e que contêm um texto de 
apoio, a ser distribuídas p/ às Soc. Espíritas da Capital e Interior. A fita em seguida é 
reproduzida e ouvido o texto, considerado muito bom. Prosseguindo, o confrade Paulo R. 
P. da Costa, informa que folhetos e cartazes foram doados por colaboradores que querem 
se manter no anonimato. Quanto aos carnês, encontram-se a disposição c/ o confrade 
Waldemar Fabris. Quanto ao assunto Espiritismo e Umbanda, o repres. da Amesp, dr. 
Alfredo R. Netto, apresenta o trabalho realizado pela Comissão instituída p/ tratar desse 
assunto, em retroprojetor, matéria essa feita com base em trabalho intitulado: “Programa 
de Divulgação e Defesa do Espiritismo”. O confrade Ciro Pirondi, em aparte, sugere que o 
folheto também seja calcado no livro “O que é o Espiritismo”. Em seguida o repres. da 
UNIME – Guarulhos, também sugere, a consulta a dois livros da autoria do confrade 
Deolindo Amorim, intitulados: “Africanismo e Espiritismo e “Espiritismo e as Doutrinas 
Espiritualistas”, já que estes livros muito poderão esclarecer o assunto. A seguir o C.R.E. 
aprova a proposta de trabalho apresentada pela Comissão incumbida da redação final do 



texto do documento explicativo sobre “O que é e o que não é Espiritismo“, com impressão 
ampla e divulgação geral. ITEM 05 – INFORM. DOS ÓRGÃOS – O1) CRE.-SP. – Seu 
repres. informa: a) farão realizar o 1º Feirão Beneficente, dia 23/03/86, das dez as dezoito 
horas. Local: Escola Estadual Visconde de Congonhas do Campo, sita à rua Tuiuti, 2051 
– Tatuapé. Haverá no local barracas de doces, salgados, refrigerantes e artesanato, além de 
show artístico. b) Através do s/ Dpto. de Orient. Doutrinária, dia 08/03 p.p. fez realizar 
um Fórum de Debates, abordando o tema: “Kardec esse desconhecido”, contando c/ os 
expositores, Jorge Rizzini e Ary Lex. O evento tem por local o auditório do C.E. Nosso Lar. 
02) UNIME-LINS – Seu repres. informa: a) Levarão ao conhecimento dos responsáveis 
pelas Emissoras de TV, um comunicado a respeito do baixo nível dos programas 
apresentados. Cópias desse documento serão emitidas a todas as Emissoras de TV do país, 
bem como ao Dpto. de Censura Federal, do Minist. da Justiça e devidos Órgãos de 
divulgação. 03) UNIME-Araçatuba – Seu repres. informa: a) A convite da UNIME-
Araçatuba, a médium Marilusa M. Vasconcelos, proferirá palestra dia 22/03, na sede do 
C.E. Luz e Fraternidade. Na oportunidade, a escritora e médium, abordará tema 
relacionado ao livro “Confidências de um Inconfidente”. b) Um dos temas da 6ª 
Confraterniz. de Espíritas da Alta Nordeste, foi relacionado com a participação do Espírita 
na Constituinte. c) A Unime-Araraquara promoverá palestra sobre o tema (Constituinte) a 
cargo do dr. Izaías Claro, dia 05/04 p.p., no Grupo Espírita da Fraternidade, à rua Rintaro 
Takarashi, 80. 04) UNIME-Franca – Seu repres. informa: a) Farão realizar curso p/ 
Evangelizadores, de 27 a 31/03. b) A Semana de Estudos c/ a Família, será realizada de 
31/03 a 04/04/86. c) O Encontro de Dirigentes Espíritas, será realizado em 05/04/86 e 
contará c/ a presença da sra. Dora Incontri. d) Farão realizar proximamente a Semana do 
Livro Espírita. 05) UNIME-Campinas – Seu repres. informa: a) Para debaterem assuntos 
específicos de s/ atividades, 42 repres. dos CREs. e Soc. Unidas, compareceram, dia 26/01 
p.p. à Zonal do bloco “B”, que compreende os CREs. de Campinas, Sorocaba, S. João da 
Boa Vista e Rio Claro. Na oportunidade trataram de assuntos referentes à Orient. 
Doutrinária, Evang. Infantil, Serv. Assistencial Espírita, Mocidade, Artes e Livro. A 
próxima Zonal será no dia 06/04 p.f. às 9:00horas, no Grupo Espírita Casa do Caminho, 
sito à Francisco de Andrade, 959 – Castelo. 06) UNIME-Rib. Preto – Seu repres. informa: 
a) De 08 a 11 de fevereiro, na cidade de Bebedouro, foi realizada a IV CONRESPI – 
Confraterniz. Regional Espírita. Cerca de 200 pessoas compareceram. A noite de arte, no 
domingo, foi seguramente, um dos muitos pontos altos desse evento. Durante a sua 
realização foram vendidas 379 obras espíritas. ITEM 06 – DPTO. DE MOCIDADE – Seu 
Diretor presta esclarecimentos a respeito da manifestação do CRE – Pres. Prudente, sobre 
pronunciamento de expositor que abordou o tema “Direitos Humanos e Doutrina 
Espírita”, por ocasião da 27ª COMENOESP. Informa inicialmente que o Dpto. de 
Mocidade da USE, tem estado presente em todas as ocasiões, além de ter recebido relatórios 
de todos os Órgãos Seccionais. Que o movimento foi bem estruturado e que a Comissão 
Diretora do Dpto. De Mocidade contatou c/ as Diretorias Seccionais, que acionaram por 
outro lado, vários elementos, que permitiram dessa forma, que se tivesse uma visão bem 
clara do assunto. Também foi feita à gravação da palestra e a análise de todo o material 
recebido. A fita da palestra foi ouvida, sendo que o trecho que deu motivo à polêmica foi 
transcrito na íntegra p/ todos meditarem a respeito. No seu entender a matéria contida na 
palestra do jovem Claudio, não apresenta nada contra à Doutrina. Pela ordem, a seguir, 
manifestam-se os seguintes confrades: dr. Ary Lex, repres. da AMESP.: Entende que política 
não deve ser levada aos CES. embora o espírita possa participar intensamente de política. 
Exorta os jovens a não permitir que se faça política dentro do movimento. Evany Figueira 
– repres. da UNIME-Taubaté - sugere que o C.D.E. estude o assunto de maneira mais 
ampla, inclusive ouvindo os envolvidos no caso e até instituindo uma Comissão que 



trouxesse maiores subsídios. Clodoaldo de Lima Leite – repres. da 14ª U.D.E.: Entende 
que o confrade Cláudio, como universitário que é, tratou do que ele aprendeu nos bancos 
universitários. No seu entender, ele (Cláudio) não disse nada que contrarie à Doutrina. 
Rubens P. Meira – repres. da 10ª UDE.: Pelo que ouviu, não vê incitação nenhuma a luta 
armada. Nada que contrarie o que a Doutrina ensina. Parabeniza o jovem por ter a coragem 
de falar o que nós temos receio de dizer. Jaci Régis – UNIME de Santos: Entende que é 
necessário reavaliar as colocações dos jovens, que não podem ficar alheios. Que há 
necessidade de mais pessoas ativas que debatam estes temas sociais, a fim de nos 
compormos com a realidade do dia-a-dia. Ciro Pirondi – Repres. da 4ª UDE.: Na qualidade 
de jovem declara seu apoio ao jovem, mesmo que pense diferente de nós. Eder Fávaro – 
Repres. da 15ª UDE.: Entende que é bom que se discuta assuntos dessa natureza no C.D.E. 
Pensa que se deve fazer uma avaliação do que foi tratado, em favor da Doutrina e de todos. 
Nelson Navas – Dpto. de Mocidade da USE.: Presta informação sobre o plano de trabalho 
desenvolvido na COMENOESP, convidando a todos p/ participarem dia 27/03, na 
concentração de Dracena. Informa que está a disposição de todos, a fita gravada com os 
debates. Isaias – Repres. da UNIME-Adamantina: Endossa o pensamento do confrade Jacy 
Régis. Nestor J. Masotti – 1º Vice – Pres. da USE.: Entende que deve haver uma análise 
ampla, p/ ver se se está dentro dos padrões da Doutrina. Paulo R. P. da Costa – 2º Vice – 
Pres. da USE.: Apoia o pronunciamento do Dpto. de Mocidade. Entende que é chegado o 
momento de dar a nossa contribuição. Que é chegado o momento do movimento espírita 
definir-se em suas prioridades. Verificar os problemas p/ atacá-los de forma clara, com 
firmeza. Nedyr M. da Rocha – Repres. da UNIME-Campinas: Reporta-se ao livro do 
confrade Deolindo Amorim, “O Espiritismo e os Problemas Humanos”, que aborda 
aspectos do Espiritismo social. Finalmente o Dir. do Dpto. de Mocidade da USE., confrade 
Ruy Brasil Assis, diz que vê c/ satisfação o assunto ser analisado c/ bastante espaço. Propôs 
que se lavre em ata tudo o que foi falado nesse item da agenda. Finalmente o C.D.E. aprova 
o esclarecimento prestado pelo Dir. do Dpto. de Mocidade da USE, a respeito da 
manifestação do CRE-Pres. Prudente, sobre pronunciamento do expositor que abordou o 
tema “Direitos Humanos e Doutr. Espírita”, por ocasião da Prévia da 27ª Comenoesp, 
realizada em Lins-São Paulo. ITEM 06- Sede Própria: O sr. Carlos Cirne, membro da 
Comissão pró-reforma da sede da U.S.E., comunica que 1.152 discos remanescentes de 
campanhas anteriores, não foram vendidos. Sugere que cada Órgão leve uma caixa 
contendo 25 discos cada, discos esses que serão vendidos ao preço unitário de Cz$ 30,00 e 
cujo resultado apurado nas vendas, será revertido p/ a reforma da sede da U.S.E. Segundo 
o confrade Carlos Cirne, a reforma prossegue lenta mas seguramente. Quanto ao livro de 
ouro, muitos colaboradores já assinaram, especialmente na Capital. O Pres. da USE., Sr. 
A. Schiliró, informa que 13 Órgãos ainda não prestaram contas dos discos colocados a 
venda, há mais de 2 anos. Informa também que não foi ainda obtido o registro da escritura 
de aquisição do imóvel sito à rua Gabriel Pizza, 433 onde está localizada a sede própria da 
USE. ITEM 07- PROPOSTA DA 4ª UDE. – O repres. da 4ª UDE, confrade Ciro Pirondi, 
propõe que seja retirado da “agenda das reuniões” do CDE., o item “Palavra aos Órgãos”, 
sugerindo que cada Órgão envie aos demais, por escrito, o relatório de suas atividades. No 
seu entender, tal medida racionalizaria às reuniões do CDE. A seguir são ouvidas as palavras 
dos repres. da 9ª e 17ª UDES., das UNIMES de Campinas, Franca e Taubaté. Por fim o 
C.D.E. rejeita a proposta da 4ª UDE. Às 13:20 horas o Pres. suspende a reunião p/ almoço 
dos participantes. Às 14:10 horas o Presidente, dá por reiniciado os trabalhos. ITEM 08- 
ELEIÇÕES DA NOVA D.E. DA USE. O Coordenador da Comissão, confrade Attílio 
Campanini apresenta o regimento para análise e apreciação do CDE. Segundo o 
Coordenador, o regimento é o mesmo que serviu p/ a eleição última, com algumas 
pequenas modificações. Informa que já enviou circular a todos os Órgãos da USE., com 



todas as informações e providências tomadas p/ atender ao disposto no Parágr. Único, 
Inciso II do artigo 22 do estatuto social. A seguir manifestam-se os repres. da 4ª e 15ª UDEs, 
e das UNIMEs de Santos e Osasco. Finalmente o Pres. esclarece, atendendo a consulta da 
4ª UDE. que não irá candidatar-se, o mesmo acontecendo c/ o Sr. Nestor J. Masotti, o qual, 
c/ a palavra, confirmou tal decisão. Dá detalhes sobre os principais trabalhos realizados 
pela atual gestão. A seguir o C.D.E. aprova o Regimento elaborado pela Comissão nomeada 
pelo C.D.E. em 08/12/85, que trata da eleição da D.E. da USE com vistas ao disposto no 
Parágr. Único, inciso II do art. 22 do estat. social. ITEM 09- REFORMA DO ESTATUTO 
SOCIAL – O C.D.E. aprova proposta p/ que o item relativo à reforma do Estat. Social da 
USE., seja apreciado na reunião do CDE. de set./86. ITEM 10- SUBSÍDIOS A NOVA 
CARTA CONSTITUCIONAL – A Comissão constituída pelo C.D.E. presta informações 
sobre o andamento dos trabalhos, bem como apela p/ os Órgãos, que enviem sugestões. 
ITEM 11- PRÓXIMA REUNIÃO – O C.D.E. aprova a data de 13/07/86, p/ a realização 
de s/ próxima reunião, bem como para a da 20ª Ass. Geral Ordinária. Esgotada a “Agenda 
da Reunião”, e, como da palavra ninguém mais quisesse fazer uso, o Pres., às 16:00 horas, 
dá a reunião por encerrada, com prece final pelo repres. da UNIME de Campinas, confrade 
Nedyr M. da Rocha. Nada mais havendo a tratar, eu 1º Secret., Ruy E. N. Barbosa, lavrei a 
presente, que submeto à apreciação de todos, e que juntamente comigo a assinam. 
 
EM TEMPO: No item 10 – Subsídios a Nova Carta Constitucional, a Coordenadora da 
Comissão, sra. Marília de Castro, informa que o sr. Nestor J. Masotti, solicitou e foi aceito, 
o s/ desligamento da Comissão, por motivos pessoais. 
 
Assinaturas 
 















 

 

Ata de 13 de julho de 1986 
XX Assembleia Geral Ordinária 

USE – União das Sociedades Espíritas do Estado do São Paulo 
 
Aos treze dias do mês de julho de hum mil novecentos e oitenta e seis reuniu-se em segunda 
convocação na sede social do Centro Espírita Nosso Lar, sita à Rua Duarte de Azevedo, 
691, bairro de Santana, nesta Capital do Estado de São Paulo, a XX Assembleia Geral 
Ordinária da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em segunda 
convocação, com início às 9 horas. A Assembleia é instalada pelo Presidente da Diretoria 
Executiva sr. 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 três de junho de hum mil novecentos e oitenta e seis, página quatorze. 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 à composição da Mesa Diretora da Assembleia, sendo eleitos para compô-la os 
seguintes: Presidente Antonio Schiliró, Primeiro Vice-Presidente Ary Lex, Segundo Vice-
Presidente Merhy Seba, Primeiro Secretário Evany Figueira, Segundo Secretário 
Therezinha Oliveira, Terceiro Secretário Abel Glaser. Empossada a Mesa Diretora da 
Assembleia é nomeada pelo seu presidente, sr. Antonio Schiliró, a Comissão de Redação 
Final, composta dos seguintes: 1) Clodoaldo de Lima Leite, 2) Alfredo Figueiredo, 3) José 
Rodrigues que recebem o roteiro para desenvolver o seu trabalho. Em seguida o Presidente 
da Diretoria Executiva da USE, Antonio Schiliró, procede à leitura do Relatório de fim de 
mandato da Diretoria Executiva, referente ao biênio 1984/1986. Segue-se a leitura das 
contas da Administração pelo Tesoureiro da Diretoria Executiva. Sr. Attílio Campanini. O 
sr. 2º Tesoureiro, Waldemar Fabris, apela aos Órgãos da USE que remetam o numerário 
correspondente à venda de discos. Em seguida o Secretário Geral da USE, sr. Geraldo de 
Souza Spínola, lê os nomes dos novos componentes do Conselho Deliberativo Estadual, 
que ficam, assim, empossados. Relativamente à representação da UNIME de Jales, o sr. 
Presidente da Mesa, Antonio Schiliró, faz, a pedido, a leitura de carta de 31/7/86, assinada 
pelo presidente da Comissão Executiva da UNIME de Jales que indica como titular o sr. 
Natal José Massaro. Fizeram uso da palavra Egídio Regis (Santos), Abel dos Santos (Ribeirão 
Preto), Francisco Ribeiro Fernandes (Campinas), Paulo Ribeiro da Costa ( Instituto 
Espírita de Educação), Ciro Pirondi, Carmen Viana e Rodrigues Daré ( Pres. Prudente). O 
sr. Presidente colocou o assunto em votação: 48 votaram pela consideração apenas do 
formulário oficial (azul) preenchido pelo órgão. 67 votaram pela validade da carta 
retificatória. Os trabalhos da Assembleia são interrompidas pelo Presidente da Mesa, 
iniciando-se, em seguida, sob a direção da Mesa Diretora da Assembleia, a Reunião do CDE 
– Conselho Deliberativo Estadual, cujos trabalhos foram acompanhados pelos 
representantes das Sociedades Unidas. Dá-se início à reunião às 12,05 hrs. com a leitura, 
pelo Secretário Geral da Diretoria Executiva, sr. Geraldo de Souza Spínola, da ata da 
reunião realizada em nove de março de hum mil novecentos e oitenta e seis, aprovada pelos 
presentes. Com a palavra o sr. Presidente informou que, na presente reunião, os 
representantes deveriam eleger a Diretoria Executiva da USE para o biênio 1986/1988, 
dando-lhe posse. Em seguida foi oferecida a palavra aos representantes presentes, ninguém 
dela tendo feito uso. Em seguida, a Comissão pró-eleição da nova Diretoria Executiva da 
USE, por intermédio de Evany Figueira, informou sobre os trabalhos da referida comissão, 
dando leitura das sugestões de chapa apresentadas pelos órgãos seguintes: a UDE- União 



 

 

Distrital Espírita – 4ª Zona apresentou a chapa “Unificação Hoje”, composta pelos 
seguintes: Presidente Henrique Diegues, 1º Vice-Presidente Marcos Miguel da Silva, 2º 
Vice-Presidente Ciro Pirondi, Secretário Geraldo de Souza Spínola, 1º Secretário Rui Brasil 
Assis, 2º Secretário Amâncio Prestupa, 3º Secretário Nair Aparecida de Souza, 1º 
Tesoureiro Roberto Bocalon, 2º Tesoureiro Luiz Salvador Cacassi, Diretor de Patrimônio 
Galeno Ribeiro da Silva.  

A UDE – União Distrital Espírita 21ª Zona propôs a Chapa “Aspecto Tríplice” digo 
“Tríplice Aspecto” assim constituída: Presidente Nedyr Mendes da Rocha, 1º Vice – 
presidente Flávio Pasquinelli, 2º Vice-Presidente Marília de Castro, Secretário Geral Carlos 
Teixeira Ramos, 1º Secretário Alberto José Gemelgo Filho, 2º Secretário Joaquim Soares, 
3º Secretário Antonio César Perri de Carvalho, 1º Tesoureiro Attílio Campanini, 2º 
Tesoureiro Waldemar Fabris, Diretor de Patrimônio Carlos Cirne. Ainda com a palavra, 
esclareceu que todos os candidatos atendem ao disposto no Art. 31, parágrafo 3º do 
Estatuto Social determinando que “os candidatos à Diretoria Executiva serão, 
necessariamente, membros do CDE ou seus suplentes. Considerava, outro assim, 
encerrados os trabalhos da Comissão já que a mesma havia cumprido integralmente a 
incumbência a ela atribuída pelo CDE. O sr. Presidente oferece a palavra aos candidatos à 
Presidência das duas chapas, tendo, em primeiro, lugar feito uso dela o confrade Henrique 
Diegues que coordenou a apresentação de um audiovisual relativo ao programa a ser 
desenvolvido pela chapa “Unificação, Hoje!”, caso eleita. Em seguida fez uso da palavra o 
confrade Nedyr Mendes da Rocha pela chapa “Tríplice Aspecto” dizendo que sua equipe, 
se eleita, aproveitará as experiências das Diretorias anteriores, agilizando o que se fizer 
necessário. O presidente da Mesa faculta a palavra aos membros do CDE, tendo feito dela 
uso: 1) Messias Antonio da Silva (Liga Espírita do Estado de São Paulo), 2) José Chamat 
(Fernandópolis), 3) Ricardo Miguel Fazanelli (São José do Rio Preto), 4) Elfay Luiz Appollo 
(Matão), 5) Francisco Ribeiro Fernandes (Campinas), 6) Marcos Miguel da Silva (Osasco), 
7) Marília de Castro (Liga Espírita do Estado de São Paulo), 8) Artur Maria (Guaratinguetá), 
9) Ciro Pirondi (4ª UDE), 10) Rubens Policastro Miera (10ª UDE), 11) Joaquim Soares 
(14ª UDE), 12) Cesar Perri de Carvalho (Araçatuba). O sr. Presidente submeteu também a 
representantes da Assembleia a palavra: 1) Ulisses de Souza Carvalho (S.E Benedito Rosa 
de Jesus), 2) Egídio Regis (Santos). O Presidente submeteu à apreciação dos Conselheiros 
a escolha do critério a ser adotado para a eleição da nova Diretoria Executiva, tendo o 
Conselho deliberado que a mesma seja por voto aberto (59) contra 13 voto secreto. São 
indicados Junior da Costa Oliveira e Clodoaldo da Lima Leite e Alfredo Figueiredo para 
acompanharem a eleição. A segunda Secretária, Therezinha de Oliveira, faz a chamada das 
representações presentes, tendo os representantes declarado ao microfone o seu voto, cujo 
resultado foi o seguinte: chapa “Tríplice Aspecto”, 63 votos e chapa “Unificação, Hoje” 13 
votos, sendo declarada eleita a chapa “Tríplice Aspecto” cujos componentes foram 
empossados como membros da Diretoria Executiva para o biênio 1986/1988. O confrade 
Henrique Diegues faz uso da palavra, desejando à Diretoria eleita uma gestão profícua, 
plena de realizações. A seguir o sr. Nedyr Mendes da Rocha, novo presidente da USE, fez 
uso da palavra convidando todos os representantes a se fazerem presentes dia 14 de 
setembro próximo para a primeira reunião do Conselho Deliberativo na próxima gestão. 
Enalteceu o trabalho desenvolvido pela Mesa Diretora pela sua total imparcialidade. A data 
foi aprovada por unanimidade. É reaberta a assembleia pelo confrade Antonio Schiliró que 
passou a palavra à Comissão da Redação Final que apresentou o seu relatório-síntese. Nada 
mais havendo a se deliberar ou observar o Presidente da Mesa autorizou a leitura da ata da 



 

 

XX Assembleia Geral Ordinária que, após lida foi aprovada pelos presentes e assinada pela 
Mesa Diretora e pelos representantes que desejarem assiná-la. 
 
São Paulo, 13 de julho de 1986 
 
 
Assinaturas 
 

















 

 

Ata # 200 - 14 de setembro de 1986 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da Ducentésima Reunião Ordinária (200ª) do Conselho Deliberativo Estadual da USE- 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em catorze de setembro 
de 1986, no anfiteatro do Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz, à Rua Duarte de 
Azevedo, 691 – Santana. Às nove horas, em segunda convocação, com a presença de 
número legal de Conselheiros, o Presidente, sr. Nedyr Mendes da Rocha, dá por aberta a 
reunião, com uma prece, saudando em seguida os presentes. Lembrou que era a primeira 
reunião deste Conselho e pediu a ajuda de Deus para que possamos ser úteis à Sociedade 
e ao meio da qual participamos, dando assim como iniciada a reunião e cumprido o seu 
primeiro item. Item 02 – Expediente ( Secretaria / Tesouraria) Foram lidas as seguintes 
correspondências: 1 – Telegrama do Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal 
e Previdenciária agradecendo sugestões ao anteprojeto parte especial do Código Penal, 
referente aos temas aborto e eutanásia; 2- Ofício do chefe do Gabinete do Ministério da 
Justiça, acusando recebimento de trabalho sobre o mesmo tema; 3- Convite da Sociedade 
de Estudos e Pesquisas Espíritas para o lançamento do livro “Atualidade de Allan Kardec 
– O Perispírito” de Rubens P. Meira. 4- Da 14ª UDE informando substituição de seu 
representante junto ao CDE, sr. Joaquim Soares, por: Clodoaldo de Lima Leite e suplentes 
Sander Salles Leite e Domingo Verni Filho; 5- de Santa Fé do Sul, anexando cartas de 
Centros Espíritas de Santa Fé do Sul, Rubinéia e Três Fronteiras, pedindo a criação da 
UNIME de Santa Fé do Sul, indicando inclusive seus dirigentes: Natal J. Massaro, Romeu 
Machado e Arthur Vitorino; 6 – Da 18ª UDE, lembrando que não constou da “Ordem do 
Dia” a discussão da alteração do Estatuto Social da USE. Feita a leitura do expediente 
determinou-se que fosse ouvida a UNIME de Jales com referência a reativação da UNIME 
de Santa Fé do Sul, aproveitando o sr. Presidente para destacar o compromisso da atual 
Diretoria em visitar Santa Fé do Sul. Quanto ao assunto alteração dos Estatutos o 
presidente esclareceu que foram poucas as sugestões recebidas dos órgãos, e que devido a 
relevância do assunto, mereceria maior atenção dos mesmos. Na próxima reunião do CDE 
este assunto deverá ser discutido. Tesouraria/Disponibilidades em 31.08.86 – Banco Itaú 
C/C Cr$7.251,00; Poupança nº 02750-2 Cr$ 68.208,00; Poupança nº 06514-8 Cr$ 
10.605,00; Fundo de Renda Fixa: Cr$ 37.396,00, totalizando Cr$ 123.460,00. O 
orçamento para 1987 será apresentado na Reunião do CDE de dezembro, com informação 
antecipada aos órgãos, para que se manifestem a respeito, sendo que será sugerido a forma 
de pagamento das contribuições em parcelas trimestrais. ITEM 03 – APRESENTAÇÃO E 
POSSE PELA DIRETORIA DAS COMISSÕES DIRETORAS DOS 
DEPARTAMENTOS – Foram apresentados os componentes das Comissões Diretoras, já 
nomeados, sendo que os demais serão apresentados oportunamente, assim temos: 
Departamento de Orientação Doutrinária – Abel Glaser, Natalino D´Olivo e Marculino 
Fernandes Romera; Evangelização Infantil – Carolina Flor da Luz Matos, Elaine Curti 
Ramazzini e Ciro José Fumagalli; Artes – Jeanne D´Arc de Castro, Moacyr Camargo e 
Sérgio de Oliveira e Silva; Orientação Administrativa e Jurídica – Flávio Pereira do Valle, 
Maria José Bernardes da Silva e Francisco Fernandes Ribeiro; Educação Espírita – 
Clodoaldo de Lima Leite, Heloísa Pires; Finanças – Paulo Toledo Machado, Waldemar 
Fabris e Attílio Campanini; Comunicações – Jamil N. Salomão e Merhy Seba; Serviço 
Assistencial Espírita – Maria Aparecida Valente e Denise Ribeiro Leite. Apresentadas as 
Comissões Diretoras, o representante da 4ª UDE solicitou esclarecimento da Diretoria 
Executiva sobre a não nomeação da Comissão Diretora do Departamento de Mocidade, 



 

 

visto já existir indicação anterior por parte do Departamento. O Presidente passou a palavra 
ao 1º Vice Presidente que havia tratado do assunto junto aos jovens. O 1º Vice Presidente 
esclareceu que, de acordo com o Estatuto Social, no seu art. 32, inciso VIII e art.47, 
parágrafo 2º, é competência da Diretoria Executiva a nomeação das comissões Diretoras 
dos Departamentos. Apesar dessa norma estatutária, o 1º Vice Presidente esteve em Marília 
para dialogar com os jovens á respeito do assunto. Entretanto, naquela oportunidade, os 
mesmos mantiveram-se irredutíveis, não aceitando nenhuma outra sugestão para constituir 
o Departamento. A respeito do assunto, o representante da UME de Santos manifestou-se, 
solicitando um tratamento diferenciado para este Departamento. Como o assunto já estava 
se prolongando em demasia e conforme o Estatuto Social a competência da nomeação das 
comissões Diretoras dos Departamentos é da Diretoria Executiva, o Presidente achou por 
bem encerrá-lo, solicitando ao Conselho que se manifestasse a esse respeito. Colocado em 
votação, por trinta e nove votos a favor e cinco contrários, passou-se para o item seguinte. 
ITEM 04 – APRESENTAÇÃO DE SUGESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA 
NOVA DINÂMICA DA REUNIÃO DO CDE. I – Estudo de assuntos e problemas por 
comissões permanente nomeadas, com fins específicos, dando conhecimento prévio aos 
órgãos, em tempo hábil, possibilitando o seu exame; 2 – O envio da cópia da ata da 
Reunião, antecipadamente aos órgãos, facilitaria sua apreciação e aprovação; 3 – Envio 
prévio do conteúdo de cada item constante da pauta da Reunião com notas explicativas e 
justificativas, possibilitando que os representantes levem para a Reunião do CDE o 
consenso geral de seus respectivos órgãos; 4 – Exposição de temas que venham ao encontro 
das necessidades do movimento espírita, proporcionando além dos esclarecimentos, a 
confraternização através do trabalho; 5 – A elaboração de um novo Regimento Interno que 
disciplinará as Reuniões do CDE; 6 – A elaboração de áudio visual sobre o CDE 
possibilitará um conhecimento mais abrangente sobre o mesmo, facilitando a participação 
de todos. 05 – INFORMAÇÕES DOS ÓRGÃOS, INCLUSIVE ENCONTROS ZONAIS 
– TAUBATÉ – Disse que a Diretoria precisa ter tranquilidade para procurar a 
harmonização do movimento e, que é hora de reestruturarmos o Departamento de 
Mocidade, portanto um encontro para tanto torna-se necessário. 18ª UDE – Reiterou a 
necessidade da revisão do Estatuto da USE, pois trata-se da lei máxima que data de 1979, 
solicitando que conste da pauta da Reunião de dezembro a permissão para os órgãos 
fornecerem novas sugestões e prazo para constituição de Comissão estudar e tratar do 
assunto. FRANCA – de 04 a 25/10/86 será realizado o 12º mês de Kardec em Franca e 
toda a Região. Foi solicitado à todos que assinem o jornal “A Nova Era”. Santo André – 
Como contribuição de Santo André, estão sendo distribuídos Apostilas e Libretos sobre 
Evangelização Infantil impressos gentilmente pelo Diário do Grande ABC. 4ª UDE – 
Informou sobre a Noite de autógrafos do livro “O laço e o Culto” dia 26/09/86 às 20.00 
horas no Auditório Dinorah de Carvalho. Dias 22 e 23/11/86 será realizada Reunião da 
Comissão Organizadora do Encontro Nacional sobre o Aspecto Social da Doutrina 
respeito no Grupo Espírita Paulo de Araújo. 19ª UDE – Realizará um ciclo de palestras 
sobre os temas do Congresso e o 1º Feirão da Primavera, com renda para os centros da 
Região. CAMPINAS – Em 26/10/86, na cidade de Americana, será feita uma exposição 
com informações para não espíritas no Teatro Cassio Mendes. 21ª UDE – No primeiro 
domingo de cada mês realiza-se a mini feira do Livro Espírita das 8 as 12 horas no mercado 
de Pirituba. É mantida no Cemitério de Perus uma caixa com mensagens, que é 
reabastecido periodicamente. Dia 19/10/86 será realizado o 2º Encontro da Família na 
Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo, das 14 as 17 horas. Um ciclo de palestras é 
realizado nas Casas Espíritas da Região, unidas ou não, com temas variados. Vão contribuir 



 

 

na Feira do Livro Espírita da 6ª UDE. AMPARO – lembrou para que não seja esquecido o 
trabalho e a experiência das mocidades, que devem ser ajudadas e orientadas no problema 
que ora atravessam. CRE SÃO PAULO – Informou sobre o trabalho que está sendo 
desenvolvido para reativação, até o fim do ano da 2ª UDE. FERNANDÓPOLIS – Realiza 
exposição evangélica mensal em todas as casas unidas da Região e a cada dois meses 
promove um Encontro Regional para debate das necessidades evangélicas e culturais do 
movimento. Em 28/09/86 – Exposição evangélica sobre o comportamento do trabalhador 
espírita e suas necessidades. Diz, ainda que o Jornal Unificação deverá refletir o ponto de 
vista dos Órgãos e não o de seus representantes e que todos devem mandar notícias e 
informações. GUARATINGUETÁ – Em 10/08/86 realizará o encontro de Dirigentes 
Espíritas como tema Mediunidade. Dia 19/10/86 será promovido Seminário sobre 
Mediunidade. Dia 30/11/86 será realizado o 7º Encontro de Departamento de Mocidade 
da Região de Cachoeira. GUARULHOS – Parabenizou a nova Diretoria Executiva e apela 
para a conciliação, considerando-se que o movimento espírita é o mais democrático do 
mundo. 14ª UDE – Apresentou sugestão para o jornal Unificação. JACAREÍ – Destacou 
a lisura e o comportamento espírita com que a mesa conduziu os trabalhos, concitando a 
todos que venham para a Reunião com vontade de ajudar e de aparar. SÃO ROQUE – 
Informou que vem sendo realizada na cidade de Mairinque a 1ª Feira do Livro Espírita, em 
praça pública, todos os domingos de setembro. Em outubro será realizado o mês Cristão. 
MATÃO – Destacou a influência do Livro Espírita na comunidade brasileira, criando 
profundas raízes. De 27/09 a 12/10/86 será realizada a 7ª Feira do Livro Espírita com 
palestras. SANTOS – Informou que na Reunião do Conselho Deliberativo da UME 
registrou um voto de louvor à comissão do 7º Congresso Espírita Estadual e a tranquilidade 
e equilibro do seu coordenador. Destacou-se a eficiência da Diretoria Executiva, 
distribuindo no dia seguinte ao do início do Congresso, o jornal Unificação.  ITEM 06 – 
INFORMAÇÕES DA COMISSÃO CONSTITUINTE E O ESPÍRITA – Foi destacado 
que estávamos reunidos, assegurados pela Carta Magna, que estabelece direito a reunião, à 
liberdade de associação, ao repouso semanal. Alertou que precisamos lutar para que 
normas morais que acreditamos, se transformem em normas jurídicas. A norma moral 
ficará no limite da consciência, mas não será exigível para a sociedade, a não ser que se 
transforme em norma jurídica. A norma moral “não matarás” contida nos Dez 
Mandamentos se transformou em norma jurídica, garantida pela Constituição e pelo 
Código Penal. O CRE SÃO PAULO manifestou-se registrando a negação da sede da 
FEESP para exposição do tema debate “A Constituinte e o Espírita”, com a alegação de 
tratar-se de tema político, pediu a conscientização dos espíritas para que não se perca espaço 
na sociedade e para que os Centros abram as portas para viver esse momento histórico, 
raciocinando sobre o tema à luz da Doutrina Espírita. A 17ª UDE parabenizou o CRE SÃO 
PAULO pela realização de encontro dessa natureza. O representante de Santo André 
destacou artigo de página inteira em jornal da “Assembleia de Deus” que enfocava ser a 
liberdade de culto “uma faca de dois gumes, que infelizmente permite a existência do 
Espiritismo”. Religiões estão se manifestando e elegendo seus representantes junto à 
Constituinte. ITEM 07 – SEDE PRÓPRIA – INFORMAÇÕES PELA “COMISSÃO 
PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS E REFORMAS” – A reforma da sede continua; a 
maior parte do material já está comprado. É bastante provável que a próxima reunião do 
CDE seja lá realizada. O mobiliário, ou melhor, as cadeiras, já estão definidas e orçadas, 
devendo ser promovida a campanha para sua aquisição que incentivará a doação pelos 
órgãos. Cinquenta (50) relógios foram doados para a USE e estão sendo sorteados, 
revertendo sua renda para a compra de equipamento para a cozinha. Dia 25/10/86, 



 

 

durante a realização do evento promovido no Ibirapuera, deverá ser lançado e iniciada a 
venda dos discos do 3º Festival de Música Mediúnica, cuja renda será revertida em benefício 
da sede própria. ITEM 08 – SÉTIMO CONGRESSO ESPÍRITA ESTADUAL – SÃO 
PAULO – Por falta de tempo e tendo em vista a ausência, justificada, do Coordenador 
Geral, a maioria presente decidiu levar este assunto para a próxima reunião do CDE. ITEM 
09 – PEDIDO DA UNIME DE SÃO JOÃO DA BARRA PARA SEU RETORNO DO 
CRE DE FRANCA PARA O CRE DE RIBEIRÃO PRETO. Foi aprovada a proposta. 
ITEM 10. Nada mais havendo a tratar, os Conselheiros aprovaram o dia 14/12/86, para a 
realização da próxima reunião, dando o Presidente por encerrada a reunião às 13.00 horas, 
com prece final proferida por Henrique Diegues, com menção ao desencarne da Sra. Hélia 
C. Fávaro, companheira do confrade Éder Fávaro. Eu, Alberto José Gemelgo Filho, na 
qualidade de Primeiro Secretário lavrei a presente ata que será submetida a apreciação na 
próxima reunião, sendo por mim assinada no presente ato. 
 
 
São Paulo, 14 de setembro de 1986. 
 
Adendo: 
Durante a 201ª Reunião Ordinária foi aprovada a inclusão na Ata as seguintes 
manifestações ocorridas na Reunião Ordinária supra registrada: a 18ª UDE solicita 
correção do registro do item 05; onde consta “propôs comissões para estudar e tratar do 
assunto”, anote-se “receber e enquadrar sugestões”; a 5ª UDE reclamou que não houve 
registro sobre as fotos do VII Congresso Estadual Espírita e sobre a necessidade de se 
programar um Curso para oradores espíritas. Nada mais foi acrescentado. 
 
São Paulo, 14 de dezembro de 1986. 
 
Assinaturas 
 
 
 
 





















 

 

Ata # 201 – 14 de dezembro de 1986 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da ducentésima primeira reunião ordinária (201ª) do Conselho Deliberativo Estadual 
da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada em catorze de 
dezembro de 1986, no anfiteatro do Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz, na rua 
Duarte de Azevedo, 691 – Santana, nesta Capital, às 9 horas, em segunda convocação. O 
Presidente Sr. Nedyr Mendes da Rocha dá por aberta a reunião lendo a mensagem “Aí está 
o Brasil...”, do espírito Bezerra de Menezes, recebida em reunião do Conselho Federativo 
Nacional, em Brasília, no dia 9 de novembro de 1986, pelo médium Divaldo Pereira Franco 
e, completando o Item 1 proferiu a prece inicial. Item 2 – O CDE foi consultado sobre a 
leitura prévia da Ata da Reunião anterior, pois ela foi distribuída aos órgãos, 
antecipadamente. A leitura foi dispensada. A UNIME de Guarulhos propôs a inversão da 
pauta, deixando os itens de 6 a 10 por último, priorizando os itens 11 a 13. Colocado em 
votação, 24 votaram a favor da manutenção da pauta distribuída e 11 votaram a favor da 
alteração. O Sr. Éder Fávaro corroborou as palavras do sr. Presidente, encarecendo a 
necessidade de objetividade nas manifestações. A respeito da Ata, a 18ª UDE propôs 
alteração na redação na p. 02, item 5, quando consta “propôs comissões para estudar e 
tratar do assunto” substituir para “receber e enquadrar as sugestões”. A 5ª UDE reclamou 
que não houve registro da apresentação das fotos do VII Congresso Espírita Estadual e da 
observância da carência de oradores e a necessidade de um curso para oradores. Sem outras 
manifestações, a Ata foi aprovada. Item 3 – Secretaria – Expediente e Registros. Indicação 
de novos representantes junto ao CDE: UNIME de São Carlos – Amélio Fabrão Fabbro 
Filho; UNIME de Jales – Durval Theodoro de Moraes, como efetivo; Nelson Jacintho Doro 
e Oswaldo Campanha, como suplentes; UNIME de Mogi das Cruzes – Sra. Ivani Santos 
de Oliveira, como efetiva; 15 UDE – Éder Fávaro, como efetivo, Celso Moratore e João 
Nonato, como suplentes. Foram empossados os novos membros do CDE. 
Correspondência da UNIME de Lins propondo a criação do Departamento de Esperanto 
na USE. Item 4 – Tesouraria – Posição Financeira – O Sr. Attílio Campanini colocou-se à 
disposição sobre a demonstração já divulgada com a pauta. Não ocorreram manifestações. 
Item 5 – Informações dos órgãos – A UNIME de Franca promoverá o 4º Encontro de 
Evangelizadores e informam que realizaram a 1ª CONFRADE; a UNIME de Campinas 
congratulou-se com a D.E. da USE sobre a ação dos Departamentos e informa que a Zonal 
bloco “B” tem atingido seus objetivos e que a próxima ocorrerá no dia 25/01/1987, em 
Piracicaba, realizaram ainda o Curso de Evangelizadores da Infância, com 120 inscritos, 
promovido pela UNIMEC e já preparam outro para o mês de fevereiro; a UNIME de 
Guarulhos traz propostas: 1 – constituir comissão para retomada do enriquecimento da 
apostila “Atividades Doutrinárias”; 2 – retomada da campanha “Comece pelo Começo”, 3 
-  elaborar manual sobre plantão de atendimento; 4 – provocar mais encontros de dirigentes 
para se levantar necessidades das Casas e do movimento; 5 – divulgar encontros, debates, 
palestras; 6 – que a Comissão encarregada da divulgação da Doutrina (orientação para o 
público leigo) sejam expostos nas reuniões do CDE, para que todos possam acompanhar o 
seu desenvolvimento; 15ª UDE fez referência à falta de manifestação e de divulgação dos 
órgãos doutrinários na imprensa, inclusive esclarecendo notícias distorcidas e propõe a 
criação de uma Assessoria de Imprensa para Assuntos Doutrinários, justificando que tal 
medida é necessária para a USE zelar pela sua imagem e do Espiritismo; Liga Espírita do 
Estado de São Paulo esclarece a respeito de circular da USE informando não dispor de 
Departamentos, embora contem com muitas atividades e opina que a USE não deveria 



 

 

estender muito as suas tarefas, mas executar os seus objetivos; 10ª UDE – O Sr. Rubens 
Policastro de Meira apresentou seu livro “Atualidade de Allan Kardec – O Perispírito”; 
UNIME de Bauru informa promoverem tradicionalmente o Encontro de Corais, na época 
do Natal. Indaga se há alguma informação sobre a eleição de algum parlamentar espírita e, 
do plenário, informa-se que o sr. Hélio Rosas (do Vale do Paraíba) é 1º suplente à Câmara 
Federal; UNIME de Taubaté – realizaram encontro que teve como tema central a 
evangelização infantil e fazendo referência a propostas surgidas no plenário, comenta que 
há convergência de propostas para a divulgação e que os Centros devem se aparelhar para 
o natural crescimento da população e, assim, propõe que a USE distribua para 
enriquecimento todas as propostas recebidas; Instituto Espírita de Educação – fez 
referência à proibição de “despachos espíritas” em locais de Brasília e que isso enfatiza a 
necessidade de divulgação e do esclarecimento sobre as práticas espíritas; UNIME de 
Americana – acrescenta dados que corroboram as manifestações sobre as deturpações da 
imprensa e a omissão de órgãos sobre os esclarecimentos doutrinários; AMESP – comunica 
realização do Simpósio Medicina/Parapsicologia/Espiritismo, em auditório da USP, no 
mês de outubro e de cursos de neurolinguística e de terapias de vidas passadas, alerta o 
Estudo que médicos e terapeutas estão se aproveitando de ocasiões, intitulando-se membro 
da AMESP e praticando a “terapia das vidas passadas”, sendo que ninguém no Brasil está 
autorizado por ela ou pelo autor do método para exercer profissionalmente a chamada 
terapia das vidas passadas; esclarece ainda que a AMESP forneceu Certificado de frequência 
e não Certificado de Conclusão de Curso sobre o método; UME de Santos – enfatiza que 
é urgente a constituição da Assessoria proposta pela 15ª UDE, que poderia ser eleita agora 
pelo CDE; UNIME de Guarulhos aproveitou o assunto para observar que no vestibular da 
FUVEST, realizado há poucos dias, na prova “Comunicação e Expressão”, o texto 
menciona e critica os políticos e “cultos espíritas” e enfatiza a necessidade da criação da 
Assessoria de Imprensa. Item 06 – Relatório da Comissão Central Organizadora do 7º 
Congresso Espírita Estadual – Foi lido pelo Secretário do Congresso, o Sr. Carlos Teixeira 
Ramos. O Sr. Paulo Roberto Pereira da Costa, Coordenador da Comissão, justificou a 
impossibilidade de seu comparecimento à Reunião Ordinária anterior e leu ofício remetido 
na época. A Comissão julga que foram atendidos os objetivos do Congresso. Foi distribuído 
o Relatório lido, constando do mesmo, entre outras, as seguintes informações: 
comparecimento de 396 pessoas, desenvolvidas 8 palestras, 6 painéis, 4 painéis doutrinários 
(plenários) e quatro temas livres, movimentando 25 expositores, 22 coordenadores e 16 
relatores, havendo expressivo superavit financeiro, sendo que o Congresso foi 
autossuficiente. Sugerem que o superavit seja aplicado na confecção dos Anais do 
Congresso e que seja mantida a atual Comissão Organizadora até a próxima reunião do 
CDE da USE, com a responsabilidade específica da elaboração dos Anais do Congresso 
para fins de impressão pela Diretoria Executiva da USE. O Tesoureiro leu o Demonstrativo 
Financeiro de Despesas e Receitas, com o total de receita de Cz$ 36.727,16, depositado no 
Banco Itaú. Na oportunidade, entregaram à Diretoria Executiva o cheque de 
Cz$36.727,16, encerrando assim, a parte financeira do Congresso. O sr. Presidente da USE 
comenta que a Diretoria Executiva não gostaria de assumir sozinha a responsabilidade pelos 
textos dos Anais e que prefere submetê-los ao CDE. Já a Comissão Organizadora do 7º 
Congresso propõe que os Anais retratem o mesmo, sem conclusões, e com a 
responsabilidade dos autores. A Comissão propõe que seja previamente remetido o 
“boneco” dos Anais para apreciação pela DE e que não se sente apreensiva com a 
publicação dos textos que refletem opiniões pessoais, julgam que a ressalva da ausência de 
conclusões elimina a submissão de assuntos para a deliberação do CDE. Sobre o assunto, 



 

 

ocorreram exposições por parte da 17ª UDE, UME de Santos, 19ª UDE, UNIME de 
Taubaté, 4ª UDE, 14ª UDE, 5ª UDE, 15ª UDE, 10ª UDE, a respeito da oportunidade ou 
não de se submeter os textos do Congresso à apreciação do CDE. Pediu a palavra o 
Coordenador da Comissão Organizadora, deixando claro seu pensamento e o da própria 
Comissão em não discutir o teor das teses e de que não podem aceitar críticas ao conteúdo 
dos temas, embora seja evidente sua posição pessoal contrária a algumas teses. O Sr. 
Presidente da USE reafirmou a sua preocupação na impressão dos Anais com a chancela 
da USE. Depois de rápida interrupção para lanche, o sr. Presidente colocou em votação a 
questão, saindo vencedora, por ampla maioria, a opção de se fazer ressalvas nos Anais do 
7º Congresso. Em seguida, propôs o texto da ressalva a ser introduzido no frontispício de 
todos os trabalhos: “Durante o 7º Congresso Espírita Estadual não ocorreram deliberações. 
Os assuntos não foram apreciados pelo Conselho Deliberativo Estadual – CDE, nem pela 
Diretoria Executiva da USE. A tese expressa a opinião pessoal do autor”. A proposta foi 
aprovada com apenas um voto contrário, acompanhado de declaração de voto de Evany 
Figueira, representante da UNIME de Taubaté: “Se deve ou não ter ressalva das teses do 7º 
Congresso, a UNIME de Taubaté se ressalva do estudo das teses de acordo com o art.22, 
item X”. Item 07 – Contribuição Social. O Sr. Attílio Campanini se colocou à disposição 
para esclarecimentos sobre a Proposta Orçamentária para 1987, já distribuída aos 
presentes. A 18ª UDE manifestou-se com indagações sobre alguns itens da despesa. A 3ª 
UDE considera que os recursos seriam suficientes só até julho de 1987 e o orçamento 
insuficiente para manter a USE. Enfatiza a necessidade de convencer as Sociedades da 
divulgação dos Balancetes mensais. A Liga Espírita do Estado de São Paulo declarou-se de 
acordo com a proposta da tesouraria da USE. A UNIME de Campinas manifestou-se 
também pela insuficiência do orçamento e de um aumento da contribuição. A UME de 
Santos propôs a fixação de faixas para a contribuição, abrindo a oportunidade para maiores 
contribuições por parte das sociedades unidas melhor dotadas. A 19ª UDE propôs o 
encaminhamento da trimestralidade, já aprovada e seguida da opção das faixas, após se 
ouvir os órgãos. Colocando-se em votação, foi aprovada com 22 votos a proposta de remessa 
às Sociedades Unidas de carnê, contemplando como opções três faixas de contribuição: 
Cz$ 100,00, Cz$ 200,00, Cz$ 300,00. Item 08 – Sede própria – O Diretor de Patrimônio 
informou sobre o projeto de se acrescentar um pavimento na sede própria e sobre as 
campanhas em andamento. Houve doação de uma geladeira e a Fraternidade da Irmã 
Dolores (da 14ª UDE) obteve para a USE a doação de panelas e 240 pratos; a USE recebeu 
a doação de 5.000 calendários impressos e que serão vendidos a preço básico de Cz$ 25,00, 
prossegue a venda dos discos “Compositores do Além”. Item 09 – Comemoração dos 40 
anos da USE-  Foi distribuída a sugestão para a referida comemoração para todo o Estado 
de São Paulo, que coincidirá também com os 130 anos de “O Livro dos Espíritos”: 
Encontro Estadual da Unificação, em junho, na Capital, com uma mostra de obras espíritas 
do Estado, exposição de painéis fotográficos lançados em São Paulo e percorrendo o Estado 
em seguida, reunião em grupo para o estudo do tema: “ 40 anos de USE – Conquistas, 
Dificuldades e Perspectivas do Movimento de Unificação”, audiovisual sobre as obras 
espíritas do Estado e do Movimento de Unificação, lançamento de “O Livro dos Espíritos”, 
em edição comemorativa; palestra de Divaldo P Franco, realização de Semanas Espíritas em 
todo o Estado sobre o tema “ 40 anos de Unificação e 130 anos de Doutrina Espírita”, com 
encerramento no Encontro Estadual com caravanas de todo o Estado, visitas aos Conselhos 
Regionais Espíritas por parte da Diretoria Executiva com programação baseada em “O que 
é a USE – Finalidades do Movimento de Unificação, Histórico e Estrutura da USE, 
Pensamento de Kardec sobre Unificação, Departamentos”; a Diretoria já solicitou o 



 

 

lançamento de um selo e carimbo da EBCT, sendo que a Empresa informou ser viável 
apenas o carimbo. O Sr. Paulo Roberto P da Costa sugeriu a impressão de um envelope 
comemorativo. O Sr. Jamil Salomão sugeriu que as comemorações fossem abrangentes e 
em locais públicos; citou a Galeria Prestes Maia e o plenário lembrou as Estações do Metrô 
Sé e S. Bento para sediar a mostra e também a USP, que teria painéis próprios para a 
divulgação. Outra sugestão foi a edição de revista comemorativa e da divulgação e debate 
em torno do filme “O Médium” (de Paulo Figueiredo), impressões de marcador de páginas, 
de decalques e de notas de rodapé em mensagens; de se preparar um filme com temática 
eventualmente aproveitável em TV. A UNIME de Taubaté propôs que os interessados em 
colaborar enviem sugestões. Cessadas as sugestões, foi colocada em votação a proposta da 
promoção de “Semanas Espíritas”, visitas aos CRE’s precedendo o Encontro Estadual e dos 
eventos na Capital, tendo sido aprovada por unanimidade, ficando a cargo da Diretoria 
Executiva a organização dos eventos. Foi entregue uma orientação para preparação de fotos 
para a mostra. Item 10 – Reunião Ordinária do Conselho Federativo Nacional (CFN) da 
Federação Espírita Brasileira (FEB), nos dias 7 e 9/11/86. O Sr. Presidente ofereceu 
informações sobre a reunião. A FEB está lançando a edição comemorativa dos dois milhões 
de exemplares de “O Evangelho segundo o Espiritismo”. Alguns esclarecimentos solicitados 
pelo plenário foram prestados pelo Presidente. Item 11 – Apresentação do programa de 
trabalho dos Departamentos. Muitos órgãos não têm instalados os seus Departamentos e, 
quando existem alguns Diretores não estão ligados aos Departamentos da Diretoria 
Executiva da USE ou falta-lhes visão de integração do trabalho de unificação. Em vista deste 
quadro, a Diretoria Executiva junto com os Departamentos elaborou um programa básico 
de trabalho para os Departamentos, que foi lido na oportunidade. Para dinamização dos 
Departamentos as visitas aos CRE’s que fazem parte das comemorações dos 40 anos da 
USE deverão contar com a presença de membros das comissões diretoras dos 
Departamentos. Item 12 – Anteprojeto do Regimento Interno do CDE – foi apresentado 
um anteprojeto do Regimento Interno do CDE que foi distribuído aos presentes, tendo 
sido o mesmo elaborado pela comissão constituída por Marília de Castro, Flávio Pereira do 
Valle, André Luiz Galembeck, Alberto José Gemelgo Filho e Maria José Bernardi da Silva, 
Item 13 – Reforma do Estatuto – ficou acertado que haverá prazo até o CDE de junho para 
apresentação de sugestões para a reforma do Estatuto Social. A apresentação do tema 
“Mediunidade - Práticas, Objetivos e Métodos” foi adiado para o CDE de 08/03/87. Nada 
mais havendo a tratar, após a prece proferida pelo Sr. Messias Antônio da Silva, o sr. 
Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Antonio Cesar Perri de Carvalho, na condição 
do 3º Secretário, lavrei a presente Ata. 
 
São Paulo, 14 de dezembro de 1986. 
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