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Ata # 202 - 08 de março de 1987 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 202 (Ducentésima segunda) Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual 
da USE —União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada aos 8 de março 
de 1987, nas dependências do Centro Espírita “Nosso lar“ — Casas André Luiz, à Rua 
Duarte de Azevedo, 691 — Santana, Capital. Às 9 horas, em segunda convocação, 
totalizando 48 órgãos e contando com o número legal de conselheiros, conforme 
assinaturas em livro próprio, o senhor presidente, Nedyr Mendes da Rocha, deu por aberta 
a reunião e proferiu a prece de abertura. Item 2 — Discussão e aprovação da ata da reunião 
de 14/12/1986. Colocada em discussão, não houve nenhuma manifestação e a ata foi 
aprovada sem reparos. Item 3 - Secretaria/Tesouraria — ofício da 4ª UDE indicando novos 
membros do CDE: Luiz Salvador Cacacci; UNIME de Araçatuba, substituindo como 
membro suplente, Antonio Cesar Perri de Carvalho por Cláudio Roberto Pagan, em 
virtude da eleição do primeiro para a DE, em tempo: para a 4ª UDE foram também 
indicados Leonildo Magalhães e Eden Dutra do Nascimento, como suplentes; a UNIME 
de Ilha Solteira — justificando ausência no CDE; 15ª UDE - proposta para o próximo CDE 
discutir a posição da USE quando há divergência dos seus órgãos, nos seguintes casos: a) 
contrariar os Estatutos vigentes; b) divergir da Codificação Kardequiana, mudando 
conceitos e inovando Kardec sem justificativas ou proposição de estudo para obtenção de 
consenso geral; c) divulgar essas contradições em nome do órgão unificacionista por meio 
da imprensa e palestras; a 18ª UDE com o apoio da UNIME de Fernandópolis e da 15ª 
UDE propõe a divulgação prévia e à parte do documento citado. Como membro da DE 
relatamos nossa visita à Associação Riopretense de Assistência ao Reeducando, presença 
na 7ª Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste (CRE de Araçatuba) realizada em 
Guararapes e a demonstração de pintura mediúnica de Marilusa Moreira Vasconcellos, em 
Penápolis; o sr. Presidente enfatizou a necessidade de nos mantermos atentos ao convênio 
e às atividades desenvolvidas em Penitenciárias e Presídios. O 1º Tesoureiro se colocou à 
disposição para esclarecer sobre o movimento financeiro em 31/12/86, registrando uma 
disponibilidade financeira da sede própria de Cz$ 26.145,00 e da Diretoria Executiva de 
Cz$ 112.027,00. Esclareceu que os carnês de contribuição social estão sendo enviados e 
que no ano passado 50% das sociedades responderam e pagaram a Contribuição Social. 
Foi sugerido que se fizesse um levantamento das sociedades que não pagam a contribuição. 
Sobre a sede própria da USE, em substituição ao Diretor de Patrimônio que se encontra 
enfermo, o Tesoureiro postou informações sobre as providências tomadas para se assumir 
a reforma do prédio. Foram lembradas as campanhas em andamento, como os calendários, 
discos e relógios. A 9ª UDE lembrou que não fosse esquecida a personalidade de Felipe 
Gimenez já desencarnado, e que foi um dos grandes batalhadores em favor da sede própria. 
A DE esclareceu o atraso involuntário que houve na fase de acabamento da obra e espera 
que no próximo CDE, pelo menos, seja possível a visita ao prédio que deverá estar 
praticamente concluído. Item 04 — Informações dos órgãos, inclusive Encontro Zonais — 
UNIME de Campinas: parabenizou a DE pelas visitas aos CRE’s; estão desenvolvendo 
trabalho de conscientização sobre a USE; receberam a unificação de mais três centros 
espíritas; em abril promoverão “Semana sobre os 130 anos de ‘O Livro dos espíritos’” e os 
40 anos da USE; sugere a divulgação das matérias da USE, como apostilas e folhetos. Sobre 
a última sugestão, a DE esclareceu que está providenciando a reposição das apostilas. 
UNIME de Guarulhos sobre o mercado livreiro que estaria entrando em crise por falta de 
livros e manifestou a preocupação com a tradução feita por Roque Jacinto, que estaria 



 

 

alterando a obra “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, fato já alertado pelo “Correio 
Fraterno do ABC”; solicitou que no momento oportuno o CDE se manifeste. Ocorreram 
observações sobre a época que a USE deverá se manifestar. O representante da AMESP 
opinou que à semelhança da tradução da FEESP, a USE deverá ter o cuidado em considerar 
aconselhável ou não a divulgação de novos livros, sem a preocupação de elaborar um “index 
de proibição”. UNIME de Guararapes — realizou nos dias 28/2 a 1/3/87 a 7ª 
Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste, sob os auspícios do CRE de Araçatuba, 
com a participação de seis cidades e perto de 200 pessoas. UNIME de Araçatuba — 
informou sobre as atividades como Encontro de Evangelizadores da Infância, visitas à 
região, palestra sobre “AIDS e o Espiritismo” e do professor José Raul Teixeira; informou 
ainda que a própria UNIME providenciou as fotos das obras para Mostra Estadual. 5ª UDE 
- promoverão a 5ª Semana Espírita Jésus Gonçalves, de 17 a 22/3/87 e lembrou que a 
caravana de mesmo nome realiza trabalho de grande significado junto aos hansenianos. 
UNIME de Matão — no dia 30/1/87, na sua praça principal, a Prefeitura Municipal de 
Matão inaugurou um busto de Cairbar Schutel, que foi o primeiro prefeito daquela cidade, 
líder e pioneiro espírita. Nos dias 14 e 15 de março promoveram conferências do Prof. 
Rodrigues Ferreira e um encontro regional sobre o tema “Adequação do Centro Espírita”. 
21ª UDE – realizarão Semana Espírita, em abril, sobre temas da Codificação e de 
Unificação, dentro do espírito das comemorações dos 130 anos de “O Livro dos espíritos” 
e dos 40 anos da USE, promovendo palestras pelos Centros Espíritas da área e comentou 
a campanha do livro da Caravana Jésus Gonçalves. 18ª UDE - realizarão trabalho de 
divulgação do livro, bancas e palestras em torno do dia 18 de abril. Solicitaram 
esclarecimentos da DE sobre eventual alteração estatutária da UME de Santos, sobre as 
atividades do Departamento de Mocidades da USE e sobre o documento do ENSASDE. 
O sr. Presidente os esclarecimentos solicitados. UNIME de Piracicaba — realizaram o 2º 
Encontro Seccional de Dirigentes de Mocidades Espíritas, tendo como tema básico a 
“Unificação”, promoverão um Encontro sobre o trabalho de Assistência Espírita na Zonal 
“bloco B”; estão realizando a Campanha “Piracicaba mais espírita” e manifestou 
preocupação sobre a atuação dos departamentos da DE da USE. 7ª UDE - promoverão 
curso de três meses sobre a Evangelização Infantil e Feira do Livro e pede sugestões para 
um curso sobre expositores espíritas. 15ª UDE - solicita à UNIME de Piracicaba que 
divulgue a estratégia sobre a experiência de disseminação de novos Centros Espíritas; 
enfatizou a necessidade de divulgação do trabalho dos departamentos da USE. UNIME de 
Fernandópolis – promoverão encontro na cidade de Populina e incluíram o temário 
“Unificação” que é um dos problemas da região. UNIME de Taubaté — calendário do CRE 
e UNIMEs organizado para o ano; realizaram a 8ª COMEVALP, com a presença de cerca 
de 130 jovens; participaram do XXXI CONCAFRAS, em Cuiabá; a XXXII  CONCAFRAS 
- PSE será realizada em São Paulo, Capital. UNIME de Birigui fez breve referência sobre as 
atividades gerais da UNIME. 7º Congresso Espírita Estadual — o presidente da Comissão 
Organizadora justificou que não pode cumprir o prazo de 90 dias para impressão dos Anais 
do Congresso; assim, solicitou e obteve renovação do prazo. UNIME de Bebedouro — 
solicita informações se pessoa que mudou de Diretoria de centro, perderia o direito de ser 
membro da Comissão Executiva da UNIME. Esclareceu-se que a pessoa tem um mandato 
outorgado e que poderá ser cumprido a critério do Conselho Deliberativo do órgão. 
UNIME de Franca — estão realizando Semanas da Família Espírita na região. UME de São 
Caetano do Sul - realizaram Feira do Livro Espírita e encontram dificuldades na obtenção 
de obras; pretendem alterar os Estatutos; promovem palestras pelos Centros Espíritas. 
UNIME de Araraquara — noticiou sobre o atendimento aos reeducandos, induzindo um 



 

 

roteiro de palestras e manifestou sua preocupação para a continuidade das atividades 
dentro das penitenciárias. Por oportuno, o sr. Presidente leu a relação dos locais onde os 
espíritas estão desenvolvendo trabalho junto aos presídios: Presidente Venceslau, São José 
do Rio Preto, Bauru, Itapira, Araraquara, Campinas, Tremembé, Taubaté. O sr. Gilberto 
Aiello esclareceu que não houve respaldo à altura e recepção de relatórios, embora tenham 
tido excelente acolhida na Secretaria da Justiça. Sugeriu que seja escolhido um 
Coordenador para esse tipo de trabalho. O Departamento de Assistência Social da USE já 
está mantendo contatos neste sentido e o Diretor do Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica lembrou que o sr. Gilberto Aiello é um nome importante para 
tal incumbência. UNIME de Barretos — incentivaram a Campanha da Evangelização 
Infantil e planejaram a realização da Feira do Livro Espírita e solicita que os CRE’s voltem 
a ter o direito de voto no CDE. UNIME de Presidente Prudente — promoverão uma série 
de palestras na região contando com o sr. Jerônimo Mendonça. UNIME de Americana - a 
Zonal Bloco B, realizou-se em Piracicaba, em janeiro de 1987 e a próxima Zonal ocorrerá 
em Sorocaba, em abril de 1987. Indaga se o Departamento de Educação da USE não 
poderia coordenar a preparação e a orientação de cursos. Realizarão em maio um Curso de 
Evangelização da Infância, assessorado pela UNIME de Campinas. UNIME de Ribeirão 
Preto — estão promovendo palestras sobre “O jovem e Kardec” e realizarão cursos sobre 
serviço assistencial e sobre oratória. Registra a necessidade de orientação sobre 
levantamento intercâmbio de móveis e de instrumentos. Item 05 — sede própria - foi 
antecipado junto ao expediente. Item 06 — comemoração dos 40 anos da USE e 130 anos 
de “O Livro dos Espíritos” — alertou-se sobre a necessidade da alteração da data do 
Encontro Final, em São Paulo, de 6 e 7 de junho para 13 e 14 de junho. Haverá uma parte 
artística no dia 13 e palestra de Divaldo Pereira Franco no dia 14, pela manhã. A 2ª Vice-
Presidente relembrou que todos os órgãos promovam uma Semana Espírita alusiva à data 
na “Semana” que a antecede as datas da Capital e que o encerramento seja feito em São 
Paulo. Encareceu a necessidade de se providenciar caravanas para vinda a São Paulo. O sr. 
Presidente enfatizou sobre a participação dos órgãos no fornecimento de fotos para a 
Mostra de Obras Espíritas. Sugeriu-se que, posteriormente, a USE imprima um volume 
contendo fotos da Mostra. A USE editará “O Livro dos Espíritos” comemorativo às datas, 
e, provavelmente, ficará pronto até junho; foi consultada a FEB para a cessão da tradução 
de Guillon Ribeiro. Já foram iniciadas as visitas aos CREs, dentro do espírito das 
comemorações. Assim, já ocorreram encontros da DE e dos Departamentos com os CRE’s 
de Rio Claro e de Santo André. Ficou esclarecido que além destas visitas, vários 
departamentos têm realizado reuniões gerais e mantêm programas junto dos órgãos. Foi 
exibido e distribuído o folheto “Conheça a USE” e os selos adesivos comemorativos dos 40 
anos da USE, recentemente impressos pela DE. Esclareceu-se como vem sendo 
programados os Encontros prévios nos CRE’s. O representante do Instituto Espírita de 
Educação sugeriu que se inserisse a palavra “Unificação” logo na capa do folheto “Conheça 
a USE”. O representante da 5ª UDE solicitou que seja convidado o médium Francisco 
Cândido Xavier, justamente no ano que ele completa 40 anos de tarefas mediúnicas, para 
que ele participe das comemorações dos 40 anos da USE. O sr. Presidente esclareceu que 
tal convite já foi realizado e também para a Diretoria da FEB, sendo que esta última já 
confirmou a presença. Encerrando-se as informações deste item, a 15ª UDE propõe a 
inversão da pauta, antecipando-se o Item 08, o que foi aprovado pelo CDE. Item 08 — 
Proposta de criação da Assessoria de Imprensa para Assuntos Doutrinários (15ª UDE) - O 
representante do órgão proponente esclareceu que seria centralizada em um assessor, que 
poderia ter colaboradores; seria acionado nos casos de necessidade. A assessoria ofereceria 



 

 

o respaldo para a Diretoria Executiva da USE divulgar uma nota esclarecedora. Deveria ter 
uma atuação ágil pra atender de imediato a solicitação dos órgãos. Vários órgãos solicitaram 
esclarecimentos ao representante da 15ª UDE. Em seguida, ocorreram manifestações da 
UNIME de Guarulhos, UNIME de Guararapes, UNIME de Piracicaba, 9ª UDE, UNIME 
de Penápolis, UNIME de Taubaté, Liga Espírita do Estado de São Paulo e UNIME de 
Ribeirão Preto. O sr. Presidente encaminhou a votação, porém a própria 15ª UDE retirou 
o Item 5º da proposta em pauta. Ficou assim as finalidades desta Comissão: 1ª) Atuação 
dentro da Comunidade Espírita, isto é, no movimento doutrinário interno e externo. Na 
imprensa espírita leiga; 2ª) Tomar conhecimento de toda matéria publicada sobre o 
Espiritismo ou em nome dele na imprensa leiga distorcendo a verdade, quer por ignorância 
quer por má-fé; 3ª) Elaborar matéria de réplica para os órgãos que a publicaram ou cartas 
discordando da matéria caso a mesma não esteja em sintonia com a Doutrina, ou de elogio 
na hipótese de um trabalho de pesquisa ou enaltecedor que traga alguma contribuição ao 
Movimento; 4ª) Divulgar a Doutrina quando se fizer necessário, principalmente em casos 
contraditórios, com objetivo de firmar posição da comunidade espírita, depois de ter tido 
um consenso a respeito do assunto. Esta proposta foi aprovada com 33 votos a favor e 03 
contrários. Encerrando este item, fez-se um intervalo para o almoço. Item 7 — Regimento 
Interno do CDE - Anteprojeto e apresentação de propostas pelos órgãos — fizeram uso da 
palavra: UNIME de Guaratinguetá e UNIME de Taubaté. Esta última apresentou proposta 
para que se conceda um prazo de 30 dias a fim de receber mais propostas dos órgãos sobre 
o assunto. Colocada uma notificação, foi proposta foi aprovada com 23 votos favoráveis e 
06 contrários. Item 9 — proposta de criação do Departamento de Esperanto (UNIME Lins) 
inicialmente, o representante da UNIME de Lins fez uso da palavra, justificando sua 
proposta. Em seguida, ocorreram manifestação favorável da UNIME de Taubaté e 
contrários: UNIME de Ribeirão Preto, 19ª UDE, Liga Espírita do Estado de São Paulo, 15ª 
UDE, 14ª UDE, 18ª UDE e UNIME de Campinas. Inclusive, a UNIME de Ribeirão Preto 
propôs que o Departamento de Educação incorpore uma área sobre o assunto de 
Esperanto. O Diretor do Departamento de Educação lembrou que um esperantista não 
espírita afirmou que estariam confundindo a relação Esperanto/Espiritismo e que os 
Espíritas deveriam ser utilizar do Esperanto para divulgar o Espiritismo e não para se utilizar 
dele para se dedicar ao Esperanto. Colocada em votação a proposta de se criar o 
Departamento de Esperanto obteve 15 votos favoráveis e 15 votos contrários. Em vista do 
empate, foi realizada a votação nominal havendo 18 votos a favor e 15 votos contrários. A 
15ª UDE solicitou que se consignasse em ata que antes de trazer ao CDE a proposta de 
criação de um departamento, a mesma sofresse uma análise preliminar sobre a pertinência 
ao conjunto de objetivos da USE. A UNIME de Ribeirão Preto apresentou proposta para 
que seja colocado em pauta, no próximo CDE, a proposta de extinção do Departamento 
de Esperanto e que suas atribuições sejam passadas para a Secretaria de Esperanto do 
Departamento de Educação a ser criada. Devido a coincidência de datas entre a próxima 
reunião do CDE e as comemorações dos 40 anos da USE, o sr. Presidente expôs as 
dificuldades de calendário e após breve discussão foi aprovado que a reunião do CDE do 
dia 14 de junho de 1987, será feita a partir das 14 horas, com duração de no máximo 2 
horas e com o item da pauta aos órgãos colocada no final da pauta. Encerrada a pauta do 
CDE, fizemos exposição sobre o tema “Mediunidade — objetivos e prática” e o sr. 
Presidente fez a prece de encerramento da reunião. Nada mais havendo a registrar, eu, 
Antonio Cesar Perri de Carvalho, na condição de 3º Secretário, redigir a presente ata. 
 
São Paulo, 8 de março de 1987. Assinaturas 





























 

 

Ata # 203 - 14 de junho de 1987 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 203 (ducentésima terceira) Reunião ordinária do Conselho Deliberativo da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo — USE. Reunião realizada aos 14 de junho 
de 1987, nas dependências do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, à Rua Duarte 
de Azevedo, 691 — Santana, Capital. Às 14,20 horas, em segunda convocação, totalizando 
trinta e um órgãos representativos, conforme assinaturas em livro próprio, o sr. Presidente, 
Nedyr Mendes da Rocha, deu por aberta reunião e proferiu a prece de abertura, cumprindo 
assim o item primeiro da pauta. Antes de passar ao segundo item da pauta, o sr. Presidente 
fez comentário a respeito da atividade realizada nos dias de ontem e hoje, quando se pode 
reunir mais de 4.000 pessoas entre os dois dias, numa primeira avaliação discutindo o tema 
“conquistas, dificuldades e perspectivas do movimento de unificação“, em comemoração 
aos 40 anos da USE e 130 anos da Doutrina Espírita. Rememorou a participação dos 
diretores da FEB, principalmente do seu presidente sr. Francisco Thiesen, bem como, dos 
representantes de três dos quatro patrocinadores, quais sejam: Liga Espírita do Estado de 
São Paulo, Federação Espírita do Estado de São Paulo e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. 
Dentre as diversas atividades realizadas citou o lançamento de edição comemorativa de “O 
Livro dos Espíritos“, antecedendo de páginas explicativas sobre o movimento de unificação, 
lançamento de carimbo comemorativo pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
palestra do tribuno espírita Divaldo Pereira Franco e show municipal, que abrilhantou os 
dois dias da comemoração. A participação de diversos caravaneiros da capital e do interior 
deu especial destaque à festividade. Além dos participantes, é importante destacar que este 
assunto contou com o apoio de aproximadamente 150 pessoas na infraestrutura, sem o 
qual não teria sido o sucesso que foi. Item 2 — Discussão e aprovação da ata de 8/3/87. 
Como a mesma já havia sido previamente remetida aos Órgãos, dispensou-se sua leitura. 
Colocada em votação, digo, discussão, foram prestados alguns esclarecimentos e ressalvou-
se haver erro de datilografia ao ater-se os 60 anos de mediunidade de Chico Xavier e não 
40 como constou. Colocada em votação, foi aprovada. Item 3 — Secretaria (Expediente e 
Registros)/Tesouraria. Carta da 12ª UDE comunicando os seus representantes no CDE: 
efetivo — Edison Maria de Oliveira; suplentes: José Clemente Rissi e Moisés Rodrigues 
Maia. O sr. José Clemente Rissi substituiu o sr. Carlos Teixeira Ramos, uma vez que este 
assumiu a Secretaria Geral da USE. Não havendo objeções, o novo suplente foi empossado. 
A 20ª UDE informa que não votará no CDE de hoje pois não recebeu o material sobre a 
constituinte, em tempo hábil para análise. O 2º Tesoureiro da USE prestou contas sobre o 
movimento financeiro e sobre a Campanha da Sede Própria. Informou sobre a aquisição 
de um microcomputador para USE. Item 4 - Comissão “A Constituinte e o Espírita”. Pela 
Comissão “A Constituinte e o Espírita”, Marília de Castro teceu esclarecimentos sobre o 
trabalho apresentado, ressaltando a preocupação da Comissão em apresentar as propostas 
alicerçadas em princípios espíritas. A sequência observada no trabalho respeita a mesma 
utilizada por Kardec no Livro Terceiro, Das Leis Morais, de “O Livro dos Espíritos”. O 
número que segue a cada “considerando” correspondente ao número da questão de “O 
Livro dos Espíritos”. Em seguida apresenta uma cópia de publicação onde consta as datas 
dos trabalhos da Assembleia Constituinte, esclarecendo que o prazo para a apresentação 
das emendas populares, subscritas por 30.000 eleitores, encerrará a 15 de agosto, podendo 
o CDE priorizar até três itens para coleta de assinaturas. Dada a palavra aos membros 
conselheiros, diversos representantes fizeram colocações. Sobre trabalhos individuais, que 
já estavam chegando aos centros espíritas, sendo importante que a USE, também, tivesse 



 

 

sua participação. A UNIME de São Caetano do Sul propôs que as três propostas fossem 
escolhidas pela comissão. A UNIME de Taubaté propõe que o próprio CDE priorize as três 
propostas, neste mesmo sentido a UNIME de Campinas se pronuncia. O Presidente coloca 
em votação o assunto, sendo que a proposta pela priorização pelo CDE recebe 27 votos a 
favor e três contra. Após a aprovação dos três itens, digo, do trabalho na íntegra, todas as 
propostas foram lidas para escolha dos três itens. As propostas escolhidas foram as contidas 
na lei de reprodução contra o aborto .... É assegurado o direito à vida desde a concepção. 
Parágrafo único — Somente será permitido o aborto quando a vida física da mãe estiver 
ameaçada comprovadamente. Lei da sociedade - Valorização da família ... A família por ser 
o núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito à proteção do Estado ... O 
Estado tem o dever de promover campanhas de valorização da família, destacando a 
igualdade de direitos do homem e da mulher e da importância do pai e da mãe na educação 
dos filhos ... A maternidade e a paternidade constituem valores sociais fundamentais, 
devendo o Estado assegurar os mecanismos do seu desempenho. Lei da Conservação — ... 
mediunidade de cura como terapia alternativa ...” É assegurado o direito do exercício de 
terapia alternativa, terapêutica, parapsíquica, paranormal ou espiritualista, desde que não 
resulte, comprovadamente, dano à integridade física da pessoa, à sua saúde, à ordem 
pública e aos bons costumes. Posteriormente, a UNIME de Campinas propõe que fosse 
acrescentada na proposta contra o aborto a posição espírita contra a pena de morte e a 
eutanásia. Marília de Castro sugeriu a seguinte redação: “... é assegurado o direito à vida 
desde o nascimento a morte natural”, mantendo-se o parágrafo único, contido na proposta 
anterior. Redação que se englobaria todos os princípios relacionados pela UNIME de 
Campinas. Redação aprovada. O CDE aprovou também, que a redação final das três 
emendas ficasse a cargo da Comissão “A Constituinte e o Espírita” e que em relação à 
valorização da família, fossem sintetizados em uma única proposta os três itens aprovados. 
Ficou decidido que o material para coleta de assinaturas fosse encaminhado diretamente 
aos Centros Espíritas e que aos órgãos da unificação caberia o trabalho de incentivo à Casa 
Espírita na execução dessa tarefa. A 14ª UDE propõe que o trabalho seja remetido em sua 
íntegra aos constituintes. Proposta que foi aprovada. A UNIME de Campinas e a UNIME 
de São Caetano do Sul entregaram sugestões para pequenas alterações no texto de algumas 
propostas, para ser apreciado pela Comissão. Tendo em vista o adiantado da hora, o sr. 
Presidente propôs o encerramento da reunião, ficando os demais itens para a próxima. 
Antes que fosse encerrada a reunião, o representante da UNIME de Campinas informou 
que a próxima reunião Zonal do Bloco B, será realizada em 2/8/87. Aproveitou para 
parabenizar a todos pelas comemorações dos 40 anos da USE e 130 anos de O Livro dos 
Espíritos. Às 16,55 horas, com prece proferida pelo representante da Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, foi encerrada a reunião, sendo que a próxima ficou marcada para o 
próximo dia 13 de dezembro. Eu, Alberto José Gemelgo Filho, 1º Secretário, que secretariei 
a reunião em conjunto com o 3º Secretário, Antonio Cesar Perri de Carvalho, lavrei a 
presente ata e assino com os que aprovarem. 
 
São Paulo, 14 de junho de 1987. 
 
E.T: reunião a 13 de setembro. 

















 

 

Ata # 204 - 13 de setembro de 1987 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
 
Ata da 204ª (ducentésima quarta) Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 
 
A reunião foi realizadas aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 1987, nas dependências 
do CE Nosso Lar – Casas André Luiz, à rua Duarte de Azevedo , 691 – Santana, Capital, 
com inicio às 9,15 hs, em segunda convocação com a presença de 41 (quarenta e um) órgãos 
representados, conforme assinaturas em livro próprio. O sr. Presidente, Nedyr Mendes da 
Rocha, abriu a reunião, com um breve comentário e agradecimento sobre a inauguração 
da sede da USE eu se dará nesta data e proferiu a prece de abertura, cumprindo assim o 
primeiro item da pauta. ITEM 2 – Discussão e Aprovação da Ata de 14/06/1987. Em 
virtude de cópia da mesma já ter sido previamente remetida aos órgãos, dispensou-se sua 
leitura. Colocada em discussão e não havendo qualquer manifestação a ata foi dada como 
aprovada. ITEM 3 – Secretaria – Expediente e Registros / Tesouraria. A) Antes que o 
Secretário Geral iniciasse a leitura das correspondências, o representante da UNIME de 
Guarulhos e o representante da 15ª UDE propuseram que fosse feita uma inversão na 
pauta, passando o item 8 da pauta – Posição do CDE sobre a tradução de “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” feita por Roque Jacinto passasse para o item 6 e este – Discussão 
da posição do CDE quando há divergência dos órgãos da USE – passasse para ao item 8. 
Em vista dos pronunciamentos de vários órgãos em contrário, a proposta foi retirada por 
seus autores. A Secretaria Geral registrou o recebimento das seguintes correspondências: a) 
telegrama da UME de Birigui justificando sua ausência; b) carta da UNIME de Mogi das 
Cruzes comunicando assunção ao cargo de Presidente daquele órgão do sr. Edivaldo 
Miranda dos Santos, que passará a representá-la junto ao CDE, tendo sido o mesmo 
empossado pelo Conselho; c) da 18ª UDE manifestando-se e dando seu parecer sobre 
algumas propostas que serão alvos da reunião do CDE; d) da 19ª UDE manifestando-se a 
respeito da proposta da 15ª UDE relacionada ao item 6 da Ordem do Dia da reunião; e) 
da UME de Santos, comunicando que Henrique Diegues passa a ser o representante efetivo 
junto ao CDE e Carlos Domingues o suplente, sendo empossados pelo Conselho. Fez 
referência, ainda, às cartas da 14ª UDE sobre a Reforma Estatutária e da UNIME de 
Guarulhos sobre a tradução de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, anexas à pauta desta 
reunião. B) Tesouraria – O sr. Waldemar Fabris apresentou o movimento financeiro com 
a posição em 31/07/87, demonstrando os valores das “Entradas” e “Saídas” nos meses de 
maio, junho, julho de 1987 e a totalização desse movimento. Leu item por item dos dados 
constantes do relatório, esclareceu algumas dúvidas, destacando o fato de que as “Saídas” 
foram bem maiores que as “Entradas”, tendo-se valido, portanto, de reservas anteriores. 
Finalmente a Disponibilidade Financeira que encontra-se na seguinte situação: Banco 
Conta Corrente Cz$ 13.691,70, Conta Poupança Cz$ 198.651,51, totalizando Cz$ 
212.343,21, Waldemar Fabris informou que foram remetidos aos membros do CDE carnês 
de cooperadores, com valores e vencimentos espontâneos. Ainda no item Tesouraria, o sr. 
Attílio Campanini falou sobre “O Livro dos Espíritos”, edição 40 anos, informando que a 
USE ainda tem 1.100 exemplares sendo que o novo preço irá de Cz$ 150,00 para Cz$ 
180,00, com um desconto de 30% para pagamento em 30 dias, para pedidos acima de 10 
exemplares. Informou, também, que o Conjunto Musical Bolinho de Carne com Beringela, 
ofereceu para a USE um disco, compacto, recentemente por eles gravado com músicas de 



 

 

fundo espírita, pelo preço de Cz$ 50,00 e para ser vendido por Cz$ 130,00. C) Diretor de 
Patrimônio, o sr. Carlos Cirne fez um relato das obras efetuadas na sede própria nos 
últimos 120 dias, possibilitando sua inauguração no dia de hoje. Lembrou os 8 (oito) anos 
de luta para a compra do prédio, completados neste mês de setembro e que há 10 (dez) 
anos atrás, foi aprovada a Campanha da Sede Própria. Destacou nomes que trabalharam 
para sua obtenção, entre outros: Rubens de Souza, Felipe Gimenez, Manuel da “plantinha”, 
Milton Felipeli, Éder Fávaro, Clodoaldo Lima Leite, Marília de Castro, Hélio da Silva 
Marques, Orlando Ferri, Abílio Rodrigues, André Luiz Galembeck, Antonio Schiliró, 
Attílio Campanini, Waldemar Fabris, Bruno Pirondi e Ciro Pirondi. Lamentou que por 
certo tempo a obra foi praticamente abandonada por aqueles que vinham cuidando de seu 
desempenho. Depois de muito esforço as obras foram retomadas e hoje a parte 
administrativa está concluída. Há de se destacar o trabalho do irmão José do Prado Júnior, 
o Pradinho, que vem há muito tempo se dedicando em tempo integral ao trabalho, no 
local. Finalmente leu uma mensagem aos presentes. Conclamou a todos a colaborarem 
neste final de construção. Destacou os recursos colocados à disposição pela DE e que 
exauriram os seus cofres. Sem a ajuda de um grupo de pessoas que colaboraram com 
vultosos recursos, o ponto a que se chegou não teria sido alcançado. D) Presidência, o sr. 
Nedyr Mendes da Rocha apresentou ao CDE o pedido para a aprovação para que a reunião 
fosse suspensa às 12 hs, para que todos pudessem se dirigir ao local da sede própria, a fim 
de inaugurá-la em sua parte administrativa, conforme convites remetidos previamente aos 
órgãos. O pedido foi aprovado por unanimidade, ficando decidido que às 12 hs a reunião 
seria paralisada no ponto em que estivesse tendo sua continuidade após a inauguração da 
nova sede. Lembrou o sr. Presidente, que a pauta da reunião é muito extensa e que esforços 
devem ser envidados para que todos os assuntos nela contidos sejam deliberados, 
obedecendo-se para tanto o critério de tempo de 3 minutos para cada representante de 
órgão se manifestar e se necessário mais 2 minutos para réplica. Quanto à Exposição 
Fotográfica que seria realizada na data de aniversário da USE, informou que foi adiada para 
o mês de marco de 1988, devendo as fotos serem enviadas para a USE, até 31 de dezembro 
de 1987, sendo que o fato será comunicado às casas espíritas e aos órgãos, por 
correspondência, inclusive da não realização na data marcada a primeira vez, que se deu 
por ter a DE recebido fotos de pouco mais de 200 casas espíritas. Informou que conseguiu 
de um laboratório fotográfico o serviço de revelação inteiramente gratuito para a região do 
CRE – Campinas e pediu a todos que tentassem o mesmo em suas regiões, devendo os 
órgãos tomarem a frente deste trabalho. Solicitou, também, o sr. Presidente que os orgaos 
observem o calendário de atividades da USE para o 2º semestre e não marquem eventos 
para as mesmas datas evitando conflitos de dias e horários. Informa ainda que a Assessoria 
de Imprensa já esta1 formada, tendo como assessor o companheiro Natalino d’Olivo, 
contando com a colaboração, com consultores efetivos os companheiros, Therezinha 
Oliveira, Mario B. Tamassia, Flávio Pereira do Valle, Manoel Candido e Silva, Armando 
Fernandes de Oliveira, Ciro Fumagalli e Francisco Hebermann. Conclamou àqueles que 
quisessem participar , se juntasse a esses companheiros. Para terminar, o sr. Presidente 
abordou as ocorrências na UME de Santos, de acordo com denúncias apresentadas à 
Diretoria Executiva da USE por 7 (sete) sociedades espiritas da cidade de Santos, que são: 
C. E. Ismênia de Jesus, C. E. Henrique Seara, Lar Espírita Fraternidade, G. E. Jesus e 
Caridade, N. E. O Consolador, Casa de Expansão Espírita e G. E. Irmão Angelina. Essas 
casas alegam que arbitrariedades estão sendo cometidas pela Comissão Executiva da União 
Municipal Espi1rita de Santos. O relatório que acompanhou a denúncia foi remetido a 
esta DE e analisado pelo seu Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica, que 



 

 

deu o seguinte parecer: “Os fatos narrados no relatório firmado pelo representante de 
sociedades unidas à UMES, datado de 04/06/87, do C. E. Henrique Seara não deixam 
dúvidas de que a Comissão Executiva do pré citado órgão tem se conduzido com manifesta 
contrariedade estatutária, além de estar se conduzindo segundo o mencionado relatório, 
de maneira lesiva aos interesses do Movimento Espírita Estadual. Em decorrência do 
exposto opinamos de que a matéria nele inserida seja encaminhada ao CDE para análise e 
sua apreciação, que no seu elevado juízo decidirá o que de direito. Justifica o pedido aqui 
recomendado, tendo em vista que por denúncia anteriormente feita sobre o assunto, e 
sendo o órgão convidado a prestar esclarecimentos em defesa sobre os fatos apresentados, 
a Comissão Executiva compareceu em reunião previamente designada para tal fim, sem 
contudo ter se chegado a conclusão nenhuma, pelo tumulto ocorrido, acirrado pela mesma 
razão pela qual recomendamos seja o assunto encaminhado ao CDE. Era o que cabia 
opinar”. Todos os esforços foram envidados pela Diretoria Executiva e todos os recursos 
para solucionar a questão foram esgotados. Torna-se necessário, para que a unidade 
daquele órgão seja preservada, com base nos artigos 22, incisos 7, 9, 11 e art. 8º, inciso 2 
do Estatuto Social da USE e art. 8º,  inciso 2 dos Regimentos Internos dos órgãos, que o 
CDE forme e nomeie uma Comissão para apurar a veracidade dos fatos, entendendo que 
esta apuração se estenda ao CRE de Santos, tendo em vista a carta desse órgão respondendo 
à cópia de ofício enviada pela DE para que tomasse conhecimento da denúncia realizada 
pelos centros espíritas da cidade de Santos, que todos os documentos relacionados a essas 
ocorrências estavam no local e ficavam à disposição do CDE e/ou da Comissão por ele 
indicada. Nomeada, a comissão deverá ter um prazo fixado pelo CDE para entrega dos 
resultados de seu trabalho. O representante da 18º UDE pediu para ser feita a leitura do 
teor das denuncias feitas pelas sociedades já mencionadas, quando a representante da 
UNIME de Mogi Mirim pediu que fosse feita, também, a leitura de toda ou parte da 
correspondência do CRE de Santos, mencionada pelo mesmo. Um pequeno trecho da 
aludida carta foi lida para o plenário pelo sr. Presidente. O representante da 15ª UDE 
pronunciou-se, pedindo que o material existente fosse encaminhado aos órgãos ou que, se 
o volume fosse muito grande, que se destinasse um tempo específico para esse assunto, não 
prejudicando os demais itens da pauta. O Presidente reforçou a necessidade de se ouvir as 
partes, mesmo porque o CDE não poderia entrar no mérito do assunto sem conhecimento 
de todo material. Informou que o assunto vem se prolongando desde dezembro/86. Desde 
aquela época a DE vem tentando solucionar o assunto. No ponto em que se encontra não 
mais se justifica o assunto não ser tratado pelo próprio CDE. Alguns órgãos se 
manifestaram a favor da constituição da comissão, outros pela leitura das denúncias, outros 
pela convocação de reunião extraordinária. O Presidente reforçou a ideia da constituição 
da Comissão o que permitiria a plena defesa das partes. O representante da UME de Santos 
solicitou que o teor das denúncias fosse lido. Disse que na visita que o Presidente lhe fez, 
prestou esclarecimentos com relação à sua permanência à frente da Presidência do órgão, 
na licença do Presidente, sr. Egydio Régis. O sr. Nedyr Mendes da Rocha confirmou essa 
visita, esclarecendo, ainda, que o sr. Henrique Diegues concordou em se reunir com os 
denunciantes, mas que estes últimos não aceitaram, devido aos fatos já ocorridos 
anteriormente relatados na denúncia. O representante do Instituto Espírita de Educação 
se posicionou a favor do encaminhamento da proposta do Presidente ou seja, pela 
constituição da Comissão, sem a leitura do relatório, evitando-se, assim, julgamentos 
precipitados. Ponderou que as partes devem ser ouvidas, inclusive a Diretoria Executiva da 
USE. Após isso o relato1rio da comissão poderia ser enviado aos órgãos para análise e 
discussão em reunião extraordinária do CDE. Vários órgãos pediram ao mesmo tempo que 



 

 

o assunto fosse colocado em votação. A 18º UDE propôs que durante a interrupção da 
reunião, às 12 horas, quem desejasse faria uma análise dos documentos. Após o reinício da 
reunião seria formada uma comissão. Outros órgãos se manifestaram sobre o 
encaminhamento do assunto. Foi colocada em votação a proposta de leitura do relatório 
dos denunciantes, o que não foi aprovado. Em seguida, colocou-se em votação a proposta 
de formação da comissão, que foi aprovada. Após diversas sugestões foram aprovados os 
seguintes nomes para comporem a comissão: Antonio Carlos Amorim, Abílio Rodrigues 
Braga, Paulo Roberto Pereira da Costa, Evany Figueira, Plínio Paula Leiva Filho e como 
assessor o dr. Flavio Pereira do Valle. Foi fixado um prazo de 45 dias para que a comissão 
apresente seu relatório à DE, para que esta providencie a duplicação e remessa aos órgãos. 
ITEM 04 – Informações dos órgãos inclusive encontros zonais. Enquanto se faziam as 
inscrições, o Presidente registrou a presença do companheiro José Jorge, do Rio de Janeiro, 
que nos visitava. A UNIME de Campinas informa que a próxima reunião do Zonal Bloco 
B será em Piracicaba no dia 29/11/87. A UNIME de Campinas desenvolverá programação 
no trimestre setembro/outubro/novembro, com a presença de Divaldo Pereira Franco; a 
19ª UDE ressaltou as 60.000 assinaturas conseguidas por Milton Felipeli em defesa da 
mediunidade na Constituinte; a 21ª UDE realizou a 5ª Feira do Livro Espírita onde vendeu 
1.600 livros. Pagou a colocação dos vidros na sede da USE. Em 18 de outubro realizará o 
3º Encontro da Família Espírita; a UNIME Jacareí destacou e leu correspondência datada 
de 21/05/87 com moção congratulatória à DE da USE destacando suas visitas a todas as 
regiões fraterno com as casas espíritas; UNIME de Taubaté informou que mais duas 
entidades aderiram o movimento: CE Obreiros do Bem e NE Irmã Isabel. Ressaltou a 
comemoração de seus 40 anos, sendo uma das primeiras UNIMEs. Continua a realizar a 
assistência religiosa junto às Penitenciárias, havendo 3 na região; 9ª UDE está promovendo 
campanha para a Biblioteca da Penitenciária do Estado, que teve seus livros destruídos. 
UME de Matão em 15/08/87 foi inaugurada a Banca do Livro Espírita em praça pública, 
banca padrão modelos calcada e jardim podem ser fornecidas para todo o Brasil. A rádio e 
o jornal local contam com matéria espírita preparada por aquela UME. Em aparte o sr. 
Presidente informou que com o apoio da USE e da Rádio Boa Nova de Guarulhos a 
Comissão Regional da 5ª Região do Conselho Federativo Nacional – FEB, realizará nos 
próximos dias 3 e 4 de outubro um Encontro Regional sobre Radiodifusão Espírita; 
UNIME de São João da Boa Vista informou que o 1º Encontro Espírita foi bem sucedido 
e que em 03/10/87 haverá abertura do Mês Espírita com a participação do Conjunto 
Bolinho de Carne com Berinjela; Comissão do 7º Congresso Espírita Estadual Paulo 
Roberto Pereira da Costa falou sobre as dificuldades para apresentação dos Anais do 
Congresso, todavia a Comissão entende que é de fundamental importância o registro desse 
Congresso, para o futuro e que os Anais serão feitos. ITEM 5: Comissão “A Constituinte 
e o Espírita” – Marília de Castro leu o relatório de seguinte teor: “Conforme resolução do 
Conselho Deliberativo Estadual da USE as propostas aprovadas na reunião de junho 
último em sua íntegra, fundamentada nas Leis Morais de “O Livro dos Espíritos” foram 
enviados a todos os 559 constituintes: 72 senadores, 487 deputados federais. Das propostas 
aprovadas, conforme esse item 1º, três foram escolhidas para emenda popular, não 
conseguindo o número regimental pelos motivos entre outros, abaixo especificados: 1) a 
exiguidade de tempo – nesse item, há de se considerar que o Regimento Interno da 
Assembleia Nacional Constituinte, resolução no 2, foi publicado em 25/03/87, sendo que 
só poderia ser votado o encaminhamento das referidas propostas no CDE de junho, o que 
foi feito; 2) confusão com outra propostas – os Centros Espíritas confundiram propostas 
de outros grupos como sendo da USE, o que também impossibilitou novas assinaturas, sob 



 

 

alegação que já haviam enviado abaixo-assinado; 3) quanto às propostas encaminhadas a 
todos os 559 constituintes, fundamentadas em “O Livro dos Espíritos”, foram alvo de 
análises pelos mesmos, inclusive senadores e deputados já enviaram cartas de apreciação e 
agradecimentos, relatando que as mesmas influenciarão até a redação final do projeto da 
Constituição, que entrará em discussão em primeiro turno, em plenário Constituinte, a 
partir de 5 de outubro próximo futuro. A Diretoria Executiva da USE, através de seu 
Departamento Jurídico, este integrado na Comissão Constituinte e o Espírita, dada a 
relevância dos temas contidos nas referidas propostas, promoverá o I Simpósio Jurídico-
Espírita do Estado de São Paulo, tendo como participantes magistrados, advogados, 
promotores, delegados e acadêmicos de Direito, espíritas, em maio de 1988, na cidade de 
São Paulo, coordenado pelo citado Departamento, acompanhando a legislação 
complementar, ordinária, que compõem o ordenamento jurídico da Nação. Desta forma, 
manter-se-á a chama dos ideais espi1ritas, colaborando na legislação humana. Damos 
portanto, por encerrado esse honroso trabalho, comprometendo-nos a manter informações 
dos trabalhos constituintes relacionados com as propostas espíritas”. O representante a 15ª 
UDE informou que um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou, 
baseado em nosso material, documento incluindo a defesa da liberdade religiosa atinente 
à Doutrina Espírita, juntamente com outros assuntos de interesses daquele Tribunal. O 
citado material foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça a um deputado que fará a defesa 
de suas propostas. A cópia do Ofício que encaminha esse material foi passado à Diretoria. 
Respondendo a uma pergunta, Marília de Castro informou que. Obteve-se 15.000 
assinaturas, número que considera muito bom, devido às circunstâncias já citadas no 
relatório. UNIME de São José dos Campos ofereceu congratulações pelo trabalho; UNIME 
de Taubaté abordou o atraso e a justificativa da Comissão. Citou os outros trabalhos 
realizados e a dificuldade de colocação do nosso devido a exiguidade de tempo, achando 
que poderia ter sido feita uma reunião extraordinária do CDE. Citou, também, o trabalho 
desenvolvido por Augusto Cesar Vanucci, usando a divulgação espírita através da televisão. 
Em aparte o sr. Presidente informou que foi convidado para se juntar àquele trabalho, não 
podendo fazê-lo, visto que poderiam dar uma imagem distorcida da USE. Marília de Castro 
considerou ser um avanço a obtenção das assinaturas para as três propostas e termos 
enviados, pela USE, propostas fundamentadas em “O Livro dos Espíritos”, a todos 
constituintes. UNIME de Guarulhos, também, se manifestou dizendo que nosso 
movimento não teve a mobilidade necessária e que ele está muito burocratizado. O sr. 
Presidente esclareceu que o movimento precisa ouvir todo o Estado para tomar suas 
decisões. O representante da 14ª UDE disse que o trabalho não está terminado e que muito 
ainda pode ser feito, seja com a participação junto aos constituintes, seja posteriormente 
junto a lei ordinária. Para isso poderiam ser enviados telegramas aos constituintes por parte 
dos espíritas. A 20ª UDE sugeriu que fosse enviado o Relatório às casas espíritas. Marília 
esclareceu que as propostas sobre o aborto e a terapia alternativa possivelmente não deverão 
entrar na Constituição e, sim, em lei ordinária ou complementar. Por isso, o Simpósio do 
mês de maio assume grande importância. Carlos Cirne destacou que a FEB deveria ter 
saído a campo para esse trabalho. O representante da AMESP informou que, também não 
aceitou o convite para participar do programa de televisão. O convite foi feito em seu nome 
pessoal, mas a confusão iria acontecer, ligando a sua pessoa, dr. Ary Lex, à AMESP da qual 
é Presidente. O confrade visitante, José Jorge, esclareceu que a FEB participou dos trabalhos 
da Constituinte com uma proposta, mas que não houve a somatória das propostas das 
federativas. O representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo manifestou-se dizendo 
da importância do trabalho desenvolvido pela USE, em assunto de tão grande importância, 



 

 

como é o da Constituinte. 17ª UDE manifesta-se a favor do movimento de conscientização 
dos espíritas sobre o Movimento de Unificação, mediante a divulgação do mesmo através 
de cartas, folhetos, etc. UME de Matão considera o trabalho importante, fundamentado 
nas “Leis Morais” visando o aspecto social e entende que os canais de comunicação espíritas 
devem ser acionados na divulgação do trabalho realizado pela USE. Paulo Roberto Pereira 
da Costa reforçou as palavras do sr. José Jorge, dizendo que a FEB não se omitiu, e nem 
mesmo o Conselho Federativo Nacional. Inauguração da sede própria da USE – terminado 
o item 5 suspendeu-se a reunião e todos os conselheiros presentes dirigiram-se à Rua 
Gabriel Piza, 433 – Santana para procederem à inauguração da Sede Própria da USE. Em 
clima de justificado contentamento, a Comissão da Sede Própria, presidida pelo 
companheiro Clodoaldo de Lima Leite, fez a entrega da chave do imóvel ao Presidente da 
USE, Nedyr Mendes da Rocha, que convidou os presentes para conhecerem a sede. A 
seguir, já no salão de reuniões o Presidente da USE fez o seguinte pronunciamento: 
“Amados, irmãos! Inicia-se hoje, uma nova fase em nossas atividades unificacionistas! Eis, 
aqui, a nossa sede própria, a nossa Casa, o nosso Lar! Concretiza-se, hoje, os sonhos e 
esforços, conquistada a custo de sacrifícios e renúncias de dezenas e dezenas de confrades 
que, ao longo desta década investiram recursos e tempo no projeto da sede própria. Já, há 
mais de 100 anos atrás, Allan Kardec se preocupava com a questão da necessidade de uma 
sede central de coordenação do movimento espírita, então nascente, em Franca. 
Encontramos seu projeto em “Obras Póstumas” , além de farto material para reflexão e 
para aperfeiçoamento do movimento espírita, em particular do Movimento de unificação 
dos Espíritas. As Sociedades Espíritas, a Família Espírita Paulista, conquista, hoje, seu lugar, 
sua casa, seu lar. É efetivamente, motivo de júbilo e reconhecimento do valor imensurável 
de nossa comunidade espírita! É a coroação de um trabalho coletivo, em que colaboraram 
confrades de todas as regiões do Estado, incansáveis idealistas, cujo empenho e espírito de 
luta, ensejaram à posteridade, este momento em que iniciamos nova fase de trabalho! Hoje 
a comunidade espírita já reconhece a necessidade da unificação, para o que, já pode dirigir-
se ao endereço certo: este endereço, desta Casa, a Casa dos Espíritas, da Unificação, de 
Jesus! Este legado, que ora administramos, é mensagem viva da responsabilidade que se 
avulta ante as necessidades novas que surgirão. Portanto, mãos à obra, queridos irmãos! 
Arregacemos as mangas! A hora é de redobradas atividades, de criatividade e ação. Muito 
há para ser realizado e, redentora será a marcha dos que “perseverarem até o fim”. Não nos 
rodeia o luxo e a riqueza mas sim, a simplicidade acolhedora de mais uma “Casa do 
Caminho”, onde o calor do trabalho haverá de substituir enfeites e materiais de mais alto 
custo. As reformas que se fazem indispensáveis no prédio, foram norteadas pela racional 
funcionalidade e, naturalmente, pela necessidade de preservação de sua estrutura. Esta casa 
de trabalho, que tanto custou à comunidade espírita, aguarda pois, a oportunidade de 
agasalhar o seu trabalho, de vir a ser o local onde nasçam a sua criatividade e onde se revive 
o idealismo cristão que justifica a sua existência! Restam, ainda, naturalmente, alguns 
“retoques” nesta reforma, que somente não se realizaram por absoluta falta de recursos, 
cabendo às nossas forcas ultimá-las. Referimo-nos às cadeiras do auditório ou talvez 
poltronas bem como, neste mesmo salão de reuniões, os moveis, a iluminação, o carpete e 
revestimento das paredes, ainda não instalados nem comprados. Somos espíritas de ação, 
de realização, mas como ainda não logramos desenvolver nossa sonhada atividade de auto 
sustentação, nos vemos premidos a lançar, agora, neste instante, mais uma campanha – 
quiçá a derradeira – para o efetivo encerramento desta reforma. Que cada representante de 
órgão do Movimento Espírita Paulista possa sentir-se “tocado”, neste momento, e, 
envolvido neste clima de desprendimento, atender aos apelos que lhes são dirigidos no 



 

 

sentido de prover a sua Sociedade Unificacionista, com os recursos necessários para o 
término de nosso lar! Para fazer frente a essas despesas, a importância ideal a ser obtida de 
cada órgão é de Cz$ 3.000,00. Isto posto, convidamos a todos os irmãos que nos 
acompanhem na primeira prece coletiva que iremos fazer em nossa sede própria, em nosso 
lar, na Casa de Jesus!”. Além dos conselheiros e diretores que se encontravam na reunião 
do CDE, ali estavam presentes também os srs. Nestor João Masotti e Antonio Schiliró, 
ambos ex-presidentes da USE e que foram especialmente convidados pela Diretoria 
Executiva. Visando registrar para posteridade esse ato de inauguração foram tiradas diversas 
fotos dos presentes, pelo companheiro Luiz Alberto Zanardi. Reiniciada a reunião o 
Presidente lembrou a solicitação que fez durante a inauguração, pedindo a colaboração dos 
órgãos com recursos financeiros para o término do salão de reuniões. Sugeriu-se que fosse 
remetido por parte de cada órgão uma importância de Cz$ 3.000,00. O sr. Attílio 
Campanini informou, então, que remeteria doc’s aos órgãos para recolhimento desta 
contribuição. ITEM 06 – Discussão da posição do CDE quando há divergência dos órgãos 
da USE, nos seguintes casos: a) contrariar os Estatutos em vigor; b) divergir da Codificação 
Kardequiana, mudando conceitos e inovando Kardec sem justificativas ou proposição de 
estudo para obtenção de consenso geral; c) divulgar estas contradições em nome do órgão 
de unificação, por meio da imprensa e palestras. Passando-se a palavra ao representante da 
15ª UDE, autora da proposta, o mesmo falou sobre os motivos da proposta, enfatizando 
que o CDE deve estar atento e ter mecanismos dinâmicos para a solução de problemas de 
descumprimento e divergências das bases. Atenção deve ser dada aos assuntos polêmicos 
que se arrastam há mais de 30 anos tais como: O espiritismo como ciência e religião; 
discussão sobre a existência o não da lei de causas e efeitos; a falta de esclarecimentos sobre 
curas e operações mediúnicas; melhor direcionamento e observação para as obras 
mediúnicas; solução para os movimentos paralelos, concorrentes ou conflitantes, que 
procuram criar uma doutrina particular; o encontro de mecanismos para a discussão e 
solução dos assuntos no CDE. Terceiros desavisados que por modismo se apresentam como 
espíritas, preenchendo espaços que são nossos. 18ª UDE – disse que na divergência do que 
norteia a unificação, deve ser aplicados os Estatutos. 17ª UDE – a base de nossas atividades 
estão nos Estatutos. Deve-se dar atenção a preservação da pureza doutrinária a qual 
assumimos o compromisso de defensores, necessitando para tanto manter-se em vigilância. 
UNIME de Taubaté – não podemos divergir dos Estatutos, a tomada de atitudes 
particulares e que está gerando confusão, a Assessoria de imprensa para Assuntos 
Doutrinários deve resolver estes problemas. Quanto ao Estatuto ou se disciplina ou criam-
se dispositivos para advertência; UNIME de Guarulhos – entende que as justificativas não 
estão ligadas a proposta e sugere a retirada dos itens “b” e “c” para que haja consenso geral. 
UNIME de Campinas – acha a proposta válida para despertamento e para que os órgãos 
fiquem atentos ao cumprimento dos Estatutos, porém esse assunto deveria ficar a cargo da 
Assessoria, que deve estudar e analisar cada caso e tomar as providencias que se fizerem 
necessárias. Nedyr Mendes da Rocha enfatizou a fundamental importância do 
cumprimento do Estatuto da USE, o Estatuto e o Regimento dos órgãos, aprovados pelo 
CDE. Lembrou que atos praticados pelos órgãos são de responsabilidade do presidente da 
USE, que a representa em juízo ou fora dele. Disse ser necessário a criação de mecanismos 
para preservar a USE de qualquer problema futuro. Poderia ser uma Comissão de Ética ou 
Vigilância ou qualquer outro mais adequado. UME de Matão – disse que o organismo da 
USE é composto da mais perfeita estrutura, e o Departamento Jurídico é que deve fazer 
cumprir os Estatutos estando alerta para esses tipos de ocorrências. Entende que não há 
necessidade de se constituir comissão para esse fim ficando aquele Departamento 



 

 

responsável para fazer valer o que reza os Estatutos. UNIME de São José do Rio Preto – 
disse que as divergências devem ser encaminhadas rapidamente ao CDE e assuntos que 
contrariem os Estatutos devem ser levados o mais rápido possível ao conhecimento das 
casas espíritas. UDE – disse que a falta de oradores preparados levam as casas espíritas a 
convidarem pessoas alheias ou desconhecedoras do Espiritismo ou do movimento espírita 
para fazerem exposições. A falta de uma posição dinâmica e rápida nas comunicações 
prejudica a interferência no descumprimento dos postulados  doutrinários. 14ª UDE – 
lembra que o canal para a reforma estatutária está aberto; 15ª UDE – considerando 
esgotado o assunto, atingindo o objetivo da proposta que era proceder ao debate que 
aconteceu e lança o alerta geral para todos os órgãos retira a proposta solicitando apenas 
que os considerandos sejam lavrados em ata da reunião. ITEM 7 – Discussão e aprovação 
do Regimento Interno do CDE – colocado em discussão, Marília de Castro, coordenadora 
da comissão constituída para elaborar o anteprojeto do novo Regimento Interno, prestou 
os esclarecimentos necessários. Foram discutidos e analisados todos os itens da proposta de 
alteração do anteprojeto apresentados pela 18ª UDE, ficando aprovado e mantida a redação 
original. A proposta de Guaratinguetá não foi analisada, pois não obedecia as formalidades 
necessárias. ITEM 8 –  Posição do CDE sobre a tradução de “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” feita por Roque Jacinto – A UNIME de Guarulhos, apresentante da proposta, 
leu o conteúdo da mesma, inclusive o texto como sugestão para a comunicação do parecer 
do CDE a respeito. A conclusão, após discussão do assunto, aprovada por 25 votos, foi de 
que realmente a tradução em questão resultou numa alteração do texto original de Kardec, 
constituindo-se numa agressão aos postulados da Doutrina Espírita, devendo a Diretoria 
Executiva tomar providencias imediatas e para que o texto, sugerido pela UNIME de 
Guarulhos seja aproveitado, expedindo-se correspondências a respeito para a Editora, o 
autor, órgãos da USE, imprensa espírita e Conselho Federativo Nacional, fazendo menção 
da decisão tomada nesta reunião. ITENS 9 e 10 – Reforma Estatutária – decisão sobre o 
encaminhamento do Assunto e Proposta para extinção do Departamento de Esperanto. 
Pelo adiantado da hora foi proposto o adiamento desses dois assuntos da Ordem do Dia, 
transferindo-os para a próxima reunião. Colocado em votação a proposta de transferência 
foi aprovada por 13 votos a favor e 11 votos contra. Assim sendo, o sr. Presidente avisou 
que a próxima reunião do CDE será realizada em 13/12/87, na qual será apresentado um 
relatório das atividades desenvolvidas pela DE nesta gestão até o presente momento. Dando 
a reunião por encerrada às 17,30 hs, convidou a 2ª. Vice-Presidente, Marília de Castro, para 
proferir a prece final. Eu, Alberto José Gemelgo Filho, na qualidade de 1º Secretário, lavrei 
a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de setembro de 1987.  
 
Assinaturas 







































 

 

Ata # 205 - 13 de dezembro de 1987 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 205º (Ducentésima Quinta) Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 
 
A reunião foi realizada aos 13 dias do mês de dezembro de 1.987 nas dependências da sede 
social da USE, à Rua Gabriel Piza, 433- Santana, Capital, com início às 9 hs, em segunda 
convocação, com a presença de 45 (quarenta e cinco) órgãos representados conforme 
assinaturas em livro próprio. O Sr. Presidente, Nedyr Mendes da Rocha, abriu a reunião 
lembrando que era a primeira reunião do CDE na nova sede e com novo Regimento 
Interno. Em seguida proferiu a prece de abertura, cumprindo assim o primeiro item da 
pauta. Item 2 – Discussão e Aprovação da Ata de 13/09/87. Em virtude da cópia da mesma 
já ter sido previamente remetida aos órgãos, na forma que prevê o novo Regimento Interno, 
dispensou-se a leitura colocada em discussão e não havendo manifestação, exceto a 
retificação de nome grafado incorretamente de Plínio Paulo Leiva de Lucca, a ata foi dada 
como aprovada. ITEM 3 - Secretaria - Expediente e Registro/Tesouraria. – a) a Secretaria 
Geral registrou o recebimento das seguintes correspondências: a) da Unime de Itapeva 
indicando seu novo representante junto ao CDE, o Sr. Samuel Davidovich, da Unime de 
Campinas indicando como conselheiro suplente, o Sr. João Otávio Veiga Rodrigues, tendo 
sido os mesmos empossados pelo Conselho; comunicado sobre a palestra de Divaldo 
Franco deverá promover em Santos no dia 15/12/87, com início ás 20 hs.com o 
lançamento do livro de nosso companheiro Antonio Cesar Perri de Carvalho, 3º Secretário 
da DE da USE, cujo ato se repetirá no dia 16/12/87 em Araçatuba. a) Tesouraria – O Sr. 
Attílio Campanini falou sobre a Campanha das Cadeiras, cuja cópia da relação de doação 
recebidas até 08/12/87 foi distribuída aos presentes, constando contribuição de 32 órgãos 
e entidades patrocinadoras que somaram um valor total de Cz$ 87.890,00, informou ainda 
que por engano, o CRE – Região São Paulo não constou da relação, e outros pagamentos 
foram efetuados após a feitura da relação, tais como, a 12ª e 17ª UDEs e as UNIMEs de 
Campinas, Bebedouro, Araraquara e Fernandópolis. Salientou que a 14ª UDE num gesto 
simpático, aliada a outras UDEs, realizou o Feirão da Fraternidade, entregando à DE da 
USE, um cheque de Cz$ 23.312,00, tendo ainda um valor a receber de Cz$ 5.030,00, que 
também será destinado à USE. Também da 6ª UDE promoveu em 12/12/87, um show 
musical beneficente em favor da USE. Attílio encerrou sua parte solicitando que esse gesto 
possa ser copiado por outros órgãos. Waldemar Fabris apresentou Relatório Financeiro, 
cujas cópias também já haviam sido distribuídas aos presentes, contendo o Movimento 
Financeiro com a posição em 31/10/87, demonstrando os valores de ‘Entradas e Saídas” 
dos meses de agosto, setembro e outubro de 1987 e totalização desse movimento. Leu item 
por item dos dados constantes do relatório, esclareceu algumas dúvidas, destacando o fato 
de que as “Saídas” foram bem maiores que as “Entradas”, tendo-se valido, portanto de 
reservas anteriores. Finalmente apresentou a Disponibilidade Financeira que se encontra 
na seguinte situação: Banco Conta Corrente Cz$ 29.081,04 e Conta Poupança Cz$ 
15.783,96. c) Presidência – Na passagem da palavra para o Sr. Presidente, o Sr. Abílio 
Rodrigues Braga manifestou-se fazendo a entrega de um cheque no valor de Cz$ 20.000,00 
correspondente a arrecadação feita pela 6ª UDE no show musical realizado em favor da 
USE. Isto feito, o Sr. Presidente fez uma preleção sobre o ano que termina e sobre os 
objetivos alcançados, chamou a atenção para o Balancete Financeiro, destacando os itens 
expediente, gastos promocionais e correio, cujas despesas são necessárias para que 



 

 

possamos nos comunicar com os órgãos e com as casas espíritas, com um volume expressivo 
em torno de 3.000 correspondências mensais, chamou a atenção para os eventos realizados 
pelos órgãos da USE, não só pelo valor arrecadado, mas pela confraternização e 
possibilidade de encontrarmos meios de arrecadarmos recursos sem sacrifícios dos órgãos 
ou das casas espiritas. Agradeceu também ao CRE – Região São Paulo e algumas UDEs 
pela efetiva colaboração na mudança dos Móveis e Utensílios e documentos da USE para 
aa nova sede, lembrando que em janeiro de 1988, o CRE – Região São Paulo também vai 
se instalar no mesmo imóvel pertencente à USE. Destacou que a DE procurou estar 
presente através de seus representantes em todos os eventos realizados, pelo Movimento 
Espírita do Estado de São Paulo, inclusive na reunião anual que o CFN – Conselho 
Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira realizou em Brasília, levando a 
mensagem, por escrito, de nossas realizações, para as demais Federativas. Informou que 
fichas estavam sendo distribuídas destinadas ao cadastramento das pessoas participantes do 
Movimento Espírita, e que devolvidas, serão utilizadas para comunicação do DE com essas 
pessoas, mediante a utilização do computador. Finalmente falou sobre o encerramento do 
ano e sobre os companheiros que estão sempre presentes. Não havendo ninguém que 
quisesse se manifestar, o Sr. Presidente pediu que fosse passado para o item seguinte da 
reunião. ITEM 4 - Assuntos Deliberativos. A) Autorização para venda de imóvel recebido 
em doação. Constatou-se que não havia 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, número 
necessário para aprovação de venda de imóvel, razão pela qual o assunto foi transferido 
para a próxima reunião. B) Proposta Orçamentária para o exercício de 1.988 e valor da 
nova Contribuição Social – Attílio Campanini ficou encarregado do assunto, lembrando 
que cópia do orçamento para 1.988 já tinha sido encaminhado aos órgãos com a 
convocação. Houve a manifestação de diversos órgãos com relação a atualização monetária 
dos valores, a cobrança em OTNs, o problema relacionado ao fato de que apenas em torno 
de 400 sociedades pagam a contribuição. Por fim consultando o Conselho, se estava apto 
a votar, a resposta foi afirmativa, deliberando-se pela proposta orçamentária na forma em 
que foi apresentada e o valor da contribuição nos valores e forma de cobrança a seguir: a 
contribuição social mínima anual será de Cz$ 2.000,00; será em cota única, pagável em 
28/02/88, de Cz$ 2.000,00, de Cz$ 2.800,00 ou Cz$3.600,00; aí a contribuição social será 
feita em 4 (quatro) parcelas trimestrais pagáveis em: 
31/03/88 de     Cz$ 500,00, Cz$ 750,00 ou Cz$ 1.000,00 
31/06/88 de     Cz$ 500,00, Cz$ 750,00 ou Cz$ 1.000,00 
30/09/88 de     Cz$ 750,00, Cz$ 1000,00 ou Cz$ 1.250,00 
31/12/88 de     Cz$ 750,00, Cz$ 1000,00 ou Cz$ 1.250,00 
C) Constituição da Comissão Coordenadora das Eleições da DE da USE para o biênio 
88/90. O Sr. Presidente explicou que para cumprir disposições estatutárias. Abertas as 
inscrições, diversos nomes foram sugeridos e/ou apresentados através de representantes de 
vários órgãos. Procedida a votação ficou assim constituída a Comissão Coordenadora das 
eleições da DE da USE para o Biênio 88/90. Agostinho Andreoletti, Evany Figueira, André 
Luiz Galembeck e Attílio Campanini. D) Esperanto – Proposta de extinção do 
Departamento e proposta para criação da Assessoria – duas cartas sobre o assunto foram 
enviadas pelos órgãos e apresentados pela Secretaria, sendo uma da Unime de Lins e outra 
da 5ª UDE. Em seguida Marília de Castro, 2ª Vice-Presidente, em nome da DE, atendendo 
disposição estatutária que pede parecer da DE sobre criação, desdobramento e extinção de 
Departamento manifestou que apesar do respeito e simpatia com que o Esperanto é visto, 
não se trata de atividade específica da USE, cuja principal finalidade é a divulgação da 
Doutrina Espírita. Após diversos órgãos se manifestarem e levando em consideração o 



 

 

parecer da DE, o representante da UNIME de Campinas modificou as finalidades da 
proposta de criação da assessoria para Esperanto, enquadrando-as dentro das finalidades 
da USE. Estando o Conselho apto a votar, deliberou-se pela transformação do 
Departamento de Esperanto em uma Assessoria para Esperanto, com as finalidades de a-) 
Divulgar a Doutrina Espírita entre os esperantistas, promover reuniões de espíritas 
esperantistas para a Divulgação da Doutrina Espírita e b) edição de mensagens e livros com 
conteúdo espírita em esperanto; E) Reforma Estatutária, aberto o tempo para discussão do 
assunto, alguns órgãos se manifestaram a respeito, enfatizando-se a criação de uma comissão 
específica para este assunto. Colocado em votação o CDE aprovou a criação de uma 
Comissão para Estudos sobre a Reforma Estatutária que ficou assim constituída – Flávio 
Pereira do Valle, Marília de Castro, Joaquim Soares e André Luiz Galembeck. ITEM 5 – 
Relatório das Comissões- A) Comissão constituída pelo CDE para apurar assunto relativo 
a funcionamento dos órgãos da USE. Evany Figueira falou em nome da Comissão e 
promoveu a leitura do trabalho realizado pela mesma, que estava dirigido ao CDE, que se 
resume no seguinte: a comissão já se reuniu por 8(oito) vezes, sendo 2 (duas) reuniões em 
Santos e 6(seis) em São Paulo, e pelo curto prazo que teve para realizar seus trabalhos e a 
complexidade que envolve o assunto, pede uma prorrogação de prazo por mais 90(noventa) 
dias para que possa apresentar seu relatório final e conclusivo na próxima reunida do CDE. 
Manifestou-se ainda alegando que quando a Comissão aceitou o encargo e o prazo para o 
seu cumprimento não havia entre seus integrantes o conhecimento da profundidade do 
assunto. O pedido foi colocado em discussão com a manifestação de diversos órgãos, entre 
eles o de Santos que é o envolvido no problema abordado, discordando com o pedido de 
prorrogação do prazo dado à comissão. Isto feito estabeleceu-se a votação do pedido, 
ficando deliberado o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para a conclusão do relatório 
da comissão. Em seguida o representante da UME de Santos solicitou permissão para ler 
um manifesto assinado por 12 sociedades daquela cidade. Diante da prorrogação do prazo 
a comissão solicitou ao representante do órgão de Santos que não divulgasse e ou 
distribuísse cópias do manifesto, enquanto o trabalho da comissão não ficasse concluído. 
Como surgiu impasse a respeito o assunto foi transformado em proposta e colocado em 
votação, sendo que após a manifestação de alguns órgãos com a promessa do representante 
de Santos de não promover a leitura da carta e sua distribuição a proposta foi retirada, com 
a observação do seu representante daquela cidade de que as casas espíritas que se 
subscreveram dito manifesto estariam livres para fazerem dele o que lhes melhor conviesse. 
3) Comissão Organizadora do 7º Congresso Espírita Estadual informou que estão desde o 
mês de setembro último se reunindo periodicamente, já fizeram a releitura das resoluções, 
deliberações e do resumo apresentado por cada relator, terminado o serviço de datilografia 
faltante e estão apresentando para revisão gramatical todas as teses e estão ultimando todos 
os trabalhos, e brevemente encaminharão para a DE para as devidas providências. 
Terminando este ITEM, o Sr. Presidente consultou o plenário para verificar se o Conselho, 
atendendo o novo Regimento, aprova ou não a continuidade da reunião que já estava 
esgotando o seu tempo regulamentar de 4 horas. Procedida a votação ficou deliberado pela 
sua continuidade, passando-se assim para o assunto seguinte. ITEM 6 - Palavra Livre e 
Informação dos Órgãos – promovida as inscrições previamente na forma que prevê o novo 
Regimento, foi dada a palavra aos órgãos, antes porém o Sr. Presidente lembrou que dia 
14/12/87 estaremos comemorando o 7º aniversário da Campanha Integração da Família 
e pediu ao companheiro Paulo Pereira da Costa que transmitisse algumas palavras a 
respeito. Paulo Roberto informou que a Campanha Integração da Família foi aprovada 
pelo CDE em 14/12/80, e que juntamente com as campanhas Comece Pelo Começo, 



 

 

Evangelho no Lar promovem o fortalecimento da Família. Passada a palavra aos órgãos, 
Mogi Mirim registrou a atuação do Zonal Bloco B, e que tem em suas várias áreas em pleno 
desenvolvimento, principalmente o DOD que está mais acelerado, destacando que no 
último Zonal realizado em 28/11/87, já tinham em mãos os assuntos que serão estudados 
na próxima reunião, e a boa atuação do companheiro Ciro Fumagalli no Departamento de 
Evangelização Infantil. 21ª UDE realizou no dia 07/11/87 um curso para Dirigentes 
Espíritas promovido pelo CRE - Região São Paulo, recebeu trabalho feito pelo Zonal Bloco 
B que considerou muito bom. Unime de Fernandópolis – o representante do órgão 
manifestou sua satisfação em estar presente à reunião e deu informações gerais da região. 
Liga Espírita do Estado de São Paulo – seu representante enfatizou que a USE agora tem 
uma boa renda, sua sede própria e parabenizou por tudo, conclamando a continuar a luta. 
18ª UDE – pediu ao DE para informar sobre o diretor Flávio Pasquinelli, informando o 
Sr. Presidente que por motivos particulares este pediu afastamento. Unime de Guarulhos 
– chamou a atenção em relação a publicação de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e a 
falta de divulgação do manifesto mais rapidez. Unime de Mogi das Cruzes – realizou pela 
primeira vez a Feira do Livro Espírita nos dias 14, 15, 21 e 22/11/87, e recebeu trabalho 
realizado pelo Zonal Bloco B. 17ª UDE informou estar doando à USE, talheres para a 
cozinha. 5ª UDE – realizará no 20/12/87 no estacionamento do “Jumbo Eletro” a R. 
Teodoro Sampaio uma Feira do Livro Espírita. 15ª UDE – falou que os mecanismos mais 
fáceis e rápidos de comunicação, abordou a necessidade de agilização da Assessoria de 
Imprensa, no trato de assuntos emergentes. Unime Jacareí – parabenizou pela sede própria, 
demonstrou admiração pelos que trabalharam para sua obtenção, entregou o cheque no 
valor de Cz$ 3.000,00 para a Campanha das Cadeiras e informou que vão fazer a doação 
de um relógio para nosso auditório. Unime de Campinas - parabenizou a criação da 
Assessoria de Esperanto, enfatizou a necessidade de agilização das comunicações e 
demonstrou sua alegria pela sede própria. Encerrado este item, o Sr. Presidente informou 
que a próxima reunião do CDE será realizada em 13/03/88, dando por encerrada a 
reunião às 14 hs, convidou a 2ª Vice-Presidente Marília de Castro para proferir a prece 
final. Eu, Alberto José Gemelgo Filho, na qualidade de 1º Secretário lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de dezembro de 1987. 
 
Assinaturas 
























