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Ata # 206 - 13 de março de 1988 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 206ª (Ducentésima Sexta) Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual 
da União das Sociedades Espíritas do Est de Estado Paulo. 
 
A reunião foi realizada aos 13 dias do mês de março de 1988, nas dependências da Sede 
Social da USE, a Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, Capital, tendo início às 9,00 horas 
em segunda convocação. 
 
O Sr. Nedyr Mendes da Rocha abriu a reunião, dando as boas-vindas aos presentes e 
proferiu a prece de abertura cumprindo assim o primeiro item da pauta. Item 2 - Discussão 
e Aprovação da Ata da reunião anterior. Colocada em discussão a ata cuja cópia foi 
previamente enviada aos órgãos, foi aprovada no forma que está redigida. Item 3 – Leitura 
do Expediente e sua apreciação. (A) Secretaria – A Secretaria Geral registrou o recebimento 
da seguintes correspondências: a) da Unime de Santos, nomeando representante para a 
reunião do dia 13/03/88, o Sr. Roberto Corrêa da Silva; b) da Unime de São Carlos 
informando a posse da sua nova Comissão Executiva em 06/03/88; c) da UME de São 
Caetano do Sul, nomeando representantes para a reunião de CDE de 13/03/66, os Srs. 
Nercyro Firmino e Maurício Vieira dos Reis;  d) da 9ª UDE foi recebido relatório contendo 
as atividades desenvolvidas no biênio 86/88; (B) Tesouraria – O Sr. Attílio Campanini 
informou que grande parte das Sociedades Espíritas já efetuaram o pagamento da cota 
única da Contribuição Social, somando os extratos bancários aproximadamente Cz$ 
500.000,00. Waldemar Fabris apresentou o relatório financeiro contendo o movimento de 
Nov. a Dez 87 e a totalização desse período, cujas cópias foram previamente distribuídas 
aos presentes. Destacou o fato que as “Saídas” foram maiores que as “Entradas”, tendo-se 
valido, portanto, das reservas anteriores. Esclareceu algumas dúvidas e apresentou a 
Disponibilidade Financeira que se encontra na seguinte situação: Banco conta corrente 
Cz$ 125.983, 59 e Conta-poupança Cz$ 17.319,10. Em seguida chamou a atenção para o 
jornal “Unificação” que apresenta um Custo bem maior que a Receita, enfatizou a 
necessidade de novas assinaturas e de publicidade para o jornal. Aproveitou para falar do 
lançamento do livro de Carlos Imbassahy, “A Missão de Allan Kardec”, reeditado pela 
USE, em conjunto com a Federação Espírita do Paraná, Federação Espirita de Santa 
Catarina, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e União das Sociedades do Rio de 
Janeiro, sendo que temos 5.000 volumes ao preço de Cz$ 320,00 com descontos de 50% e 
60% para distribuidoras e Clubes do Livro respectivamente. (C) Presidência – O Sr. 
Presidente registrou a presença da professora Clotilde Tertália, coordenadora da Assessoria 
de 1º Grau do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, visita que se dá pelo interesse 
da DE de conhecer detalhes sobre o ensino religioso na escola pública e dar a conhecer a 
esse Conselho o que é a organização do movimento espírita através da USE. b) Destacou 
propaganda da Aliança Francesa que diz: Faça como Allan Kardec, fale e escreva em 
francês”. c) Registrou o recebimento do Sr. Ary Brasil Marques, livreto sobre o Movimento 
Espírita no grande ABC. d) Agradeceu os Conselheiros do CDE, lembrando que esta era a 
última reunião dessa gestão e que muitos poderiam não estar mais de volta. Pediu que 
todos levassem o abraço fraterno da DE para suas bases e, que fosse transmitido ao 
movimento local de cada um, o calor em que é realizada a reunião; e) Lembrou o Sr. 
Presidente que o lançamento do Livro “A Missão de Allan Kardec” foi graças a edição 
conjunta dos Estados que compõem a 5ª Região do Conselho Federativo Nacional, num 



 

 

total de 25.000 exemplares, cuja ideia nasceu em reunião em Brasília, sendo que, outras 
obras poderão ser editadas por essa  5ª Região, barateando e divulgando a literatura espírita. 
Em seguida pediu que o livro que está sendo lançado fosse autografado pelos presentes. f) 
Foi apresentado e entregue aos presentes, o Relatório de Atividades para a Diretoria 
Executiva e Departamentos no período de julho/86 a março/88. O Sr. Presidente pediu 
que o Relatório fosse lido nos órgãos, destacando: f1) O carimbo comemorativo dos 40 
anos da USE, a edição especial do jornal Unificação. f2) a edição comemorativa de “O 
Livro dos Espíritos”; f3) a Mostra Fotográfica que deverá ser realizada durante 8 dias no 
período de aniversário da USE, isto é, de 4 a 12.06.88 e outros eventos; f4) Os 
Departamentos em colaboração com o “CRE” – Região São Paulo, deram um efetivo 
auxílio a DE principalmente na  comemoração dos 40 anos da USE; f5) Os Departamentos 
juntamente com a DE reativaram as Reuniões Gerais, desde 26/07/87; f6) destacou o 
serviço da Secretaria que tem sido relevante, informando  todo o movimento espírita; f7) 
A sede própria onde está sendo realizada a 2ª Reunião do CDE, e enfatizou o trabalho do 
companheiro Carlos Cirne; f8) As 8 reuniões do CDE em que procurou-se dar uma 
conotação de movimento grandioso; f9) o movimento sobre a Constituinte cujas propostas 
foram enviadas aos 559 constituintes; f10) A participação no “CFN” sendo que uma das 
reuniões no Rio Grande do Sul, conseguiu-se trazer para São Paulo a parte de divulgação 
da doutrina espírita através de duas modalidades, do rádio e do livro, sendo que o encontro 
radiofônico já foi efetuado; f11) A edição de Livros e Apostilas; f12) as reuniões da DE 
realizadas 80 vezes durante esta gestão além das reuniões extraordinárias, visitas e palestras; 
g) A seguir chamou a atenção para o jornal Unificação, que a DE está procurando 
aprimorar, tendo uma tiragem bimestral e deve ser mensal; h) destacou-se a doação de um 
relógio, por Jacareí. Item IV – Assuntos Deliberativos – Todos os assuntos tiveram seu 
encaminhamento na forma que dispõe o novo Regimento Interno do CDE, isto é, foram 
apresentados, discutidos e colocados em votação, obtendo se para cada um deles o seguinte 
resultado: Deliberações do CDE 1. Autorização para venda de imóvel recebido em doação 
”sem quórum para votação”; 2- Proposta da criação da Unime de Parapuã; O CDE aprovou 
por unanimidade, a criação da Unime de Parapuã ( envolvendo os municípios de Osvaldo 
Cruz, Parapuã e Rinópolis) dentro da Área do CRE – Região Araçatuba”; 3 – Proposta de 
Regimento da Comissão Organizadora para eleições da DE da USE “O CDE aprovou a 
proposta de Regimento da Comissão Organizadora para eleições da DE da USE”; 4- A 
respeito do tópico sobre eleição mediante apresentação das chapas “O CDE aprovou que 
as próxima eleição da USE (Biênio 1988/1990) seja feita mediante a apresentação de 
chapas completas”. Item V – Relatório das Comissões – A) Comissão constituída pelo CDE 
para apurar assunto relativo a jurisdição de órgão da USE. Esta Comissão nomeada pelo 
CDE da USE em 13 de setembro de 1987, para apurar denúncias feitas contra a UME – 
União Municipal Espírita de Santos, apresentou relatório subscrito por Antônio Carlos 
Amorim, Evany Figueira, Paulo Roberto Pereira da Costa e Plínio Paulo Leiva de Luca, 
consignando-se que este último esteve ausente a partir do dia 08/01/88 por motivo de 
viagem ao exterior. A Comissão foi assessorada por Flávio Pereira do Valle, do 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica da DE da USE. O Relatório 
informa que a Comissão se reuniu por 13 vezes sendo que 3 delas realizadas na cidade de 
Santos, e as demais na sede da USE. A Comissão entregou no CDE através da mesa 
Diretora o seu relatório juntamente com pasta contendo numerosa documentação datada 
durante o trabalho realizado. O Sr. Evany Figueira, que foi o porta voz da Comissão, fez 
uma explanação, teceu comentários a respeito e com o auxílio dos demais membros da 
Comissão procurou esclarecer as dúvidas levantadas, registrando-se o fato de que cada 



 

 

pessoa presente à reunião do CDE recebeu cópia do referido relatório. Abertas as inscrições 
para pedidos de esclarecimentos, os seguintes órgãos e pessoas se manifestantes: 1) Mogi 
Mirim – pede esclarecimento sobre a folha 1ª, item 6, do relatório, pois o CRE – Região 
Santos, reclama que a denúncia não foi vinculada através dos canais competentes. Evany 
esclareceu que a DE esgotou todas as formas de entendimento e conciliação. Realmente 
existe o aspecto estrutural, porém, o desentendimento era de um grupo da Sociedade com 
o órgão. Não contente, a interpelante, Evany lê carta de 19/12/86, expedida pela DE para 
o CRE de Santos, com referência ao pedido de União de Sociedades Espíritas. Em 
complemento, o Presidente informa que a DE não tomou qualquer atitude sem consultar 
ao órgão competente que é o CRE de Santos. Em aparte, Paulo Roberto da Costa, disse 
que a DE da USE promoveu em São Paulo, uma reunião bastante delicada com as UMEs, 
na tentativa de encaminhar o assunto da melhor forma possível, isto, tudo, constando em 
ata da DE da USE, relatando todos esses fatos, além da documentação a respeito, 
entendendo-se que a partir dessa reunião, a DE esgotou todos recursos tendo a necessidade 
de buscar o apoio do CDE. em seguida Evany Figueira lê a resposta da carta retro citada, 
do CRE de Santos, datada de 30/01/87. O Sr. Presidente ressalta que o órgão competente 
foi consultado, antes de trazer o problema para o CDE, sendo que a mesma carta, também 
foi enviada a “UMEs” em data bem anterior ao problema ter sido trazido ao CDE. Evany 
lê carta de 23/12/86 da DE para a UMES. O Sr. Presidente esclarece que o prazo de 20 
dias para resposta, constante da carta acima deu-se em função de que a reunião 
extraordinária da UMES, para alteração de estatutos já estava marcada, e a resposta após a 
assembleia não faria mais sentido. 2) 18ª UDE – o representante pede esclarecimento sobre 
o item 3 da folha 2 do relatório, que versa sobre a licença do Presidente e falta de 
comunicação dos pedidos de licença Evany Figueira informa que os pedidos de licença, 
estavam plenamente documentados, tendo havido apenas omissão da Comissão Executiva 
da UMES em levar ao Conselho Deliberativo do órgão os pedidos posteriores de 
prorrogação de licença do Presidente, na forma prevista nos Estatutos. 3) UME de Matão 
– o representante teceu considerações de que neste caso a USE cresceu em autoridade 
moral e espiritual, sendo que a Comissão se saiu muito bem no desempenho de sua função. 
4) Liga Espírita do Estado de São Paulo – o representante lembra que a USE foi criada há 
40 anos para preservar os princípios kardequianos e que vários movimentos desnorteadores 
têm aparecido, razão pela qual parabeniza a atuação, para o problema em questão. 5) 14ª 
UDE – o representante pede esclarecimento sobre o vínculo entre a DICESP e a UMES. É 
esclarecido que mesmo sendo constituída juridicamente, a DICESP é um departamento da 
UMES, previsto estatutariamente. Pergunta, ainda, que órgãos compõem o CRE de Santos. 
É respondido que o CRE é composto pela UME de Santos e Unimes de São Vicente e 
Registro, mas, que tal assunto não fazia parte das atribuições da Comissão. 6) 5ª UDE - O 
representante leu trecho de pequena lenda chinesa – lembrou que estamos diante de um 
fato difícil, mas muito importante, que faz com que se busque um entendimento contínuo, 
pois o mal estar surgido teve reflexo em todo o território nacional e que a USE tem a 
responsabilidade perante o Movimento Espírita Brasileiro e para com as Sociedades que a 
constituem. Isto posto, volta a falar o Presidente, que consulta o plenário sobre o 
encaminhamento a ser dado ao assunto, visto que a próxima reunião será a eleição, e a 
outra ocorrerá em setembro, já com outra Diretoria e novos integrantes do CDE. Evany 
Figueira entende que após todo o trabalho efetuado, de maneira árdua, incluindo as 
viagens, o assunto deve ser levado a termo, pois arquivar o processo seria pura perda de 
tempo, desrespeito, digo desprestígio ao trabalho realizado. Lembra ainda experiência no 
CDE em que a DE anterior recebeu pela primeira vez um documento da UME de São 



 

 

Vicente, relativo a questão, sendo que na época esse documento foi enviado ao CRE de 
Santos e simplesmente arquivado, e hoje estamos recebendo os resultados de um problema 
que na época não recebeu o tratamento adequado. Paulo Roberto Pereira da Costa fala que 
simplesmente de todo o trabalho que causou do cansaço que isto gerou, a Comissão 
recebeu uma incumbência do CDE, e, foi arduamente criticada, na reunião anterior desse 
Conselho, assim sendo, entende que o CDE deve dar encaminhamento ao assunto, 
tomando a decisão e dando a palavra final a respeito, para que o relatório não fique sem 
efeito e sob responsabilidade da Comissão e da DE. Lembrou que o CDE é o órgão máximo 
e seria uma omissão não dar andamento ao assunto. A UNIME de Guarulhos manifesta-se 
no sentido de que o problema está quase resolvido visto que 12 Centros ou pelo menos 7, 
de Santos se afastaram do movimento, conforme noticiário de jornal. Evany Figueira 
reforça que não há qualquer manifestação oficial sobre o afastamento desses Centros. 
Abílio Braga, pela comissão, fala que deixar o assunto como está, será um desestímulo às 
próximas Comissões, pois ninguém vai querer participar de uma Comissão cujo trabalho 
não tenha conclusão por parte do CDE. O assunto deve ser encaminhado dentro desta 
gestão. A 2ª Vice-Presidente leu e comentou depoimentos das partes divulgadas na 
imprensa espírita. O Presidente diz que durante 13 meses a DE foi atacada duramente 
através da imprensa, pelo Movimento de Santos, inclusive pelo próprio jornal do Órgão, 
contrariando os próprios Estatutos. Agora quando se fala em tirar o tríplice aspecto e a 
religião, não podemos simplesmente lavar as mãos e arquivar o problema; precisamos 
fechar os caminhos errados e abrir novos caminhos. A 15ª UDE, através de seu 
representante, Natalino D’Oliva diz que pelo que viu no jornal Abertura e por convite que 
recebeu, toda a diretoria do órgão local tinha pedido demissão e logo em seguida foi 
realizado encontro, convocado pelo CRE para debater um assunto para o qual foi dado 
âmbito nacional, com o tema Novos Rumos do Movimento Espírita Brasileiro. Não 
entendia como pessoas que se desvincularam do Movimento poderiam realizar um 
“Encontro” em nome da USE. 17ª UDE – o representante disse que o Conselho depositou 
toda a confiança na Comissão, e que o acaso não existe, sendo o movimento certo para que 
o problema seja resolvido. Lembrou que em conversa no VII Congresso com um dos 
companheiros de Santos, este lhe virou as costas dizendo “que não conversaria com um 
espírita cristão”. Portanto deve ser dado apoio e encorajamento aos demais companheiros 
de Santos que querem abraçar uma causa justa. 18ª UDE – O representante disse que 
quando nos locomovemos até o CDE, é para tratarmos de coisas sérias, como é o próprio 
espiritismo. Portanto devemos deixar os nossos problemas emocionais lá fora. Lembrando 
que a Doutrina Espírita, é espiritualista e não anestesiadora do ser humano. Talvez se 
deixarmos baixar a poeira o problema será minimizado – Paulo Roberto disse que a maior 
preocupação da comissão foi isentar se dos problemas emocionais, porém, quando é 
colocado no relatório o mal-estar causado, isto é um fato real que precisa ser registrado no 
relatório, pois realmente um mal estar profundo foi causado. A UME de Matão não 
entende que o CDE está omisso, pois o assunto está em debate, acha que o CDE deve 
tomar uma posição sem levar o assunto para o próximo Conselho. Deve o CDE fazer valer 
os Estatutos, pois não estamos mais preocupados com pessoas, mas sim com o 
cumprimento das normas estatutárias. A sugestão é que se faça uma carta e ou publicação 
no jornal Unificação do posicionamento do CDE, inclusive para companheiros de outros 
Estados, pois o CDE precisa tomar uma posição e não pode ficar omisso. Com relação a 
Diretoria do CRE de Santos, entende que pelos fatos, tem que ser destituída, pois os 
estatutos da USE em seu tríplice aspecto tem que ser cumprido. Diz que cada órgão tem 
que tomar uma decisão em suas bases, pois o relatório está sendo apresentado agora, 



 

 

ocasião em que apenas os representantes dos órgãos estão tendo conhecimento de seu teor. 
Portanto nova reunião deve ser feita, extraordinariamente, antes de abril, para que o 
Conselho atual trate desse assunto. A Unime de Campinas diz que torna-se necessário uma 
posição do CDE, mesmo que seja em outra reunião. Dado o trabalho da Comissão, o CDE 
tem a responsabilidade de tomar uma posição a respeito. Representante da Unime de Jaú 
diz que nossa doutrina é pura, e que precisamos levar avante nossos objetivos evitando essas 
variações, com a aceitação ou afastamento daquele que estiver contrário a essa simplicidade 
e pureza. O Diretor do Departamento de Orientação Doutrinária chamou a atenção para 
todo o passado da USE e destacou que o CDE tem forças e poderes para a solução de 
problemas mesmo que grandes e sérios. O representante da 5ª UDE, diz que a DE deve 
assumir, com apoio do Conselho, a responsabilidade de nomear nova Comissão para 
acompanhar por mais 90 dias, para com mais tempo e com maior conhecimento, tomar-se 
uma decisão coerente. O representante da 18ª UDE discorda da argumentação de que a 
renovação do Conselho prejudica a análise do assunto. A 6ª UDE, 21ª UDE, 12ª UDE e 
Unime de Taubaté se posicionaram pela realização de uma reunião extraordinária, para 
tratar do assunto. Diversas manifestações aconteceram, quanto a data da realização da 
Reunião Extraordinária fixando-se em duas alternativas: no mês de abril ou em 22 de maio 
do corrente ano. Colocado em votação deliberou-se pela realização da reunião em 22 de 
maio de 1988, às 8.30 horas em primeira convocação ou às 9.00 horas em segunda 
convocação. Deliberou-se, ainda, que os comentários havidos a respeito do assunto em 
questão fosse relatado por escrito e enviado aos órgãos, ficando os documentos coletados 
pela Comissão à disposição dos órgãos para consulta. Registra-se o fato que um visitante de 
Santos, José da Conceição, pediu a palavra, sendo que por regimento ele não teria direito 
a se pronunciar. Consultado o Conselho, este autorizou sua fala. Disse que ele conhece e 
participa do movimento de Santos por volta de 15 anos e verificou que o assunto merece 
uma análise mais profunda, pois se a Comissão pudesse e tivesse tempo para expor todo o 
problema, novas nuances surgiriam, pois o relatório é apenas um resumo do que aconteceu. 
O assunto desviou-se para outro lado, a realidade continua latente. Reforça a ideia de uma 
análise mais profunda, pois a unificação de um órgão pode não representar que ele não 
esteja unido. Somos espíritas, mas antes de tudo temos que ser homens e devemos assumir 
as nossas responsabilidades. Portanto a reunião específica para o trato do assunto é 
essencial. Durante o assunto retro referido e de acordo com as normas regulamentares o 
Conselho aprovou a prorrogação da reunião por mais 01 (uma) hora. B) Comissão 
Organizadora do 7º Congresso Espírita Estadual - seu representante informou que não foi 
possível terminar o trabalho. C) Comissão Coordenadora das eleições da DE da USE para 
o biênio 88/90 – já tem o Regimento aprovado sendo o Attílio Campanini; o Coordenador 
e o Secretário, André Luiz Galembeck. Estão aguardando até 30 de abril, que os órgãos 
indiquem as chapas. A Comissão verificará a questão da elegibilidade e até 10/06/88 ou 
seja um mês antes das eleições fará a divulgação dessas chapas. D) Comissão da Reforma 
Estatutária – Joaquim Soares informou que a comissão reuniu por vezes e ainda não tem o 
trabalho concluído. Foi pedido um novo prazo até o CDE de setembro/88, pedido que foi 
aprovado pelo Conselho, informou que Alberto José Gemelgo foi convidado para 
participar como colaborador da comissão, antes de passar ao item seguinte o Sr. Presidente 
pediu que se colocasse na pauta da reunião extraordinária a ser realizada em maio o assunto 
relacionado a autorização para venda de imóvel recebido em doação. Colocado em votação 
o CDE aprovou a proposta. Item VI – Palavra livre e informações dos órgãos: 1) Barretos, 
pergunta qual o procedimento da “UME” para Centros que pedem adesão. É informado 
que se deve enviar carta padrão, solicitando adesão, envio de estatuto ao órgão, visita do 



 

 

órgão a Casa, levando a ficha cadastral, depois o órgão dar o seu parecer e enviar o processo 
de adesão a USE, que por sua vez expede o Certificado de União. Informa o órgão que tem 
a previsão de mais 4 Casas Espíritas. 2) Liga Espírita – Estão ampliando seus trabalhos e 
suas instalações e não esqueceram o donativo para USE. 3) 21ª UDE, de 06 a 27 de março 
vão realizar a já tradicional Feira do Livro Espírita e seu representante informa que por 
motivos de mudança para outra região, não mais estará representando aquela UDE. 4) 17ª 
UDE. Em 20/02/88, haverá a 13ª COMETA – Confraternização das Mocidades Espíritas 
do Tatuapé; de 04 a 10/04/88 – Primeira Feira do Livro em Praça Pública. 5) Santos, de 
31/03 a 03/04/88, será realizada a 16ª COMELESP com a tema Nascer, Morrer, Renascer, 
Progredir Sempre, Tal é a Lei. 6) 5ª UDE – Estiveram em Sacramento – Minas Gerais, nos 
três dias de Carnaval, desenvolvendo tarefas espíritas, será realizada palestra na Associação 
Cristã Caminho da Verdade sobre o tema Hanseníase – aspectos materiais e espirituais, 
com Abrão Rotberg. 7) – Jornal Bloco B – informa que seus trabalhos de natureza 
Doutrinária estão indo para o Estado. Informa que em 16/04, Marilusa Vasconcelos, 
deverá estar em Mogi Mirim. 8) UNIME Campinas, tem mais 10 “Casas Unificadas” 
passando de 35 para 45; - entregou para a DE relatório de suas atividades. 9) – Matão, 
informa que a Banca do Livro Espírita é fruto de mais de 2 anos de pesquisa, tendo vendido 
15 unidades. O Clarim está editando o livro “Reencarnação no Brasil” de Hernani 
Guimarães Andrade. Limeira está realizando a 9ª Feira do Livro Espírita, razão pela qual 
não está representada no CDE. 10) Nedyr Mendes da Rocha informa que no aniversário 
da USE e por 8 dias pretende levar ao leigo, o que é o espiritismo, através de banca colocada 
em praça pública. Pede a Matão a colaboração para tanto. 11) – Secretaria, lembra que já 
estamos recebendo pedidos para o Livro “A Missão de Allan Kardec”; que a reunião 
extraordinária de 22/05/88 do CDE será composta pelos membros eleitos em 1986. 
Informa que será colocada uma placa com os dados da USE. Na frente da sede própria e 
pede que os órgãos colaborem com o seu pagamento. Terminando os assuntos constantes 
na ordem do dia o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 14:00 horas convidando 
o Sr. Paulo Roberto Pereira da Costa, para proferir a prece final. Eu, Alberto José Gemelgo 
Filho, na qualidade de 1º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de março de 1988. 
 
Assinaturas 































 

 

Ata de 22 de maio de 1988 
Reunião Extraordinária 

Conselho Deliberativo Estadual 
 
A reunião foi realizada aos 22 dias do mês de maio de 1988 na sede da USE à rua Dr. 
Gabriel Piza, 433 Santana, Capital, com início às 9,00 horas em segunda convocação, com 
a presença de 41 (quarenta e um) órgãos representados, conforme assinatura em livro 
próprio. O sr. Presidente, Nedyr Mendes da Rocha, abriu a reunião com a leitura de uma 
mensagem de “Bezerra de Menezes” recebida através de “Divaldo Franco”, e proferiu a 
prece inicial, dando como cumprido o primeiro item da pauta da reunião. Em seguida 
passou-se para o segundo item II – Leitura do Expediente e sua apreciação. – O Secretário 
Geral sr. Carlos Teixeira leu e deu conhecimento de correspondências recebidas que são: 
da UNIME de Araras, comunicando a indicação para esta reunião de seu representante o 
sr. Fernando Fernandes Leite; da UNIME de Itapeva indicando como seu representante 
para a reunião o sr. Jonas Angelino de Oliveira e ainda o sr. Darci Martins representando 
o Centro Espírita Natal de Jesus adeso aquela UNIME. O sr. Presidente aproveitou para 
dar algumas informações sobre a “EXPOESP” que será realizada no período de 04 a 12 de 
junho próximo no Centro Cultural de São Paulo à Rua Vergueiro, nº1000, onde haverá 
uma mostra fotográfica de Centros Espíritas e demais atividades Espíritas (Escolas, Creches, 
Hospitais), contando também com a mostra de aparelhos de pesquisa cientifica e trabalhos 
de pintura e escultura mediúnica, incluindo diversas palestras. III – Assuntos Deliberativos 
– Posicionamento do CDE relativo a funcionamento do órgão da USE – A primeira 
manifestação foi do sr. João Duarte de Castro Presidente da UMES de Santos, que leu o 
seguinte manifesto, feito em rascunho, “Nosso proposito” é o de promover uma 
confraternização verdadeira no seio da UMES e não apenas de palavras e de exterioridade, 
o que já está sendo conseguido. Não revidaremos a ataques, não responderemos a 
provocações pela imprensa, não participaremos de polêmica nem controvérsias; quem não 
deve não teme, quem fez celeuma é porque quer encobrir possíveis culpas ou falhas; 
procuraremos apenas responder com trabalho e com fotos aos opositores. A comissão já 
deveria ter dado seu parecer anteriormente; tomou-se uma providência extemporânea. A 
Comissão tem que provar para que veio; tem que retirar o véu que maldosamente foi 
colocado sobre a verdade; se persistirem as dúvidas sempre vai se pensar que o que houve 
foram apenas calúnias assacadas por um grupo de maledicentes contra inatacáveis cidadãos. 
Porque se é bem verdade que quem não deve não teme, não menos verdade é que quem 
cala consente! Não somos religiosos fanáticos, místicos e inconsequentes como querem nos 
rotular; Não somos inquisidores atacando em nome de Jesus e do Evangelho; Não somos 
os incompetentes que apregoam, ademais, competência e responsabilidade não são virtudes 
para serem apregoados, mas sim para serem provados na prática e na realidade. O relatório 
da Comissão foi muito condescendente e velado, publicou-se na íntegra uma carta 
depreciativa à própria Comissão e não foram publicados os documentos comprobatórios 
das denúncias; Não foram denúncias vazias e improcedentes mas respaldadas em 
documentação, inclusive foi apresentada uma gravação de uma reunião da UMES para que 
não mais se ficasse apenas a palavra de uns contra a palavra de outros. A opinião pública 
tem que ser devidamente esclarecida a verdade dos fatos para que não mais pairem dúvidas 
sobre as reais ocorrências. Que a USE e o CDE possam oferecer à UMES nesta sua difícil 
fase de transição todo o apoio e incentivo necessários para a efetivação do nosso anseio por 
realizar esta tarefa, em favor da paz e da harmonia do movimento espírita de Santos, dentro 
do possível e conforme a realidade”. Liga Espírita – O seu representante destacou a 



 

 

importância da USE no Movimento Espírita. Leu alguns artigos do Estatuto Social, sobre 
os princípios que norteiam a USE e seu funcionamento. Entende que não podemos ser 
radicais e que a nomeação da Comissão esta prevista no Estatuto. Parabenizou a Comissão 
e a Diretoria Executiva. Frisou que todos os órgãos devem observar o Estatuto no que tange 
ao Tríplice Aspecto. – 14ª UDE- Pediu que fosse lido sua sugestão enviada ao CDE através 
da carta datada de abril de 1988, para ser aprovado pelo mesmo. O próprio Representante 
do Órgão leu o manifesto, que após os considerandos a respeito, propõem que 
“Considerando que é dever das Sociedades Unidas, entre outros, conforme artigo 8º, II 
“levar ao conhecimento de quem de direito, qualquer ato de administração 
manifestamente lesivo aos interesses sociais...” este CDE faz saber a todos os órgãos da USE 
que as Sociedades Unidas que estiverem em DESACORDO com o Estatuto vigente, têm a 
mais ampla liberdade de optarem, de maneira fraterna por outros caminhos. Assim sendo, 
aquelas Sociedades que desejarem, poderão solicitar o seu desligamento por não 
concordarem com o seu Estatuto, bem como, a qualquer instante, poderão solicitar o 
retorno ao quadro de  Sociedades Unidas quando os princípios adotados forem os mesmos 
da USE, os quais só serão alterados quando democraticamente a MAIORIA USEANA  
assim o desejar. 4ª UDE: Seu representante se colocou contrário a respeito da proposta de 
saída do seio da USE, daqueles que divirjam da maioria. Em seguida leu parecer dos órgãos. 
Após considerandos pediu que o CDE não se pronuncie sobre o assunto. UNIME 
JACAREÍ – Parabenizou o CDE pela nomeação da Comissão como forma de encaminhar 
o assunto. 17ª UDE – Seu representante pediu que fosse lido a sua correspondência em 
que pede a retirada da pauta da proposta da 19ª UDE. Em seguida justificou a proposta. 
19ª UDE – Seu representante leu o parecer desta UDE pedindo o encerramento do 
assunto; a abertura da possibilidade de qualquer Sociedade Espírita se unir a USE; 
discordando da criação da Comissão; Sugerindo a UMES e demais órgãos da USE, que 
apesar de divergências ideológicas, todos devem permanecer unidos. UNIME TAUBATÉ 
– Seu representante, abordou o assunto relacionado a atitudes frontais que ferem nossos 
irmãos. Entende que deve ser definido com clareza os objetivos da USE e do movimento 
espírita, e enquadre os órgãos dentro desses princípios. Solicita que aqueles que não estão 
enquadrados nesses objetivos que se afastem, ou caso contrário sejam afastados, compondo-
se os órgãos com novos membros. Deve ser solicitado da UME de Santos seu compromisso 
de cumprir os objetivos da USE e o respeito a Doutrina Kardecista. 7ª UDE: Seu 
representante leu correspondência em que pede a publicação de um manifesto sobre o 
tríplice aspecto do Espiritismo e, também, sobre a estrutura do Movimento de Unificação 
e sua necessidade, distribuindo-o a todas as Sociedades Espíritas Unidas. UNIME DE 
CAMPINAS: Seu Representante leu parecer do Órgão, que entende como correto a 
posição das Sociedades Espíritas de denunciarem os fatos ocorridos; a atitude correta da 
Diretoria Executiva em encaminhar o assunto ao CDE; chamou a atenção para alguns 
assuntos que entende de suma importância, tais como, atitudes que contrariam os Estatutos 
da USE, o tríplice aspecto da Doutrina Espírita, a transferência de patrimônio de forma 
prejudicial e aleatória. Aborda ainda o assunto sobre desocupação do prédio utilizado pela 
DICESP, para uso da LICESP. Cita, também o assunto do Clube do Livro. Finalmente 
recomenda que seja expedida correspondência às Sociedades Unidas esclarecendo o 
assunto. 18ª UDE: chamou a atenção do alerta de Kardec quanto às divergências de 
entendimento das questões doutrinárias, que não sejam pontos fundamentais e ainda não 
incorporados à doutrina e os cuidados para a incorporação de novos conceitos. Muitos 
pontos podem ser citados, como os Centros de Força (chacras, plexos do induísmo), 
reencarnação compulsória e entre outros, espiritismo como religião. Como salientado no 



 

 

documento do CDE da USE, as divergências existentes entre alguns órgãos têm sua base 
na interpretação de pontos acessórios. Não se pode exigir a aceitação de um ponto que 
ainda está em discussão. Assim parece inútil discutir os acontecimentos de Santos, que já 
provocou o lamentável afastamento de companheiros valorosos. A preocupação foi 
manifesta oficialmente, para que se coloque de forma clara os estudos e debates 
doutrinários, em que não se coloque como condição o afastamento de companheiros de 
nossas fileiras. CRE CAMPINAS – Seu representante leu carta dirigida ao CDE, apoiando 
a correspondência da UNIME DE CAMPINAS, representando assim o apoio das UNIMEs 
de Americana, Mogi Mirim, Piracicaba, Santa Barbara d´Oeste. 5ª UDE digo São José do 
Rio Preto - Após considerações, propôs que as Sociedades que não concordaram com o 
cumprimento dos Estatutos da USE sejam excluídas. Matão – UME – O Órgão apoia a 
deliberação do CDE de defender o Tríplice Aspecto. 12ª UDE: Fez o seu manifesto por 
escrito, que lido teve como seu resumo e proposta o seguinte: “Deve a USE procurar reaver 
o patrimônio da DICESP, pois está claro que houve apropriação indébita dos bens daquela 
livraria Espírita pertencente ao órgão santista. Observem-se os Simpósios Espíritas Centro-
Sulinos de 1962 a 1966. 21ª UDE – Foi lido o manifesto por escrito resumindo os seguintes 
pontos: 1- Não se pode deixar levar para o campo de conflitos ideológicos. 2- Permanecer 
sereno, pois o problema é temporário. 3- Desempenhar trabalho intensivo em Santos e na 
DICESP. 5ª UDE – Seu Representante elaborou o seguinte resumo: “Os fatos ocorridos 
na USE, com os desacertos produzidos pela UNIME de Santos, são já do conhecimento do 
Brasil Espírita. Entende-se que qualquer Sociedade que quiser integrar-se a USE deve 
conhecer e acatar seus Estatutos. Qualquer conduta divergente deve ser passível de medidas 
acauteladoras. A UNIME de Santos como órgão da USE desrespeitou os Estatutos criando 
uma situação desagradável para o Movimento Espírita. Com relação ao jornal Espiritismo 
e Unificação, a DICESP e o Clube do Livro, torna-se permitido inclusive por via legal o 
ressarcimento dos prejuízos causados. A 5ª UDE defende por inteiro o Estatuto e que cabe 
ao CDE uma decisão definida para o trabalho da USE. Isto feito a palavra voltou para a 
mesa diretiva, que pediu a manifestação da Comissão, que por sua vez, se absteve de falar, 
sob alegação de que o que tinha de fazer consta de seu relatório. Com a palavra a Segunda 
Vice Presidente da DE disse que aquilo que se está discutindo não é pessoal. A questão 
central e principal é a divergência estatutária e que qualquer alteração ao descumprimento 
deve ser levada ao conhecimento do CDE. Lembrou que temos sempre que nos posicionar 
a exemplo de Jesus e de Kardec. A respeito de se encaminhar o assunto primeiro ao CRE, 
lembra que o CDE é o órgão maior e que cabe a ele se posicionar a respeito das questões 
doutrinárias. Leu opinião do ex-presidente da UMES e a posição de Kardec sobre 
divergências. Em seguida o sr. Presidente suspendeu a reunião para ser servido o café, 
reabrindo-se a mesma às 11:30 horas. Consultado o CDE foi pedido a Secretaria a leitura 
das propostas existentes, que foram alvo de correção por alguns órgãos, para uma melhor 
interpretação. Essas são as propostas: 1- UME SANTOS – Que não aplicada sanções à 
UMES e às Sociedades Unidas. Que se informe a opinião pública da situação e, que os 
documentos sejam também tornados públicos para que não fique a impressão que 
elementos leais estejam sendo colocados fora do movimento. 2- 18ª UDE – Que sejam 
elaboradas normas para os órgãos e para a Diretoria Executiva. 3- 14ª UDE – Propõe que 
um manifesto seja enviado aos Órgãos da USE e às Sociedades Espíritas. 4 – 4ª UDE – 
Propõe que não se discuta o Relatório da Comissão, mas se discuta a atitude do próprio 
CDE e que não se constitua novas comissões. 5 – 17ª UDE – Propõe a retirada da pauta 
dos assuntos deliberativos a proposta da 19ª UDE. 6- 17ª UDE – Propõe que a USE envie 
um manifesto a todas as Casas Espíritas destacando entre outras coisas o Tríplice Aspecto. 



 

 

7- 19ª UDE – Propõe que se arquive o assunto. 8 – 3ª UDE – A proposta não se refere ao 
assunto e sim no que diz respeito a reforma estatutária. 9 – UNIMES CAMPINAS – Propõe 
manifesto e que o mesmo seja enviado a todos os órgãos, da USE, as Sociedades Unidas e 
ao C.F.N. 11- São José do Rio Preto – Propõe a exclusão dos quadros da USE das 
Sociedades que discordarem de seus estatutos. 12 – Matão - Não tem proposta para a 
questão, apenas propõe que se defenda o tríplice aspecto. 13- Liga Espírita – Propõe que se 
observe o estatuto da USE, as Sociedades que não observarem deverão pedir o seu 
desligamento com o direito de retornarem quando da aceitação e cumprimento dos 
mesmos. 14 – Taubaté – Solicita uma carta compromisso da UMES acatando a posição da 
USE, caso contrário deverá ser excluído o órgão do movimento, inclusive o CRE. Isto feito: 
Houve a manifestação sobre o encaminhamento dos seguintes órgãos: 14ª UDE, Taubaté, 
18ª UDE, Matão, São Carlos e Guarulhos. A 18ª UDE retirou sua proposta, para 
reapresentação em setembro deste ano, Em seguida foi colocado em votação a retirada das 
propostas que pedem o arquivamento do assunto. Colocado em votação a proposta foi 
aprovada, isto é, o assunto não vai ser arquivado. Em seguida o sr. Presidente passou à fase 
de discussão das propostas. Lida a proposta da 14ª UDE, o Representante da UME de 
Santos esclareceu que o assunto não é apenas relacionado ao Tríplice Aspecto, mas muito 
mais completa. Deve se tornar público todo o assunto, para evitar-se qualquer dúvida. O 
Representante da 4ª UDE lembrou que anteriormente a UME de Santos trouxe um 
esclarecimento sobre o assunto, através de um manifesto assinado por 12 Sociedades 
daquela cidade, que não foi lido a pedido do CDE. Lembra que dependendo da decisão 
do CDE, a USE esta sujeita a uma interpelação judicial. A UNIME de Taubaté manifestou-
se sobre o encaminhamento do CDE, lembrando que não há somente propostas para 
manifesto. Em seguida o Representante do Instituto Espírita de Educação propôs que se o 
CDE decidir pelo manifesto, deverá se fundir o texto proposto pela 14ª UDE e UNIME de 
CAMPINAS, eliminando-se o que não puder ser comprovado. A Liga Espírita do Estado 
de São Paulo, pede que do manifesto conste apenas a referência ao tríplice aspecto. O sr. 
Presidente leu na integra a proposta da UNIME de Campinas. Por solicitação do 
representante da UME de Santos e, com a concordância da UNIME de Campinas, foi 
alterado o termo “apropriou-se” substituindo – o por “utilizou-se”, quando se refere ao uso 
do cadastro da DICESP, pela LICESP. Em seguida, lendo a proposta o sr. Presidente digo 
da 7ª UDE, o sr. Presidente esclareceu que o centro principal da proposta, que é em 
manifesto sobre o Tríplice Aspecto, já está inserido no Estatuto da Use, podendo ser motivo 
de uma campanha posterior. O representante da UNIME de Taubaté, apoiando o texto 
apresentado pela 14ª UDE com alteração no aspecto a que se refere as opções das 
Sociedades. O Instituto Espírita de Educação se manifestou pela delegação à Diretoria 
Executiva da USE de dar a redação final a documento de manifestação, dentro do que já 
foi discutido, baseando-se nos textos da UNIME de Campinas e da 14ª UDE. Sendo 
membro da comissão o representante daquela entidade esclareceu que a informação 
constante da manifestação da 14ª UDE de que as divergências são existentes, desde 1982, 
não partiu da Comissão. Colocado em votação, foi aprovado pelo CDE por maioria 
absoluta com apenas um voto contra os textos das propostas constantes dos documentos 
apresentados pela UNIME de Campinas e pela 14ª UDE, das quais competirá a DE 
promover a fusão destes textos com as adequações necessárias e fazer a sua divulgação 
através da Imprensa Espírita e também para Sociedades Unificadas, Conselho Federativo 
Nacional. Ressalve-se que a 14ª UDE solicitou a retirada do item 4 do Considerando do 
seu ofício. Campinas pede a substituição do termo “apropriando-se” por “utilizando-se”. 
São Carlos é contrário a divulgação pela Imprensa.  A UNIME de Taubaté pede a exclusão 



 

 

do texto aprovado pelo CDE sugerido pela 14ª em desacordo com o estatuto vigente “a 
mais ampla liberdade de optarem de maneira fraterna por outro caminho!” Encerrado o 
assunto constatou-se não haver quórum para a deliberação sobre item “Autorização para 
venda de imóvel recebido em doação”. Lida a ata foram ressalvados os seguintes aspectos – 
A fala da 2ª Vice Presidente diz que o órgão soberano é a Assembleia Geral e cabe ao CDE 
deliberar sobre o aspecto doutrinário e administrativo. A 21ª UDE pede que seja priorizada 
pela DICESP a divulgação das obras básicas. Encerrou-se a Assembleia, marcando-se a 
próxima reunião ordinária para o dia 10/07/88. Eu, Alberto José Gemelgo Filho, lavrei a 
presente ata. 
 
 
São Paulo, 22 de maio de 1988. 
 
 
Assinaturas 
 























 

 

Ata de 10 de julho de 1988 
XXI Assembleia Geral Ordinária 

 
Aos dez dias do mês de julho de hum mil novecentos e oitenta e oito reuniu-se em segunda 
convocação na sede social da USE, à Rua Gabriel Piza nº 433, bairro de Santana, nesta 
Capital do Estado de São Paulo, às 09,15hs. A abertura foi feita pelo Presidente da 
Diretoria Executiva da USE, sr. Nedyr Mendes da Rocha, que proferiu a prece de abertura 
e a mensagem da Diretoria. Procedeu o agradecimento aos seus companheiros da DE, dos 
Departamentos e do Conselho. Cumprimentou em nome desses companheiros toda a 
mesa Diretora, o sr. Flavio Pereira do Valle em nome dos Departamentos, o sr. Eder Fávaro 
em nome do CDE e o sr. João Batista dos Santos, de Presidente Epitácio representando as 
Casas Espíritas e a sra. Alayde Oliveira da Rocha em nome dos cônjuges. Em seguida 
procedeu à leitura do “Edital de Convocação” publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo de 07 de julho de 1988. Explicou sobre a representação da Assembleia que está 
sendo instalada. Em seguida foi procedida as indicações e a votação dos componentes da 
Mesa Diretora da Assembleia, ficando escolhidos os seguintes membros: presidente Paulo 
Roberto Pereira da Costa, 1º Vice-presidente João Duarte de Castro, 2º Vice-presidente 
Antonio Schiliró, e 1º Secretário Abel Glaser, 2º Secretário Evany Figueira e 3º Secretário 
Abílio Rodrigues Braga. Dando prosseguimento à Assembleia, a Mesa Diretora indicada 
assumiu a coordenação dos trabalhos. As primeiras palavras do Presidente foram de 
agradecimento pelas indicações dos nomes dos componentes da Mesa e pedindo equilíbrio 
no seu desenvolvimento. De acordo como regimento interno, cabendo à Presidência da 
Mesa a indicação da Comissão de Redação Final, foram indicados Sérgio Parizato, Natalino 
D´Oliva, e João Duarte de Castro. Em seguida solicitou ao presidente da USE que lesse o 
relatório das atividades realizadas nos últimos dois anos. Nedyr solicitou, através de 
proposta, que, ao invés de ler todo o relatório, fazer referência apenas aos tópicos 
principais, tendo em vista que o mesmo foi publicado no jornal “Unificação” nº 362 de 
junho-julho- 88 pag. 5 a 10, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade. Destacou, 
inicialmente, que o trabalho foi coletivo, de toda a Diretoria, e, a seguir, fez o relato das 
atividades principais desenvolvidas pela Diretoria que ora encerra o seu mandato. Ato 
contínuo, o Presidente da Mesa solicitou ao 1º Tesoureiro, Attílio Campanini para ler o 
balanço financeiro da gestão, o que foi feito. Em seguida o 2º Tesoureiro Waldemar Fabris, 
fez uma observação sobre a editoração do jornal Unificação. O sr. Presidente facultou a 
palavra aos membros da Assembleia para se manifestarem a respeito do relatório e do 
balanço, tendo feito uso dela os seguintes representantes: 1) Constantino Clivelaro da 
Associação  Espírita Cristã – da Capital, solicitando informações a respeito do jornal “Meu 
Jornalzinho”, editado recentemente pela USE, cujos esclarecimentos foram prestados por 
Marília de Castro. 2) Messias Antonio da Silva, da Liga Espírita do Estado de São Paulo, 
elogiando a atuação da Diretoria Executiva da USE no biênio 86-88 e solicitando 50 
exemplares do “Meu Jornalzinho”. 3) Agostinho Andreoletti, da Sociedade Beneficente 
Minimus, da Capital, concitando ao trabalho todos os companheiros da USE porque tudo 
que foi realizado, mais do que da Diretoria Executiva da USE, é realização de todos nós. 4) 
Francisco Ribeiro Fernandes, do Grupo Espírita Jesus é o Caminho, de Campinas, 
referendando as palavras do Agostinho, solicitou uma salva de palmas à Diretoria Executiva 
que concluiu o seu mandato. 5) O presidente da Mesa, Paulo Roberto Pereira da Costa, 
destacou o trabalho equilibrado, em clima de paz, realizado pela Diretoria no biênio, 
merecendo o nosso apoio às suas atividades, com ênfase, referiu-se a criticas feitas por 
companheiros que já estiveram em nosso movimento, manifestando-se por órgãos da 



 

 

imprensa, contra a causa que abraçamos, afirmando que aqui, no plenário dos 
representantes, é o local dos debate sobre o trabalho de unificação do movimento espírita. 
Destacou o trabalho já executado pelo companheiro Antonio Schiliró e também pelo 
companheiro Nedyr. Lembrou as figuras baluarte do movimento de Unificação no Estado 
de São Paulo, já desencarnados, Carlos Jordão da Silva e Luiz Monteiro de Barros, e que 
continuam trabalhando por este ideal, no Plano Espiritual. Postas à aprovação, o relatório 
e o balanço foram aprovados por unanimidade. Foram lidos, em seguida, os nomes dos 
representantes dos órgãos da USE, observando aqueles que enviaram a ficha cadastral azul, 
e dada a posse aos membros que compõem o CDE – Conselho Deliberativo Estadual. Ao 
final da leitura, uma salva de palmas coroou a referida posse. Às 11,40 hs o sr. Presidente 
da Mesa suspende a Assembleia para que o CDE empossado proceda à eleição da nova 
Diretoria – Executiva. 
 
Aberta a reunião do CDE, cumpriu-se à pauta da mesma, conforme carta circular enviada 
aos Órgãos. O sr. Presidente solicitou que a Comissão designada pelo CDE para auscultar 
os órgãos da USE se pronunciasse a respeito das providências tomadas a respeito, o que foi 
feito por Evany Figueira, destacando que apenas uma chapa foi recebida, da 21ª UDE, a 
que foi enviada aos órgãos para conhecimento e apreciação. Todos (elegíveis) indicados 
legalmente elegíveis e cujos nomes são os seguintes: presidente Nedyr Mendes da Rocha, 
1º Vice Presidente Marília de Castro, 2º Vice Presidente Antonio Cesar Perri de Carvalho, 
Secretário Geral  Carlos Teixeira Ramos, 1º Secretário Joaquim Soares, 2º Secretário  André 
Luiz Galembeck, 3º Secretário Ariovaldo Albano, 1º Tesoureiro Waldemar Fabris, 2º 
Tesoureiro Silvio Dias dos Santos e Diretor de Patrimônio Carlos Cirne. Foi lida pelo 
presidente da Mesa carta do confrade Carlos Cirne, declinando em caráter irrevogável da 
indicação para Diretor de Patrimônio, por motivo de saúde. Às 11,50 hs o sr. presidente 
suspendeu a reunião para que a Comissão troque ideias, e se organize a respeito. Às 12.15hs 
o sr. Presidente reabriu os trabalhos, tendo a Comissão informada, através do confrade 
Evany que: a comissão observou que, de acordo com a carta apresentada pelo companheiro 
Carlos Cirne o mesmo declara “estar sem condições de assumir um segundo mandato no 
cargo de Diretor de Patrimônio”. Em face disso, a chapa está sendo apresentada tal como 
foi inicialmente proposta, ficando para posterior reunião do CDE a escolha e a eleição de 
outro nome para exercer as referidas funções. O Presidente da mesa faculta a palavra aos 
membros do CDE, tendo se manifestado os seguintes confrades: 1- Elfay Luiz Appollo, da 
UME de Matão, destacando a capacidade de realização dos companheiros indicados; 2) 
Messias Antonio da Silva, da Liga Espírita do Estado de São Paulo, elogiando os nomes das 
pessoas cujos nomes foram apresentados na chapa ora em exame pelo CDE. 3) Ulisses 
Carvalho, da UNIME de Ribeirão Preto, que representou 48 sociedades, aplaudindo a 
indicação constante da chapa. 4) Manoel da Cunha, da UNIME de Taubaté, 
pronunciando-se a respeito da atuação da Comissão Eleitoral e em face da manifestação do 
companheiro Carlo Cirne, propôs que o plenário examine nesta oportunidade, outro 
nome para o Diretor de Patrimônio da DE; 5) João Duarte de Castro, da UME de Santos, 
referiu-se ao movimento espírita de Santos, dizendo do respeito que ora merece a USE no 
seio da UME local, apoiando a chapa que está sendo indicada. 6) Lourenço Endese Jr., da 
9ª UDE, apoiando o pronunciamento do companheiro Manoel. 7) Nedyr Mendes da 
Rocha não concorda com a palavra do companheiro Manoel. 8) Evany, pela Comissão, 
esclareceu sobre os prazos previstos pelo regimento interno da Comissão Eleitoral e 
solicitou à Presidência que estude a proposta do confrade Manoel após a eleição da nova 
Diretoria. 9) o Presidente da Mesa submeteu ao plenário a proposta do confrade Manoel, 



 

 

que foi rejeitada, pela maioria dos presentes. Ato contínuo o Presidente submeteu à 
apreciação dos representantes legais presente a chapa apresentada pela Comissão Eleitoral, 
a qual recebeu 50 votos favoráveis e 1 abstenção, da 18ª UDE. O Presidente da Mesa 
considera empossados todos os nomes que compõe a chapa, pedindo a todos uma salva de 
palma, o que foi feito. Convida o companheiro Nedyr a vir à mesa e dirige a todos palavras 
de incentivo ao trabalho. Nedyr convida todos os integrantes eleitos para a Diretoria da 
USE, biênio 1988-1990, a comparecerem à frente, o que ocorreu, dirigindo, em seguida, 
ao CDE, palavras de esclarecimento sobre a realidade atual do trabalho de unificação no 
Estado de São Paulo, fornecendo dados estatísticos para reflexão e providências. Cita, 
também, editorial da Revista “Reformador” a respeito de sugestão de Congresso 
Internacional, no Brasil, possivelmente em 1989, em Brasília. Falou, também, das 
tentativas de descaracterização do Espiritismo e da necessidade de vigilância constante por 
parte de todos os espíritas useanos. Após as palavras de Nedyr, o Presidente da Mesa 
(informa que) em face da pauta da reunião colocar em consideração o item II sobre 
“autorização para venda de imóvel recebido em doação”, o qual não pode ser deliberado 
por falta de quórum. Nedyr destacou que dia 31 do corrente haverá Reunião Geral dos 
Departamentos da DE, na sede da USE. Informou, ainda, que está sendo criado um Centro 
de Memória e Pesquisa, para a USE. Destaca, ainda, a realização nos próximos dias 15 e 16 
de outubro, do Simpósio Jurídico Espírita na Ordem dos Advogados do Brasil. Ficou 
marcada para o próximo dia 11 de setembro a próxima reunião do CDE. Às 13,15 hs o 
Presidente da Mesa dá por encerrada a reunião do CDE, reinstalando a XXI Assembleia 
Geral convidou o confrade João Duarte de Castro para, em nome da Comissão de Redação, 
fazer a leitura das resoluções de incumbência da Comissão, o que foi feita, tendo o plenário 
se manifestado favoravelmente. A seguir esta ata foi lida e aprovada, por unanimidade. O 
sr. Presidente convidou Marília de Castro para proferir a prece final dos trabalhos, forneceu 
informações a respeito do simpósio Jurídico e do “Meu Jornalzinho”. O Secretário Geral 
dá informações sobre distribuição do jornal Unificação e sobre o almoço que será oferecido 
a seguir na sede do “Centro Espírita Nosso Lar”. O Presidente da Mesa às 13,50 hs dá a 
Assembleia por encerrada, convidando para proferir a prece de encerramento o confrade 
Antonio Schiliró. 
 
São Paulo, 10 de julho de 1988. 
 
Assinaturas 























 

 

Ata # 207 – 11 de setembro de 1988 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 207 (ducentésima sétima) Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 
 
Aos 11 dias do mês de setembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a 207ª reunião ordinária do 
Conselho Deliberativo Estadual da USE. Em segunda convocação, o presidente da 
Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo Nedyr 
Mendes da Rocha saudando aos presentes proferiu a prece de abertura. O segundo item da 
pauta da presente reunião — discussão e aprovação da ata da reunião do dia 13 de março, 
que foi aprovada, sem quaisquer alterações, emendas ou ressalvas. O terceiro item da pauta 
da reunião, o Secretário Geral da USE, Carlos Teixeira Ramos, apresentou o expediente 
da presente reunião: a) da UDE 18ª Zona indicando Antonio Carlos Amorim em 
substituição a André Luiz Galembeck, eleito Segundo Secretário da DE; b) carta da UDE 
17ª Zona indicando como seus conselheiros junto ao CDE, Jacyra Rodrigues Pinto, efetivo, 
e como suplentes Valdele Pinto e Sérgio da Costa, tal composição, chegou-se após 
esclarecimentos prestados pelo órgão, visto a missiva por nós recebida, indicar dois 
conselheiros efetivos, o que contraria o Estatuto Social da USE; c) da UDE 14ª Zona, 
indicando Sander Salles Leite para substituir Ariovaldo Albano, eleito Terceiro Secretário 
da DE; d) do mesmo órgão indicando Odilair Pereira Negrão, em lugar de Joaquim Soares, 
eleito Primeiro Secretário da DE; e) da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém indicando José 
Simões dos Santos para substituir Amauri Capel. A todos os novos conselheiros foi dada a 
posse na presente reunião; f) da UDE 21ª Zona propondo ao CDE, que a DE estude formas 
de viabilizar a publicação da Revista Espírita visto que a Editora Cultural e Divulgação 
Espírita Ltda - EDICEL não a publica, há cerca de três anos, entende o órgão que isto é 
incabível. Esta proposta deverá constar da ordem do dia da reunião relativa ao mês de 
dezembro; g) do CRE Região Araçatuba acompanhando missiva da UNIME de Andradina 
propondo que as cidades de Guaraçaí, Mirandópolis e Valparaíso sejam desligadas da 
jurisdição daquele órgão da USE, a fim de que seja criada a UNIME de Mirandópolis e, 
posteriormente, a criação de CRE na região constituído pelas UNIMEs de Andradina, 
Mirandópolis e Ilha Solteira. Dentro da leitura do expediente e sua apreciação o 1º 
Tesoureiro Waldemar Fabris fez a apresentação do movimento financeiro do semestre, e 
expôs suas dificuldades, com relação ao período que a USE atravessa nessa parte. 
Mencionou que o jornal “Unificação” apresenta seguidos prejuízos. Mencionou que o 
custo da Expoesp foi pago por suas receitas lá provenientes. O presidente da DE lembrou 
aos conselheiros de que o valor dos livros, que ficaram para nós, na Exposição Espírita, não 
se acham computados no balancete apresentado, e que isto seria mais um resultado 
favorável proveniente do evento. O 1º Tesoureiro informou que este mês deveremos pagar 
a FEB, com relação às coleções “Kardec na Biblioteca”, a importância de Cz$ 280.000,00. 
Ressaltou aos órgãos que adquiriram estas coleções, o esforço para proceder ao pagamento, 
pois senão o ônus teria de ser da DE/USE. Após apresentar o movimento financeiro do 
trimestre que apresenta os seguintes resultados, em 31 de julho Banco conta movimento 
Cz$ 130.658,80; Banco conta poupança Cz$ 146.902,00, Aplicações financeiras Cz$ 
110.845,00, Receitas Cz$ 3.254.583,00 e despesas Cz$ 3.264.013,00. Após, enfatizou o 
trabalho a ser desenvolvido pela Livraria, que funcionará como uma distribuidora de livros. 



 

 

O representante da UDE 3ª Zona pergunta qual o custo do “Unificação”. Em resposta o 1º 
Tesoureiro responde que a cada nova edição os custos aumentam com a impressão, com a 
expedição, porém o valor das assinaturas é sempre constante, não sofrendo reajustes. 
Devido a este fato, a Tesouraria é obrigada a lançar mão de recursos pertencentes a outras 
áreas de trabalho. A UNIME de São José do Rio Preto ofereceu-se, desde que a DE da USE 
entregue a diagramação e o fotolito, a imprimir jornal no ??, naquela cidade. Porém, haverá 
a diminuição de tamanho e, solicitou que se houver interesse que a USE possa enviar o 
“boneco” do jornal, e com isto haverá uma diminuição de por cento, no valor a ser cobrado 
pela impressão, sendo que o jornal seria menor em tamanho. O 1º Tesoureiro lembrou que 
o custo da última edição, somente de impressão, foi pela importância de Cz$ 160.000,00. 
São Roque enfatizou a necessidade de que seja agilizada a entrega de comprovantes relativos 
aos débitos. O representante da UDE 14ª Zona lembrou que deveremos envidar esforços a 
fim de que o jornal seja de forma constante. O Presidente fez sentir ao Conselho, mesmo 
que haja a redução do tamanho, não haverá a descaracterização de nosso jornal. O 
representante da UNIME de Campinas enfatizou a necessidade de o jornal ser mensal. O 
Presidente embora ressaltando que a dificuldade para a manutenção do jornal é grande, 
mas deveremos pensar em soluções com bastante amor e muito carinho e com soluções 
objetivas. O representante da UDE 14ª Zona enfatizou a necessidade de envidarmos 
esforços para aumentar os anúncios em nosso jornal. O representante da UDE 3ª Zona 
lembrou que deveríamos reduzir a tiragem do jornal e enfatizar mais o aspecto da venda de 
livros. O representante da UDE 9ª Zona perguntou em primeiro lugar porque o Unificação 
não se mantêm? Respondendo, afirmou que em sua opinião, o mesmo não traduz o 
movimento e deu exemplos de atividades do CRE Região São Paulo que não são trazidas 
ao jornal, e termina perguntando se Unificação traduz realmente o que sucede no 
movimento. O representante da UDE 21ª Zona fez uma proposta de se incentivar a 
divulgação deste jornal. O representante da UNIME de São José do Rio Preto lembrou que 
o Unificação é um grande veículo de unificação, e que não pode parar e que devemos nos 
esforçar para que as informações e os conteúdos sejam os melhores possíveis. O 
representante da UNIME de Campinas lembrou que precisamos incrementar a leitura do 
jornal espírita e citou o caso de que mesmo você distribuindo os jornais, o frequentador 
do centro o deixa no local e, por isto devemos torná-lo mais atraente, inclusive fazendo 
comentários sobre as notícias divulgadas por nossa imprensa leiga, à luz da Doutrina 
Espírita e, com isto fazendo com que haja interesse, pela leitura do jornal. Terminou 
dizendo que muito embora, tenhamos que diminuir o tamanho, porém, sem parar a sua 
publicação. O representante da UNIME de Taubaté lembrou que há muito tempo discute-
se a questão financeira do jornal, porém estão sendo ?? os elementos que trabalham no 
jornal, e que estes companheiros estão sobrecarregados e que a USE deveria entregar a 
execução do jornal a companheiros que pudessem dedicar um espaço maior de tempo a 
esta tarefa, e que, após sua edição, fizessem com que este pudesse interessar a número maior 
de pessoas. O representante da UNIME de Lins entende que se há o desinteresse é pelo 
motivo de o jornal sair atrasado, com notícias de fatos já acontecidos. Lembrou da 
necessidade de o jornal ser mensal até mesmo quinzenal, com isto as notícias seriam mais 
atualizadas e, passando a ter mais interesse pela leitura. O representante da UDE 6ª Zona 
citou a sua experiência como Tesoureiro da DE, e, lembrou que vários órgãos do interior 
não se interessam pelo jornal. Observou que sente dificuldades em fazer com que o 
frequentador leia o jornal, sendo que deveríamos estudar planos a fim de que o jornal saísse 
em tempo hábil, traduzindo o pensamento da USE. Deveríamos procurar atingir mais o 
dirigente espírita. O representante da UNIME de Franca citou experiências daquele cidade 



 

 

com relação a publicação do jornal “A Nova Era”. A 1ª Vice-Presidente lembrou que 
devemos analisar o jornal sobre vários aspectos conteúdo e forma, assim procurarmos obter 
soluções para os problemas de forma evoluir evidentemente. E quanto ao conteúdo, as 
matérias devido à profundidade que são abordados pelos autores já são transcritos por 
outros jamais. É bom destacar que nosso jornal está atraindo pessoas que gozam de grande 
respeito no movimento espírita, para escreverem em suas páginas, pela linha que está 
tomando. Disse, ainda, a 1ª Vice-Presidente, que como é bimestral, algumas matérias estão 
à frente dos fatos, outras são fatos ocorridos que precisam constar para documentar as 
atividades dos órgãos. O Presidente lembrou que se quiséssemos poderíamos fazer o nosso 
jornal autossuficiente, através de campanhas de assinaturas e publicidade. O Unificação 
deve ser o nosso ideal, e não deveremos em hipótese alguma emudecermos. Deveremos 
envidar esforços para que a notícia chega até nós. Infelizmente, disse ainda, os órgãos não 
enviam notícias e quando acontece é de maneira esporádica. A DE está procurando formar 
o Conselho Editorial e suprir vagas no Departamento de Comunicações. Após a 1ª Vice-
Presidente lembrou a realização do 1º Simpósio Jurídico Espírita que terá lugar nos dias 15 
e 16 de outubro, na sede da OAB/SP e informou que está contatando pessoas do Poder 
Judiciário. Haverá teses a serem apresentadas com tema livre à luz do Espiritismo, que serão 
analisadas por desembargadores, que além de magistrados são espíritas. Informou que o 
patrono será Francisco Leite Bittencourt Sampaio e após, deu a conhecer o programa. A 
taxa de inscrição será de quatro OTNs. Solicitou a quem conhecesse advogados que 
fornecesse os endereços para envio de convite. Com relação ao “Meu Jornalzinho” 
informou que o mesmo está um sucesso, porém necessita-se fazer com que o mesmo seja 
um sucesso bem maior ainda. Informou que enviará nova lista para a coleta dos 
interessados em assinaturas e cada sociedade deve colaborar enviando nomes de assinantes. 
Sobre eventuais reclamações apresentadas de que alguns não estão recebendo o “Meu 
Jornalzinho”, embora hajam feito as assinaturas, informou que está fazendo a checagem da 
lista, para evitar estas falhas. O sr. Presidente leu notícia publicada em jornal da cidade de 
Araçatuba, informando que por proposta da vereadora Iris Lanza, o 2º Vice-Presidente da 
USE, Antonio Cesar Perri de Carvalho será homenageado com diploma de honra ao 
mérito, e entende que esta homenagem poderá ser estendida ao momento espírita e que o 
CDE congratula-se com esta homenagem. O 2º Vice-Presidente informou que era 
pensamento da Federação Espírita Francesa sediar um congresso espírita internacional, que 
teria lugar naquele país, visando a comemoração do 100º aniversário do lançamento da 
Revista Espírita. Porém a referida Federação não possui recursos financeiros para tal. A 
FEB sediará o referido Congresso, que deverá ter lugar de 1 a 5 de outubro de 1989. O 
Presidente informou que a cota por nós recebida do livro “A missão de Allan Kardec” 
encontra-se esgotada. Informou que nos próximas dias 17 e18 de setembro participará 
juntamente com companheiros da USE, a reunião do CFN 5ª Região, na cidade de 
Curitiba, onde será discutido sobre o Livro Espírita. Será levada a contribuição do Estado 
de São Paulo a respeito. Reportando-se à Expoesp lembrou que a mesma revestiu-se de 
pleno e completo êxito, permitindo a divulgação do movimento espírita estadual. Lembrou 
sobre assunto Revista Espírita, que o IDE está procedendo ao lançamento dela em 
fascículos e, cada assinante receberia um fascículo, mensalmente. O representante da UDE 
21ª Zona disse que mesmo com este lançamento do IDE, permanece a proposta feita por 
aquele órgão, pois o lançamento de um fascículo por mês, a Coleção se completaria em 
144 meses. O que o órgão pretende é a distribuição da coleção completa em um menor 
espaço de tempo, por isto acompanhou encaminhou proposta para que a USE faça a 
edição. Informou, ainda, que o objetivo proposto é de que a EDICEL não tendo mais 



 

 

condições de editá-la, devido ao seu alto custo poderia ser proposto ao IDE de se fazer estes 
dois trabalhos. O Presidente lembrou que o direito autoral da obra já caducou, porém 
deveremos estar atentos com relação ao direito autoral referente à tradução. Este assunto 
deverá constar da próxima reunião do CDE. Relatou ainda as viagens feitas em 
representação da USE à Federação Espírita do Estado de São Paulo onde proferiu três 
palestras e levou farto material de divulgação do Movimento Espírita do Estado. Esteve 
presente, também, em São Carlos, no dia dez de setembro, na abertura da 11ª Feira do 
Livro Espírita daquela cidade, fazendo inclusive a palestra de abertura, e, igualmente dia 
dez, no Encontro de Evangelizadores, na cidade de Piracicaba. Após, foi mencionada a 
Campanha “Kardec na Biblioteca”, que deve ser o nosso escopo entregar uma coleção das 
obras básicas a todas as bibliotecas municipais existentes em nosso Estado. Em todos os 
municípios há a existência de bibliotecas, segundo informações obtidas junto à Secretaria 
de Cultura. Esta Campanha visa difundir o Espiritismo para os leigos, sendo que esta 
Campanha somente é possível pela colaboração entre a FEB e a USE, sendo que a FEB 
doou 50% das coleções. O Diretor do Departamento do Livro José Domingos da Silva 
informou que algumas UNIMEs já efetuaram os pagamentos e solicitou aos órgãos que 
informem quais as bibliotecas que já receberam a doação, a fim de que isto fique registrado 
em nossos arquivos, e que na medida em que for feito o pedido, deverá ser feito o 
pagamento para que não atrasemos o mesmo junto à FEB. Foi solicitado empenho a fim 
de que as cidades entreguem as coleções nas bibliotecas de suas regiões. O preço unitário 
de cada coleção (oito volumes) é de Cz$ 800,00. O representante da UDE 9ª Zona lembrou 
que as bibliotecas devem ser procuradas, pois as mesmas encontram-se receptivas às 
doações. O representante da UNIME de Jacareí lembrou que na data de hoje, poderíamos 
pegar as coleções, com as respectivas cartas de envio às bibliotecas, pois assim poderíamos 
agilizar o processo. O Presidente lembrou que em cada livro será colocada etiqueta com o 
nome da USE, da FEB e do órgão que está colaborando e quando houver a entrega 
deveremos aproveitar para fazer a divulgação de nosso movimento, e, ressaltou que o órgão 
deve agilizar essa entrega, e que as mesmas devem ser feitas somente às públicas municipais. 
Deveremos por ocasião da entrega fazer uma divulgação do movimento convidando os 
órgãos da imprensa local e autoridades. O representante da UNIME de São José do Rio 
Preto sugeriu aos órgãos que ao entregarem as coleções, deveriam convidar os líderes do 
movimento local, a fim de que esses compartilhem da entrega. O representante da UDE 6ª 
Zona lembrou que poderíamos inclusive liberar as coleções sendo as etiquetadas enviadas 
posteriormente. O representante da UNIME de São José do Rio Preto lembrou que 
poderíamos enviar circular aos centros daquelas cidades que possuem bibliotecas, a fim de 
que estes ajudassem na divulgação e, posteriormente poderíamos solicitar que as bibliotecas 
públicas enviassem cartas de agradecimento à USE. Para cidade sede da UNIME 
deveríamos proceder a entrega solene com registros fotográficos. Lembrou que esta 
Campanha permitirá que o livro espírita esteja ocupando outros espaços. O representante 
da UDE 7ª Zona sugeriu doar livros aos órgãos que não estiverem em condições de fazê-lo. 
O Presidente lembrou que com esta divulgação atingiremos todos os municípios do nosso 
Estado e lembrou que existem órgãos dotados de muitos municípios e que às vezes não têm 
condições de proceder à doação das coleções. Havendo auxílio de todos os órgãos, todas os 
municípios terão sua coleção. Com esta medida estaremos auxiliando a divulgação 
doutrinária. O representante da UDE 14ª Zona lembrou que existem cidades que não têm 
condições de ofertar coleções, se as pudermos auxiliar, estaremos prestando serviço à 
Doutrina. O Presidente lembrou que foi enviada circular aos órgãos pedindo a divulgação 
desta Campanha. O Diretor do Departamento do Livro citou como exemplo a UDE 21ª 



 

 

Zona que conseguiu 17 coleções, sendo que 15 doará à DE/USE para que esta faça a 
distribuição a seu critério. O representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo 
lembrou que se todos colaborarem, poderíamos doar uma coleção a cada biblioteca pública, 
existente no estado de São Paulo. O Diretor do Departamento do Livro lembrou que 
deveremos entregar as coleções em outubro e pediu aos órgãos a dinamização para que a 
data fosse cumprida, lembrando que temos no Estado, cerca de 80 UNIMEs. O 
representante da UDE 14ª Zona lembrou e estranhou que somente 20 por cento dos órgãos 
hajam feito o pedido e que deveremos envidar esforços no trabalho de divulgação, 
procurando os responsáveis por estes órgãos, a fim de que motivá-los para o trabalho. Após, 
foi informado que alguns diretores receberam como presente a obra “Pureza Doutrinária”, 
do autor Ary Lex. A venda deste livro será feita pela distribuidora da USE. Assuntos 
deliberativos: autorização para venda de imóvel recebido em doação. Em virtude de não 
haver “quórum” para esta deliberação, a mesma não pode ser procedida, visto o que 
determinam os nossos Estatutos. O Presidente enfatizou a necessidade de que temos para 
a venda do terreno, quer por sua localização não servir aos propósitos da USE, quer porque 
a USE necessita de dinheiro para o reforço de seu caixa. O representante da UNIME de 
Santos indagou se não poderíamos obter os votos por correspondência. Em resposta, o 
representante da UNIME de Mogi das Cruzes informou que o CDE deve autorizar a venda 
e, que há a necessidade desta deliberação. O representante da UDE 9ª Zona lembrou que 
nesta questão estaremos sendo orientados pelo Estatuto e, que se deveríamos procurar 
alterá-lo, a fim de ser permitido a cada cidade que vote, por procuração registrada em 
cartório de títulos e documentos. O representante da UDE 4ª Zona observou que 
poderíamos convocar uma reunião extraordinária para a deliberação deste assunto. A 1ª 
Vice-Presidente esclareceu que não poderíamos ter bens que não utilizemos para uso 
próprio. Caso haja, precisamos aliená-lo, sendo o produto da venda, revertido em prol da 
divulgação doutrinária. O representante da UDE 3ª Zona lembrou que o nosso 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica poderia dar solução a questão. O 
Presidente em resposta disse que a autorização não pode se dada por falta de “quórum”. O 
representante da UNIME de Taubaté lembrou que deveríamos pensar bem acerca das 
alterações a serem propostas para os nossos Estatutos. Preenchimento de cargo vago na 
Diretoria Executiva – O 1º Secretário Joaquim Soares leu carta enviada pelo Diretori de 
Patrimônio Carlos Cirne, na qual solicita demissão do seu cargo. O Presidente ressaltou 
que a existência da Diretoria de Patrimônio é necessária à DE e lembrou que, muito embora 
haja contatado com o companheiro Carlos Cirne, este manteve o pedido de demissão. O 
1º Secretário leu o item II da circular de convocação, sobre a indicação feita com relação 
ao sr. Abílio Rodrigues Braga. O Presidente observou que seria colocado o nome de Abílio 
Rodrigues Braga para votação. O representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo 
mencionou que felizmente tal assunto está resolvido, e que o companheiro indicado já 
aceitou e possui condições de elegibilidade, e concitou a todos a aprovarem seu nome. O 
representante da UNIME de Santos lembrou que em primeiro lugar, deveríamos proceder 
à deliberação sobre a vacância do cargo de Diretor de Patrimônio e após pensar em seu 
preenchimento. Em resposta, o Presidente lembrou que já houve consulta de forma direta 
ao diretor e que o mesmo manteve o seu pedido. Submetida a matéria à votação por 
unanimidade foi eleito o sr. Abílio Rodrigues Braga para ocupar o cargo de Diretor de 
Patrimônio da USE, devendo o seu mandato encerrar-se na mesma época que a atual 
Diretoria. O representante da UDE 9ª Zona lembrou o teor da carta do sr. Carlos Cirne é 
de demissão e irrevogável, e reiterou que no futuro não haja repetição de situação como 
esta. O representante da UNIME de Taubaté lembrou, como integrante da comissão 



 

 

constituída para auscultar companheiros para preencherem cargos juntos à DE, que 
quando consultados, todos aceitaram, e que posteriormente houve desistência. E que 
doravante deva ser praxe nas eleições que as pessoas consultadas aceitem suas indicações 
sem qualquer recuo, após a chapa completa. O Diretor eleito agradeceu a confiança nele 
depositada fazendo ressaltar a sua amizade para com Carlos Cirne que está impossibilitado 
para assumir o cargo e, devido a isto, assume a responsabilidade. Lembrou que a livraria 
encontra-se agregada ao Diretor de Patrimônio, e que sua função é distribuir livros para os 
centros e órgãos. O objetivo da DE é que ninguém fique sem adquirir livros e, prometeu 
manter atualizado o estoque. Criou o slogan “Livro também é com a USE”. O 
representante da UNIME de Campinas parabenizou-o por sua eleição e pelo trabalho que 
vem desenvolvendo. Proposta da UDE 18ª Zona” que se elaborem normas regimentais para 
os órgãos inclusive a DE orientando os debates para que o movimento espírita efetivamente 
possa se beneficiar com a síntese das ideias” - O 1º Secretário leu a circular enviada pela 
UDE 18º Zona onde a proposta era esclarecida. Acerca da mesma, o representante da Liga 
Espírita do Estado de São Paulo observou que precisamos ter cuidado com as propostas 
que viermos a apresentar, e aproveitando, relatou os trabalhos que desenvolve na entidade, 
não podendo-se olvidar que o Espiritismo, vem crescendo, sendo que não podemos 
delimitar o trabalho e devemos ter paciência. Disse que com o crescimento do Espiritismo 
estaremos em condições de poder ajudar mais pessoas, e que deveremos nos orientar pelas 
Obras da Codificação, assim como pelo nosso Estatuto. A UDE 14ª Zona apresentou 
proposta para que esse assunto fosse transferido para a reunião seguinte, devido a ausência 
dos representantes, que poderiam vir a esclarecê-la melhor. A UNIME de Taubaté observou 
que como conteúdo da proposta, sentimos que os proponente estão preocupados com algo 
e, que somente estes pessoalmente poderão vir a traduzir esta preocupação e, devido a isto, 
hoje não temos condições para deliberar. A UDE 9ª Zona elogiou a manifestação do 
representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo e lembrou que a Codificação nada 
impõe. O movimento é que vai chamando as pessoas que se interessam pela Doutrina, a 
evolução espiritual é lenta, que devemos procurar em nossa sociedade, viver em base d que 
está na Codificação Espírita, nada devemos proibir. A UNIME de Guarulhos, através de 
seu representante, disse que o CDE não deve ter a posição de policiar. A unificação significa 
esclarecimentos, deveremos dar orientação às pessoas e que este assunto seja deliberado 
nesta reunião, sem que haja transferência para a próxima. O representante da UDE 3ª Zona 
propôs que o assunto seja enviado ao CRE. O Presidente, em resposta, afirmou que se o 
assunto for encaminhado ao CDE deverá ser discutido neste local. A UNIME de Campinas 
lembrou que a função da USE não é de polícia, ao contrário, deve ser de mostrar o 
caminho, trabalhar pois há fatos importantes a serem discutidos. No caso em tela existem 
duas propostas: transferir para a próxima reunião do CDE ou encerrar a discussão do 
assunto na presente reunião. O representante da UDE 14ª Zona observou que para melhor 
discussão do assunto faltam os esclarecimentos e deveremos dar uma participação mais 
orientativa às sociedades espíritas. A UNIME de Santos entende que devem ser esclarecidas 
quais as questões devem ser debatidas e, para que servirão tais normas. Por decisão da 
maioria de votos dos órgãos presentes o assunto voltará à pauta da reunião de dezembro. 
Sobre o assunto fizeram declaração de voto a 9ª UDE. “Proposta da UDE 18ª Zona a 
realizada em dezembro; reformulação dos itens a serem abordados. O item que se refere ao 
Evangelho tradução Item II, não regulamenta nem induz a qualquer regra para difusão da 
doutrina espírita. A UNIME de São José do Rio Preto declarou “ser um absurdo que o 
autor de uma proposta em pauta se ausente da reunião para participar de outras atividades, 
sugeriu inclusive que a referida pessoa seja informada dessa declaração”. Relatório das 



 

 

comissões - Comissão Organizadora do 7º Congresso Espírita Estadual – O sr. Luiz Alberto 
Zanardi falando por esta Comissão, alegando motivos surpervenientes justificou a não 
conclusão dos Anais, porém a Comissão envida esforços para apresentação do mesmo o 
mais breve possível. Comissão de Reforma Estatutária - falando por estão comissão, Flavio 
Pereira do Valle, informou que a mesma esteve reunida por quatro vezes, inclusive já 
havendo feito esboço de alteração, porém em virtude de a maioria dos integrantes da 
Comissão fazerem parte igualmente do Simpósio Jurídico Espírita, as reuniões dessa 
Comissão ficaram por ora suspensas, até a realização do referido Simpósio. Solicitou que o 
anteprojeto fosse apresentado em dezembro, o que foi deferido pelo Conselho Deliberativo 
Estadual. Informou o coordenador da Comissão que os órgãos já enviaram sugestões a 
respeito da alteração, em artigos e deverá ser apresentado anteprojeto para discussão do 
Conselho. Palavra aos órgãos: a UNIME de Campinas realizará naquela cidade, a reunião 
da Zonal Bloco B no dia 25 de setembro, inclusive com palestra de J. Raul Teixeira, do Rio 
de Janeiro; realizará igualmente o X Mês Espírita de Campinas. 21ª UDE informou que a 
pessoa que fazia tomadas da presente reunião, com câmera de vídeo, pertence à UDE 7ª 
Zona e, que esta disposto a colaborar com o movimento. Liga Espírita do Estado de São 
Paulo lembrou que sem Kardec não existe Doutrina Espírita e que deveremos ampliar 
nosso trabalho e, que para o nosso norteamento existe o Estatuto Social e que para 
conhecer a obra de Kardec somente conseguiremos se procedermos sua leitura. UNIME de 
São João da Boa Vista informou que realizou Curso de Expositores, Curso de Esperanto, 
Curso de Metodologia e, promoverá em outubro, o Mês Espírita, nos dias 16, 17 e 18 
palestra com J. Raul Teixeira. 9ª UDE ressaltou o trabalho de Gilberto Ayelo junto aos 
estabelecimentos carcerários da cidade de São Paulo e, também junto aos mesmos, os 
estabelecimentos do Estado. UNIME realizou o 19º Mês Espírita de Kardec e também o 2º 
Encontro de Expositores. UNIME de São José do Rio Preto fez histórico do trabalho com 
relação ao Curso Orientação Mediúnica da apostila Atividades Doutrinárias, explicou que 
na sua região há dezenas que estudam a referida apostila. Elogiou o trabalho pois o mesmo 
é contínuo. Porém, propõe, visando a dinamização da reunião que seja interligada uma 
aula de cultura doutrinária e uma cultura evangélica e não como sucede hoje. Apresentou 
bibliografia nova, sendo que esta bibliografia foi sugerida pelas pessoas que prepararam as 
aulas em sua cidade. Esse assunto será encaminhado ao Departamento de Orientação 
Doutrinária. Conselho Regional Espírita - Região de São Paulo: o representante explicou 
o funcionamento do órgão informando que realizam reuniões mensais dos Departamentos 
e da Comissão Executiva . As reuniões do Conselho Deliberativo são realizadas 
mensalmente, no terceiro domingo, e além da parte administrativa, fica reservado um 
horário para exame de assunto de interesse do movimento ou da doutrina. A Comissão 
Executiva promove visita aos órgãos, visando o estímulo de seus trabalhos. Fez tal 
manifestação visando entusiasmar outros CREs, fortalecendo o trabalho da USE. Pretende 
realizar as reuniões Zonais do Bloco. A 7ª UDE está organizando o I Encontro da Família. 
O tema central “A família e a futura família”. O encontro está previsto para o dia 27 de 
novembro de 1988. Está realizando, também, um trabalho de vídeo a respeito do 
Movimento de Unificação, dirigido à casa espírita. Depois de pronto será colocado à 
disposição de todo e qualquer órgão. Realizará debate no próximo dia 2 de outubro de 
1988 com o tema “Allan Kardec — quem é este sábio?” tendo como debatedores Éder 
Faáaro e Gilmar Trivelato. UNIME de São Roque realizará de 1 de outubro a 29 de outubro 
o Mês de Kardec, com diversos expositores convidados. No local das palestras haverá stand 
de livros espíritas, pintura mediúnica, teatro, músicas e escolinhas espíritas. UNIME de 
Mogi das Cruzes realizou a II Feira do Livro Espírita em 18 e 19 de junho e 25 de junho a 



 

 

30 de julho em Mogi das Cruzes. A I Feira do Livro Espírita de 6 a 21 de julho, em 
Itaquaquecetuba. O I Seminário de Estudos sobre Obsessão e Desobsessão foi realizado a 
13 de agosto, com a participação de 97 pessoas. Está em andamento a III Feira do Livro 
Espírita, nos dias 10 e 11 de setembro, 18 e 19 de setembro, na cidade de Suzano. A 
UNIME de Taubaté perguntou quem assessorando ou coordenando o trabalho de 
Assistência Religiosa Espírita, nos presídios pois gostaria de entrar em contato convidando-
o para uma visita às penitenciárias da região de Taubaté. UDE 12ª Zona informou que o 
trabalho do órgão segue a todo vapor. As reuniões do órgão estão se realizando todos os 
u1ltimos domingos do mês. Irão realizar uma palestra sobre o “Por que da Morte”, nos dias 
25 a 29 de outubro. Informou, também, que serão distribuídas mensagens nos cemitérios 
referente ao dia dos mortos. Realização no dia 26 de novembro palestra sobre Aids. Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14h00 com prece. Eu, André Luiz 
Galembeck, na qualidade de 2º Secretário da DE, lavrei a presente ata, que assino, com os 
que a aprovarem. 
 
 
São Paulo, 11 de setembro de 1988. 
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Ata # 208 – 11 de dezembro de 1988 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da Reunião do Conselho Deliberativo Estadual nº 208 (ducentésima oitava). Aos onze 
de dezembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito na sede social da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situado à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, 
no bairro de Santana, foi realizada mais uma reunião do Conselho Deliberativo Estadual. 
CDE da USE Em segunda convocação, às 9hs00, o Presidente agradecendo a presença de 
todos, proferiu a prece de abertura, cumprindo o 1º item da pauta de reunião. Item II – 
Discussão e Aprovação da ata da reunião do dia 11 de setembro de 1988 – foi aprovada 
sem ressalvas. Item III Leitura do Expediente e sua apreciação – Correspondência da 
Comissão Organizadora do VII Congresso Espírita Estadual, juntando a redação final para 
a confecção dos Anais, bem como, fotos e documentos gerados no Congresso. Da UNIME 
de Taubaté solicitando esclarecimentos da Diretoria Executiva da USE, sobre editorial do 
boletim informativo da XVII COMELESP (boletim nº 5), que no entender do órgão traz 
ideias conflitantes com a Doutrina Espírita. O Presidente informou que no item ”Palavra 
dos Órgãos” a UNIME de Taubaté poderá se manifestar. Passou-se a palavra ao 1º 
Tesoureiro, que apresentou o movimento financeiro do período de janeiro a outubro de 
1988, com um total de receitas Cz$ 6117.419,00 e despesas Cz$ 5.930.621,00, gerando um 
superávit de Cz$ 186.789,00. Em seguida, a palavra foi passada à 1ª Vice-Presidente que 
comentou o grande sucesso que foi o I Simpósio Jurídico Espírita, com grande 
receptividade junto à imprensa inclusive a leiga; informou que estiveram presentes, além 
de advogados, juízes, desembargadores e delegados de Polícia. Citou a possibilidade de 
realização do II Simpósio a nível estadual e outro âmbito nacional, a ser proposto ao 
CFN/FEB. Do evento surgiu a ideia de realização de grupos de estudos de assuntos 
específicos, já esta programada a primeira reunião neste estilo, a ser realizada, no próximo 
dia 25 de fevereiro de 1989, sobre o tema Presídio. Ainda com a palavra esclareceu que o 
fato de o “Meu Jornalzinho” ser colorido desperta maior interesse nas crianças. Sugeriu que 
os órgãos adquiram uma cota extra de 100 exemplares, para distribuição nos Centros 
Espíritas, na véspera do Natal. Em seguida o Presidente informou que a Diretoria Executiva 
pretende realizar a I Bienal do Livro Espírita do Estado de São Paulo de 03 a 11 de junho 
de 1989, possivelmente no Centro Cultural. Na oportunidade pretende-se publicar uma de 
o Evangelho Segundo Espiritismo com filmes cedidos pela FEB. O Presidente informou 
ainda que vem participando juntamente com o Diretor do Depto de Patrimônio e com o 
Diretor do Depto do Livro, de reuniões em Araras, com os companheiros que editam o 
boletim “Divulgador Espírita, já ocorrendo duas reuniões e que nos próximos dias 28 e 29 
de janeiro esses companheiros, sob o patrocínio da USE, realizarão Encontro sobre a 
Divulgação do Livro Espírita e, que contará com a participação das editoras espíritas e da 
FEB, ocasião em que será lançado o “Manual do Divulgador do Livro Espírita”. Em seguida, 
ainda com a palavra informou sobre a Reunião do Conselho Deliberativo Nacional da FEB, 
realizada de 04 a 06 de novembro, passado, na qual levou informações sobre as atividades 
desenvolvidas pela USE. O tema principal da reunião foi a realização do I Congresso 
Internacional Espiritismo, a ser realizado em Brasília, de 01 a 05 de outubro de 1989, 
promovido e realizado pela FEB. A pedido da Presidência, o Secretario Geral leu ofício da 
FEB, solicitando a colaboração de todos na divulgação do evento. Foi lida, também, carta 
do 2º Vice Presidente da USE, que não se encontrava presente, onde mesmo que está 
colaborando na organização do Congresso dá ciência do tema central “Espiritismo, Nova 
Era para Humanidade” com os seguintes subtemas I Abrangência do Espiritismo a) 



 

 

comprovações científicas da realidade do Espirito (aspecto científico), b) os conceitos 
inovadores da Doutrina Espírita (aspecto filosófico), c) relacionamento do Homem com 
Deus à Luz da Doutrina Espírita (aspecto religioso). II A difusão do Espiritismo a) a difusão 
do livro espírita, b) o estudo metódico e sistematizado da Doutrina Espírita para crianças, 
jovens e adultos, c) utilização dos atuais meios de comunicação para a divulgação do 
Espiritismo. III A prática do Espiritismo a) a caridade sob a ótica Espírita, b) as 
consequências do conhecimento espírita para o comportamento do Homem, c) A 
assistência e promoção espiritual e social à Luz do Espiritismo. Outros temas poderão ser 
incluídos, caso haja tempo. A taxa de inscrição será de 9 OTNs e a hospedagem devera 
situar-se em torno de 32,36 OTNs. Há propostas de que as federativas estaduais promovam 
prévias do Congresso, com os mesmos temas citados. A Comissão Executiva é dirigida pelo 
companheiro Nestor João Masotti. Ainda com relação à correspondência enviada pelo 
nosso 2º Vice Presidente, cita a necessidade de se ceder o cadastro da USE para o evento. 
O Presidente solicita, então, que o CDE autorize a retirada de 1 item da pauta “Autorização 
para a venda de imóvel recebido em doação” visto não haver “quórum” suficiente para 
apreciar a matéria e, seja incluído em seu lugar o item “Autorização para cessão do 
Cadastro” das Sociedades Unidas e Não Unidas para a) Federação Espírita Paraná para uso 
no jornal “Mundo Espírita”, b) Federação Espírita Brasileira para uso no Congresso 
Espírita Internacional. Colocada em votação a proposta foi aprovada. Item IV Assuntos 
Deliberativos “Proposta da 18ª UDE”: Que se elaborem normas regimentais para os órgãos, 
inclusive a DE, orientando os debates, para que o movimento espírita possa se beneficiar 
com a síntese das ideias. O representante da UDE 18ª Zona esclarece que aquilo que se 
pretende é disciplinar as discussões, onde poderão serem debatidos todos os assuntos. O 
representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo entende que o Estatuto da USE já 
prescreve sobre esta proposta. O representante da UDE 15ª Zona pediu que primeiramente 
fosse analisada a ideia que norteia a proposta e que a mesma seja esclarecida. Neste mesmo 
sentido se expressam os representantes da UNIME de Campinas, Taubaté, Santos e UDE 
6ª  Zona. O representante da UDE 3ª Zona sugeriu que quando algo errado fosse percebido, 
que se levantasse o problema e, assim poder-se-ia comissão para tratar do assunto. O 
representante da UDE 9ª Zona lembrou que defendeu junto ao CRE / São Paulo, a ideia 
de se dividir melhor tempo de discussão de assuntos que são abordados naquele órgão, 
para que todos pudessem participar. Disse que controlar a reunião por regimento é 
absurdo. O representante da UNIME Guarulhos disse que as discussões dos assuntos 
devem serem abertas a todos e que as conclusões não sejam leis, apenas orientações. O 
representante da UDE 13ª Zona manifestou-se dizendo que poderá colaborar com o órgão 
autor da proposta, na confecção de um anteprojeto de regulamento. Disse que os assuntos 
devem ser aprofundados, podendo-se chegar a nível de Simpósios ou até mesmo de 
congresso. Usando da palavra, a 1ª Vice Presidente lembrou que todos os assuntos podem 
e devem ser discutidos pelo CDE, conforme preceitua nosso Estatuto, no seu artigo 22 
inciso e o RI do CDE no artigo 23. Diante disto, poderá nas reuniões do CDE haver 
deliberações de caráter doutrinário, sendo que as deliberações são mais de caráter 
administrativo. O representante da UNIME de Piracicaba entende que a discussão de 
certos assuntos, são meros preciosismos, e, não precisamos criar mais normas para orientar 
a discussão se for o caso, para uma mais ampla discussão existem os Simpósios. Estando 
apto a votar, o CDE deliberou: A proposta apresentada seja mais bem especificada pela 
UDE 18ª Zona, com a apresentação de anteprojeto das normas regimentais sugeridas. 
Proposta da UDE 21ª Zona para publicação da Revista Espirita - o representante do órgão, 
autor da proposta, usando da palavra, disse que o Movimento Espírita tem necessidade do 



 

 

conhecimento e do estudo da Revista Espírita. Informa que a Edicel não a publica mais, 
devido seu alto custo. A proposta tem o sentido de que o CDE possa sugerir ao IDE 
(Instituto de Difusão Espírita) que a publicação seja feita de forma completa e, não em 
fascículos como se propõe aquela editora. Outra alternativa seria a USE publicar a Revista 
Espírita. A publicação em fascículos levará treze anos que é muito tempo. Em que pese o 
esclarecimento do presidente em relação aos altos custos envolvidos numa edição como 
esta, o representante da UDE 21ª Zona sugeriu que o CDE firmasse uma comissão que 
teria como encargo contatar o IDE para que este faça pelo menos a edição de 04 ou 05 
volumes mensais. A UDE 9ª Zona diz que se a Edicel suspendeu a publicação devido aos 
custos, a USE é que não teria condições de fazê-la. A UDE 6ª Zona sugere que a proposta 
seja transformada em recomendação para que a USE entre em contato com editoras, 
estimulando-as à publicação dos volumes da Revista Espírita. Neste mesmo sentido se 
pronunciaram as UNIMES de Guarulhos e Campinas e a UDE 13ª Zona. A UNIME de 
Santos sugere que a USE poderá fazer uma pesquisa em que se verificasse os interessados 
na obra, levando esse número às editoras que eventualmente se interessassem pela 
publicação. O representante da UNIME de Taubaté pediu que a UDE 21ª Zona explicite 
melhor a proposta, inclusive sob o ponto de vista financeiro e, posteriormente reapresente 
a proposta. A UNIME de Guarulhos reconhecendo a importância da Revista Espírita 
sugere que a USE entre em contato com um “pool” de editoras, que pudessem arcar sua 
publicação. O representante da UDE 18ª Zona lembra que existem outras obras de Kardec, 
não publicadas além da Revista Espírita. A UNIME de Campinas endossa as manifestações 
de que a USE deveria entrar em contato com editoras que poderiam editar a obra. A UDE 
15ª Zona apoia a ideia de se contatar um “pool” de editoras. Diante dos pronunciamentos 
acima, o representante da UDE 21ª Zona pede a retirada da proposta, transformando-a em 
recomendação para que eventualmente pudessem cuidar da editoração da Revista Espírita. 
A USE deveria também proceder a um levantamento aos interessados. O órgão se colocou 
à disposição da DE para colaborar neste trabalho. Estando apto a deliberar o CDE decidiu 
“recomendar à DE que seja feito contato com editoras ou grupo de editoras para a 
continuidade da publicação da obra. “Proposta para criação da UNIME Mirandópolis”: A 
proposta não pode ser definida em plenário, devido as ausências dos representantes do 
CRE Região Araçatuba e da UNIME de Andradina. Os representantes da UDE 9ª Zona, 
da Liga Espírita do Estado de São Paulo, da UDE 13ª Zona, da UNIME Taubaté, da 
UNIME de Marília considerando que a proposta está claramente exposto pelo CRE e 
UNIME envolvidos, nada teriam a obstar a aprovação da proposta. O representante da 
UNIME de Santos lembrou os problemas surgidos em sua região com a ideia de criação 
das UNIMES de Praia Grande e Itanhaém e, que antes de pensarmos em criação de órgãos, 
deveríamos motivar os outros a participarem mais ativamente do órgão existente. O 
representante da UNIME de Rio Claro notou a divergência existente entre carta do CRE 
e da UNIME envolvidos. Na carta da UNIME consta a cidade de Guaraçaí, Mirandópolis 
e Lavínia e, na do CRE, a última cidade é substituída por Valparaíso. Devido à dúvida 
surgida o Secretário Geral utilizando-se da palavra esclarece que a cidade de Valparaíso não 
pertencia à UNIME de Andradina e sim à UNIME de Guararapes, que não se pronunciou 
anteriormente sobre o assunto e, nem se encontra presente à reunião. O Presidente 
ponderou que é um anseio de todos a redivisão territorial visando melhor ação no trabalho, 
mas que no caso existem divergências nas cidades que comporão o futuro órgão, o melhor 
seria fazer uma consulta aos órgãos envolvidos. Neste mesmo sentido se pronunciaram os 
representantes da UDE 15ª Zona, UNIME de Taubaté e UNIME de São José do Rio Preto. 
Esta último disse que as ausências dos órgãos, na reunião do CDE só dificulta o trabalho e 



 

 

informando, ainda, que está desenvolvendo trabalho de visita aos órgãos de sua região, 
visando estimulá-los a se representarem nas reuniões. Colocado o assunto em votação o 
CDE decidiu “solicitar aos órgãos envolvidos que compareçam à próxima reunião trazendo 
esclarecimentos sobre a dúvida em relação as cidades que comporiam a futura UNIME de 
Mirandópolis. “Proposta Orçamentária para o Exercício 1989 e fixação da Contribuição 
Social”. O 1º Tesoureiro esclareceu a proposta já encaminhada aos órgãos. Esclarece ainda 
as opções de pagamento em OTNs necessárias na situação que o país atravessa. O 
representante da UDE 6ª Zona solicitou que todos estimulassem as Sociedades Unidas, que 
não puderem pagar a quota única o façam em parcelas de 0,23 OTNs. A UDE 19ª Zona 
concorda com as parcelas em OTNs e que as parcelas sejam de 0,10 a 0,15 OTNs. A Liga 
Espírita do Estado de São Paulo elogiou o trabalho apresentado, ressaltando a necessidade 
das Sociedades fazerem suas contribuições. O mesmo disse o representante da UDE 3ª 
Zona. Esclarecendo melhor, o 1º Tesoureiro disse que a cota única seria de Cz$ 10.000,00 
ou Cz$ 15 000,00 até 28 de fevereiro de 1989, após essa data seria 02 OTNs O pagamento 
parcelado deveria ser feito na base 0,25 OTNs mensais. O representante da UNIME 
lembrou que a cobrança poderia ser feita pelos órgãos, posteriormente repassada aos CREs, 
que por sua vez repassariam à DE. A UNIME de São José Rio Preto propôs acrescentar à 
proposta da DE no que tange a quota única, a opção de 3 OTNs. O representante da 
UNIME de Marília lembra que o pagamento é difícil, pois não há conscientização do que 
seja a USE. O 1º Tesoureiro complementou os esclarecimentos informando que mesmo 
com a contribuição social, haverá um déficit “orçamentário que será coberto com “carnets 
de cooperadores” e outras promoções. Submetido o assunto a votação, o CDE decidiu que 
a “cota única” da contribuição social para o ano de 1989 será de Cz$ 10.000,00 ou Cz$ 
15.000,00, aproximadamente, até 28/02/89. Após essa data 2 ou 3 OTNs, 
aproximadamente. Para o pagamento mensal foi fixada a contribuição de 0,25 OTNs, a 
partir de janeiro de 1989. A UNIME 13ª Zona lembrou a necessidade de se reativar o 
quadro de mantenedores. O 1º Tesoureiro informou que o assunto já está em andamento 
e que os carnets sera2o encaminhados primeiramente aos membros do CDE, por 
conhecerem melhor as dificuldades de ordem financeira da USE. Autorização para Cessão 
de Cadastro das Sociedades Unidas e Não Unidas para: a) Federação Espírita do Paraná, 
para uso do jornal “Mundo Espírita”, b) Federação Espírita Brasileira, para uso no 
Congresso Espírita Internacional. O Presidente justificou a apresentação da proposta, pois 
anteriormente o CDE havia deliberado que a cessão do cadastro só seria feita com a 
autorização do Conselho justificou primeiramente o pedido da FEP, lendo carta daquela 
federação assumindo compromisso moral de não cedê-lo a terceiros e oferecendo 
reciprocidade. Com relação à solicitação da FEB lembrou a carta lida ao início da reunião, 
enviada pelo 2º Vice-Presidente, lembrando que este cadastro seria usado pela FEB para o 
Congresso. Lembrou ainda que na direção do Congresso existem pessoas que já 
participaram do CDE e que merecem o devido crédito. O representante da UDE 9ª Zona 
disse que era favorável ao acesso de todas as informações, visando agilizar o movimento. O 
representante da UDE 18ª Zona disse que deveríamos ter cuidado com o empréstimo do 
cadastro, no caso inclusive para a propaganda de um jornal de outra federativa, em 
detrimento do nosso. Propôs que os jornais fossem enviados aos órgãos e estes cuidariam 
de sua redistribuição. Citou ser muito delicada a cessão de cadastros, pois não sabe de seu 
uso indevido no futuro. O representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo é 
favorável à cessão do cadastro desde que o mesmo não contenha informações econômico-
financeiras das sociedades. Visando esclarecer esse representante, o Presidente informou 
que o interesse é pela relação das sociedades e respectivos endereços tão somente. O 



 

 

representante da UDE 3ª Zona é favorável à cessão desde que não haja prejuízos para o 
jornal Unificação. O representante da UDE 15ª Zona estranha que haja solicitação, quanto 
ao cadastro das sociedades não unidas, entendendo que não deveríamos legislar com 
relação e elas. Entende, ainda, que deve haver reciprocidade de recadastro daquela 
federativa. Considera, ainda, que o cadastro deveria ser fornecido em reunião do CFN e, 
na oportunidade solicitado o cadastro das demais federativas. O representante da UNIME 
de Taubaté diz que se for aprovada a proposta, com relação à FEP, deveríamos proceder da 
mesma forma, com o devido zelo, evitando-se que o mesmo venha a ser utilizado com 
objetivos escusos ou para solicitação de donativos gerando nas Sociedades Unidas muita 
confusão. Lembrou que o cadastro já foi utilizado indevidamente por pessoas promotoras 
do “Encontro da Paz”. O representante da UDE 14ª Zona lembrou que, diante do que já 
aconteceu, há uma inquietação, uma insegurança todas as vezes que nos é feito, pedido de 
cadastro. O Presidente esclareceu que se houvesse a autorização, ela não poderia ser 
estendida a outras solicitações devendo o CDE ser novamente consultado. O representante 
da UNIME de Campinas entende que sendo pedido de federativas não deve ser negado 
pois as mesmas devem merecer de nós toda a consideração. Colocado em votação, o CDE 
deliberou “autorizar a Diretoria Executiva a ceder o cadastro (listagem com endereços das 
sociedades unidas e não unidas para a Federação Espírita do Paraná para uso exclusivo do 
jornal “Mundo Espírita” e para Federação Espírita Brasileira para uso do Congresso 
Espírita Internacional”. Item V – Relatório das Comissões – Comissão Organizadora do 7º 
Congresso Estadual – falando em nome da Comissão Luiz Alberto Zanardi justificou a 
ausência do coordenador Paulo Roberto P. da Costa, que se encontra em Brasília, 
auxiliando na organização do Congresso Espírita Internacional. Reportou-se ao material 
enviado à DE e dando ciência por ocasião do expediente. Com relação às fotos disse que a 
DE poderia proceder a escolha. O representante da UNIME de Santos perguntou se a 
comissão manteve como apresentado pelos relatores. O representante da Comissão 
informou que alguns textos estão incompletos e foram completados com os votos obtidos 
nas reuniões plenárias. Desta forma considerou encerrados o trabalho da Comissão de 
Reforma Estatutária – falando pela mesma Flavio Pereira do Valle, seu coordenador, 
apresentou o relatório, dando-nos ciência através da leitura e, após fez entrega à DE da 
análise das propostas apresentadas. Pediu que a análise da proposta fosse encaminhada, 
juntamente com a convocação da próxima reunião. O representante da UDE 18ª Zona 
disse que, embora a proposta sendo encaminhada com a convocação da reunião de março 
de 1989, o tempo para análise seria exíguo. Propôs que o assunto deveria ser discutido na 
reunião de junho de 1989. A UDE 3ª Zona pediu que, juntamente com a proposta, fosse 
encaminhada cópia do Estatuto em vigor. A Liga Espírita do Estado de São Paulo lembrou 
que devemos estudar criteriosamente as alterações propostas, pois o Estatuto Social é que 
rege a vida da entidade. O representante da UNIME de Santos disse que o assunto 
discutido na sua região, decidindo-se submeter a proposta a juristas e as pessoas 
conhecedoras do movimento visando as dúvidas que surjam nas casas espíritas da região. 
Posteriormente as mesmas poderiam fazer sugestões ao texto visando aproximá-lo. 
Endossou a proposta da UDE 18ª Zona quanto a discutir assunto somente na reunião de 
junho de 1989. Com relação a manutenção da Comissão, em sua função o seu coordenador 
disse que a mesma poderia ser mantida para receber sugestão dos órgãos ou o CDE, poderia 
nomear outra reunião em março de 1989. O representante da UDE 18ª Zona entende que 
a comissão deve ser desfeita na presente reunião, sendo em março constituída outra, 
submetido o assunto a apreciação do CDE o mesmo resolveu que a DE deve encaminhar 
a proposta juntamente com a convocação da reunião de março/89 incluindo o assunto na 



 

 

pauta de reunião de junho/89. Manteve, ainda, a comissão para que a mesma possa receber 
eventuais sugestões dos órgãos. Item VI Palavra Livre e Informações dos Órgãos a) 
UNIMED Sorocaba – está realizando a I Feira do Livro Espírita de 10 a 17 de dezembro 
1988; b) UDE 17ª Zona usando da palavra o Presidente XVII Comelesp referindo-se à carta 
da UNIME de Taubaté sobre o 5º Bolesp lida no expediente, disse que não houve intenção 
de denegrir o aspecto religioso do Espiritismo antes sim, coloca a sua posição e luta a favor 
do Tríplice Aspecto; c) UNIME de Barretos informa que sediará a 7 CONRESPI; d) UDE 
7ª Zona realizou em 27.11.88 I Encontro da Família com a participação 330 pessoas; e) 
UDE 18ª Zona pede que os órgãos que desejam oferecer sugestões para a regulamentação 
dos debates, poderão enviá las para a Rua Escobar Ortiz, n 583 – Vila Nova Conceição – 
Capital. CEP 04.512; f) UNIME de Mogi das Cruzes estão realizando uma palestra por mês 
nos Centros Espiritas da região, estão concluindo o seu PGA, já entregaram as coleções da 
Campanha Kardec na Biblioteca e, inauguram em 24.10.88 uma Banca do Livro Espírita, 
no calçadão ao lado Hotel Binder Mogi; g) UNIME de Jaú realizará em 05 de março, o 
Encontro Regional de Unificação Espírita, com a presença da DE da UDE e de 10 a 17 do 
presente mês está realizando a IV Feira do Livro Espírita; h) UNIME de Bauru realizarão  
nos dias 12 e 13 de novembro, a Feira do Amor, com a participação dos centros, 
organizaram, comissão para realizar em 1989 estudo integrado com todas as sociedades e 
estarão com Banca do Livro Espírita de 12 a 17.12.88; i) UNIME de São Roque – está 
realizando no mês corrente o Mês Cristão; j) UNIME de Itu compraram banca para livro 
espírita, e estão aguardando autorização dos órgãos públicos para instalá-la e aproveitam 
para parabenizar o DM/USE pela realização do 4º EEDMC; l) A UNIME de Santos pede 
que a USE esclareça a opinião pública espírita sobre a nova situação do órgão, realizaram a 
XXXVI Semana Espírita com a presença de mais de 3.000 pessoas, entregaram coleções da 
campanha “Kardec na Biblioteca”; m) UME de Caçapava realizou de 03 a 10.12.88 a IV 
Feira do Livro Espírita, com  a venda de 530 livros; n) UNIME de Jacareí – sediaram em 
27 de novembro de 1988 Encontro de Dirigentes promovido pela CRE de Taubaté 
abordando o tema “Artes” sob a coordenação da Dra. Marlene Nobre que utilizou-se de 
“slides” informa que deveríamos, ter este tipo de recurso áudio visual para as diversas temas 
que interessam aos dirigentes; o) UNIME de Campinas – realizou o Mês Espirita; p) Zonal 
Bloco B – o próximo será realizado em São João da Boa Vista em 26/02/89; q) UDE 12ª 
Zona promoveu nos dias 24 e 29 de outubro palestras sobre “O Porque da Morte” e, no 
mês de novembro uma palestra sobre “AIDS”; r) UDE 9ª  Zona: teceu comentários sobre 
o Espirarte realizado na região, e, promovido pelo Depto de Artes da USE, com bastante 
proveito; s)UNIME de Taubaté realizaram em 26.9.88 o Encontro da Família estando 
presentes o 2º Secretario da D.E. e, sobre a manifestação do presidente da COMELESP 
lembrou que trouxe o assunto ao CDE pois o Conselho é a base do Movimento de 
Unificação e que as mocidades não deveriam criar movimentos paralelos. Não havendo 
mais manifestação, o Presidente marcou a próxima reunião para 12.03.89. O Presidente 
lembrou que constava um assunto extra - pauta que era a análise sobre o Movimento de 
Unificação. Consultados os conselheiros não desejaram abordar o assunto. Também extra 
pauta constava a solicitação para que os órgãos dessem sugestões sobre atividades a serem 
desenvolvidas pela USE, sendo que a DE fez a entrega de suas sugestões. Em seguida, o 
Presidente agradeceu a todos a colaboração prestada durante 1988, e, desejou muitas 
felicidades durante o ano vindouro. Registre-se que a reunião foi prorrogada às 13hs00 por 
um período de mais de uma hora, conforme o Regimento Interno. Nada mais havendo, às 
14:20 hs, com a prece proferida pelo representante da UNIME de Jaú, cumprindo o Item 



 

 

VII da pauta. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que assino juntamente com 
aqueles que a aprovarem. 
 
São Paulo, 11 de dezembro de 1988. 
 
 
Assinatura, a) onde se lê que o textos foram completados pelo plenário leia-se que foram 
cancelados os textos dos relatores, sendo mantida as do plenário, e voto em separado. 
 
 
Assinaturas 
 




































