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Ata # 209 – 12 de março de 1989 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 209 (ducentésima nona) Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE. Aos 
12 de março de 1989, na sede social da USE, Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, nesta 
Capital 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 1 item da Pauta da Reunião. II - Discussão e Aprovação da 
Ata da Reunião Anterior. A ata da reunião relativa ao dia 11 de dezembro de 1988, 
remetida aos órgãos previamente, foi apreciada na presente reunião sendo aprovada com 
uma ressalva que consta de seu final. III - Leitura do Expediente e sua apreciação a) 
Tesouraria – o 1º Tesoureiro apresentou-nos o movimento financeiro relativo ao período 
de janeiro a dezembro, conforme segue: Entradas Cz$ 8.843.252,67; Saídas 
Administrativas Cz$2.624.827,34; Saídas Departamentos Cz$ 6.182.266,16; Total das 
Saídas Cz$ 8.807.092,50; Saldo em 31/12/88 Cz$ 36.159,17. Informa que com os carnets 
distribuídos entre cooperadores e sociedades, recebemos aproximadamente NCz$ 2.200,00 
e que a maioria dos “carnets” distribuídos está sendo quitada b) Secretaria: o Secretário 
Geral deu-nos ciência do expediente: carta da UNIME de São Carlos com proposta de a 
USE  patrocinar “Campanha contra o Aborto” elencando os motivos justificadores de tais 
propostas; da UDE 20ª Zona informando que o C. E. Antonio José  de Souza, ligado àquele 
órgão, pretende adquirir, o terreno que nos foi dado, nesta Capital; da UNIME de Santo 
André indicando Vicente de Marcos como representante, sendo o mesmo empossado; ficha 
cadastral da UNIME de São José do Rio Preto indicando como seus representantes Ricardo 
Miguel Fasanelli, Dorival Prelli e Wescley A Zachettin; carta do CRE/São Paulo 
responsabilizando-se pelas despesas do almoço do CDE; folheto da UDE 14ª Zona 
informando sobre o “Feirão da Fraternidade”, em prol da USE. Com a palavra a 1ª Vice-
Presidente falando a cerca do “Meu Jornalzinho” informando que deverá ser lançada nova 
campanha de assinaturas, remetendo folhetos para os centros e, para tanto, pediu a 
cooperação dos representantes, para que motivassem a campanha, em seus órgãos. Com a 
palavra o Presidente da realização da I Bienal do Livro Espírita. Informou que já foram 
criados os logotipos e os “slogans”, ???  ainda depende do local. Sobre o lançamento da 
edição comemorativa de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” será amplamente 
divulgada, inclusive usando-se os recursos do reembolso postal. Lembrou que no dia 13 de 
março, haverá reunião com as editoras, que deverão participar deste conclave. Falando 
acerca do I Congresso Internacional do Espiritismo, o 2º Vice-Presidente distribuiu aos 
órgãos, o folheto com a ficha de inscrição. Informou que o Congresso não tem o caráter 
deliberativo sendo o objetivo estruturar os laços, estudando Jesus para vivenciar Kardec. 
Haverá expositores brasileiros e estrangeiros, com tradução simultânea, durante as 
conferências. Haverá espaço para temas livres, compatíveis com a Doutrina Espírita. Os 
participantes serão divididos em duas classes, de delegados que representam instituições e 
congressistas inscritos em nome próprio. Estarão abertas cerca de 1.200 inscrições, sendo 
que 400 ou 500 reservadas para o exterior e as demais distribuídas entre as federativas 
estaduais. Coube à USE 120 vagas, que fará a distribuição para os órgãos. A taxa de 
inscrição para o mês de abril será NCz$ 80,00, para maio NCz$ 85,00 e, para junho NCz$ 
90,00. Os órgãos deverão devolver a ficha que não forem utilizadas em um mês. 
Complementando as informações o representante do Instituto Espírita de Educação 
lembrou que o Congresso devera ter lugar de 01 a 05 de outubro, que abrange duas datas 
significativas para o Movimento Espírita, dia 03 de outubro comemoração do natalício de 



 

 

Allan Kardec e comemoração dos 40 anos do Pacto Áureo. O Congresso é aberto às casas 
unidas e não unidas, lembrando que a taxa de inscrição inclui o recebimento de todo 
material do Congresso, ficando as demais despesas por conta do congressista ou delegado. 
Lembrado, igualmente que a reunião da Região Sul do CFN a ter lugar em Campinas, na 
Escola de Cadetes dias 29, 30/04 e 01/05, com a participação da Diretoria Executiva, 
Departamento de Evangelização Infantil e Mocidades. Assuntos Deliberativos I - 
Autorização para a venda do imóvel recebido em doação. Este assunto não pode ser 
deliberado por falta de quórum, Lembradas as manifestações das UNIMES de São José do 
Rio Preto e Taubaté que concitaram a todos para que convidassem os órgãos ausentes à 
presente a fim de que nas próximas, haja o quórum necessário. II - Proposta para criação 
da UNIME de Mirandópolis: O Secretário Geral visando encaminhar o assunto e conforme 
deliberado no CDE do dia 11 de dezembro, leu as missivas encaminhadas para as UNIMES 
de Guararapes, Andradina e, para o CRE de Araçatuba, visando o esclarecimento deste 
assunto. Leu a carta resposta apresentada pela UNIME de Guararapes: informando que 
não se opunha que a cidade de Valparaiso passasse a integrar a UNIME de Mirandópolis. 
A representante do CRE/Araçatuba presente à reunião, entregou missiva firmada pelo 
Presidente do CRE que solicita a retirada deste assunto da pauta pelo desinteresse dos 
órgãos envolvidos na matéria. III - Proposta da UDE 21ª Zona sobre a alteração da forma 
de apresentação das atas do CDE. O 1º Secretario leu-nos o teor da missiva enviada pela 
UDE 21ª Zona apresentando esta proposta. Após, a mesa diretora dos trabalhos explicou 
que da maneira como se encontrava redigida, a proposta contrariava o Regimento Interno 
do CDE, que prevê a distribuição da cópia da ata e sua discussão sem leituras durante a 
reunião do CDE. Houve a apresentação das seguintes propostas: da UDE 6ª Zona, 14ª 
Zonas das UNIMES de Matão, São José do Rio Preto, Campinas, LEESP que a ata seja 
elaborada de forma mais sintética possível, e enviada aos órgãos; do Instituto Espírita de 
Educação para continuar no sistema atual, com a ata feita de forma completa e, enviada 
aos órgãos por ser a ata documento que não pode ser alterado em sua essência; da UNIME 
de Taubaté para que o assunto seja postergado para a reunião de junho e nesse interim a 
Tesouraria incumbir-se-ia de apresentar as despesas com a ata. Submetida a votação por 
maioria de votos, deliberou o CDE que as atas deveriam serem mais sintéticas do que são 
no dia de hoje e que as mesmas seriam enviadas aos órgãos. O representante da UDE 3ª 
Zona indagou do porquê não constava da Ordem do Dia, a proposta apresentada  por 
aquele órgão sobre a criação do Departamento de Trabalhos Práticos. O Secretário Geral 
historiou o assunto, leu a carta enviada à 3ª UDE, que justificava a não inclusão do assunto 
na pauta do CDE. Palavra Livre e Informações dos Órgãos: a) O CRE São Paulo indagou 
com estranheza porque a UNIME de Osasco não poderia se integrar a esse CRE visto que 
já havia concordância do CRE/Sorocaba, apenas faltando uma carta O representante 
daquele CRE comprometeu-se a enviar esta carta, para que o assunto seja deliberado em 
junho de 1989. A Liga Espírita do Estado de São Paulo informou que o trabalho naquela 
instituição está crescendo e, concitou a todos ao estudo das obras kardecistas. A 12ª UDE 
realizou juntamente com a UDE 18ª Zona, ontem, na sede desta última, um curso para 
orientação de Expositores, aprovou sua participação no rateio das despesas do CDE, 
ficando com uma quota de 55 exemplares do “Meu Jornalzinho”, realizou também um 
Encontro Confraternativo sobre Assistência Social no Centro Espírita dia 09 de abril de 
1989. A 14ª UDE realizará dia 09 de abril de 1989, um Feirão da Fraternidade em prol da 
USE. A UDE 7ª Zona realizará Semana Espírita de 18 a 23 de abril onde cada departamento 
falará a respeito de sua área. A UNIME de Bauru, o clube distribuiu o livro ”Na rota do 
ano 2000”, realizarão palestras com Heloísa Pires sobre o tema a “ Lei do Trabalho”, curso 



 

 

para Evangelizadores Infantis dia 11 e 18 de março próximos. UNIME de São Carlos: 
durante a CONRESPI foi discutido o assunto relativo à família, proposta a ideia de se fazer 
campanha contra o aborto. UNIME de Santos realizará em abril o Mês de Kardec com 
palestras em várias casas espíritas , sendo o tema geral “132 anos do Espiritismo”, realizarão 
ainda a I Jornada Espírita de Santos em maio com tema geral “Fenomenologia Espirita” 
com palestras, mostras fotográficas, curso sobre mediunidade, Feira do Livro Espírita. 
UNIME de Campinas informou sobre a Zonal Bloco B a ser realizada a 28 de maio, na 
cidade de Araras; informou que doou quinze coleções das campanhas de Kardec, na 
campanha “Kardec na Biblioteca” para as cidades de Sumaré, Paulínia, Artur Nogueira, 
Cosmópolis, Monte Mor, Elias Fausto, Capivari, Rafard, Valinhos, Louveira, Indaiatuba, 
Campinas Centro e Campinas – Bonfim, Campinas Distrito de Souzas e para mais dez 
instituições e empresas. Promoverá nos dias 01, 02 e 03 abril, palestra com José Raul 
Teixeira. A UDE 3ª Zona ressaltou que a USE ter mais comunicação com o centro espírita, 
observando-se os Estatutos, cabendo aos órgãos esclarecerem os dirigentes “O que é a USE”. 
Deveriam ser criadas comissões de visitas, com pessoas capacitadas para verificarem as 
falhas existentes nas sociedades e orientar sua correção. UNIME de Barretos agradeceu  os 
que compareceram à CONRESPI. Informou que foi instalada em 1º março, Banca do Livro 
Espírita, em Barretos, por grupo espírita. UNIME de Matão enfatizou a importância do 
movimento espírita paulista, em todas as áreas como BLE, CLE, FLE. O Departamento de 
bancas de “O Clarim” já fabricou trinta bancas, adquiridas por 28 cidades brasileiras, que 
representa 30% das bancas cadastradas. UNIME de Franca está realizando de 23 a 26 de 
março a XXIII COMENESP, com 400 jovens inscritos; de 27 a 31 de março, a X Semana 
Espírita de Estudos sobre a Família, de 15 a 22 de abril a XVIIII Semana do Livro Espírita, 
reunião de confraternização todos os últimos sábados do mês, em uma casa espírita. UDE 
18ª Zona: Semana do Livro Espírita de 23 a 29 de abril com o tema “Continuadores de 
Kardec” e Encontro Jurídico, dia 13 de maio. Promoverá visitas a entidades beneficentes e 
já aprovaram propostas sobre a normatização dos debates, será encaminhada ao CDE. 
UNIME de Mogi das Cruzes realizará em junho, o 1º Mês Espírita, com palestras sábados 
e domingos e banca do livro espírita do C. E. José de Aguiar está indo muito bem. UNIME 
de Marília promove encontros de dirigentes e encontro de dirigentes de reuniões práticas 
e teóricas. UNIME de Santo André: haverá palestras de Divaldo Pereira Franco dia 15/03 
na Parque Regional Duque de Caxias e nos dias 18 e 19 Curso sobre ciência do espírito 
em São Bernardo do Campo, também com Divaldo. Início da Análise do Movimento de 
Unificação. O Presidente apresentou o tema com gráficos constando a configuração 
territorial atual dos CREs, Unimes com população e área territorial. A apresentação foi 
feita através de retroprojetor e, após, houve manifestação dos presentes. Este assunto será 
discutido em próximas oportunidades, e, também, pela abrangência deverá ser amplamente 
discutido nos órgãos. A próxima reunião do CDE ficou marcada para 11/06/89, com 
horário a ser determinado. A prece de encerramento foi proferida pelo representante da 
UDE 9ª Zona. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata, que será por mim lida, 
datada e firmada e, por quantos estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 12 de março de 1989. 
 
Assinaturas 



















 

 

Ata # 210 – 11 de junho de 1989 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos onze dias do mês de junho de 1989 na sede social da USE, situada a Rua Doutor 
Gabriel Piza, 433, foi realizada mais uma reunião do Conselho Deliberativo Estadual, em 
sessão ordinária. I) Prece Inicial: a abertura da reunião foi feita pelo Presidente da DE 
Nedyr Mendes da Rocha, que saudando aos presentes teceu breve comentário sobre o 
aniversário de fundação da USE, transcorrido no dia 05 de junho e, proferindo a prece de 
abertura, declarou abertos os trabalhos. II) Discussão e aprovação da ata da reunião 
anterior: a ata  da reunião relativa ao dia 12 de março, remetida previamente aos órgãos, 
foi aprovada sem qualquer ressalva. A seguir foi convidado o confrade Paulo Roberto 
Pereira da Costa, conselheiro da DE da USE, para proferir breves palavras a respeito da 
Campanha da Família, conforme convite formulado aos órgãos e companheiros de ideal 
através de circular , a fim de que participassem do lançamento dessa importante 
Campanha. Após, o Presidente lembrou que para divulgar a Campanha existem cartazes e 
que os órgãos deverão levá-los na quantidade de suas sociedades e, visando o trabalho da 
família, o Presidente comunicou o relançamento de apostilas de Evangelização Infantil, e 
que o Departamento de Orientação Doutrinária possui várias apostilas a serem lançadas, 
entre as quais uma de Evangelho no Lar, aproveitando para agradecer  as palavras de Paulo 
Roberto Pereira da Costa e que pretende que esta campanha seja sempre contínua e, 
solicitou aos órgãos que dessem o devido destaque ao relançamento da apostila de 
Evangelização Infantil. Após vários órgãos relatarem experiências que fazem ou fazer parte 
neste corpo de trabalho, lembra do que os CREs poderiam capitanear em sua área de 
atuação. Lembrado que o Encontro de Evangelizadores a ter lugar em Bauru, dias 19 e 20 
de agosto de 1989, abordará o tema “Família”, inclusive para este Encontro, deverão ser 
convidados os dirigentes das casas espíritas. III) Leitura do expediente e sua apreciação. O 
Secretário Geral deu-nos ciência das correspondências recebidas: carta da CRE Sorocaba 
informando que não se opõe que a UNIME de Osasco passe a integrar o CRE São Paulo; 
carta da UDE 12ª Zona substituindo Amon Izardo Alves, e ficando suplentes José Clemente 
Rissi e Carlos Pereira Ramos, da UNIME de Itapira, informando que seu representante é 
José Soares de Lima e, informando da relação atividades daquela UNIME; da UNIME de 
Rancharia procedendo a substituição de Antonio Sala Canva por Raimundo Pereira 
Rodrigues; da UNIME de Santos alterando sua representação para efetivo João Duarte de 
Castro e, para suplente, Haroldo de Paula. Todos foram empossados. Da UNIME de 
Campinas apresentando Álvaro Riscari como representante para o relançamento da 
Campanha da Família; carta da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo 
augurando êxito para a união do dia 11 de junho e, principalmente para o relançamento 
da Campanha da Família; da mesma solicitando seu desligamento do quadro das 
Sociedades Unidas da USE. Sobre este assunto o representante do Instituto Espírita de 
Educação entende que o CDE não deve tomar qualquer deliberação a respeito, sem que a 
DE ouça os companheiros daquela entidade, inclusive o mesmo se propôs a auxiliar a DE 
neste contato. Tesouraria: apresentou o movimento financeiro da USE, relativamente ao 
período de janeiro a abril, que havia previamente distribuído aos presentes. Diretor de 
Patrimônio enfatizou sobre o lançamento da apostila de Evangelização Infantil, que é 
pensamento proceder a reedição de outras. Informou que para pedidos acima de dez 
exemplares, a sociedade terá trinta dias para pagar, com vinte por cento de desconto, sendo 
os preços de NCz$ 8,00 para junho, NCz$ 11,00 para o mês de julho. Informou ainda, que 
estamos empenhando-nos na construção de nossa livraria e, que aceitamos colaboração 



 

 

financeira a respeito e que a livraria está atendendo pedidos relativos a Feira do Livro 
Espírita. O 1º Secretário entregou aos órgãos relação das sociedades a eles pertencentes e, 
solicitou devolução confirmando os endereços e se as sociedades permanecem em 
atividade. Apostila do Departamento de Orientação Doutrinária - o Diretor do 
Departamento fez comentários acerca dos trabalhos aprovados em número de doze e, deu 
ciência da relação dos mesmos juntamente com seus objetivos, sendo que a DE deve 
providenciar sua editoração. O Presidente comentou sobre a reunião do Conselho 
Federativo Nacional - Região Sul que teve lugar nos dias 29, 30 de abril e 01 de maio, na 
cidade de Campinas, ressaltou que estiveram 22 representantes dos Estados do Rio de 
Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e 19 de São Paulo, num total de 41 
pessoas. Teceu também comentários sobre a proposta da nova estrutura para divisão 
territorial da USE, lembrando que em suas visitas percebe que há sociedades que são unidas  
somente ao órgão local. Ressaltou que devemos dinamizar o movimento. Solicitou aos 
CREs que promovam reuniões onde seriam levados materiais de estudos, a fim de que esta 
questão seja estudada em conjunto. Colocou à disposição os vários audiovisuais que a USE 
possui. IV) Assuntos Deliberativos:- Autorização para venda  de  imóvel recebido em 
doação. Por falta de quórum previsto no Estatuto Social este assunto não foi discutido. 
Houve trocas de ideias acerca da ausência dos órgãos em nossas reuniões, o que impede a 
deliberação dos assuntos. Houve a sugestão de o CDE extinguir os órgãos ausentes. 
Lembrado que as sociedades unidas que estejam em órgãos inativos, poderiam fazer parte 
de órgãos mais próximos e que deveríamos promover reuniões com os CREs a fim de que 
estes ativassem as UNIMEs existentes em sua área atuação. Reforma Estatutária - acerca 
deste assunto houve as seguintes propostas, apresentadas por escrito: a) UDE 3ª Zona, que 
se suspenda a discussão de anteprojeto pelo prazo de noventa dias e, se reabra o prazo para 
apresentação de novas sugestões, b) UDE 14ª Zona, que a atual Comissão seja dissolvida, e 
que seja formada nova Comissão encarregada de elaborar um anteprojeto. Submetida a 
votação a proposta da UDE 3ª Zona foi aprovada por maioria de votos, ficando em 
consequência, suspensa a discussão do anteprojeto, pelo prazo de noventa dias, reabrindo 
se o prazo para a apresentação de propostas.Com relação à proposta da USE 14ª Zona, o  
órgão solicitou o adiamento da discussão de sua proposta para a próxima reunião do CDE. 
Houve igualmente sugestões por parte da UDE 15ª Zona, da UNIME de Taubaté e do 
Instituto Espírita de Educação que o Estatuto não tivesse a sua aprovação “in totum” de 
imediato, que fosse aprovado por etapas, seriam aprovados os temas mais preocupantes do 
momento e, após aprovar-se-ia outra parte. Esta proposta encontra-se embasada pelo fato 
de se aprovarmos o Estatuto de forma integral devido às mudanças do movimento, 
brevemente teríamos que reformá-lo. Outra proposta foi que a DE “in totum” poderá 
apresentar sugestões para alteração dos Estatutos. Proposta de se criar o Departamento de 
Trabalhos Práticos Mediúnicos - apresentada a proposta pelo representante da USE 3ª Zona 
que a justificou. A DE se manifestou dizendo que o trabalho mediúnico deveria ser 
concentrado no CDE e não fazer a subdivisão no trabalho departamental. O diretor do 
DOE igualmente se manifestou no mesmo sentido, dizendo que poderia discutir esta ideia 
se ela representasse um consenso regional, como são discutidas as propostas que chegam 
ao Departamento. Por maioria de votos, o CDE decidiu não criar este Departamento, 
ficando a recomendação ao DOE, para que seja mais enfatizado o trabalho prático 
mediúnico. Transcorridas quatro horas de reunião, a mesa consultou o plenário se 
deveríamos prorrogar a reunião, por mais uma hora, conforme previsto no Regimento 
Interno sendo decidida que a mesma fosse encerrada. O Diretor de Patrimônio informou 
que a Bienal do Livro Espírita não mais será realizada este ano. A próxima reunião ficou 



 

 

marcada para o dia 10 de setembro. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 
13h30 com prece proferida pelo representante da UDE 9ª Zona. Eu, André Luiz 
Galembeck, secretariei a reunião e redigi a presente ata que assino juntamente com os 
demais que aprovaram. 
 
São Paulo, 11 de julho de 1989. 
 
Assinaturas 















 

 

Ata # 211 – 10 de setembro de 1989 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
A Reunião do Conselho Deliberativo Estadual, realizada em 10 de setembro de 1989. A 
abertura da reunião foi feita pelo Presidente da DE, Nedyr Mendes da Rocha, que 
saudando aos presentes, proferiu a prece, cumprindo o primeiro item da pauta. II – 
Discussão e Aprovação da ata da reunião anterior: A ata relativa à reunião do dia 11 de 
junho distribuída previamente, foi aprovada, sem quaisquer ressalvas, havendo sido 
transcrita no livro próprio e firmada pelos presentes. III -  Leitura do Expediente sua 
apreciação: recebemos missiva da UNIME de São Vicente, informando a composição de 
sua nova Comissão Executiva e seus representantes, junto ao CDE, a saber: Efetivos; 
Marcelo Ribeiro Nogueira, Suplentes: Edgard Nicolino Alves e Francisco Rodrigues Lopes, 
sendo os mesmos empossados no ato e igualmente seus representantes junto ao CRE 
Santos e, comunicando seu novo endereço para correspondências. UNIME de Sorocaba 
informando a programação do Mês Espírita e a II Feira do Livro Espírita da Cidade de 
Sorocaba. Tesouraria: o 1º Tesoureiro fez comentários acerca do Balanço Patrimonial 
enumerado em 31 de dezembro de 1988, que havia sido previamente distribuído aos 
presentes. Os Conselheiros arguiram sobre os “déficits” apresentados pelos jornais 
“Unificação” e “Meu Jornalzinho”. Houve acerca desses assuntos algumas sugestões: como 
aumentar-se o número de assinaturas, solicitação a fim de que os cooperados aumentassem 
os valores relativos às suas assinaturas, aumento da publicidade, em ambos os jornais; fazer 
orçamentos em várias gráficas a fim de ser barateado o custo de impressão; alterar a 
periodicidade dos jornais fazendo com que em um mês saia o “Unificação” e, no seguinte 
“Meu Jornalzinho”. O Conselho propôs que este assunto conste da pauta da próxima 
reunião, como deliberativo. Este Balanço foi devidamente aprovada, por unanimidade de 
votos. Diretoria de Patrimônios: informou que as obras relativas a nossa distribuidora já 
estão em fase final de conclusão, e, no tocante à distribuição de livros, solicitou a 
cooperação de todo, afim de que fizessem os pedidos diretamente à USE, pois pretende 
que no futuro próximo a receita da distribuidora, seja única e exclusivamente em suas 
atividades. Reiterou que conta com a colaboração de todos, e estuda a edição de livros. 
Sugerido pelo Conselho que a distribuidora poderia fazer missivas as editoras, a fim de 
conseguir condições mais vantajosas para a aquisição de livros. Congresso Internacional de 
Espiritismo: O 2º Vice-Presidente informou que as notícias já constam da última edição do 
jornal Unificação; há cerca de 1200 inscritos, para a exposição foram convidados 
expositores brasileiros e estrangeiros; as inscrições ainda se encontram abertas sendo que a 
abertura do Congresso será franqueado ao público, e, após somente serão admitidos 
congressistas, há número razoável de inscrições de estrangeiros; com relação ao Estado de 
São Paulo, há cerca de 135 inscritos, sendo 49 da Capital, e que a USE estava organizando 
caravana de ônibus, solicitou que os interessados se inscrevessem. Cadastro – o 1º 
Secretário lembrou que na reunião passada, havia sido distribuída relação das sociedades 
componentes dos órgãos, que grande parte já os devolveu e pediu devolução aos que não 
enviaram. IV - Assuntos Deliberativos: Autorização para venda do imóvel, recebido em 
doação, este assunto não pode ser deliberado, por falta de quórum legal, previsto em nossos 
Estatutos. O representante da UNIME de Marilia solicitou, esclarecimentos à mesa. 
Solicitado pela presidência, o Diretor do Departamento de Orientação Administrativa e 
Jurídica teceu esclarecimentos, informando que a doação havia sido feita através de uma 
ata, porém ela é omissa com relação a quem poderia representar a sociedade donatária. 
Porém o livro de atas que fez tal doação está extraviado, e devido a este fato ainda não pode 



 

 

regularizar. O representante da UNIME de Marilia estranhou o fato de constar da pauta a 
autorização para venda sendo que não há regularização junto ao Cartório de Registros de 
Imóveis. Por este motivo o assunto deverá sair da pauta da reunião do CDE, até que seja 
feita regularização da doação. Transferência da UNIME de Osasco do CRE/Sorocaba ao 
CRE/São Paulo: o Secretário Geral precedeu a leitura das duas missivas, enviadas por 
aqueles CRES, concordando com o pedido supra, e, após esclarecimentos prestados pelo 
CRE/São Paulo, através de seu Presidente, o assunto foi submetido a votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Proposta da UDE 18ª Zona para “alteração de regimentos”: O 
representante da UDE 18ª Zona apresentou os motivos ensejadores do porquê o órgão 
entende necessário a alteração dos regimentos, lembrando que todas as ideias devem ser 
respeitadas, e que esta proposta se encontra alicerçada no livro “Obras Póstumas”. Lembrou 
que o texto não deve ser aprovado da maneira como se encontra, devendo sofrer 
aprimoramentos. Foram apresentadas após as propostas que se seguem: 3ª UDE suprimir 
o item 4 da referida proposta, pois é necessário certo tipo de censura em nosso movimento, 
pois nem todas as ideias podem e devem ser discutidas; 15ª UDE durante a reunião do 
CDE criar dispositivos para que haja ampla discussão acerca de todos os assuntos, sendo 
que estas discussões não fiquem somente em nosso círculo, sendo encaminhadas a todos 
órgãos da imprensa espírita; Tal proposta foi endossada pelos representantes das UNIME 
de Sorocaba e do CRE/Santos, que inclusive reafirma que a discussão de todos os assuntos 
deve ser ampla, sem qualquer forma de censura. UNIME de Guarulhos defende a discussão 
ampla em todos os níveis. A UNIME de Matão que se crie comissão a nível do CDE, para 
que o referido assunto seja devidamente estudado. A 17ª UDE lembrou que o nosso 
Estatuto Social, em seu artigo 22 item I, já abre espaço para a discussão de qualquer assunto 
não havendo restrição alguma a respeito. Em primeiro lugar foi apresentada a votação à 
proposta de alterar os regimentos, conforme proposta, ou mantê-las da forma que se 
encontram. Por maioria de votos o CDE decidiu não aprovar a alteração dos regimentos, 
segundo proposta apresenta pela UDE 18ª Zona. Reforma Estatutária: Após a discussão do 
assunto foram aprovadas as seguintes propostas – as propostas de alterações do Estatuto 
poderão ser enviadas até o dia 25 de setembro. Aprovada que a Comissão que até então se 
encarregava da elaboração do anteprojeto dos Estatutos fosse dissolvida. Aprovou a 
constituição de nova Comissão para elaborar um novo anteprojeto, sem que esta Comissão 
venha a emitir qualquer juízo de valor, a cerca dos referidas propostas, sendo esta Comissão 
constituída por Sander Salles da UDE 14ª Zona, Roque Perrone 3ª UDE, Evany Figueira 
da UNIME de Taubaté contando com a Assessoria do Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica da USE, Flavio Pereira do Valle. Aprovado que esta Comissão 
terá prazo para apresentação do novo anteprojeto, até a próxima reunião do CDE. Proposta 
da UNIME de São Carlos para realização da “Campanha contra o Aborto”: Após várias 
manifestações a respeito, inclusive a de UNIME de Guarulhos que lembrou que 
deveríamos fazer a campanha pela Valorização da Vida, o CDE a este respeito aprovou a 
seguinte proposta “ que a presente proposta seja transformada em recomendação para que 
o tema seja valorizado dentro da “Campanha da Família”, sendo dado ênfase sobre o tema 
“Aborto” e, igualmente sobre o tema acerca da “Valorização da Vida” V -  Palavra livre e 
Informações Gerais dos Órgãos: Liga Espírita: lembrou que as atividades daquela casa estão 
normais, e que houve eleição sendo o seu atual Presidente reconduzido ao cargo. CRE/São 
Paulo: propôs que os órgãos encampem a ideia da Campanha da Família, assim como a 
comemoração do centésimo aniversário de Obras Póstumas. UNIME de São Roque 
promoverá o Mês de Kardec de 7 a 28 de outubro. UNIME de Matão informou que a FEB 
convidou o Centro Espírita Amantes da Pobreza para expor sua banca do Livro Espírita, 



 

 

no Congresso Internacional, o que será feito, já que existem mais de trintas bancas 
instaladas, em varias cidades de diversos estados, que representa cerca de 35% das bancas 
do Livro Espírita no Brasil, tendo em vista os pedidos de aquisição formalizados. UNIME 
de Santos: informou que no dia 12/10 promoverá às 15hs00, Encontro de dirigentes com 
o Presidente da Federação Espírita de Portugal Manuel da Silva Rosa fica o convite para 
que a D.E participe. De 21 a 20/10 realização da XXXVII Semana Espírita de Santos com 
o tema geral “O Espírita e a Faculdade” e a participação de grandes nomes do movimento 
internacional. UNIME de Bauru: palestra incluída no calendário de aniversário da cidade. 
Dia 26 de agosto, 20hs00 Lei da Sociedade, expositor Aylton G.C Paiva, palestra dia 30/09 
às 20hs00, Lei de Igualdade, Adalmir Rodrigues Castro. 21ª UDE: Noite de Autógrafos e 
Palestras dia 16/09/89 com João Duarte de Castro. UNIME de Americana: apresentou o 
programa de XXIV Semana Espírita de Americana de 21 a 27/10, sendo que 28/10 haverá 
Noite da Fraternidade, 29/10 – Encontro de Diretoria e Colaboradores das reuniões 
espíritas. UNIME de São Vicente: informou que se formou nova diretoria até março de 
1990 conforme correspondência entregue em mãos, unificação e agilização dos centros 
espíritas de São Vicente. Praia Grande e Itanhaém então sendo unificadas e providenciados 
a documentação; reativação de centros espíritas não unidas e dos Departamentos 
desativados encontros fraternos que é rodízio de palestras mensais nos centros espíritas. 
UNIME de Lins mês espírita em 10/89 Lins e região; Encontro Espírita em 07 e 
08e/10/89, Promissão Feira do Livro Espírita. CRE/Santos: a Comissão Executiva do CRE 
de Santos esteve em visita à Registro, com finalidade de reativar a UNIME de Registro, e 
encontrou um centro com um bom trabalho, bem desenvolvido, o centro ligado à USE, 
fazendo “carnets” inclusive, mas por falta de apoio da USE, quem fez um Curso de 
Mediunidade é a FEESP. Tivemos oportunidade de conversar com o monitor e o 
relacionamento foi cordial e muito boa a impressão. O Diretor de Patrimônios informou 
que a USE ganhou uma banca do Livro Espírita e, ofereceu a quem quisesse adquiri-la. 
Como nada mais havia a tratar a reunião foi encerrada às 13hs00, com uma prece. Eu, 
André Luiz Galembeck, 2º Secretário lavrei a presente ata que assino com que a aprovarem. 
 
São Paulo, em 10 de setembro de 1989 
 
Assinaturas 

















 

 

Ata # 212 – 10 de dezembro de 1989 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dez dias de dezembro de 1989, na sede social da USE, situada à Rua Doutor Gabriel 
Piza, 433, nesta Capital, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Deliberativo 
Estadual da USE. O primeiro item da reunião foi cumprido com prece proferida por Nedyr 
Mendes da Rocha que também saudou os presentes II) Discussão e Aprovação da Ata 
anterior digo da reunião anterior. A ata relativa à reunião do dia 10 de setembro foi 
aprovada sem quaisquer ressalvas, sendo que esta havia sido distribuída previamente aos 
órgãos da USE. III) Leitura do Expediente e sua apreciação. O Secretário Geral deu ciência 
ao CDE das seguintes correspondências: da UNIME de Itapeva indicando os srs. Darcy 
Martins e Paulo Sergio S. Pinheiro para esta reunião; da UNIME de Taubaté propondo a 
suspensão dos trabalhos da Reforma Estatutária, com carência de três anos para o assunto 
voltar à pauta. O 1º Tesoureiro deixou de apresentar a situação financeira, considerando-
se haver itens nos assuntos deliberativos para discussão da proposta orçamentária. O 
Diretor de Patrimônio informou que a construção de nossa distribuidora de livros está em 
fase final, restando somente colocar as estantes e alguns serviços complementares. 
Informou, ainda, que recebemos da FEB, cerca de 2.500 livros, sendo que já atendeu Feiras 
do Livro Espírita. A 1ª Vice-Presidente comentou a realização de um Simpósio Jurídico 
Espírita na 96 Subsecção/Lapa da OAB/SP. Após estas apresentações, o Presidente da USE 
solicitou do Conselho permissão de breve intervalo na ordem do dia, a fim de colher 
sugestões de temas doutrinários, para que fossem inseridos nas próximas reuniões da CDE, 
em forma de exposição e debate, tornando-as mais atrativas e que por certo viria a 
enriquecer nossos conhecimentos doutrinários e, possivelmente, sanar dúvidas existentes 
nas próprias casas espiritas. Acolhida a ideia por parte dos presentes, verificou-se que o 
Regimento Interno não vedava tal prática sendo que estas deverão iniciar-se antes da 
reunião do CDE. Com relação à escolha dos temas, foram feitas três propostas a saber: a) 
que os temas propostos sejam levados para as bases, que escolhem os temas, e enviam à DE, 
b) que, na presente reunião, seja escolhido um assunto prioritário a ser desenvolvido, na 
reunião de março próximo, ficando os demais a serem escolhidos pelos órgãos e, c) que os 
assuntos prioritários sejam escolhidos hoje. Submetida à votação ficou deliberado que os 
temas serão priorizados nesta reunião. Desta forma, ficaram assim priorizados os temas: I) 
Centro Espírita e a Atualidade, II) O perfil da imprensa espírita, III) Participação da família 
no Centro Espírita, IV) Espiritismo fora do Movimento Espírita, V) O Espiritismo e a 
Política, VI) A cura no Centro Espírita, VII) A doação dos órgãos humanos, VIII) 
Cromoterapia (Prática Ilegal da Medicina), IX) Validade do termo “Kardecista”, X) 
Literatura Mediúnica, XI) O Centro Espírita e os aspectos mediúnicos, XII) A criação da 
FEB e a evolução do Espiritismo no Brasil, XIII) Educação Espírita na Escola. Em relação 
à forma de exposição, foram apresentadas duas propostas: a primeira de se fazer sob a forma 
de painel e a segunda uma exposição, sendo que no painel deveria haver exposição rápida 
e, após, ser aberta a palavra aos participantes. Submetida à votação foi escolhida a forma 
de painel. A duração total é de uma hora, dividida em 30 minutos para a exposição dos 
painelistas e 30 minutos para debates com os painelistas. Ficou certo de que nesta primeira 
exposição serão os painelistas escolhidos pela DE, porém que a mesma estará aberta a 
receber sugestões de nomes feitas pelos conselheiros. Foi proposto e aprovado que a 
coordenação seja de alguém do plenário e não da DE, e as perguntas a serem formuladas 
sejam de forma verbal. Lembrado que devemos ser vigilantes com as posições assumidas 
pelos painelistas, não permitindo que haja desvio doutrinário. Haverá um mediador e esta 



 

 

escolherá os que farão as anotações das perguntas. A seguir, o Presidente utilizando de seu 
espaço dentro da Pauta da reunião, fez breve relato ao Conselho sobre o Congresso 
Internacional de Espiritismo “Conforme amplamente divulgado pela imprensa espirita e 
leiga, o Congresso Internacional de Espiritismo/89 promovido pela Federação Espírita 
Brasileira na Capital Federal, nos dias 1 a 5 de outubro último, alcançou sucesso, não só 
pelo comparecimento expressivo de confrades de todas as unidades da Federação e 
representantes de 21 países,  perfazendo um total de 2418 participantes, mas, também pela 
abordagem de quase todos os temas expostos; pelas notícias divulgadas nacionais e 
estrangeiras pela harmonia registrada durante o evento, pela presença constante da 
espiritualidade e de mentores superiores; enfim, pelo congresso em si. Nestas anotações 
procuraremos abordar a participação do Estado de São Paulo, não só dos representantes 
do movimento espírita organizado, mas também dos confrades que lá compareceram 
levando sua contribuição operosa. O tema central do Congresso - Espiritismo Uma Nova 
Era para a Humanidade – foi dividido em três questões principais: A Abrangência do 
Espiritismo, A Difusão do Espiritismo e A Prática do Espiritismo. A primeira questão foi 
subdividida em três aspectos: Cientifico, Filosófico e Religioso, ficando por conta do 
confrade Ney Prieto Peres a exposição do primeiro aspecto, e, como coordenador do 
aspecto religioso, o confrade Altivo Ferreira. Na segunda questão que tratava da Difusão 
do Espiritismo tivemos a colaboração dos companheiros Salvador Gentile, como 
coordenador, e Aldo Aguilar Branco como painelistas, visando sobre “promoção do Livro 
Espírita”. Ainda nesta mesma questão, na parte sobre “Evangelização Espírita da Criança” 
a companheira Elaine Curti Ramazzini, colaboradora do Departamento de Evangelização 
Infantil da USE, deu sua contribuição como dialogadora e, na parte em que se tratou do 
“uso dos atuais meios de comunicação”; tivemos a participação dos confrades, conselheiros 
deste CDE, Éder Fávaro e Antonio Cesar Perri de Carvalho, 2º Vice-Presidente da USE, 
como painelistas. Na terceira e última questão – A prática do Espiritismo – a técnica de 
trabalho apresentada em forma de simpósio. Dos diversos temas expostos, São Paulo 
apresentou os seguintes: Fenômenos Psíquicos – Mediunidade de Efeitos Físicos: Nedyr 
Mendes da Rocha, Presidente da USE; Função Social do Espiritismo. – A Caridade sob a 
Ótica do Espiritismo: Heloísa Pires, colaboradora do Departamento de Educação Espírita 
da USE; Fenômenos Psíquicos - Regressão de Memória: Marlene Rossi Severino Nobre e 
Maria Julia Prieto Peres. Ainda dentro desta questão, o confrade Altivo Ferreira apresentou 
como painelista, o Histórico do Trabalho de Unificação. Nas diversas salas para exposições 
que formam os anexos do Centro de Convenções de Brasília, local onde se desenvolveram 
os trabalhos do Congresso, foram apresentados diversos temas livres; São Paulo apresentou 
os seguintes Espiritismo e Radiofonia – Éder Fávaro, Campanha Institucional do 
Espiritismo – Merhy Seba, Uma proposta para a divulgação das atividades científicas 
espiritas do Brasil - Aécio Pereira Chagas, Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz - 
Desenvolvimento da Ideia Espírita e seu direcionamento - Gastão Lima Neto, Contribuição 
da Doutrina Espírita ao problema da “Excepcionalidade”. Relato de uma experiência – 
Nancy Pulhmann di Girolamo, Aborto, Celso Vicenzi. O Conselheiro deste CDE Paulo 
Roberto Pereira da Costa foi um dos coordenadores da apresentação dos Temas Livres. 
Tanto na sessão solene de abertura e instalação do Congresso como na de encerramento o 
Conselho Federativo Nacional participou da mesa com um dos seus representantes 
escolhidos. Coube a São Paulo, na pessoa do Presidente da USE, Nedyr Mendes da Rocha, 
representando a Região Sul do CFN – composta pelos Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro na sessão de encerramento. O Estado 
de São Paulo esteve presente no Congresso, com 243 integrantes, sendo que a maioria dos 



 

 

órgãos de Unificação fez-se presente no Congresso. Da Diretoria Executiva da USE 
participaram do Congresso, os seguintes Diretores, Nedyr Mendes da Rocha – presidente, 
Antonio Cesar Perri de Carvalho - 2º Vice Presidente, Waldemar Fabris - Tesoureiro. Dos 
Departamentos da DE/USE: Orientação Doutrinária – Abel Glaser, Evangelização Infantil 
– Carolina Flor da Luz Mattos, Esmeralda Mattos, Delma Crotti. Ao encerrarmos este breve 
relato, registramos aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho realizado frente à direção 
da Comissão Organizadora do Congresso Internacional de Espiritismo/89, ao Diretor da 
FEB Nestor João Masotti, ex-companheiro do Movimento Espírita de Unificação de nosso 
Estado, agora residente em Brasília, onde vem desenvolvendo inolvidável labor junto à 
Diretoria daquela Federação. Registramos aqui, também o feito impar da direção de dois 
periódicos de nosso Estado, e, que foram distribuídos graciosamente aos congressistas. 
Trata-se da RIE Revista Internacional do Espiritismo, de propriedade do C.E Amantes de 
Pobreza da cidade de Matão, que fez circular no Congresso, o seu número de setembro/89, 
editada em 4 línguas; Português, Espanhol, Inglês e Esperanto. Superando, também, todo 
o contratempo apresentou-se em Brasília, em quatro línguas: Português, Espanhol, Inglês e 
Esperanto, o “Meu Jornalzinho”, em cores novas, e despertando a curiosidade e admiração 
de quantos o viam. E o periódico editado pela USE, voltado às crianças. A edição que 
circulou em Brasília foi a de nº 14, correspondente aos meses de setembro/outubro de 
1989. Desejamos parabenizar os diretores destes periódicos pelo esforço, conjunto com 
seus colaboradores. IV) Assuntos Deliberativos jornais “Unificação” e Meu Jornalzinho” 
Aspecto Financeiro: com a palavra, a 1ª Vice-Presidente Marília de Castro lembrou da 
importância da educação para a criança. Recordou as campanhas efetuadas para obtenção 
de recursos para o “Meu Jornalzinho”. A primeira foi feita junto aos centros espíritas, 
demais junto aos órgãos de unificação e posteriormente junto aos evangelizadores infantis. 
Aproveitou a realização de feiras, palestras, reuniões espíritas, inclusive fazendo viagens 
para divulgar o “Meu Jornalzinho”. Lembrou que o jornal possui edição colorida, com oito 
páginas, e que há uma parte em branco e preto, para que a criança possa colorir. O custo 
da última edição foi de NCz$ 3.4000,00. Lembrou que o movimento deve estar consciente 
deste jornal para a infância, pois assim chegaremos a outras opções para as crianças, como 
por exemplo, o vídeo. Lembrou que as escolas, em geral, somente valorizaram os aspectos 
beligerantes dos personagens, não valorizando as culturas de paz. Lembrou que o público 
alvo do “Meu Jornalzinho” é a criança. Leu o texto da mensagem de Divaldo Pereira Franco 
publicado no número 12, acerca do “Meu Jornalzinho”, manifestando parecer favorável a 
respeito deste jornal. Lembrou que na mesma edição, houve manifestação favorável da 
classe teatral. Disse que no tocante ao aspecto financeiro o “Meu Jornalzinho” luta com 
dificuldades, tanto isto é verdade que as edições de mensais passaram a bimenstrais, e que 
o nº13, saiu em branco e preto. É interesse dos elaboradores do mesmo, que retorne a ser 
colorido. O “Meu Jornalzinho” além de ser lido pelas crianças é utilizado pelos 
evangelizadores e no “Evangelho no Lar”. Todos os artigos publicados são fundamentados 
em Kardec. Lembrou da importância da literatura espírita. Lembrou que os encarnados 
precisam ter aspecto missionário e, dar apoio ao jornal. Solicitou cooperação através de 
assinaturas, publicidades, doações, colaborações, em forma de material. Lembrou que o 
“Meu Jornalzinho” é auto suficiente, na medida em que não se utiliza do caixa 
Administrativo da USE. As dificuldades existentes são inerentes aos da imprensa espírita e 
da própria USE. Lembrou que a edição quadrilingue feita para a distribuição junto ao 
Congresso Internacional do Espiritismo. Lembrou que obteve de forma graciosa de uma 
gráfica, blocos de recibos para uso na coleta de assinaturas. Frisou que apesar de o assinante 
ser a criança, é importante sabermos o nome de quem deu o presente a assinatura. Em 



 

 

seguida o 2º Vice-Presidente Antonio Cesar Perri de Carvalho comentando sobre o jornal 
“Unificação” disse que esforçou-se para que o mesmo fosse editado bimestralmente no 
entanto, o último saiu cobrindo um período de quatro meses. Este atraso é devido à falta 
de recursos financeiros. Devido a isto, a intenção de se fazer uma edição trilíngue para a 
distribuição no Congresso Internacional não pode se concretizar. Usando da palavra, o 1º 
Tesoureiro informou que devido aos constantes aumentos de custos, o jornal está se 
tornando inviável ao caixa da USE. O representante do Instituto Espírita de Educação 
analisando o quadro econômico do Brasil, que se tende a deteriorar cada vez mais, sugeriu 
que fizéssemos um convênio, com algum jornal já existente. O representante da 18ª UDE 
propôs que o “Meu Jornalzinho”, seja um encarte do Unificação. O Presidente esclareceu 
que esta ultima sugestão já havia sido analisada e não é viável economicamente e, nem 
operacionalmente. O representante da UNIME de Taubaté ponderando que o assunto vem 
se arrastando há muito tempo propôs que fossem criadas comissões para dar informações 
a cerca da real situação financeira dos dois periódicos. Estas comissões estudariam 
condições para a edição dos dois jornais. A representante da 21ª UDE apresentando o sr. 
Antônio Coscia, militante do movimento daquela região, informou que o mesmo está se 
oferecendo para colaborar na coleta de assinaturas, publicidade, doações para os dois 
jornais. O sr. Coscia, usando da palavra disse que poderia visitar diversas pessoas 
estimulando-as a colaborarem na solução destes problemas. A 7ª UDE propôs que as 
despesas com duplicação de materiais sejam distribuídas entre as UDEs. O Presidente 
informou que devido às despesas estamos colocando o microcomputador à venda. 
Informou que a distribuidora de livros vem absorvendo muito das despesas da USE. 
Informou que seria importante termos uma copiadora, visando a prestação de serviços, 
quando abrirmos nossa livraria ao público. A UNIME de Matão sugeriu que fosse 
elaborado planejamento, com alocação de recursos para seis meses, onde no seu entender 
ocorrerá a situação mais crítica, procurando solucionar o problema a médio prazo. A 
UNIME, através de seu representante, colocou-se à disposição para colaborar nestes 
primeiros seis meses. Dizendo que o Estado tem condições de fazer um bom jornal, sugeriu 
ainda que a assinatura de NCz$ 70,00, seja considerada para apenas 06 meses e, não para 
um ano, reavaliando se posteriormente a situação. A UNIME de Campinas, apoiando a 
ideia de assinatura semestral, disse que a administração do jornal, deve ser feita de forma 
empresarial, e que a distribuidora de livros é uma fonte que deve ser utilizada para a geração 
de recursos. O representante do Instituto Espírita de Educação disse que não devemos 
efetuar nenhuma despesa, sem que tenhamos a competente receita. A DE deveria definir 
prioridades e, alocar os respectivos recursos financeiros com a colaboração do CDE. O 
representante da 15ª UDE disse que a trabalho de divulgação da USE poderia ser feita com 
artigos, em outros jornais espíritas. O Presidente da USE disse que devia haver um “pool” 
de jornais espíritas para evitar a repetição de notícias. A 1ª Vice-Presidente disse que se 
houvesse um esforço de todos fica perfeitamente viável a circulação dos dois jornais da 
USE. Exemplificando disse que se cada órgão da USE obtivesse 50 assinaturas, chegaríamos 
a um total de 5.000 assinaturas ou NCz$ 350.000,00. A 3ª UDE disse que deveríamos 
trabalhar com um melhor planejamento de nossas atividades, que atualmente não 
acontece. O representante da UNIME de Ribeirão Preto disse que o “Meu Jornalzinho” é 
pouco conhecido na região de Ribeirão Preto por falta de divulgação e o “Unificação” é 
um problema a ser resolvido pela DE. O 2º Vice-Presidente informou que o assunto consta 
da pauta do CDE, por solicitação deste Conselho. Disse que gostaria de ouvir propostas 
concretas para solução do problema, bem como colaborações imediatas. O representante 
da 5ª UDE sugeriu a criação de “carnets” para colaborações dos dois jornais. Devido ao 



 

 

adiantado da hora, e ao grande número de propostas, decidiu-se deixar o assunto para a 
próxima reunião. Previsão Orçamentária e Contribuição Social para 1990. O 1º Tesoureiro 
informou que a proposta da Diretoria Executiva é de 48 BTNs para cada sociedade ou seja 
4 BTNs por mês. O representante da UNIME de Sorocaba concitou a todos que fizéssemos 
um bom trabalho de esclarecimentos junto às bases, estimulando a colaboração de 
sociedades unidas. Após discussão ficou decidido que seriam enviadas apenas as 
mensalidades referentes aos três primeiros meses do ano, sendo decidido em março, os 
novos valores a serem cobrados. Aprovada a proposta orçamentária para o exercício de 
1990 com a contribuição social, com uma única parcela pelo valor de 24 BTNs ou 
contribuição mensal de 4 BTNs, se necessário haverá versão trimestral desta contribuição 
pelo CDE. Eleição da Diretoria Executiva para o biênio 1990/1992 Formação da Comissão 
e Aprovação do Regimento (artigo 22 Parágrafo único): O CDE aprovou a seguinte 
Comissão para cumprir o Parágrafo único do artigo 22 de nosso Estatuto: Evany Figueira 
– UNIME de Taubaté, João Duarte de Castro – UNIME de Santos, Abel dos Santos – 
UNIME de Ribeirão Preto, Attílio Campanini – 6ª UDE e Joaquim Soares DE/USE. 
Igualmente foi aprovado o regimento da Comissão, mantendo-se o texto utilizado na última 
eleição na ultima eleição, podendo-se proceder às alterações na próxima de março, se 
houver necessidade. Esgotado o prazo regimento de 4 horas, com uma prorrogação a 
reunião foi encerrada. Antes o Presidente leu mensagem “Diálogo com Dirigentes e 
Trabalhadores Espíritas” de Divaldo Pereira Franco. Ficou para a próxima reunião, o 
assunto referente a jornais e sobre a Comissão de Reforma Estatutária. Ficou marcada para 
o próximo dia 11 de março de 1990, a próxima reunião do CDE. O Presidente despediu-
se desejando a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Convidou o representante da 
UNIME de Presidente Venceslau a fazer a prece de encerramento. A reunião foi encerrada 
às 14hs00. Eu, André Luiz Galembeck, que secretariei a reunião, lavro a presente ata que 
assino com as que aprovarem. 
 
 
São Paulo, 11 de Dezembro de 1989. 
 
Assinaturas. 

 
 


























