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Ata # 214 – 11 de março de 1990 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos onze dias do mês de março de 1.990, à sede social da USE situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, n 433, em São Paulo/SP foi realizada a reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo Estadual da USE. O primeiro item da reunião foi cumprido em prece 
proferida por Nedyr Mendes da Rocha, que também aproveitou e saudou aos presentes. 
Em seguida a reunião foi suspensa para que fosse discutido o tema “O Centro Espírita e a 
Atualidade”, com os painelistas convidados Terezinha de Oliveira e Wilson Garcia. O CDE 
indicou como coordenador do painel, o representante da 15ª UDE Éder Fávaro, como 
secretário José Primo Bertoldo da UNIME de São João da Boa Vista e Luiz Alberto Zanardi 
do Instituto Espírita de Educação. Após o decurso de uma hora, contados de seu início, o 
painel foi encerrado, sendo a reunião do CDE reiniciada. O Presidente lembrou que o 
tema da próxima reunião será “O Papel da Imprensa Espirita”. O representante da UNIME 
de Matão sugeriu que a responsabilidade do trabalho seja antecipadamente concedida a 
um órgão da USE, que se incumbirá de convidar expositores, coordenador e secretários. A 
UNIME de Taubaté sugeriu que dentro do próximo tema fosse abordado o aspecto 
relacionado com a Imprensa Espírita e a Radiodifusão. A UNIME de Guarulhos apoiando 
esta sugestão, sugere os nomes de Merhy Seba e Éder Fávaro. Complementando sua 
sugestão a UNIME de Matão sugeriu que o tema da próxima reunião ficasse a cargo do 
CRE de Ribeirão Preto podendo o mencionado órgão, aproveitar as sugestões de nome da 
UNIME de Guarulhos. Submetida a votação ficou decidido que o próximo tema, já 
escolhido pelo CDE, ficará sob a responsabilidade de um órgão, o tema “O Papel da 
Imprensa Espírita” ficará a cargo do CRE/Ribeirão Preto, que deverá com a devida 
antecedência comunicar aos órgãos sobre o nome dos painelistas indicados. II) Discussão 
aprovação da ata da reunião anterior – aprovada sem ressalvas. III) Leitura do Expediente, 
o Secretário Geral informou sobre o recebimento da carta da 3ª UDE credenciando José 
da Silva Bruno Netto, como representante com direito a palavra, porém sem direito a voto. 
Sobre carta da UNIME de Guarulhos parabenizando o editorial do jornal “Correio 
Fraterno do ABC” intitulado “Horizonte do Centro Espírita”, solicitou moção de 
congratulação ao referido periódico, após manifestações favoráveis e contrárias dos 
seguintes órgãos: UNIME de Matão, UNIME de Taubaté, UDE 15ª Zona, UDE 18ª Zona, 
UDE 3ª Zona, Instituto Espírita de Educação, UNIME de Santos, UDE 6ª Zona, e 
CRE/São Paulo, o representante da UNIME de Guarulhos houve por bem reiterar a 
proposta com anuência do CDE. Constou da pauta carta da UNIME de Itapira 
credenciando José Soares de Lima, como seu representante nesta reunião. Em seguida, a 
palavra foi dada aos diretores, o 1º Tesoureiro informou que aguarda uma definição da 
política econômica do governo para enviar os “carnets “de cooperadores. Informou ainda 
que a DE/USE fez selo comemorativo sobre o centenário do livro “Obras Póstuma” com 
venda pelo preço de NCz$ 2,00. O Diretor de Patrimônio informou que a Diretoria está 
aberta ao público solicitando a todos que façam divulgação do trabalho. O representante 
da UNIME de Matão sugeriu que fossem tiradas fotos da livraria e feito um “release” à 
imprensa espirita. O 2º Vice-Presidente afirmou que está sendo distribuída a edição do 
jornal Unificação, IV) Assuntos Deliberativos - Jornais Unificação e Meu Jornalzinho. 
Aspectos financeiros. O 2º Vice-Presidente lembrou que na última reunião do CDE foram 
feitas várias sugestões, não havendo proposta concreta. Informou que o Diretor de Finanças 
Antonio Coscia realizou campanhas para o aumento do número de anunciantes e outr para 
arrecadação e fundos para custear a última edição. Informou que o jornal tem sido impresso 



 

 

no Instituto de Difusão Espírita IDE de Araras, e que na última edição foi cobrado o papel 
utilizado, sendo o custo da última edição NCz$ 19.000,00, sem computar despesas de 
expedição. Após ampla discussão surgiu a ideia de formação de uma comissão, para de 
forma emergencial, gerar recurso para os dois jornais. Esta ideia foi discutida por todos, 
com argumentação favorável e contrária de vários órgãos. Colocado o assunto em votação, 
o CDE deliberou “Criar Comissão que trabalhará em consonância com o Departamento 
de Finanças”, visando gerar recursos para de forma emergencial custear os jornais mantidos 
pelo USE. Em seguida foram eleitos os membros da comissão: Lair Alves Moreira, UNIME 
de Lins, Lourenço Rendese Júnior, 9ª UDE, Elfay Luiz Appollo, UNIME Matão, e José da 
Silva Bruno Netto, da 3ª UDE. Proposta a criação da UNIME de São José do Rio Pardo e 
Mococa: o Secretário Geral leu carta do CRE de São João da Boa Vista concordando com 
a criação do órgão proposto. O representante do CRE de São João da Boa Vista, José Primo 
Bertoldo, reforçou os termos da correspondência, informando que esta redivisão territorial 
dinamizará o trabalho na região. Submetida a proposta, a votação a nova divisão territorial 
do CRE de São João da Boa Vista ficou: UME de Mococa, UNIME de São José do Rio 
Pardo (composta de Casa Branca, São José do Rio Pardo, Itobi, Santa Cruz das Palmeiras, 
Tambaú, São Sebastião da Grama, Tapiratiba), UNIME de São João da Boa Vista 
(composta de Aguaí, Aguas da Prata, São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul), 
UNIME de Caconde (composta de Caconde e Divinolândia), UNIME de Espírito Santo 
do Pinhal (composta de Espírito Santo do Pinhal e Santo Antonio do Jardim). Proposta da 
UNIME de Taubaté para a suspensão da reforma estatutária. Apresentando a proposta o 
representante da UNIME, Evany Figueira, lembrou que estamos discutindo este assunto 
há cinco nos, sem chegar a conclusão alguma e com isto o trabalho está emperrado, pois 
estamos presos a pormenores sem que se vislumbre nas alterações propostas grandes 
mudanças. Aproveitou para recordar questões históricas da USE, no qual assuntos 
polêmicos estiveram envolvidos, lembrando os assuntos alusivos a denominada fusão USE-
FEESP, onde ficamos por dez anos, discutindo os nossos problemas, sem chegarmos a 
qualquer conclusão. Lembrou que no aspecto da reforma dos Estatutos, estamos 
caminhando da mesma forma, com debatas que não chegam a conclusão alguma e devido 
a isto, é que o órgão propõe a suspensão das discussões acerca desta assunto, lembrou que 
se prosseguirmos com o estudo, teremos gastos e a situação financeira da USE, não é capaz 
de suportar, presentemente estes gastos, e que o CDE possa deliberar em suspender a 
discussão deste assunto pelo prazo de três anos. O Presidente manifestando-se disse que 
diferentemente do mencionado pelo representante da UNIME de Taubaté as alterações 
propostas abrangem assuntos com profundidade em nossos Estatutos. Lembrado pelo 
representante da UNIME de Santos que a reforma dos Estatutos Sociais deve ser feita com 
cuidado a fim de que este assunto não venha a estrangular o nosso movimento, fazendo 
com que a reforma torne o movimento de unificação mais ágil, a fim de que não criemos 
situações de impasses, nele. O representante da UDE 3ª Zona, o Estatuto deve ser 
modernizado e as reformas a serem nele propostas, devendo ser feitas de forma correta. O 
Presidente retomando o uso da palavra arguiu da UNIME, aspectos suscitados pela referida 
proposta, que no seu entender, ficaram dúbios. Em resposta, o representante da UNIME, 
informou que o órgão que representa, somente recebeu os anteprojetos apresentados e, 
após deliberou acerca da apresentação da proposta apresentada e, não é pelo fato de fazer 
parte da comissão, que haja prestado informações aos órgãos, acerca do andamento dos 
trabalhos desenvolvidos pela comissão, prosseguindo, reiterou que simplesmente fez análise 
histórica da situação, e apenas observou as colocações do conteúdo das propostas, e não 
sentiu profundidade alguma nas mesmas, então com o conhecimento superficial das 



 

 

propostas, assim aliado ao aspecto histórico, se permitiu fazer a proposta que segue, entende 
que talvez a proposta não expresse o real conteúdo de seu comentário, a proposta foi feita 
sem que entrasse no mérito da comissão. O representante do Instituto Espírita de Educação 
informou que antes de ser votada a referida proposta, deveria ser feita análise do relatório 
apresentado pela Comissão da Reforma Estatutária, entende que esta análise é de mister 
pelo fato de que se houver suspensão do trabalho, pelo prazo de três anos, não haveria 
sentido em se manter uma comissão trabalhando em cima das propostas de reformas dos 
estatutos apresentados. O representante da 6ª UDE propõe que se submeta 
concomitantemente os três assuntos em votação, a manifestação do Departamento de 
Orientação Administrativa e Jurídica, a proposta da UNIME de Taubaté, assim como o 
relatório da comissão em votação. O representante da UNIME de Santos entende que esta 
proposta é extemporânea e não deverá ser levada em consideração. O Presidente esclareceu 
que somente a colocou em votação pelo fato de a proposta haver cumprido as 
determinações de nosso Regimento Interno para sua apreciação. Sobre este assunto, o CDE 
deliberou “Rejeitar a proposta apresentada pela UNIME de Taubaté, que solicitava a 
suspensão dos estudos de propostas de alterações de nossos Estatutos Sociais”. Devido ao 
adiantado da hora, foram transferidos para a reunião de setembro, os seguintes assuntos: 
proposta da UNIME de Ribeirão Preto para a realização do Congresso Estadual de 
Espiritismo. Proposta da 18ª UDE para a criação dos cartões de identificação. V. Relatório 
das Comissões, nomeadas pelo CDE - Comissão de Reforma Estatutária. O coordenador 
desta Comissão, Sander Salles Leite, informou que três propostas deixaram de ser 
analisadas, por seu aspecto formal não dar garantia da origem das mesmas. A pedido da 
Presidência, a Secretaria leu parecer do Departamento de Orientação Administrativa e 
Jurídica da USE: na condição de Assessor Jurídico da Comissão, a vista das informações 
prestadas pela mesma, em carta encaminhada com o anteprojeto, justificando a não 
apreciação das três propostas: “Recomendar na condição de Assessor Jurídico da Comissão 
que elaborou o anteprojeto dos Estatuto da USE, a vista das informações prestadas pela 
Comissão, contidas na carta de encaminhamento do anteprojeto, entregue nesta reunião 
que deixou de apreciar as propostas a ela encaminhadas, pela ausência de assinaturas, seja 
o prazo de conclusão prorrogado, até a reunião do CDE de setembro próximo, desde que 
sejam ratificadas as atas das propostas, pelos órgãos que as encaminharam. Quanto à 
permanência ou não da atual Comissão, no exercício do cargo, fica ao elevado critério deste 
Conselho, em decidir. Após discussão do assunto, o CDE deliberou “Que a Comissão passa 
receber as propostas encaminhadas e que não cumpriram algum ritual, no tocante ao 
aspecto formal e, igualmente, aquelas recebidas fora de prazo estipulado pelo CDE, para o 
recebimento das mesmas (25/09/89), não podendo a Comissão receber qualquer proposta 
mais”, que a Comissão tenha até a reunião do CDE, do mês de setembro, para que 
encaminhe todas as propostas recebidas, para o conhecimento do mesmo, ficando mantida 
a mesma “Comissão de Eleição da DE/USE”. A Comissão pediu que o CDE decidisse se 
a eleição deveria ser feita por nomes ou chapas. Após diversas  opiniões ficou decidido pelo 
CDE “Que a Comissão aceite a formação de chapas, e que a eleição se processe por chapas, 
sendo a função da Comissão auscultar estas pessoas para verificar a sua condição de 
elegibilidade”. Ficou fixado para 30 de abril de 1.990, o prazo final para inscrições. VI) 
Palavra Livre e Informações dos `órgãos. O CRE/São Paulo está promovendo 
comemoração do centenário do livro “Obras Póstumas”, sendo que a palestra de 
encerramento será no dia 08 de dezembro de 1.990, com Divaldo Pereira Franco . No dia 
seguinte, poder-se-ia fazer um diálogo com aquele companheiro, aproveitando a reunião do 
CDE. Foi informado ainda que o CRE está realizando mensalmente palestras nos órgãos e 



 

 

que a FEB fez edição comemorativa do livro. Complementando a comemoração, o CRE 
lançou um selo comemorativo do aniversário. A 9a UDE fez menção ao trabalho 
desenvolvido pelo Dr. Abraão Jorge Riston, Diretor do Hospital Psiquiátrico de Franco da 
Rocha, facilitando a visita do órgão àquele hospital, quando doou obras espíritas. A 
UNIME de Santos informou que colocou coleção da Obras Básicas na biblioteca da 
Universidade Católica daquela cidade. A UNIME de Matão fez menção ao lançamento do 
livro “Para ler e Colorir”, dizendo que esta publicação vem suprir a carência de publicação 
de obras infantis. Encaminhou dois exemplares ao Departamento de Evangelização Infantil 
da USE. A UNIME de Taubaté, em conformidade com a Campanha da Família, relançada 
pelo CDE no ano passado, o órgão tem procurado desenvolver atividades nesta área. Assim, 
além do lançamento feito o ano passado e palestras feitas no transcurso do ano, foi realizado 
de 05 e 09 do corrente mês, I Semana da Família de Taubaté, com palestras feitas por 
companheiros do CRE - Região Cachoeira Paulista. De acordo com a programação do CRE 
de Taubaté, a UNIME local estará promovendo de 07 a 12 de maio, V Semana Espírita de 
Palestras Regionais, com temas alusivos ao “Obras Póstumas”. Nada mais havendo a tratar, 
antes do término da reunião, o Presidente fez menção do “Ano Internacional da Mulher”, 
que está sendo comemorado neste ano, assim como o “Dia Internacional da Mulher”, dia 
08 de março. Após a reunião foi encerada com prece proferida pelo representante da UDE 
21ª Zona. Eu, André Luiz Galembeck lavrei a presente ata que será submetida a apreciação 
do CDE em sua próxima reunião. 
 
São Paulo, 11 de março de 1.990. 
 
Assinaturas 

















 

 

Ata # 215 – 15 de julho de 1990 
Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da Assembleia Geral Ordinária da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo – USE , convocada de acordo com as normas estatutárias, para o dia quinze de julho 
de hum mil, novecentos e noventa, às oito horas em primeira convocação e às nove horas 
em segunda convocação, pelo presidente da USE, sr. Nedyr Mendes da Rocha, que 
inicialmente registrou e saudou a presença do sr. João C. Belino, da República Argentina, 
sendo o fato aplaudido fraternal e carinhosamente por todos os componentes da 
Assembléia. Foi justificada a ausência da 1ª Vice Presidente, sra. Marília de Castro, e do sr. 
Clodoaldo de Lima Leite, diretor do Departamento de Educação. Colocadas essas 
preliminares, o presidente da Diretoria Executiva da USE, sr. Nedyr Mendes da Rocha, leu 
o artigo 30 dos Estatutos Sociais, instalando oficialmente a XXII Assembléia Geral 
Ordinária da USE, fazendo a prece de abertura. O secretário geral, sr. Carlos Teixeira 
Ramos, fez a leitura do Edital de Convocação, publicado no dia nove de junho de hum 
mil, novecentos e noventa, sendo que a seguir o presidente fez esclarecimentos sobre o 
sistema de votação na Assembléia e na reunião do Conselho Deliberativo Estadual – CDE-
, esclarecendo que as sociedades deverão escolher a mesa diretora da Assembléia. Com a 
coordenação do atual 1º secretário, sr. Joaquim Soares, os nomes apontados pelos 
componentes da Assembléia foram colocados no quadro e foi realizada a votação ficando 
a Mesa Diretora assim composta: Presidente: sr. Paulo Roberto Pereira da Costa; 1º Vice 
Presidente: sr. Merhy Seba; 2º Vice Presidente: sra. Iolanda Moreira Leite; 1º Secretário: sr. 
José Antônio Luiz Balieiro; 2º Secretário: sr. Abel Glaser, 3º Secretário: - Décio Antônio 
Zanfra.  Colocado o resultado da votação, os escolhidos foram convidados a assumir a 
direção da Assembleia, assessorados pelo secretário geral da USE, sr. Carlos Teixeira 
Ramos. Assumindo a direção, o sr. Paulo Roberto Pereira da Costa, agradeceu pela 
oportunidade de trabalho e propôs à Assembléia para que indicasse nomes para a formação 
da Comissão de Redação Final, sendo apontados para compô-la e eleitos por unanimidade 
os srs. Luiz Alberto Zanardi, Sérgio Parizoto e Jamil Nagib Salomão. Passada a palavra ao 
presidente sr. Nedyr Mendes da Rocha, para a apresentação do Relatório Geral de 
Atividades e a Prestação de Contas do Exercício, o mesmo delegou ao 1º Tesoureiro, sr. 
Waldemar Fabris, a incumbência de registrar o Demonstrativo do Balanço Patrimonial, 
encerrado em 31 de dezembro de 1989, onde no ativo e no passivo aparece a importância 
de NCr$ 106.011,28 (cento e seis mil e onze cruzados novos e vinte e oito centavos). O 
documento foi fornecido por escrito aos integrantes da Assembléia, sendo as contas 
aprovadas. O presidente da gestão que se encerra nessa Assembléia, sr. Nedyr Mendes da 
Rocha, apresentou o Relatório de Atividades, executadas pela Diretoria Executiva da USE, 
no biênio 1988/1990, publicado na edição do jornal “Unificação, nº 370, destacando os 
seus pontos principais. Durante a exposição, agradeceu às sociedades unidas, CRE´S, 
componentes da mesa e da Diretoria Executiva, aos companheiros em geral e a Deus. O 
presidente da Mesa Diretoria da Assembléia, após apresentação do relatório, agradeceu a 
todos os componentes da D.E, na pessoa do seu presidente sr. Nedyr Mendes da Rocha, 
em nome da USE, pelas tarefas realizadas.  Colocado em votação, o Relatório Geral foi 
aprovado por unanimidade, pela Assembléia, com calorosa e expressiva aclamação. O 
secretário geral da USE, sr. Carlos Teixeira Ramos, com a palavra, fez a apresentação dos 
nomes dos novos representantes dos órgãos de unificação, junto ao Conselho Deliberativo 
Estadual da USE, nominando relação inicial de órgãos ausentes. O presidente da 



 

 

Assembléia, deu posse aos membros do Conselho Deliberativo Estadual da USE, dando 
voto de boas vindas aos integrantes que agora iniciam o seu trabalho e representação junto 
ao mesmo. O sr. José da Conceição de Abreu de Santos, manifestou voto de louvor ao 
trabalho da D.E, fato já apontado pelo presidente da Assembléia, mesmo assim foi acolhido 
e aprovado por todos. Neste ponto, foi interrompida a XXII Assembléia Geral da USE, e 
instalada, de modo contínuo e sequente, a reunião do Conselho Deliberativo Estadual da 
USE.  
 
Ata da 215ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE, realizada no 
dia quinze de julho de hum mil novecentos e noventa, durante a XXII Assembléia Geral 
da USE, presidida pelo sr. Paulo Roberto Pereira da Costa. Com a palavra, o sr. Joaquim 
Soares, fez a leitura dos nomes que compuseram a comissão de que trata o parágrafo único 
do Artigo 22 dos Estatutos da USE, para coordenar as eleições da Diretoria Executiva. 
Esclareceu as normas que nortearam o trabalho da comissão, historiou a ação dos órgãos 
no preparo das eleições e apresentou as chapas que chegaram para concorrer às eleições 
nessa reunião: a Chapa Novos Rumos, indicada, pela UNIME de Araçatuba, está assim 
constituída: Presidente: Antônio César Perri de Carvalho, 1º Vice Presidente: Attílio 
Campanini; 2º Vice Presidente: Éder Fávaro; Secretário Geral: Sander Salles Leite; 1º 
Secretário: Carolina Flor da Luz; 2º Secretário José da Silva Bueno; 3º Secretário: Evany 
Figueira; 1º Tesoureiro: Carlos Teixeira Ramos; 2º Tesoureiro: Elfay Luiz Apollo; Diretor 
de Patrimônio: Odilair Pereira Negrão. A chapa Humildade e Trabalho, indicada pela 
UNIME DE Campinas, tem a seguinte formação: Presidente: Nedyr Mendes da Rocha; 1º 
Vice Presidente: Abílio Rodrigues Braga; 2º Vice Presidente: Cyro José Fumagalli; 
Secretário Geral: Delma Crotti; 1º Secretário: André Luiz Galembeck; 2º Secretário Carlos 
da Costa Cirne; 3º Secretário Ariovaldo Albano; 1º Tesoureiro: Waldemar Fabris; 2º 
Tesoureiro: Antônio Cóscia; Diretor de Patrimônio: José do Prado Junior. Facultada a 
palavra aos componentes do CDE, para esclarecimentos sobre as chapas, dela fez uso o sr. 
Antônio digo Messias Antônio da Silva, da Liga Espírita do Estado de São Paulo, 
enaltecendo ambas as chapas. Não havendo mais inscritos para a palavra livre, esclareceu o 
presidente que a votação, atendendo a normas do Regimento Interno, seria nominal, 
devendo o representante com direito a voto levantar-se, declinar o seu nome e o seu voto. 
Decidido pela maioria dos representantes que a votação seria no “slogan” da chapa: Novos 
Rumos ou Simplicidade e Trabalho, que a votação seria acompanhada pelos dois cabeças 
de chapas, srs. Antônio Cesar Perri de Carvalho e Nedyr Mendes da Rocha, em anotações 
que seriam colocadas no quadro. Por sugestão do sr. Elfay Luiz Appollo, de Matão, colocou-
se no quadro, apenas para facilitar encaminhamento de voto, abaixo do nome da chapa, o 
nome dos srs. Perri e Nedyr, fato aprovado pelo conselho. O conselho aprovou o voto em 
primeiro e segundo lugares, para as UNIMES das cidades de Bauru e Jaú, representes que 
por motivo de viagem se ausentarão do plenário. A votação foi feita de modo nominal 
como é regulamentar, por chapa, apresentando o seguinte resultado: chapa Novos Rumos 
46 (quarenta e seis) votos e Chapa Humildade e Trabalho, 17 (dezessete) votos. Encerrada 
a votação, o presidente oficializou o resultado, sendo eleita a chapa Novos Rumos: 
Presidente: Antônio César Perri de Carvalho; 1º Vice Presidente: Attílio Campanini; 2º 
Presidente: Éder Fávaro; Secretário Geral: Sander Salles Leite; 1º Secretário: Carolina Flor 
da Luz Mattos; 2º Secretário: José da Silva Bueno, 3º Secretário: Evany Figueira; 1º 
Tesoureiro: Carlos Teixeira Ramos; 2º Tesoureiro: Elfay Luiz Appollo; Diretor de 
Patrimônio: Odilair Pereira Negrão, para presidente a Diretoria Executiva no biênio 
1990/1992. Foi dada a posse aos companheiros eleitos, saudados com palmas por todos os 



 

 

presentes, sendo chamados para uma apresentação geral ao Conselho a frente da mesa dos 
trabalhos. Chamado a falar, o presidente da diretoria que ora encerra a sua atividade, sr. 
Nedyr Mendes da Rocha, pediu a presença de todos os seus companheiros de trabalho para 
uma formação a frente da mesa e registrou agradecimento final a todos dizendo que viu 
vitalidade no movimento espírita no surgimento de duas chapas e teceu considerações 
otimistas pertinentes ao trabalho de unificação. Fez o sr. Nedyr Mendes da Rocha menção 
carinhosa a sua esposa e recebeu do sr. Antonio Cesar Perri de Carvalho o registro de 
agradecimento pelo trabalho executado. Foi passado pelo presidente que deixa o cargo, 
para seu sucessor, um exemplar de “O Evangelho Segundo Espiritismo”. Passada a palavra 
ao sr. Antonio Cesar Perri de Carvalho, presidente eleito, para a gestão 1990/1992, fez 
manifestação abordando: sua felicidade pelo decorrer fraterno da reunião; agradecimento 
a presença dos representantes; Conclamação aos companheiros da chapa Simplicidade e 
Trabalho para cerrarem as fileiras com a Diretoria Executiva eleita; mencionou o trabalho 
pioneiro da unificação no Estado de São Paulo nos anos de 1946 e 1947, enaltecendo a 
ação de companheiros dos períodos anteriores, sr. Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro 
de Barros, sr. Nestor João Masotti, sr. Antônio Schiliró, sr. Nedyr Mendes da Rocha; 
destacou a responsabilidade do trabalho a ser desenvolvido; mencionou a homologação 
intrínseca pela votação ao plano de trabalho da D.E eleita; falou sobre o centenário de 
“Obras Póstumas” e transmitiu informações sobre o desenrolar das atividades 
administrativas da USE. Foi enumerada a relação de itens apontados como propostas 
básicas da diretoria eleita: 1) desburocratizar e agilizar as ações da USE; 2) Formar grupos 
de trabalho sobre mediunidade, família, evangelização da infância, mocidade, serviço 
assistencial e formação de dirigentes e do trabalhador, para formar cursos continuados, 
subsidiar a atuação dos departamentos da USE e o movimento estadual; 3) valorizar os 
movimentos regionais, com ênfase para a reanalise de atuação e representatividade dos 
CRE´S; 4) estimular a realização de encontros zonais, para debate de assuntos de atualidade 
da à luz da Doutrina Espírita; 5) apoiar a realização do 8º Congresso Estadual Espírita, no 
interior do Estado; 6) dar continuidade à divulgação do livro espírita; 7) privilegiar a 
orientação aos dirigentes espíritas no jornal “Unificação”; 8)- incentivar as relações 
fraternas e de intercâmbio com os Centros Espíritas, as Sociedades Patrocinadoras, as 
Sociedades Especializadas, os Órgãos a nível nacional, e o congraçamento da família 
espírita; 9) reanalisar a Assessoria da Imprensa da USE para agilizar a divulgação e a defesa 
do pensamento espírita; 10) promover e apoiar os eventos que favorecem a cultura espírita 
tais como “Semanas, Jornadas, Simpósio”, etc. O presidente da mesa pede para que 
presidente eleito se manifesta a respeito da próxima reunião do CDE e de assuntos 
deliberativos atinentes ao CDE. Foi colocada a proposta de suspensão da reunião do CDE 
do mês de setembro e a realização antecipada da reunião do CDE de dezembro, para o 1º 
final de semana do mês, coincidindo a reunião com as comemorações do centenário de 
Obras Póstumas, com a presença de Divaldo Pereira Franco, evento promovido pelo CRE 
da Capital, o conselho aprovou esse encaminhamento por unanimidade. Para o preparo 
do inicio das atividades da DE eleita, serão convocados os presidentes da CREs para 
reunião no inicio do mês de setembro, dia 2, domingo; serão realizados, como programado, 
no segundo semestre, os eventos 7/9/90 – Encontro Estadual de Evangelizadores  em 
Presidente Prudente; 7/10/90 Festival de Música Infantil em Araras; 6 a 8/10/90 – 
Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades Espíritas em Presidente Prudente e no dia 
28/10/90 – Encontro Geral dos Departamentos da USE em São Paulo, todas essas 
realizações também foram aprovados pelo Conselho. 
 



 

 

Neste ponto foi encerrada pelo presidente a reunião do Conselho Deliberativo Estadual da 
USE e reabriu os trabalhos, voltando a pauta Assembléia Geral Ordinária. O sr. Luiz 
Alberto Zanardi, membro da Comissão de Redação fez a leitura do trabalho da comissão 
apontando as deliberações tomadas e todo encaminhamento da reunião do CDE, como os 
fatos relativos à eleição da nova diretoria executiva. A mesa considerou perfeita a redação 
final apresentada pela comissão de redação e solicitou que fosse dado inicio a palavra livre.  
Usaram da palavra, o sr. Messias, da Lista Espírita do Estado De São Paulo; o sr. Jamil, de 
Americana; o sr. Geraldo de Oliveira Graneria, da ABRAJE, todos fazendo convites e 
falando sobre movimento e atividades de seus órgãos. O sr. Éder Fávaro falou sobre a AJE, 
Associação dos Jornalistas Espíritas de São Paulo; o sr. Bueno falou sobre os recursos para 
manutenção do jornal Unificação; os srs. Elfay e Lourenço deram os primeiros resultados 
sobre a campanha de manutenção dos jornais da USE, destacando que foi caminho para 
acordar o Estado para as necessidades básicas do movimento. A seguir por solicitação do 
sr. presidente foi lida a ata da Assembléia pelo 1º Secretário. Com a leitura da ata, foram 
feitas as seguintes alterações: 1) – o slogan, da chapa apresentado pela UNIME de 
Campinas, correto é Simplicidade e Trabalho; 2)- O nome correto e completo do 2º 
Secretário da Diretoria Executiva eleito é José da Silva Bueno Neto; 3)- Não foi mencionada 
a realização do Espirarte nos dias 04 e 05 de novembro de 1990, como ação da DE para o 
2º semestre, fato também aprovado pelos componentes da Assembléia Geral. Com essas 
ressalvas a ata foi aprovada pelos componentes da Assembléia Geral, com uma prece 
proferida pelo sr. Merhy Seba. O sr. Paulo Roberto Pereira da Costa agradeceu a presença 
de todos e encerrou a Assembleia Geral da USE. A ata por ter sido aprovada, segue assinada 
pelos srs. presidentes e componentes da mesa diretora da A.G.O. 
 
São Paulo, quinze de julho de hum mil novecentos e noventa.  
 





















 

 

Ata # 216 – 02 de dezembro de 1990 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos dois dias do mês de dezembro de um mil e novecentos e noventa, às quatorze horas e 
quarenta minutos, na sede social da USE, situada à rua Dr. Gabriel Piza nº 433, nesta 
Capital de São Paulo, com a presença dos Diretores e Conselheiros, conforme o livro de 
presença. Dando início à reunião o Sr. Presidente Antônio César Perri de Carvalho passou 
ao item 1 da pauta, solicitando ao Sr. Atílio Campanini que fizesse a prece de abertura. O 
Sr. Presidente deu a boa vinda a todos, passando ao item 2, leitura da Ata da reunião 
anterior que foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou ao item referente à 
correspondência recebida e enviada. O Sr. Presidente passou a comentar alguns itens das 
súmulas dos Departamentos da USE, distribuídos aos presentes, e conquanto ao 
Departamento de Comunicação da USE ressaltou que esforços serão envidados a fim de 
que o ano de 1991 seja o ano da comunicação, promovendo a divulgação do movimento 
espírita; foi noticiada a participação da D.E. da USE no Conselho Federativo Nacional. O 
Sr. Secretário Vander Sales Leite, passou a mencionar a correspondência recebida, 
acusando: carta da UNIME de Itapeva indicando representantes; carta da 6ª UDE, 
indicando a substituição de representantes; carta da 14ª UDE indicando a substituição de 
representantes; carta da comissão de reforma estatutária apresentando a conclusão do 
trabalho sobre as propostas de reforma do Estatuto Social da USE; carta sobre a organização 
e tema do VIII Congresso Espírita Estadual a ser realizado em 1992; cartas solicitando 
criação da UNIME de Itanhaém, da UNIME de Indaiatuba e da UNIME de Bragança 
Paulista à USE.O Sr. Presidente consultou o CDE e recebendo aprovação colocou essas 
solicitações em votação. As criações foram aprovadas por unanimidade. O sr. Presidente 
informou que estão sendo dinamizados os trabalhos da reunião da DE visando a obter 
melhores resultados e eficiência. Informou, ainda, que está havendo uma tendência de 
aproximação e convivência fraterna da FEESP com a USE e recentemente houve reunião 
com representação da FEESP. Passou-se em seguida ao item 4, referente aos assuntos 
deliberativos. 1º) realização do VIII Congresso Espírita Estadual, em 1992. O Sr. Presidente 
solicitou ao Sr. José Antônio Luiz Balieiro, do CRE de Ribeirão Preto para expor esse 
assunto aos presentes, o qual ressaltou as peculiaridades regionais, favoráveis ao CRE de 
Ribeirão Preto para sediar o VIII Congresso Espírita Estadual, o que dá condições 
satisfatórias para a realização desse evento. Os Órgãos das UNIMES foram consultados, 
bem como a autoridade Municipal e há total apoio e entusiasmo conquanto ao evento. 
Enfatizou que o custo será repassado integralmente para o congressista. Em seguida passou 
a palavra ao Merhy Seba que passou a expor o temário e que, resumidamente compõe-se 
do seguinte Tema: “Dimensão Cósmica do Centro Espírita” onde se objeta atingir a um 
conteúdo básico de comunicação. “Dar uma visão da totalidade do Centro Espírita e suas 
relações com o movimento de Unificação”. Para o desenvolvimento do Congresso a tema 
será dividido em 3 Unidades. Unidade I – O Centro Espírita: Unidade II – O Centro 
Espírita e o Movimento de Unificação Espírita; Unidade III -  O Centro Espírita e o futuro 
do Espiritismo. O programa será estruturado subdividindo-se cada unidade em módulos 
da seguinte maneira: Unidade I – O Centro Espírita. Módulo 1: Visão histórica do C. E.: 
a) origens; b) desenvolvimento; c) estágio atual; módulo 2: panorama atual: a) aspectos 
quantitativos; b) aspectos qualitativos; c) relação com outros movimentos; d) expectativas 
da sociedade; e) aspectos qualitativos atendem as expectativas da sociedade; Unidade II – 
O Centro Espírita e o Movimento de Unificação. Módulo I: bases da Unificação Espírita. 
a) origem; b) desenvolvimento; c) estágio atual; módulo 2. Filosofia unificacionista: a) 



 

 

conceito de Allan Kardec; b) reforço de outros autores; módulo 3: Doutrina e Movimento: 
a) conceito, b) estruturação filosófica; c) objetivos. Unidade III: O Centro Espírita e o 
Futuro do Espiritismo. Módulo único: perspectivas: a) o C.E. como fator de aglutinação de 
forças sociais; b) o C.E. como agente multiplicador da mensagem espírita. O Sr. Presidente 
agradeceu a exposição e em seguida iniciou a orientação dos trabalhos para a discussão e 
votação das questões ligadas a realização do VIII Congresso. Pela ordem o Sr. André Luiz 
Galembeck, da 18ª UDE, pediu a palavra e propôs que antes de se discutir e votar questões 
ligadas a realização do Congresso, que a pauta fosse colocada em discussão. Primeiro 
discutir se o CDE aprova a realização do Congresso. A consideração do Sr. André foi aceita 
pelo Sr. Presidente e foi colocada em discussão e votação. Foi aprovado o apoio do CDE e 
realização do VIII Congresso Espírita Estadual. O Sr. Presidente passou então a orientar os 
trabalhos para a discussão e votação das questões ligadas ao VIII Congresso. Proposta de 
sede. Foi apresentada pelo sr. Joé Antônio Luiz Balieiro a proposta do CRE Ribeirão Preto 
para o VIII Congresso ser realizado em Ribeiro Preto. O sr. Messias Antônio da Silva, da 
Liga Espírita, pediu a palavra e mostrou-se favorável à indicação. A UNIME de Matão usou 
da palavra sendo também favorável à indicação. Colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade, a proposta da sede do VIII Congresso ser em Ribeirão Preto. Proposta de 
data. Foi apresentada pelo sr. José Antônio Balieiro a proposta do CRE de Ribeirão Preto 
para o VIII Congresso ser iniciado no dia 30 de abril de 1992. Após manifestações dos 
presentes, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Proposta do 
temário. Iniciada a discussão do temário, houve várias manifestações dos presentes. 
Chegou-se a proposta de criar-se uma Comissão Central organizadora para coordenar a 
realização do VIII Congresso Espírita Estadual. A proposta foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade. Passou-se a indicação dos nomes para compor a Comissão 
Central Organizadora que organizará o VIII Congresso. Após outras manifestações, 
chegou-se às propostas: 1) Não indicar nomes, indicando a participação do CRE; 2) indicar 
nomes. Colocada em votação a 1ª proposta recebeu 9 votos e a 2ª proposta recebeu 25 
votos, sendo aprovada que a Comissão Central Organizadora será composta por nomes. 
Deliberou-se, também, que o DE da USE solicitará aos CREs  que indiquem nomes para 
compor as subcomissões. Houve a indicação de nomes para compor a Comissão Central 
Organizadora e colocada em votação e aprovação os nomes, a Comissão Central 
Organizadora ficou constituída pelos srs. Merhy Seba e José Antônio Luiz Balieiro, do CRE 
de Ribeirão Preto; Antônio César Perri de Carvalho e Éder Fávaro, da DE da USE, Altivo 
Ferreira e Luiz Alberto Zanardi. Proposta de tema: O sr. Joaquim, da 14ª UDE, propôs 
deixar margem à Comissão Central para buscar assuntos a serem discutidos, fixando-se o 
tema, mas não fixando detalhes. O sr. André Luiz Galembeck, da 18ª UDE, propôs não 
fixar o tema. O sr. Osvaldo, da UNIME de Sorocaba, levantou objeções em relação a palavra 
“cósmica” que poderá levar à interpretação dúbia e propôs que o tema seja fácil e objetivo. 
Estudar melhor o nome do tema, de conformidade com o enfoque, escolhendo nome mais 
simples e objetivo. Atendendo a indagação do sr. Constantino Crivelaro, da 3ª UDE, o 
Presidente informou que o Congresso é seletivo, embora a representação seja aberta e 
permitida a inscrição à última hora, a exemplo do que foi feito no VII Congresso e no 
Congresso Nacional. O Sr. Edgar, da UNIME de Santos propõe suprimir a palavra 
“cósmica” e a Comissão abriu prazo para encaixar o enfoque cósmico dentro do temário. 
O representante de Itanhaém propôs espaço para novos temas frutos de reuniões das 
UNIMEs e CREs. O sr. Nedyr Mendes da Rocha , da UNIME de Campinas, externou sua 
preocupação conquanto à Comissão Organizadora e o temário do VIII Congresso. O sr. 
Éder Fávaro, da DE da USE, enfatizou que a palavra “cósmica” dá uma impressão muito 



 

 

ufanista ao tema e propôs ser criada uma unidade incluindo o CE e a Comunicação. O sr. 
Merhy Seba, do CRE de Ribeirão Preto, esclareceu em breve exposição, o enfoque, e 
porque foi escolhida a palavra “cósmica”, enaltecendo que a escolha foi criteriosa e 
consciente, visando aos assuntos a serem discutidos e aos objetivos pretendidos com a 
realização do VIII Congresso Espírita Estadual. Passou-se em seguida a votação das 
propostas, que resumiram-se nas seguintes: 1ª) rever a palavra “cósmica” substituindo-se por 
outra; 2ª) aprovar o tema central “Dimensão Cósmica” e as 3 Unidades; 3ª) acrescentar a 
Unidade IV: O C.E. e a Comunicação: 4ª) abrir espaço de tempo para apresentação de 
sugestões para serem acrescentadas ao temário: 5ª) modificar a Unidade III, passando a ser: 
O C.E. e o futuro do movimento Espírita. Colocada em votação, a primeira proposta foi 
rejeitada e as demais aprovadas. Proposta de prazo para apresentação de sugestões a serem 
acrescidas ao temário. Foram apresentadas 3 propostas. 1ª) prazo de 180 dias; 2ª) prazo de 
90 dias; 3ª) não fixar prazo. Colocada em votação, a 2ª proposta foi aprovada por 24 votos. 
Proposta de logotipo: O sr. Merhy Seba apresentou aos presentes o logotipo idealizado e os 
elementos subjetivos e objetivos que levaram à sua elaboração e escolha. Iniciadas as 
discussões, o representante da UNIME de Bauru propôs que o logotipo passasse para o 
encargo da Comissão Central Organizadora. Colocada em votação a proposta foi aprovada. 
O sr. Presidente enfatizou que os CREs devam discutir nas suas reuniões o temário e os 
assuntos do VIII Congresso e solicitou ao CDE dar um voto de confiança à Comissão 
Central Organizadora do VIII Congresso Espírita Estadual, para organizar o Congresso, 
cuja comissão foi aprovada por unanimidade. 2º assunto deliberativo: Criar cartão de 
identificação. O sr. André Luiz Galembeck, da 18ª UDE, explicou a proposta colocou em 
discussão, e após a manifestação de vários órgãos foi colocada em votação, tendo sido 
recusada. 3º assunto deliberativo: Proposta Orçamentária. Iniciada a exposição em 2 
tópicos: 1) a proposta orçamentária; 2) a fixação do valor das contribuições. O 1º tópico foi 
colocado em discussão e, após exposição pelo sr. Carlos Teixeira Ramos, 1º Tesoureiro, e 
algumas manifestações, a proposta orçamentária foi colocada em votação e foi aprovada 
por unanimidade. O 2º tópico foi colocado em discussões, tendo o sr. Carlos T. Ramos, 1º 
Tesoureiro, feito a exposição esclarecendo que chegou-se aos valores 10 BTNs para cota 
única e 12 BTNs pagos em parcelas vencíveis em 28/02 e 31/08. Após várias manifestações, 
as propostas apresentadas para deliberação foram as seguintes: 1) 10 BTNs; 2) 20 BTNs; 3) 
BTNs. Colocadas em votação foi aprovada a 2ª proposta, sendo a contribuição fixada em 
20 BTNs.  A proposta do carnê ser encaminhado ao órgão para que assuma a agilização da 
cobrança, proposta pelo representante da UNIME de Bauru foi colocada em votação e foi 
aprovada por 21 votos. Passou-se em seguida ao item 5. Comissão campanha pró-recursos 
para os jornais. O sr. José da Silva Bueno Neto, em nome da comissão pró-recursos, 
apresentou resumidamente o desenvolvimento do trabalho dos companheiros da 
Comissão, apresentou os resultados obtidos, bem como fez uma prestação de contas, 
agradecendo aos componentes da Comissão e aos órgãos que participaram ativamente da 
campanha. Ressaltou que existem alguns órgãos que ainda faltam acertar, mas que estas 
situações serão passadas à Tesouraria para acertos finais. Submeteu a prestação de contas a 
aprovação do CDE e propôs a extinção da Comissão tendo em vista ter cumprido as 
finalidades  e objetivos para os quais foi criada, o ? foi aprovado pelos presentes. Comissão 
de reforma estatutária. O sr. Vander Salles Leite expôs que foi apresentada a conclusão do 
trabalho e encaminhada a DE, bem como distribuída cópia aos presentes. Considerou 
realizado o trabalho e propôs a extinção da Comissão, o que foi aprovado pelos presentes. 
O Sr. Antônio Luiz Balieiro, do CRE de Ribeirão Preto, propôs ser elaborado um estatuto 
“enxuto” e propôs conceder delegação à DE para contatar jurista para elaborar o estatuto. 



 

 

Colocada em votação a proposta foi aprovada. Passou-se ao Item 6. Palavra livre. O sr. 
Merhy Seba do CRE de Ribeirão Preto, enfatizou que o CRE de Ribeirão Preto discutiu a 
substituição do Jornal Unificação pelo Jornal O Dirigente Espírita e a forma que foi feita a 
substituição, indagando por que O Jornal Unificação foi neutralizado. Enfatizou que as 
UNIMES do CRE de Ribeirão Preto pedem explicações. O sr. Presidente solicitou para 
apresentar por escrito a este Conselho, com as razões expendidas para que o DE possa 
repensar este assunto. O sr. Constantino Crivelaro, da 3ª UDE, enfatizou que os 
participantes do movimento de unificação devem levar informações aos C.E. É necessária 
a presença dos participantes dos órgãos nas reuniões e que estes levem as informações às 
sociedades espíritas. O representante da UNIME de Guarulhos informou que o Jornal O 
Dirigente Espírita está sendo bem aceito. Com a nova Diretoria veio novo jornal 
dinamizando as informações e espera que cada vez mais dinâmico, parabenizou a DE pela 
edição do jornal. O sr. Abílio da 6ª UDE, manifestou que a substituição do Jornal 
Unificação pelo jornal Dirigente Espírita não foi bem aceita e que a 6ª UDE aguarda a 
manifestação da DE da USE sobre o jornal. O sr. Fernandez, do CRE de Campinas, 
enfatizou que o Jornal Unificação deve ser mantido e deve-se dinamizá-lo, e não substituí-
lo pelo jornal “O Dirigente Espírita”. Informou que dia 24/12/91 haverá reunião da zonal-
bloco B, em Campinas. O sr. Presidente tomou a palavra informando que a DE está se 
comportando e agindo conforme a plataforma de trabalho proposta. Enfatizou que a 
reunião do CDE é desorganizada, e que a DE está estudando e discutindo algumas 
modificações que deveriam ser realizadas, e que, aos poucos iremos buscar e atingir esta 
realidade. O sr. Presidente enfatizou que não há nenhum assunto deliberativo em pauta 
para a reunião de 10 de março de 1991. O sr. Presidente solicitou ao sr. Éder Fávaro, da 
DE, que pronunciasse a prece de encerramento. Em seguida, finda a prece, deu por 
encerrada a reunião do CDE às 18:00 horas. Eu, José da Silva Bueno Neto, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata que será lida e discutida na próxima reunião. 
 
São Paulo, 02 de dezembro de 1990. 
 


















